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RESUMO

Os autores fizeram a redescri;Ao de Pycnoderes albipes (Berg, 1892) e des-
creveram dez espdcies novas como segue: Bergmiris mfiusculus n. sp., Cordoba,
Argentina; Guanabarea bicoloroides n. sp., Salta, Argentina; G. fasciata n. sp.,
Salta, Argentina; G. marian n. sp., Misiones, Argentina; Pycnoderes misionensis
n. sp., Misiones, Argentina e Santa Catarina, Brasil; P. oranenis n. sp., Salta,
A-rgentina; Rhinacloa dmorfia n. sp., Jujuy, Argentina; R. jujuiensis n. sp., Ju-
juy, Argentina; Sixeonotus jujiuiensis n. sp., Salta, Argentina; Spanogonivus ti-
quiensis n. sp., Tiquias, Bolivia. Figuras de corpo inteiro e da genitAlia do macho
acham-se includas.

Palavras-chave: Redescriqao Pycnoderes albipes e descrigio dez esp6cies
novas fauna sul americana, figuras.

ABSTRACT
Neotropical Miridae, CCCXXIII: Redescription of Pycnoderes albipes

(Berg, 1892) and Description of Ten New Species from the South
American Fauna (Hemiptera)

The authors redescribe Pycnoderes albipes (Berg, 1892) and describe ten
species as follows: Bergmiris minusculus n. sp., Cordoba, Argentina; Guanabarea
bicoloroides n. sp., Salta, Argentina; G. fasciata n. sp., Salta, Argentina; G.
marin n. sp., Misiones, Argentina; Pycnoderes misionensis n. sp., Misiones,
Argentina e Santa Catarina, Brasil; P. orarensis n. sp., Salta, Argentina;
Rhinacloa dinorfca n. sp., Jujuy, Agentina; R. jujidensis n. sp., Jujuy,
Argentina; Sixeonotus jujuiensis n. sp., Salta, Argentina; Spanogonicus tiquiensis
n. sp., Tiquias, Bolivia. Figures of habitus and male genitalia are included.

Kew words: Redescription of Pycnoderes albipes Berg description ten new
species South America fauna, figures.
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Pycnoderes albipes (Berg): Fig. 1 - amaho, comparado com o tipo; Fig. 2- penis; Fig. 3 - parfimero esquerdo; Fig. 4-
par~mero direito; F~ig. 5 - pig6foro.
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MIRfDEOS NEOTROPICAIS, CCCXXIII

Os hol6tipos encontran-se na Colegao
Carpintero. As figuras que ilustram o texto fo-
ram feitas por Paulo Roberto Nascimento e

Maria Lilia Gomide da Silva, sob a supervisao
do primeirp autor.

Pycnoderes albipes (Berg, 1892)
Physetenotus (Arsinotus) albipes
Berg, 1892a:98; idem, 1892b:98;

Pycnoderes albipes
Carvalho & Drake, 1943: 523;

id. Carvalho, 1957:121
Caracterizada pela coloracho e dimen-

s6es, bem como,. pela morfologia da genitalia
do macho.

Macho: comprimento 2,5 mm, largura
1,2 mm. Cabega: compnmento 0,2 mm, largu-
ra 0,5 mm, v6rtice 0,27 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; II, 0,4 mm; III, 0,4
mm; IV, 0,3 mm. Pronoto: comprimento 0,6
mm, largura na base 1,0 mm. Ctneo: compri-

mento 0,35 mm, largura na base 0,37 mm.
Coloraq&o geral preta com areas pAlido-

amareladas; Cabega com olhos avermelhados,
antena totalmente pflida, hemielitros com em-

b6lio, exceto pequena mancha subapical, se-

micircular, que atinge a margem do mesmo (e
que 6 preta), cdneo pAlido-amarelado, mem-

brana transparente com ar*ola escura, bordo
da fratura preto.

Lado inferior do.corpo preto com pernas

totalmente plido-amareladas, rostro da mesma
cor.

Corpo superiormente revestido por pilo-
sidade curta e dispersa na cabeqa e no prono-

to. Antena com pubescencia ndo maior que a

grossura dos segmentos, cabega, exceto vrti-
ce e duas linhas negras de pontuag6es na

fronte; pronoto e escutelo com pontuacoes
grandes, bem marcadas. Hemidlitros subgla-
bros com pubescancia muito dispersa, curta,

adpressa. Lado zinferior do corpo com pubes-
cencia semelhante, um pouco mais abundante,
sobre todo o abdome. Rostro alcangando as

coxas medianas.
Genitdlia: penis do tipo Eccritotarsini

(Fig. 2). Paramnro esquerdo bastante curvo,

lobo basal muito desenvolvido, com cerdas
dorsais (Fig. 3). Paramero direito (Fig. 4) cur-

vo, com dilatagio mediana, Apice com duas
pontas e cerdas dorsais. Pig6foro (Fig. 5) co-

mo mostra a ilustraqAo.
FEmea: semelhante ao macho em cor e

dimens6es.

Exemplares estudados: I femea, Buenos
Aires (determinada pelo primeiro autor), 86
machos e 59 machos Burzaco, Buenos Aires,
Argentina, I.88, Carpintero col.; 55 femas e
26 machos, Lanus, Buenos Aires, Argentina,
XI.86, Carpintero col., nas coleg6es do pri-
meiro e segundo autores e no Museu Nacional
de Histdria Natural dos Estados Unidos da
Amdrica, Washington, D.C.

Planta hospedeira: Tradescantia flw-
nensis Veil.

Esta espdcie difere de Pycnoderes rnisio-
nensis n. sp., da qual mais se aproxima, pela
forma mais oval, antenas proporcionalmente
mais curtas, por sua coloragao e tambim pela
morfologia da genitalia do macho.

Bergmuris minusculus n. sp.
(Figs. 6-9)

Caracterizada pelo seu pequeno porte e
pela morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 2,4 mm, largura
0,9 mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largu-
ra 0,5 mm, vtrtice 0,22 mm. Antena: segmento
1, comprimento 0,1 x largura 0,1 mm; 1, 0,7 x
0,2 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,1 mm. Pronoto:
comprimento 0,4 mm, largura na base 0,8 mm.
COno: comprimento 0,30 mm, largura na base
0,14 mm (hol6tipo).

Coloragio geral preta; olhos castanhos,
segmentos III e IV da antena, tibias pflidos.

Caracterfsticas morfol6gicas como indi-
cado para o genero.

Genitdlia: v6sica do ededgo do tipo
Phylini (Fig. 7), parameros esquerdo (Fig. 8) e
direito (Fig. 9) como mostram as figuras.

Fbnea: desconhecida.
Hok6tipo: macho, Alta Gracia, Cordoba

(Argentina), 1.27, na coleqao Carpinteiro.
Difere de Bergmuris egregius (Berg,

1883) pelo tamanho muito menor e pela mor-
fologia da genitalia do macho.

0 nome especffico 6 alusivo ao seu ta-
manho muito pequeno-

Guanabarea bicoloroides n- sp
(Figs- 10-13)

Caracterizada pela sua coloraqao, pela
morfologia externa e pela morfologia da geni-
tfilia do macho.

Macho: comprimento 4,7 mm, largura
2,0 mm. Cabega: comprimento 0,4 mm, largu-
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Bergmirs minuscuhus n. sp.: Fig. 6 - macho, hol6tipo; Fig. 7 - v6sica do edeago; Fig. 8 - parAmero esquerdo; Fig. 9-

parfmero direito.
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MWIRfDEOS NEOTROPICAIS, CCCXXIII

ra 0,9 mm, vdrtice 0,50 mm. Amtena: segmento
1, comprimento 0,3 mm; I1, 1,1 mm; Ill, 0,9
mm; LV, 0,5 mm. Pronoto: comprimento 1,1
mm, largura na base 1,6 :mm. Ctineo: compn-
mento 0,75 mm, largura na base 0,40 mm.

ColoraqAo geral do corpo preta com
areas vermelhas e castanho-claras; Antenas,
dpice do clfpeo e olhos pretos. Cabera, pro-
noto e escutelo avermelhados. Hemidlitros
pretos com a base atW a metade do escutelo
avermelhada. Membrana escura.

Lado inferior vermelho com rostro e ab-
dome pretos. Margem externa dos f~mures,
metade basal das tfbias, exceto a extrema base
das posteriores, segundo e terceiro segmentos
tarsais pretos, pernas castanho-claras.

Corpo revestido superiormente de pubes-
cencia clara, semiadpressa (semi-erecta, pouco
densa, no pronoto e cabega). Antena com pilo-
sidade de comprimento major que a grossura
dos segmentos. Pronoto marcadarnente pon-
tuado. Hemidlitros com pequenas pontuaq3es
na base dos p~los. Clfpeo proeminente. Ab-
dome com pilosidade escasssa nas margens,
mais densa para a porqao central, especial-
mente nos ditimos segmentos abdominais.

Genitdlia: vtsica do eddago (Fig. 11)
com espiculo externo bem marcado, gon6poro
secund~rio seguido de porgdo esclerosada e
lobos membranosos. Parbmero esquerdo (Fig.
12) retorcido, lobo basal com cerdas alonga-
das, spice conforme mostra a figura. Parfmero
direito (Fig. 13) bem menor, curto, alongado.

Fmena: semelhante ao macho em aspecto
geral e coloraqao.

Hol6tipo: femea, Sumalao, Salta, Ar-
gentina, I. 86, Carpintero col., na Coleso do
mesmo. Pardtipos: 1 macho e 1 fenea, mes-
mas indicar6es que o tipo, nas coleg6es do
primeiro e segundo autores.

Difere de Guanabrea mariana n.sp..
pela colorardo do corpo, morfologia externa e
pontuag6es do pronoto (Angulo do mesmo que
em G. nariana 6 horizontal, enquanto que em
G. bicoloroides sem chegar a ser vertical,
visto de lado, forma visivelmente um Angulo).
Difere ainda pela morfologia da genitalia do
macho. Aproxima-se de Guanabarea bicolor
Carvalho e Gotnes, 1971, sendo diferente pela
genitalia do macho.

0 nome especffico 6 alusivo A sua se-
melhanca com bicolor, da qual muito se apro-
xima.

Guanabarea fasciawa n. sp.
(Figs. 14-17)

Caracterizada pela coloraAo do pronoto
e pela morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 5,6 mm, largura
2,5 mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largu-
ra 0,9 mm, vdrtice 0,50 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,4 mm; II, 1,8 mm; HII e IV
mutilados. Pronoto: comprimento 0,9 mm, lar-
gra na base 1,6 mm. Czineo: comprimento 0,90
mm, largura na base 0,60 mm (hol6tipo).

Coloraqiio geral castanho-escura com
dreas pretas e ldteo-avermelhadas; cabega (ex-
ceto os olhos e antenas), pronoto (exceto man-
cha mediana, alcanqando a margem posterior
dos calos e nAo atingindo as margens laterais e
extrema margem posterior) ldteo-avemelhados,
mesoescuto e escutelo pretos; hemidlitros cas-
tanho-escuros, membrana fusca com regiio
apical p~lida.

Lado ventral tendendo ao avermelhado,
mesoesterno e metapleura, algumas manchas
laterais no abdome negros, peritrema ostiolar
com pruinosidade prateada, pernas castanhas,
tibias p6lidas para a extremidade apical.

Caracterfsticas morfol6gicas como indi-
cado para o genero.

Genitdlia: vdsica do eddago (Fig. 15)
com um espfculo interno em continuaqo do
gon6poro secundfrio. Parniero esquerdo (Fig.
16) muito retorcido, conforme mostra a figura.
Paramero direito (Fig. 17) pequeno, curto. A
v~sica provavelmente possua espfculo do tipo
anterior, que no desenho aparece interiormen-
te, sob forma alongada, junto com a formaao
p6s-gon6poro secundrio.

FeOmea: desconhecida.
Holftipo: macho, Chicoana, Salta, Ar-

gentina, 1.600 m, I. 86, Diego L. Carpintero
na cole(o Carpintero.

Difere das outras espdcies do genero
pela morfologia da genitalia do macho.

0 nome especffico d alusivo A mancha
negra mediana do disco do pronoto.

Guanabarea mariana n. sp.
(Figs. 18-20)

Caracterizada pela coloragao do corpo,
dimens6es e morfologia externa.

F&nea: comprimento 4,5 mm, largura
1,9 mm. Cabega: comprimento 0,4 mm, largu-
ra 0,8 mn, vdrtice, 0,55 mm. Antena: seg-
mento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,3 mm; III,
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Guanabareafasciata n. sp.: Fig. 14 - macho, hol6tipo; Fig. 15 - penis; Fig. 16 -parmeroesquerdo; Fig. 17-ppad-

mero direito.

0,9 mm; IV, 0,6 mm. Pronoto: comprimento
0,9 mm, largura na base 1,5 mm. Cdneo: com-
primento 0,70 mm, largura na base 0,45 mm.

Coloragao geral do corpo castanho-escu-

ra com Areas vermelhas e castanho-claras; ca-
bega, pronoto e escutelo avermelhados, olhos
pretos, metade apical do clfpeo castanho-escu-
ra. Antena com segmento I, exceto terjo api-

789

N



CARVALHO e CARPINTERO

)/ 18 1*9

a5 min

Guanabarea mnana n. sp.: Fig. 18 - fenea, hol6tipo; Fig. 19 - an6is esclerosados; Fig. 20 - parede posterior da bolsa
copuladora.

cal, castanho-claro, tergo apical do segmento
1, segmento II, III e IV castanho-escuros,
membrana escura.

Lado inferior avermnelhado com abdorme
castanho-escuro, avermelhado ventralmente.
Rostro escuro, tibias e tarsos amarelados, com
linha exterior castanho-escura ao longo das
mesmas.

Corpo brilhante superiormente, revestido
homogenearnente por pilosidade longa, sernie-
recta, exceto na membrana; antena com pilosi-
dade id~ntica, de comprirnento major que a
grossura dos segmentos I e II e igual ou raior
comprimento nos segmentos HII e IV. Cabega e
pronoto lisos, exceto o colar que t rugoso.
Hemidlitros rugosos com pontuag6es pequenas
na base-dos pelos. Clfpeo pouco proeminente.

Lado inferior com o mesmo tipo de pelos, me-
nos densos. Pernas com pelos de comprimento
maior que a grossura das mesmas.

Genitdlia: parede posterior e andis escle-
rosados corno mostram as figuras anexas
(Figs. 19, 20).

Macho: desconhecido.
Holktipo: fenea, Santa Maria, Misiones,

Argentina, XII. 46, Viana col., na cole9ao do
segundo autor. Pardtipo: femea, corn mesmas
indicaq6es que o tipo, na colegdo do primeiro
autor.

Diferencia-se de Guanabarea bicoloroi-
des n.sp., da qual mais se aproxima, por sua
colorarao, pelas pontua<6es do pronoto, bem
cormo pela proeminencia distinta do clfpeo.
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Pycnoderes mwionensis m. sp.: Fig. 21 - macho, hol6tipo; Fig. 22 - penis; Fig. 23 - pardero esquerdo; Fig. 24 -pa-
rSmero direito.

0 nome especffico 6 alusivo h localidade e pela morfologia da genitfilia do macho.
em que o material tipo foi colecionado. Macho: comprimento 2,9 mm, largura,

1,3 mm. Cabega.>\omprimento 0,1 mm, largu-
Pycnoderes inisiow'zensis fl.sp. ra 0,6 mm, vWrtice 0,24 mm. Antena: segmento

(Figs. 21-24) I, compmento 0,2 mm; II, 0,5 mm; III, 0,5
Caracterizada pela colorago do emb6lio mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: coinprimento 0.6
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Pycnoderes ornnsis n. sp.: Fig. 25 - FRmea, hol6tipo; Fig. 26 - an6is esclerosados; Fig. 27- parede posterior da bolsa
copuladora.

mm, largura na base 1,1 mm. C4neo: compri-
mento 0,50 mm, largura na base 0,40 mm

(hol6tipo).
ColoraAo geral preta com Areas pflido-

amareladas; cabega, pronoto e escutelo pretos,
brilhantes, olhos castanhos, antena pilida,
hemidlitros castanho-escuros, mais negros no

emb6lio, com manchas pruinosas prateadas,
emb6lio pfilido na base e no Apice (Fig. 21),
ctneo e membrana pdlidos, nervuras negras no

Spice interno.
Lado ventral preto, rostro, coxas e per-

nas pfilidos.
Corpo fortemente pontuado no disco do

pronoto que - arredondado, cafdo para os Ia-

dos, mesoesterno e parte do escutelo cobertos
pelo disco, emb6lio largo, membrana na por-

9o extracuneal mais longa que o cdneo, ros-

tro alcangando o meio do mesoesterno.
Genidlia: penis pequeno, do tipo gend-

rico (Fig. 22). Parimero esquerdo (Fig. 23)
muito curvo, com lobo basal grande e reco-

berto de cerdas, por.o apical fina e recurva.

Par-mero direito (Fig. 24) caracterfstico, com

saliencia mediana do lado ventral e cerdas
dorsais.

Fbnea: semelhante ao macho em aspecto
geral e colorago.

Hok~tipo: macho, Bresilien, Nova Teu-
tonia (Santa Catarina), 27°11'S 52923L, Fritz
Plaumann, na coleggo do Museu Nacional, Rio
de Janeiro. Pardtipos: duas f~meas, Misiones,
Iguazu, Argentina, X.80, Diego L. Carpintero;
duas femeas, Corumbd (Brasil), March, lo-

wland; 1 femea, idem, April, nas cole,6es
Carpintero e do primeiro autor.

Difere das outras esp&ies do genero por

ter antenas e pernas pdlidas e o emb6lio em

sua maioria pflido, bem como pela morfologia
do parimero direito.

0 nome especffico 6 alusivo a Misiones,
Argentina, localidade tipo de vfirias esp6cies
de mirfdeos.

Pycnoderes oranensis n sp

(Figs. 25-27)
Caracterizada pela coloraao geral do

corpo e por sua morfologia externa.

I_ $
_et
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Rhinacloa dowrfica n. sp.: Fig. 28 - macho, hol6tipo; Fig. 29 - fXmea, parftipo; Fig. 30- penis; Fig. 31 - spice dav6-
sica; Fig. 32- par~mero esquerdo; Fig. 33- par~mero direito; Fig. 34- segmento I e I daantena; Fig. 35 -segmento Ic II da
antena.

Fbnea: comprimento 2,3 mm, largura
1,2 num. Cabea comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,6 mm, vdrtice 0,25 mm. Anena: segmento
I, comprimento 0,3 mm; II, 0,5 mm; 111, 0,3

mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: comprimento 0,8
mm, largura na base 1,0 mm. Caneo: compn-
mento 0,45 mm, largura :na base 0,35 mm.

Colorago geral preta com Areas pfilido-

--
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amareladas; cabega, exceto fronte e vdrtice
(nao alcancando os olhos) e antenas pilido-
amarelados. Duas pequenas manchas no em-
bolio, uma sub-basal e outra subapical (em um
exemplar esta ditima £ inexistente), cdneo, ex-
ceto extrema base e metade basal da margem
interna (que sio pretos) pAlido-amarelados.
Olhos prateados. Membrana transparente.

Lado inferior do corpo preto, pemas pd-
lido-amareladas, iguais ao rostro, exceto ex-
tremo spice e ovopositor que sdo castanhos.

Corpo superiormente com pouca pilosi-
dade, esparsa por todo o hemidlitro, regiAo
anterior do pronoto e cabega. Antena com pi-
losidade semelhante, comprimento nAo maior
que a grossura do segmento. Pronoto, exceto
calos, cabega e escutelo marcadamente pon-
tuados. Hemilitros lisos. Lado inferior tam-
bdm pontuado na regiao external, mais densa-
mente piloso, especialmente no abdome.

Macho: desconhecido.
Holdtipo: femea, Oran, Salta, ArgenTi-

na, 111.69, na colegio Carpintero. Pardtipos: 2
femeas, mesma indicaqoes que o tipo, nas co-
le;6es do primeiro e segundo autores.

Diferencia-se de Pycnoderes albipes
(Berg, 1892), especie da qual mais se aproxi-
ma, por sua coloraqdo, pelo emb6lio mais es-
treitro e pela relarao do cdneo (comprimento e
largura na base) que 6 1,5:1 versus 1:1 em
albipes (Berg).

0 nome especffico 6 alusivo A localidade
em que foi colecionado.

Rhimwloa dimorfica n. sp.
(Figs. 28-35)

Caracterizada pelo acentuado dimorfismo
sexual, pelo comprimento do segmento II da
antena maior que a largura da cabega e pela
morfologia da v6sica.

Macho: comprinmnto 3,8 mm, largura
1,2 mm. Cabega: comprimento 0,1 mm, largu-
ra 0,7 mm, vdrtice 0,36 mm. Antena: Seg-
mento I, comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III,
0,4 mm; IV, 0,3 mm. Pronoto: comprimento
0,4 mm, largura na base 1,0 mm. Czneo: cor-
primento 0,7 mm, largura na base 0,42 mm
(hol6tipo).

Coloragfo geral preta com Areas casta-
nho-escuras; cabega, pronoto, escutelo e base
do clavo preto, brilhantes; hemidlitros casta-
nho-escuros, membrana fusca, mais pd.lida

junto ao spice do cdneo. pubescrncia prateada
sob luz incidente.

Lado ventral preto, segmento III e IV da
antena e tibias mais claros, estas dltimas como
pontos negros na base dos espinhos que sao
pretos.

Corpo distintamente mais longo que na
femea, cdneo muito mais longo que largo na
base, segmento II da antena visivelmente mais
longo que a largura da cabega, vdrtice margi-
nado, rostro alcanqando o Apice das coxas T1.

Genitdlia: penis (Fig. 30) com v-sica
alongada, gon6poro aparentemente terminal
(Fig. 31). Paramero esquerdo (Fig. 32) do tipo
Phylini, como mostra a ilustrago, com minds-
culos pelos sobre o lobo maior (polegar). Pa-
rimero direito (Fig. 33) simples, muito en-
grossado na porqio apical.

FmeSa: menor e mais curta que o macho,
comprimento 3,0 mm, largura 1,4 mm, vdrtice
0,44 mm, segmento H1 da antena 0,5 mm, cor.
primento do cdneo 0,48 mm, largura na base
0,30 mm (pardtipo).

Holebtipo: macho, Abra Pampa, Jujuy,
Argentina, IV.86, Diego L. Carpintero, na
colegfo Carpintero. Paraipos: 7 machos, 30
feas, mesmas indica,6es que o tipo, na co-
lerfo acima e do primeiro autor.

Difere das demais espvcies pelo acentua-
do dimorfismo dos sexos, aproximando-se de
Rhinacloa mnanleyi Schuh e Schwarz, 1985
pelo aspecto da v6sica, por6m distinta na cor.

0 nome especffico 6 alusivo h diferenga
de comprimento e largura, especialmente do
cdneo.

Rliinacloa Jujisensis n. sp.
(Figs. 36-42)

Caracterizada pela coloraio preta uni-
forme e pela morfologia da vdsica, sem dimor-
fismo sexual acentuado.

Macho: comprimento 2,8 mm, largura
1,1 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,7 mm, v6rtice 0,40 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; 11, 0,7 mm; III, 0,4
mm; IV, 0,3 mm. Pronoto: comprimento 0,4
mm, largura na base 0,9 mm. Crewo: compri-
mento 0,38 mm, largura na base 0,28 mm
(hol6tipo).

Coloraigo geral preta uniforme; tibias
castanho-escuras com pontos negros na base
dos espinhos obsoletos, membrana corm man-
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Rhinacloajujdenmis n. sp.: Fig. 36 macho, hol6tipo; Fig. 37 penis; Fig. 38 -.4pice do penis; Fig. 39- pardmeroes-
querdo; Fig. 40 - paramero direito; Fig. 41 I e II segmentos da antena do macho; Fig. 42- I e lI segmentos da antena da f%-
mea.
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Sixeonotusjujudensis n. sp.: Fig. 43 - macho, holdtipo; Fig. 44 - penis; Fig. 45 - parftmero esquerdo; Fig. 46 - parf-
mero direito.

Femea: pouco menor que o macho, com-
primento 2,6 mm, largura 1,2 mm, segmento Il
da antena 0,5 mm, comprimento do cdneo 0,30
mm, largura na base 0,22 mm (pardtipo), tibias
com pontos negros.

Holl5tipo: macho, Abram Pampa, Jujuy,
Argentina, IV.86, Diego L. Carpintero, na
colegAo Carpintero. Pardtipos: 12 machos e
35 f~meas, mesmas indicagoes que o tipo, na
colegao acima e do primeiro autor.

Difere das demais especfes do genero,
aproximando-se de Rhinacloa betanzos Schuh

cha mais pflida ao lado do spice do cdneo,
pubesc~ncia prateada sob luz incidente.

Caracterfsticas morfol6gicas como cita-
das para o genero, rostro alcancando as coxa
IH.

Genitdlia: penis (Fig. 37) com v6sica
sigm6ide, abertura do gon6poro secunddro
terminal (Fig. 38). Parimero esquerdo (Fig.
39) do tipo Phylini, como mostrado na ilustra-
gao, sem p~los no lobo mais grosso (polegar).
Parfnero direito (Fig. 40) pequeno, engrossa-
do na porqo apical, com cerdas dorsais.
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e Schwartz, 1985 mas diferenciando-se por ter
a antena toda preta, segmento II igual em
comprimento A largura da cabega, coloragao
mais escura.

0 nome especffico 6 alusivo A cidade de
Jujuy, Argentina, em cujas cercanias foram
colecionados os exemplares tipo.

Sireonots j'ujidnsis n. sp.
(Figs. 43-46)

Caracterizada pelo dimorfismo sexual,
pela coloraqo e pela morfologia da genitAlia
do macho.

Macho: comprimento 2,7 mm, largura
1,2 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,6 mm, vdrtice 0,27 mm. Antena: segmento
1, comprimento 0,4 mm; II, 0,6 mm; III e IV
mutilados. Pronoto: comprimento 0,6 mm,
largura na base 1,1 mm. Cdneo: comprimento
0,50 mm, largura na base 0,40 mm.

Coloraqao geral preta, duas franjas que
rodeam os olhos castanho-claras; antena pdIi-
do-amarelada, membrana alum da ardola
transldcida.

Lado inferior do corpo preto, rostro (ex-
ceto Apice) e pemas pdlido-amarelados.

Corpo revestido superiormente por pilo-
sidade densa, curta, adpressa. Pronoto e escu-
telo marcadamente pontuados. Membrana ru-
gosa. Lado inferior densamente piloso. Rostro
ultrapassando as coxas medianas.

Genitdlia: vdsica do edefgo (Fig. 44) do
tipo gendrico, simples. Paranmero esquerdo
(Fig. 45) com lobo basal muito desenvolvido e
recoberto por pElos curtos, extremidade apical
afilada e curva. Paramero direito (Fig. 46) fal-
ciforme, com duas abas ventrais e Spice termi-
nado em mindsculos espinhos.

Fnema: comprimento 2,3 mm, largura
1,2 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,5 mm,.vdrtice 0,30 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,3 mm; II, 0,5 mm; 111, 0,5
mm; IV, 0,5 mm. Pronoto: comprimento 0,9
mm, largura na base 1,0 mm. Cdneo: compri-
mento 0,25 mm, largura na base 0,25 mm.

Semelhante ao macho em coloragao e
pilosidade, mais curta e de forma mais oval.
Pronoto mais plano, horizontal. Possui mem-

brana curta, que embora curta, deixa a ardola
visfvel.

Hok5tipo: macho, Cno. Cormisa, Dept.
La Caldera, Salta, Argentina, 1.500 m, 1.86,
Carpintero col., na Colegao Carpintero. Pard-

Fig. 47 -Spanogonicus fiquiensis n. sp., fMmea, hol6tipo.

tipos: 1 macho, 3 femeas, mesmas indicaqoes
que o tipo, nas cole<6es do primeiro e segun-
do autores.

Diferencia-se das mais espdcies do gene-
ro pelo dimorfismo sexual, pela colorawo e
pela morfologia da genitdlia do macho.

0 nome especffico 6 especialnente dedi-
cado A Provincia de Jujuy, Argentina, cujos
exemplares foram colecionados pelo autor, no
limite de Dalta, onde provavelmente deverf
existir a espdcie.

If
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Spanogonicus dqusiensis n. sp.
(Fig. 47)

Caracterizada pela colorargo e pela mor-
fologia externa.

FCnwa: comprimento 1,7 mm, largura
0,9 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,6 mm, vWrtice 0,32 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,1 mm; II, 0,3 -mm; III, 0,3
mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: comprimento 0,3
mm, largura na base 0,6 mm. Cdneo: compri-
mento 0,20 mm, largura na base 0,35 mm.

Coloraqo geral preta; olhos castanho-
avermelhados, rostro castanho, metade apical
das tibias e tarsos pfilido-amarelados (varia
nos exemplares: feneas com eles totalmente
pretos outros pflido-a-marelados).

Esp6cie braquiptera, hemidlitro nfio ul-
trapassando a base do VIII segmento abdomi-
nal, membrana bastante desenvolvida e ardola
visfvel, embora rudimentar. Cabega: larga,
vertical, corn antenas muito curtas (segmentos
I e II mais curtos que e a largura da cabeca),
olhos contfguos ao pronoto. Corpo superior-
mente revestido por pilosidade curta, semiad-
pressa, com algumas cerdas longas, erectas no
v~rtice e na margem anterior do pronoto, liso
superiormente.

Lado inferior do corpo coberto por pilo-
sidade identica. Rostro alcangando alWm das
coxas posteriores. Femures engrossado, espe-
cialmente os posteriores. Tibias com cerdas
longas, erectas, exceto no tergo basal.

Macho: desconhecido.
Hok16ipo: femea, Tiquisa, Bolfvia, 3.800

m, XI.84, Pena col., na Coleg9o Carpintero.

Pardtipos: 4 femeas, mesmas indicao-es que o
tipo, nas cole96es do primeiro e segundo auto-
res.

Difere de Spanogonicus aricanus Car-
valho, 1984, esp6cie da qual mais se aproxi-
ma, tanto pela morfologia como pela localiza-
gao geogrdfica, pela coloraro distinta, dimen-
s6es (especialmente da antena e rostro).

0 nome especifico 6 alusivo A localidade
onde a espdcie foi colecionada pelo colega
chileno Luiz E. Pena.
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