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Xenocoelidia foi descrito por KRAMER (1959), o qual designou
como espécie-tipo Xenocoelidia youngi Kramer, 1959 da
Colômbia. O autor relacionou esse gênero a Chinaia Bruner &
Metcalf, 1934, os quais diferem na forma da fronte, na posição
do ocelo, na forma do pigóforo do macho, dos estilos e do
conetivo. Nesse mesmo trabalho, Kramer incluiu mais uma
espécie: X. colombiana Kramer, 1959.

KRAMER (1964) transferiu mais uma espécie para o gênero:
Neocoelidia inflata Osborn, 1923.

KRAMER (1967) descreveu mais duas espécies: X. litura e
X. charisma, apresentando uma chave para as espécies do gê-
nero.

DELONG & KOLBE (1975) descreveram X. spinella do Peru.
Atualmente, Xenocoelidia possuía seis espécies e, no pre-

sente trabalho, é proposta mais uma espécie, de Silva Jardim,
Estado do Rio de Janeiro, a primeira com registro na região
Sudeste do Brasil.

Os espécimes estudados estão depositados na coleção de
entomologia “Pe. Jesus Santiago Moure” do Departamento de
Zoologia da Universidade Federal do Paraná (DZUP).

As técnicas para o estudo das genitálias de machos seguem
aquelas de OMAN (1949), com pequenas alterações. A terminologia
adotada na descrição da espécie é a mesma utilizada por KRAMER

(1964), exceto para as estruturas da cabeça, a qual segue aquela
proposta por HAMILTON (1981) e sugerida por MEJDALANI (1998).

Xenocoelidia sexguttata sp.sp.sp.sp.sp. nov nov nov nov nov.....
Figs 1-8

Holótipo macho. BRASIL, Rio de Janeiro: Silva Jardim, III/
1974, F.M. Oliveira leg. (DZUP). Alótipo: mesmos dados do
holótipo, VIII/1975, F.M. Oliveira leg. (DZUP). Parátipo macho:
mesmos dados do holótipo (DZUP).

Diagnose. Asas anteriores, cada uma com três pequenas
manchas mais ou menos arredondadas ao longo da margem
anal; edeago com ápice achatado e expandido, com vários
pequenos espinhos e um par de processos pontiagudos no terço
basal.

Medidas (em milímetros). Holótipo/Alótipo: compri-
mento total 6,08/6,67; comprimento mediano da cabeça 0,60/
0,66; distância transocular 1,24/1,30; distância interocular 0,68/
0,72; comprimento mediano do pronoto 0,56/0,54; distância
trans-humeral 1,48/1,66; largura máxima do escutelo 1,08/1,20;
comprimento mediano do escutelo 0,80/0,92; comprimento
das asas anteriores 4,80/5,42; largura máxima das asas anteriores
1,32/1,36.

Cabeça, em vista dorsal, pronunciada; comprimento
mediano metade da largura transocular; margem anterior
levemente angulada, sem carena na transição entre a coroa e a
face; superfície pontuada; ocelos localizados na margem ante-
rior da coroa, evidentes, em vista dorsal; lóbulos supra-antenais,
em vista dorsal, não protuberantes e, em vista lateral, oblíquos
e carenados; fronte não intumescida e, em vista lateral, leve-
mente arqueada; superfície pontuada; clípeo, em vista lateral,
contínuo com a fronte e, em vista frontal, retangular. Pronoto
mais largo que a cabeça; margens látero-anteriores convergentes
anteriormente e carenadas; margens látero-posteriores conver-
gentes posteriormente; margem posterior com uma reentrância
mediana; superfície lisa. Escutelo levemente pontuado. Asas
anteriores aproximadamente quatro vezes mais longas que
largas; venação obscura, exceto apicalmente; com três células
apicais; apêndice curto, estendendo-se até a metade da segunda
célula apical. Pigóforo mais ou menos retangular; comprimento
mais de duas vezes a sua largura basal; sem processos; margem
apical truncada, com uma pequena projeção pontiaguda no
terço basal; porção ventro-apical com espessamento da cutícula.
Placas subgenitais fundidas até o terço apical; base muito mais
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larga que o ápice; porção apical com algumas cerdas. Estilos
com pequena projeção caudal e ápice estreitado curvado para
fora. Conetivo em forma de “U” invertido, com região central
menos esclerotinizada. Edeago alargado basalmente, afilando-
se em direção ao ápice, curvado para cima a partir da metade
apical; com um par de processos afilados e pontiagudos no
terço basal; ápice achatado e expandido lateralmente, com cur-
tos espinhos.

Coloração. No geral amarelada, apenas com três man-
chas marrons na margem anal de cada uma das asas anteriores.

Comentários. Xenocoelidia sexguttata sp. nov. é similar
a X. spinella DeLong & Kolbe, 1975, no aspecto do edeago,
diferindo pela presença de apenas uma projeção apical e pelo
par de processos no terço basal.

Etimologia. O nome da espécie é alusivo às três manchas
marrons em cada uma das asas anteriores.
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Figuras 1-8. Xenocoelidia sexguttata sp. nov.: (1) cabeça, pronoto e escutelo, vista dorsal; (2) pigóforo, vista lateral; (3) placas subgenitais,
vista ventral; (4) estilos e conetivo, vista dorsal; (5) edeago, vista lateral; (6) ápice do edeago, vista dorsal; (7) edeago, vista dorsal.
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