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Cabesa corm olhos grandes, maiores que a
largura do v6rtice, contiguos ao pronoto,
alcangando a gula inferiormente, v6rtice estreito,
aredondado posteriormente, fronte pouco
saliente, clipeo levremente arredondado supe-
riormente, loro saliente; rostro alcansando as
coxas IL, segmento I n~o ultrapassando o xifo do
prosterno; antena inserida no tergo anterior dos
olhos, segmento I pouco mais grosso que o II,
cerca de duas vezes mais curto, segmentos III e IV
mais finos, diminuindo em comprimento para o
apice, os dois litimos com pOos e cerdas erectas
bem visiveis.

Pronoto tendo o colar bem diferenciado,
calos obsoletos, pouco marcados, margem
posterior reta, Angulos umerais arredondados,
lados tambem arredondados; mesoescuto exposto,
escutelo pouco proerminente.

Hemrilitros alongados, lados paralelos,
emb6lio mais largo na extremidade apical, cuineo
afilado para o apice, membrana com pelos muito
curtos, ar6olas arredondadas no Apice das ner-
vuras.

Lado inferior do corpo com peritrema os-
tiolar bem definido, fermures III mais grosso que
os demais, tibias III com pelos e espinhos, estes
mais numerosos para a extremidade.

Especie tipo: Ganocapsisca joanensis :n.sp.
Difere de Ganocapsinus Carvalho, 1984

sobretudo por sua pequenacdimens~o, bem como
pela largura do v6rtice e comprimento do segmen-
to I da antena; de Ganocapsus Van Duzee, 1912
pelo comprimento da cabesa; de Ganopsoides
Carvalho & Schaffner, 1984 por ter menos pelos
nas pernas, pelo pronoto distintamente pubescente
e pelo comprimento dos pelos nos hemie'litros.

0 nome espeifico 6 devido 'a sua
semelhanqa com Ganocapsus.

Ganocapsiscajoanensi n.sp.
(Figs. 1,9-11)

Qiracteri7ada pela coloraqAo geral do corpo
e pela mrorfologia da geniullia do rmacho.

Macho: comprinmento 3,8 mrm, largura 1,4
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,9
mm, vfrtice 0,24 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,5 mm; II, 1,4 mm; III, 0,9 mm; IV, 0,6
mm. Pronoto: compirmento 0,6 mm, largura na
base 1,3 mm. Crneo: comprinmento 0,56 mm, lar-
gurm na base 0,40 mm (hol6tipo).

ColoraqAo geral do corpo castanho-escura
comr Areas pfilido-amareladas; cabega, porgao
anterior do pronoto (inclusive os calos), e emb6lio
pdbido-amarelados; olhos e segmento I da antena
pretos, segmento II pAlido-amarelado, segmentos
III e IV fuscos.

Lado inferior do corpo pAlido-amarelado,
meso, metapleura e lados do abdome lateralmente
negros, peritremar ostiolar pAlido, coxas e pernas
pAlido-amarelados.

Corpo revestido de pelos adpressos, curio
nos segmentos I e II da antena, segmentos III e IV
comr pelos e cerdas erectas mais longas que os
segmentos, espinhos das tibias pretos, to longos
como a grossura da tibia.

Genitdlia: VWsica comr porbo distal do
canal seminal (Fig. 9) relativamente curta, com
lobos membranosos e um espiculo bem definido,
grosso. Paramero esquerdo (Fig. 10) curvo, com
lobo basal recoberto de pelos. Parfmero direito
(Fig. 11) alongado, mais estreitado na regido
mediana, dpice afiLado e Olos dorsais.

Femea: desconhecida.
Hokbtipo: macho, Fazenda Sfo Joffo,

Diamantino, MT (Mato Grosso), BRASIL, 400 m,
11.1981, M. Alvarenga coL., na coleio do Museu
Nacional, Rio de Janeiro. Pardtipo: femea, Porto
Esperidia-o, CAceres, Mato Grosso, Brasil,
XI.1984, Magno & Alvarenga, na coleoo do
autor.

Diferencia-se das outras esp6cies do genero
pela morfologia da genitAlia do macho.

0 nome especifico 6 alusivo a Fazenda S&o
Joao, onde o tipo foi colecionado.

Gaveanus amapaensis n.sp.
(Figs. 2, 12-14)

Caracterizada pela coloraoo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.

Femea: comprimento 3,4 mm, largura 1,4
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm; largura 0,6
mm, v6rtice 0,34 mm. Antena: segmento I, com-
prinmento 0,5 mm; II, 2,0 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na base
1,0 mm. Cilneo: comprimento 0,60 mm, largura
na base 0,20 mm (hol6tipo).

Coloragdo geral do corpo castanho-escuro
brilhante com Areas pAlido-amareladas e verme-
lhas; cabega comr margemr posterior do v6rtice
negra, faixa longitudinal (exceto ao lado dos
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