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Carnzelinus paraensis nlsp.: F1ig. I - macho, hol6tipo
lado; Fig. 4 ide-m, visto de cima.

possuern colora9tar geral do macho e da frmea,
opostas as descritas acirma.

0 luome da especie e alusivo ao Estado do
Para, Brasil.

Ganocapsirns n. gen

Mirinae, Mirini. Corpo alongado, liso,
revestido de pubescenica curta e adpressa de
urm s6 tipo.

Cabeqa vertical, vetrtice levemente margina-
do, liso, fronte arredondada, olhos grandes,
comprimidos, coniguos ao pronoto, clipeo arre-
dondado, pouco saliente, jugo piano, loro saliente,
sem care-na, bufcula e gena reduzidas, rostro alcan-
Qando o apice do mesoesterno, antena cilindrica,
segmentos I e II de grossura igual, o II cerca de trds
vezes mais longo, segmentos III e IV delgados e
curtos, pubescdncia normal, de comprimento me-
nor que a largura dos segmentos.

Pronoto trapeziforme, colar distinto, calos
planos, obsoletos, margens laterais arredondadas,
margem posterior reta, Angulos uimerais arredonda-
dos, mesoescuto largamente exposto, escutelo sali-
ente, afilado para o apice.

Hemielitros lisos, com pubescdncia muito
curta, simples, embolio distinto, aplainado, fratura
cuneal bem marcada, cuneo mais longo que largo
na base, membrana biareolada, longa.

Lado inferior com pernas de comprimento
mddio, tibias com alguns espinhos e p'los, tarsos
longos, segmento II mais comprido que os demais.

fdniea; Fig. 3 segmento I da antena, vista de

Espdcie tipo do gdnero: Ganocapsinus argen-
tinus n.sp.

Difere de Ganocapsus Van Duzee, 1917, pela
pubescdncia do pronoto, pelo comprimento dos
segmentos III e IV da antena, forma da cabega e
comprimento do rostro.

Ganocapsinus argentinus n.sp.
(Figs. 8-11)

Caracterizada pela coloraqio da cabega e do
pronoto.

Aiacho: comprimento 4,4 mm, largura 1,7
mm. C'abepa comprimento 0,2 mm, largura
1,0 mm, vertice 0,32 mm. Antena: segmento I,
comprirnento 0,4 mm; I1I, 1,5 mm; III, 0,4 mm;
IV, 0,3 mm. Pronoto: comprimento 0,8 mm, lar-
gura na base 1,6 min. Caneo: comprimento, 0,80
mm, largura na base 0,48 mm (holotipo).

Coloraqo geral padldo-amarelada a ocrAceo
com areas avernielhadas; cabeqa amarelada com es-
trias obliquas e uma faixa longitudinal mediana en-
contrando com outra transversal na base do clipeo
e junta formando um T invertido avermelhadas ao
nivel do pedfAnculo antenal, faixa no clipco, jugo
e boro vermelhas, olhos castanhos, antena palido-
amarelada a vermelha no macho, segmento I comi
faixa vermelha mais intensa externamente, seg-
mento lI salpicado ou marmorizado de vermelho,
segmentos III e IV palidos.

Pronoto patlido-aniarelado a ocraceo, com
laivos avermelhados sobre a regillo dos calos, me-
soscuto e escutelo ocraceos corn duas faixas longi-
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