
CARVALHO

descritas atd esta data, as do lado andino do Pacffico
ndo apresentam faixa transversal negra nos herndli-
tros, enquanto que as espcies cisandinas possuem a
referida faixa.

As ilustragoes que figuram no texto slo de
autoria de Paulo Roberto Nascimento e Maria Lilia
Gomide da Silva.

Adparaproba n.gen.
Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado,

liso, revestido de puesc~ncia adpressa, semiadpressa
e cerdas erectas dos lados do colar.

Cabeqa vertical, mais larga que longa, v6rtice
arredondado, olhos ocupando os lados da cabega e
contiguos ao pronoto, margem posteior lisa, clfpeo
pouco saliente, jugo, loro e gena planos; rostro lon-
go, alcangando ou ultrapassando um pouco as coxas
III, segmento I nao ultrapassando o xifo do proster-
no; antena cilfndrica, segmento I de comprimento
aproximado da largura do vdrtice, segmento II mais
longo que os demais, levemente engrossado para o
4pice, segmentos III e IV finos, revestidos de pubes-
cencia densa e curta.

Pronoto mais largo que longo, colar deprirni-
do, calos pouco salientes (com cerdas erectas), mar-
gens laterais do disco arredondadas, margem poste-
rior levemente convexa no meio, fngubos umerais
normais; mesoescuto exposto, escutelo moderada-
mente elevado.

Hemilitros com emb6lio explanado, de lar-
gura mrdia, cdneo mais longo que largo na base (a-
proximadamente duas vezes mais longo que largo),
membrana longa, biareolada, ar6ola maior alongada.

Lado inferior com peritrema ostiolar distinto,
pernas longas e finas, femures com cerdas longas
inferiormente, tibias com fileiras de mindsculos den-
ticulos, pelos curtos e espinhos finos, curtos e claros.

Espdcie tipo do genero: Adparaproba carioca
n.sp.

Aproxirma-se muito de Paraproba Distant,
1884, diferenciando-se sobretudo pela posiqao dos
olhos (praticamente contiguos ao pronoto, enquanto
que em Paraproba os olhos sao distantes do colar
por distancia equivalente pelo menos a grossura do
segmento I da antena), cdneo mais curto (cerca de
duas vezes rnais longo que largo na base, enquanto
no genero de Distant esta proporqo 6 de aproxirna-
damente tres vezes mais longo que largo na base).

0 norne gendrico 6 alusivo a semelhanga en-
tre os generos.

CHAVE PARAIDENTIFICAqAO
DAS ESPECIES DEADPARAPROBA:

1. Hemidhtros sem faixas transversais de cor es-
cura. 2

- Hemidlitros com faixa ou faixas transversais es-
curas. 3

2. Cabega e segmento I da antena totalmente pre-
tos ..... SINGULARIS (Carvalho e Gomes)

- Cabeqa clara ou com mancha clara no vdrtice;
segmento I da antena ptlido pelo menos na base
.... . . . PERUANA (Carvalho e Ferreira)

3. Escutelo preto com faixa longitudinal pAlida em
toda sua extensao....................
..........BINOTATA(Carvaiho e Ferreira)

- Escutelo comapenas a porqo apical pflida .4
4. Mancha transversal do hemidlitro com porqSo

anterior e posterior bemdivididas, umdas apenas
na comissura corial ................ 5

- Mancha transversal do henmilitro com pordo
posterior e posterior fundidas pelo menos ad
seu meio ................... 6

5. Clavo claro com mancha negra basal ao lado do
escutelo.IT.. .........ffATIAUANA n.sp.

- Clavo de coloraao escura umforme .......
.................. .BOLUVIANAn.sp.

6. Clavo preto em toda sua extenso ..... ... 7
- Clavo p~lido ou quando negro, apenas dos lados

do escutelo .......... ........... 9
7. Mancha transversal do c6rio acentuadamente

negra pilidas aponas junto ao ermb6fio ......
-..................... GABRIELI n.sp.

- Mancha transversal do c6rio pflida polo menos
atd sua metade ................... 8

8. Regiao do disco posterior aos caos com uma
faixa pdlida em forma de T . DISPERSA n.sp.

- Regifo do disco posterior aos calos totalmente
negra ......... ...... CARIOCA n.sp.

9. Clavo com mancha negra bem marcada dos la-
dos do escutelo ..... .... PIRANGA n.sp.

- Clavo sem mancha negra bem marcada dos lados
do escutelo ...... NOVATEUTONIA n.sp.

Adparaproba boliviana n.sp.
(Figs 1-3)

Caracterizada pela colorado do c6rio e pela
morfologia dos parnieros do macho.

Fnwea: comprimento 4,8 mm, largura 1,2 mm.
Cabega: comprinento 0,2 mm, largura 0,8 mm, vdr-
tice 0,40 mm. Antena: segmento I, comprimento
0,5 mm; II, 1,7 mm; III, 0,8 mrm; IV, 0,6 mm. Pro-
noto: comprimento 0,6 mm, largura na base 1,0 mm.
Caneo: comprimento 0,70, mm, largura na base
0,36 mm (hol6tipo).

Colorago geral p~lida com Areas castanho-es-
curas; cabea (exceto regiao lateral, margem dos
olhos e margem posterior do vdrtice) preta, seg-
mento I da antena pflido; pronoto castanho com re-
gifo anterior e margens laterais negras, margem
posterior do disco largamente p$ilida; mesoescuto
pAlido dos lados, negro no nmeio, escutelo negro com
grande mancha pdlida no meio e extrenidade apical;
hemidlitro pflido, clavo e duas manchas paralelas ao
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