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Eustictus incaicus n. sp.: Fig. I - macho, hol6tipo;
Fig. 2 - v6sica; Fig. 3 - paramero esquerdo; Fig. 4 -

paramero direito.

Macho: comprimento 5,0 mm, largura 1,6 mm.
Cabe!a: comprimento 0,4 mm, largura 1,0 mm, ver-
tice 0,10 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,4
mm; II, 1,6 mm; III e IV mutilados. Pronoto: com-
primento 0,9 mm, largura na base 1,4 mm. Cuneo:
comprimento 0,64 mmn, largura na base 0,40 mm
(holotipo).

Coloraqdo geral castanho-clara com -areas
castanho-escuras; cabega (exceto clipeo, regiao an-

terior aos olhos e rostro p~lido-amarelados, antena
castanho-clara, pronoto com area dos calos e escu-

telo castanho-escuros, superficie do disco castanho-
clara,, angulos umerais e extrema margem posterior
do disco mais claros; hemid1itro castanho-claro, ex-

trema base e regiao apical do clavo, extremo Apice
extrerno do c6rio, Apice do emb6lio, comissura corial
e margem apical do cuneo castanhos a fuscos, mem-
brana translucida.

Lado inferior com propleura (exceto margem
inferior), mesoescuto lateralmente, meso e meta-
pleura castanhos, abdome com margem superior
castanha lateralmente, pig6foro mais escuro, coxas

e orificio ostiolar pdlidos, femur III com mancha su-

bapical negra, tibias castanho-claras.
Corpo pontuado, recoberto por pubescdncia

longa e erecta, olhos muito grandes, comrprimidos,
alcaneando a gula inferiormente, segmento I da an-

tena mais curto que a altura do olho, vdrtice muito
estreito, rostro alcanqando as coxas medianas.

Genitdlia: penis do tipo Surinamellini Carva-
lho e Rosas (Fig. 2) com dois lobos membranosos
tendo espinhos esclerosados em sua superficie apical.
Parfmero esquerdo (Fig. 3) com lobo basal grande,
pontudo no spice e piloso na superficie dorsal, ex-
tremidade apical afilada e curva. Paramero direito
(Fig. 4) muito pequeno, alargado no meJo e afilado
na extremidade apical.

F&ema: desconhecida.
Hol6tipo: macho, PERU, 40 km N Chiclayo,

Lambaieque, 1.17.1955, E.1., Schilinger e E.R. Ross
col., na coleqdo da Academia de Ciencias da Calif6r-
ni4, San Francisco. Pardtipo: macho, mesmas indica-
q6es que o tipo.

Aproxima-se bastante de Eustictus guaranien-
sis Carvalho e Carpintero (na imprensa) pela colora-
qAo do corpo, diferindo no entanto pelo maior com-
primento do corpo, segmento I da antena mais longo
e pela morfologia da genitalia do macho.

O nome especifico e alusivo ao povo inca que
habitou a regifo no passado.

O genero Eusdttus Reuter, 1909 devera ser
incluido na tribo Surinamellini Carvalho e Rosas,
1962 por possuir o corpo brilhante, antenna com
segmentos de grossura igual, tendo o ultimo deles
a forma fusiforme, aspecto geral mirmeco'fio (mui-
tas espdcies possuem a base do cuneo mais clara),
vdsica do macho dividida em dois lobos
membranosos. Essa tribo redne as especies
mirmecomorfas ou mirnec6ides da subfarnflia
Deraeocorinae Douglas e Scott, 1865.

Perumiris n. gen.

Mirinae, Mirini. Corpo alongado, recoberto
por pubescdncia semi-erecta e pelos lanosos, pratea-
dos (hemidlitros).

Cabera alongada, semi-horizontal, pouco mais
larga que longa quando vista de lado (comprimento
anterior aos olhos 0,3 mm, da margem anterior do
olho ao vertice 0,4 mm) com loro proeminente e lar-
go, rostro alcanqando pouco al6m do meio do me-
soesterno, fronte lisa, vertice levemente marginado,
olhos removidos do pronoto por um espago igual 'a
grossura do segmento I da antena, comprimidos,
antena com pelos de comprimento igual ou nienor
que a grossura dos segmentos, segmento II engros-
sado para a extremidade apical, clipeo visivelmente
arqueado, pescogo curto porerm visivel (Figs. 5-7).

Pronoto e escutelo fortemente pontuados, o
primeiro estreitado para a cabega, calos pianos, pon-
tuados entre si e na area logo apos o colar, mesoes-
cuto exposto.

Hemie'litros lisos, com dois tipos de pelos: la-
nosos e prateados. dispostos em pequenos tufos e
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