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36) maior que o direito, alongado. ParAmero direito
(37) simples, alongado.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Parque Nacional da Serra

dos OrgAos, Teres6polis, 1.000 m (BRASIL), na
coleqAo do autor.

Diferencia-se de Hyalochloria itatiaiensis
n.sp. pela c6r do escutelo, pubescbncia do vertice e
pela morfologia da genitAlia do macho.

0 nome especifico e alusivo a ausencia de
espinhos no segmento II da antena.

Hyalochloria itatiaiensis nsp.
(Fig 38)

Caracterizada pela morfologia da antena,
pela colorarao do corpo e pela morfologia da
genitAlia do macho.

Macho: comprimento 3,1 mm, largura 1,2
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 0,7
mm, vertice 0,37 mm. Antena: segmento I, com-
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Fig. 38 - Hyalochloria iatiaiensis n-sp.; macho,
hol6tipo.

primento 0,2 mm; II, 0,8 mm; 111,0,5 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm; largura na
base 0,9 mam. Czineo: compnmento 0,50 mm,
largura na base 0,32 mm (holotipo).

ColoravAo geral palido-amarelada a palido-
esverdeada; cabeva, pronoto e escutelo amarelados,
olhos castanhos, apice do clavo e comissura corial
fiscos, segmentos II-IV da antena fuscos.

Lado inferior palido-amarelado.
Rostro alcangando as coxas posteriores,

margem interna dos olhos no vertice com uma fileira
de aproximadamente 10-1 2 cerdas longas e erectas,
segmento I da antena mais grosso na regiao sub-
basal, segmento II inerme, cilindrico, reto, provido
de pelos recurvos na extremidade apical, de com-
primento aproximado da grossura do segmento,
vertice escavado, carenado na margem posterior,
fronte com um tufo de pelos, escutelo plano, pubes-
cencia do corpo semierecta.

Genitdlia: nao dissecada por tratar-se de
exemplar uMico e colado em cartAo.

Fftea: desconhecida.
Hol6tpo: macho, Itatiaia (BRASIL), 1.100

m, Dalcy& Travassos, 8.1.50, na cole9Ao do autor.
Difere de Hyalochloria inernis n.sp. pela

presenca de cerdas longas na margem interna dos
olhos, pela c6r do escutelo e pela morfologia da
genitAlia do macho.

0 nome especifico e alusivo ao Parque Na-
cional do Itatiaia onde o tipo foi coligido.

Hyalochloria rondoniensis nrsp.
(Figs. 39-44)

Caracterizada pela coloragAo do corpo, pela
morfologia da antena e da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 2,5 mm, largura 1,0
mm. Cabera: comprimento 0,2 mm, largura 0,6
mm, vertice 0,30 mm. Antena: segmento I, comr-
primento 0,4 mm; II, 0,8 mm; IL, 0,4 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na
base 0,9 mm. Ctineo: comprimento 0,40 mm,
largura na base 0,22 mm (holotipo).

ColoraqAo geral pAlido-amarelada com areas
pretas; cabeva preta (,num exemplar mais clara na
fronte e no vertice), olhos: castanhos, antena cas-
tanha a fusca, base do segmento I e II palida, area
espiniforme do segmento II preta; pronoto preto,
meio do disco e margem lateral posteriormente
palidos, escutelo, clavo (exceto a base), mancha
caractenstica ao longo da comissura corial prolon-
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