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ABSTRACT. A new species of the genus Postat/omus Funkhouser, 1950 (Homop
tera, Mcmbracidae, Ccntronodinac). PostallOI1lUS maeutatus sp. n., from Brazil , 
Paraná, is described and illuslrated. 
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o gênero atualmente designado Postanomus, foi originalmente descrito por 
FAIRMAlRE (1846), com o nome de Anomus tendo como espécie tipo A. reticulatus. 
STÂL (1862) descreveu mais uma espécie para este gênero: A. cornutulus. KIRKAL
DY (1904) atribuiu-l he um novo nome Eleoneus, devido Anomus estar preocupado. 
FUNKHOUSER (1950), descobri u que o nome Eleoneus também já tinha sido usado 
por OISTANT (1903) para designar um novo gênero de Tingidae. Propôs então 
Poslanomus. 

SAKAKlBARA (1974) revisou o gênero Postanomus e descreveu mais duas 
espécies: P. ferrugineus Sakakibara, 1974 e P. fuscus Sakakibara, 1974. Acrescen
ta-se, no presente trabalho, mais uma espécie, P. maculatus sp. n. , coletada em São 
José dos Pinhais, município próximo de Curitiba, Paraná. Apresenta-se a chave para 
as espécies fornecida por SAKAKIBARA (1974), com uma pequena modificação a 
fim de inc luir a espécie nova. 

Chave para as espécies 
I. Processos supra-umerais bem desenvolvidos . ... . .... . .... .. .. . ...... .. 2 

- Processos supra-umerais pouco desenvolvidos .. . . . ... . . ........ .. ...... 3 

2. Processo supra-umerais cônicos; a distância entre seus ápices igual a duas vezes 
a largura interocular ... . ........ . ...... . ... . ... . P. cornutulus (Stal) 

- Processo supra-umerais com a parte superior levemente achatada e a distância 
entre seus ápices pouco mais de uma vez e meia a largura interocular .. . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. ferrugineus Sakaki bara 

3. Pronoto inteiramente fusco . . . .. . . . ....... . .. . . . .. . .. P.jitscus Sakakibara 

- Pronoto amarelado ou então, castanho com manchas escuras . . ... . . . . .. . .. . 4 
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4. Pronoto amarelado; tórax e pernas castanho-claros .. . P. reticulatus (Fairmaire) 

Pronoto castanho com manchas escuras; tórax castanho-claro com manchas 
negras, pernas castanho-escuras .. ... .. . . . . . . .. ... . P. maclIlallls sp. n. 

1 

Fig. 1. Postanomus maculatus sp. n. , holótipo. 

Postanomus maculatus Sp. n. 
Figs 1,2-6 

Diagnose. Cabeçae pronoto homogeneamente pontuados, de co loração geral 
castanho-clara com máculas e li stas castanho-escuras; clípeo terminando no mesmo 
nível das margens dos lóbulos supra-antenais ; processos supra-umerais curtos, com 
ápices castanho-escuros. 

Medidas (mm ). Macho. Comprimento total : 4,52; comprimento do pronoto: 
3,36; largura da cabeça: 1,60; comprimento da cabeça: 0,88; largura entre os ângu los 
umerais: 1,76; distância entre os ápices dos processos supra - umerais: 4, 17; 
comprimento dos processos supra umerais: 0,20; comprimento das tégminas : 3,80; 
comprimento das asas: 3,48 . 

Descrição. Holótipo macho. Cabeça duas vezes mais larga que longa, 
homogeneamente pontuada, de forma sub-quadrangular, de co loração castanho-cla
ra, com duas máculas castanho-escuras próximas da margem superior; espaços 
interocelar e ocelo-oculares planos; ocelos amarelados, situados sobre a linha 
imaginária que passa pelo centro dos olhos, eqüidi stantes destes e entre si; olhos 
castanho-avermelhados com manchas negras; sutura coronal atingindo a base do 
c1ípeo; este alongado com o bordo inferior no mesmo nível das margens dos lóbulos 
supra-antenais; margem superior do vértice arqueada. Pronoto com o mesmo padrão 
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2 2,Omm 

4 

5 6 

0,25 mm 

Figs 2-6 . Pastanamus maculatus sp. n. (2) Cabeça, pronata e tégmina ; (3) pronota, vista 
dorsal; (4) cabeça e pranota, vista frontal; (5) parâmeros, edeaga e conectivo, vista lateral ; (6) 
ápice do edeago, vista dorsal. 

de coloração e pontuação da cabeça, com máculas escuras na parte dorsal; carena 
dorsal saliente; lóbulos pós-oculares com superfície rugosa; sutura coronal bem 
evidente; distância entre os ângulos umerais menor que a largura entre os ápices dos 
processos supra-umerai s; processos supra-umerai s curtos, pouco evidentes, com os 
ápices castanho-escuros, cônicos, dirigidos para os lados e levemente para cima; 
dorso praticamente reto; escutelo parcialmente visível lateralmente. Tégminas com 
a parte basal coriácea, com o mesmo padrão de coloração do pronoto; parte distai 
enfumaçada, translúcida. Tórax castanho, com máculas castanho-escuras .. Asas 
hialinas com venação castanho-clara. Genitália do macho: edeago cilíndrico alon
gado, com microdenticulações na parte mediana, falobase pouco mais larga que o 
edeago e de forma cilíndrica; parâmeros mais ou menos cilíndricos, terminados em 
ganchos curtos. 
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Fêmea. Desconhecida. 
Material examinado. Holótipo macho com os seguintes dados "Br 277-Km 

60, S. 1. dos Pinhais [Brasil, Paraná] 14:1: 1977, Z. Buzzi leg.". (DZUP). 
Etimologia. O nome da espécie é alusivo à presença de manchas escuras no 

pronoto. 
Comentários. Esta espécie é muito parecida com P. relieula/us no seu aspecto 

geral. Difere por apresentar os processos supra-umerais mais curtos e manchas 
escuras sobre o dorso bem mais destacadas. 
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