
MIRfDEOS NETROPICAIS, CCCIV

quanto larga, revestida de cerdas longas,
erectas, v6rtice arredondado, olhos depremi-
dos, distantes do pronoto por espago equiva-
lente a pouco mais que sua largura; antena ci-
Ifndrica, situada no terqo inferior do olho,
segmento I aproximadamente tfio longo quanto
a largura do vrtice, segmento II engrossado
para o Apice, cerca de quatro vezes mais longo
que o I, segmentos III e IV fimos. Todos re-
vestidos de pelos curtos; rostro alcangando as
coxas III, segmento I grosso e largo, epifarin-
ge explanada, larga, jugo grande, visto de ci-
ma, lora longa, gena inclinada, revestida cor
cerdas longas, largamente sulcada anterior-
mente.

Pronoto fortemente estreitado para a
frente, colar bem marcado, calos obsoletos,
margem posterior um pouco reintrante no
meio, angulos umerais arredondados; mesoes-
cuto largamente exposto, escutelo longo, sa-
liente, afilado para o spice.

Hemi6litros nitidamente estreitados no
meio (ao nivel da faixa pilida), cdneo tao Ion-
go largo, emb6lio muito estreito, membrana
biareolada.

Abdome peciolado na base, piloso, fe-
mures e tibias com mindsculas granulag6es es-
clerosadas e cerdas longas, de comprirento
igual ou maior que o diametro desses seg-
mentos.

Esp6cie tipo do genero: Herdonoides
paulistanus n. sp.

Genero muito pr6ximo de Herdonius
Stil, 1860 e de Herdonisca Carvaiho e Per-
reira, 1974, diferenciando-se do primeiro pela
aus~ncia de espinho no escutelo e do segundo
pela ausencia de pelos escamifornes.

0 norne gen-rico 6 alusivo A¶ sua seme-
1hanqa com Herdonius SWaial.

Herdonoides pailistanus n. sp.
(Figs. 17 - 22)

Caracterizada pela coloragio do corpo e
pela norfologia da genitfiia do macho.

Macho: comprimento 8,0 mrn, largura na
porgio mais estreita do hemi6litro 1,7 mm.
Cabega: comprirento 1,6 mm, largura 1,6
mm, v6rtice 0,72 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,7 mm; II, 3,0 nmn; 111, 1,0 mm;
IV, 04 mm. Pronoto: comprirmento 1,2 mm,

largura na base 1,8 mm. Cneo: comprirnento
0,44 mm, largura na base 0,44 mm (hol6tipo).

Colorargo geral preto a castanho-escuro
com Areas pflidas; cabeqa, pronoto e escutelo
mais escuros, opicos, extrema base do seg-
mento I da antena mais pfilido, mancha no
porsao anterior da lora e da gena, debaixo do
olho pilidas hemidlitro castanho, comr faixa
branca na sua porqo mais estreita (alargada
para f6ra), areas basal e apicalrmais escuras,
cdneo pilido na margem basal externa, mem-
brana preta.

Lado inferior do corpo castanho, abdome
preto, pflido inferiormente nos segmentos II e
M.

Caracteres morfol6gicos como citados
para o g~nero.

Genitdlla: v6sica do edefigo (Fig. 19)
com lobos, gon6poro largo, canal seminal
distal grosso e longo, extremidade do lobo
maior com dentfculos como mostra a ilustra-
9ao. Paramero esquerdo (Fig. 20) longo, falci-
forme, com cerdas curtas no dorso. Paramero
direito (Fig. 21, 22) menor, com extremidade
apical afilada.

Femea: desconhecida.
Holcitipo: macho, Sao Paulo, Brasil,

Campos do Jordao, 23.XII. 1944, F. Lane col.,
na colegio do Museu de Zoologia da Univer-
sidade de Sao Paulo.

0 norme especffico 6 alusivo ao Estado
de Sao Paulo.

Horciasoides ouropretans n. sp.
(Figs. 23 - 26)

Caracterizada pelo coloraqao vermelha
salpicada de pontos pflido-amarelados e pela
morfologia dca genitulia do macho.

Macho: comprimento 5,4 mm, largura
2,6 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 1,1 mm, vfrtice 0,44 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,8 mm; II, 2,4 mm; III e IV
mutilados. Pronoto: comprimento 1,0 mm, lar-
gura na base 2,3 mm. Cdneo: comprinento
0,44 mm, largura na base 0,30 mm (hol6tipo).

Colorarao geral vermelha salpicada de
pontos pflido-amarelados no clavo e no c6rio;
cabega castanha, clfpeo vermelho, antena pOHli-
da e castanha, dpice do segmento II negro,
rostro castanho.

451


