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RESUMO

0 autor descreve Adparaprobra n.gen. Orthotylinse, Orthotylini e sete espdcies novas
cermo segue: A. boliviana n.sp., Bolfvia; A. carioca nsp., Brasil; A. dispersa n.sp., Brasil; A.
gabrieli nrsp., Brasil; A. itaiaiana n.sp., Brasil; A. novateutonia n.sp., Brasil;A.piranga n.sp.,
Brasil. Figuras de corpo inteiro e genitgia do macho acham-se inclufdas.

As espcies Paraproba singularis Carvalho & Gomes, 1969; Paraproba peruana Car-
valho & Ferreira, 1972 e Paraproba binotata Carvalho & Ferreira (na imprensa) deverdo ser
transferidas para este genero.

Palavras-chave: Adparaproba n.gen. (Miridae, Hemiptera), descrinbes sete espdcies
novas, inclusao tres previarnente descritas.

ABSTRACT

Neotropical Miridae, CCLXXIX: Genus Adparaproba n~gm
with Descriptions of Seven New Species (Hemiptera)

The author describes Adparaproba n.gen., Orthotylinae, Orthotylini and seven new
species as follows: A. boliviana n.sp., Bolivia; A. carioca n.sp., Brasil; A. dispersa n.sp., Bra-
sil; A. gabrieli n.sp., Brasil; A. itadiaana n.sp., Brasil; A. novateutonia nsp., Brasil; A. piranga
n.sp., Brasil. Three species previously described as Paraproba singularis Carvalho & Gomes,
1969; P. peruana Carvalho & Ferreira, 1972 and P. binotata Cavalho& Ferreira (in press) are
to be included in this genus.

Key words: Adparaproba n.gen. (Miridae, Hemiptera), descriptions seven new species,
inclusion three previously described.

INTRODUI:AO

Estudando espdcies do genero Paraproba
Distant, 1884 o autor pode verificar que havia urn
grupo delas com caracteres comuns que fugiam ao
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padrao estabelecido para aquele genero. Os olhos
praticamente contiguos ao colar, c-dneo aproxima-
damente apenas duas vezes mais longo que largo na
base e caracterlsticas da genitflia do macho, bem
como o aspecto geral, dio ao grupo sem ddvida uma
uniformidade de caracteres que permitem estabele-
cer para elas o genero Adparaproba n. gen. A distri-
buiqAo geografifca, restrita a Amnrica do Sul (pelo
menos at£ o presente) tamrbm 6 uma boa indicago
para separar as espdcies que o comp~em daquelas in-
clufdas no genero Paraproba Distant. Nas espdcies
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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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Adparaproba boliviana n.sp.: Fig. 1 - f~mea, hol6tipo; Fig. 2 - paramero esquerdo; Fig. 3 - parirnero direito.

nivel do dpice do clavo (conti'guas junto a comissura
corial) negras; membrana fusca.

Lado inferior preto na propleura, mesoesterno
e pleuras, abdome na regiao basal com faixas negras
intercaladas com outras claras, extremidade apical
p~lida, Apice negro; coxas e pernas pilidas, femur III
escuro corn duas faixas mais claras subapicais, tibias
III castanhas na metade basal.

Corpo revestido de pelos semierectos ou
erectos, segmento 1I da antena cilindrico e igual em
toda sua extensao, rostro alcancando as coxas III.

Macho: semelhante a fmea enm coloraqdo e
aspecto geral.

Genitdlia: vdsica do edeago nao figurada pelo
fato do exemplar nio se encontrar bem esclerosado.
Paraimero esquerdo (Fig. 2) com urn prolongamento
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mediano curvo, revestido de numerosas cerdas. Pa-
Aramero direito (Fig. 3) simples, curvo, com cerdas
dorsais.

Holatipo: femea, Cochabamba, Bolfvia, Ger-
main, Col. Noualhier, no Museu Nacional de Hist6-
ria Natural dos Estados Unidos da Amdrica, Wa-
shington, D.C. Pardtipo: macho, mesmas indicag6es
que o tipo, na colerao do autor.

Difere das outras esp6cies do g~nero pela co-
loragdo do pronoto e do c6rio, bem como pela mor-
fologia dos parameros do macho.

0 nome especffico 6 alusivo ao pals onde os
exemplares foram colecionados.

Adparaproba carioca n.sp.
(Figs 4-7)

Caracterizada pela coloraeao do c6rio e pela
morfologia da genitilia do macho.

Macho: comprimento 3,5 mm, largura 0,9 mm.
Cabe!a: comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm,
vdrtice 0,30 mm. Antena: segmento 1, comprimento
0,4 mm, II, 1,4 mm; III, 0,5 mm; IV, 0,4 mm. Pro-
noto: comprimento 0,4 mm, largura na base 0,8 mm.
Cuneo: comprimento 0,60 mm, largura na base
0,30 mm (hol6tipo).

ColoraqAo geral pdlida com 6reas pretas a
castanho-escuras; cabeia p~lida, faixa transversal no

6

Adparaproba carioca nosp.: Fig. 4 - macho, hol6tipo; Fig. 5 - penis; Fig. 6 - parlmero esquerdo; Fig. 7 - parlmero di-
reito.
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vdrtice (exceto margem posterior) negras, segmentos
I e III da antena, rostro pdlidos.

Pronoto preto, colar e margem posterior do
disco, inclusive os ingulos umerais pdlidos (em al-
guns exemplares tambem a Area anterior aos calos);
escutelo negro com mancha apical pfilida.

Hemi£litro p1ido, clavo e mancha transversal
subapical no corio, bifurcada ou dividida externa-
mente ao nivel do dpice do clavo pretos; membrana
fusca.

Lado inferior castanho, propleura, mesoester-
no, pleuras e Apice do abdome pretos, coxas e pernas
pflidas, femur III com mancha mediana e subapical
negras.

Rostro com pelos semierectos, rostro longo,
alcanqando o IV ou V segmento do abdome, cabega
arredondada, olhos pouco distantes do pronoto, dis-
co levemente rugoso, segmento II da antena leve-
mente engrossado para a extremidade nos machos.

Genitdlia: peiis (Fig. 5) com Etres espiculos es-
clerosados: dois bifurcados e com serreaq6es apicais
e um terceiro rnais largo na extremidade. Parimero
esquerdo (Fig. 6) bifurcado, ramo maior com uma
excrescencia subapical. Paramnero direito (Fig. 7)
alongado, afilado na extremidade, corn excrescencia
subapical.

Fernea: semelhante ao macho em coloraqo e
aspecto geral, vdrtice 0,32 mm.

Holltipo: macho, Represa Rio Grande, Rio de
Janeiro, BRASIL, F. M. Oliveira, na coleado do
Museu Nacional, Rio de Janeiro. Pardtipos: 22 ma-
chos e 9 femeas, mesmas indicaq6es que o tipo; nas
coleg6es do Museu Nacional e do autor.

Difere das espdcies pr6ximas pela morfologia
da genitalia do macho e pela maior extensao da co-
loraqAo phlida no pronoto.

0 nome especifico 6 alusivo a cidade do Rio
de Janeiro onde o material foi colecionado.

Adparaproba dispersa n.sp.
(Figs 8- 10)

Caracterizada pela mancha pilida em forma de
T no pronoto e pela morfologia da genitalia do ma-
cho.

Femea: comprimento 3,8 mm, largura 1,0 mm.
Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vdr-
tice 0,34 mm. Antena: segmento I, comprimento
0,4 mm; II, 1,2 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,7 mm. Pro-
noto: comprimento 0,5 mm, largura na base 0,9 mm.
Cuneo; comprimento 0,60 mm, largura na base
0,30 mm (hol6tipo).

Coloraqio geral pilida com A1reas pretas; cabe-
sa preta, regifo lateral e margem posterior do vdrtice
pdlidos, segmentos I e III da antena plidos; pronoto
preto com mancha caracteristica em forma de T na
regiao dos calos, angulos umerais e margem poste-
rior largamente p~lidos; mesoesterno e escutelo

pretos, mancha apical neste dltimo pdlida; hemi~li-
tros p1lidos, clavo e mancha subapical no c6rio (ao
nfel do spice do clavo pretos) praticamente bifurcada
pretos; membrana fusca.

Corpo revestido de pelos semiadpressos,
erectos na cabega e margem anterior do pronoto,
rostro alcanqando as coxas III, segmento I da ante-
na engrossado para o spice.

Macho: semelhante a femea em coloraqo e
aspecto geral.

Genit~lia: vYsica do edeago (Fig. 9) com tres
espiculos caracterlsticos, com serreaqoes em suas
margens. Parfmero direito (Fig. 10) alongado, afila-
do na extremidade apical, com um lobo ou excres-
cencia subapical. Pararmero esquerdo perdido du-
rante a dissecado do unico exemplar macho em
maos.

Hok5tipo: femea, Casa Nova, Pernambuco,
Brasil, V. 74, J.C M. Carvalho col., na coleaio do
Museu Nacional, Rio de Janeiro. Pardtipos: 2 femeas
e 1 macho, Aguas Vermelhas, Minas Gerais,
XXII.83, M. Alvarenga; Brasilien, Nova Teutonia,
27011'S 52023'L, Fritz Plaumann, V.945; Chapada,
Mato Grosso, Brasil, margo, na coleqo do autor.

Difere das outras espdcies do genero pela
mancha p~lida em forma de T no pronoto e pela
morfologia da v6sica do edeago.

0 nome especifico 6 alusivo a sua ampla dis-
tribuiqo geogrAfica.

Adparaproba gabrieli n.sp.
(Figs 11-14)

Caracterizada pela colorasio preta do abdome
e pela morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 3,6 mm, largura 1,0 mm.
Cabefa: comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm,
vdrtice 0,30 mm. Antena: segmento I, comprimento
0,4 mm; 11, 1,4 mm; 11I, 0,5 mm; IV, 0,6 mm. Pro-
noto: comprimento 0,5 mm, largura na base 0,8 mm.
Cuneo: comprimento 0,50 mm, lagura na base
0,30 mm (hol6tipo).

Coloraado geral pAlida com Areas pretas a
castanho-escuras; segmentos I e III da antena, ex-
trema margem posterior do v6rtice, face posterior
dos othos, colar, extrema margem anterior do pro-
noto, angulos umerais e extrema margem posterior
do disco, mancha apical do escutelo pAlidos; he-
midlitro com clavo, metade apical do c6rio (exceto
pequena drea pdlida externa e comissura corial que
sao pAlidas) e metade apical do culneo pretos; mem-
brana fusca, porqdo apical mais pAlida.

Lado inferior preto (metapleura corn pruinosi-
dade prateada), coxas e pernas pAlidas, mancha me-
diana e subapical dos fdmeures negras.

Corpo revestido de pelos semierectos, antena
II levemente engrossada para a extremidade apical,
rostro alcangando as coxas III, disco do pronoto ru-
goso.
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Adparaproba dispersa n.sp.: Fig. 8 - fnmea, hol6tipo; Fig. 9 - vesica do edeago; Fig. 10 - parfimero direito.

Genitdlia: penis (Fig. 13) com tres espfculos
esclerosados: um mais longo e bipartido; um mediano
serreado na extremidade e outro mais largo com
denteaq6es em sua superffcie. Parfimero esquerdo
(Fig. 13) largo no meio, extremidade apical afilada e
com numerosas cerdas. Parfmero direito (Fig. 14)
com uma dilatagdo subapical e diversas cerdas dor-
sais.

FEmea: semelhante ao macho em aspecto geral
e coloraqo, vdrtlice 0,34 mm.

Holdtipo: macho, Cataguazes, Minas Gerais,
BRASIL, IX.85, Gabriel Simnoes de Andrade col., na

coleqo do Museu Nacional, Rio de Janeiro. Pardfi-
pos: 11 machos e 7 f8meas, mesmas indicaq6es que o
tipo; 3 femeas, Juiz de Fora, Minas Gerais, IV.85,
G.S. Andrade, na colegio do autor.

Difere das esp6cies pr6ximas pela coloraqAo
preta do lado inferior do corpo e pela morfologia da
genittlia do macho.

0 nome especffico d dado em homenagem ao
colega Gabriel Simoes de Andrade que realizou pro-
ffcuas coletas de oideos nos municfpios de Juiz de
Fora e Cataguazes.
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Adparaproba gabriek nsp.: Fig. 1 1 - macho, hol6tipo; Fig. 12 - vdsica do edeago; Fig 13 - parlmero esquerdo; Fig.
14 - parfmero direito.

Adparaproba itatiaiana n.sp.
(Figs 15-18)

Caracterizada pela coloraglo do hemidlitro e

pela morfologia da genit~lia do macho.
Macho: comprimento 4,4 mm, largura 1,2 mm.

Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm,
v6rtice 0,28 mm. Antena: segmento I, comprimento
0,4 mm; II, 1,6 mm; II, 0,7 mm; IV, 0,6 mm. Pro-
noto: comprimento 0,5 mm, largura na base 1,0 mm.
C uneo: comprimento 0,80 mm, largura na base
0,36 mm (hol6tipo).

Coloragio geral pilido-suja comr Areas negras
a castanho-escuras; cabeca e segmento I da antena
pAlido-sujos, segmentos II-IV e olhos pretos; pro-
noto pflido-sujo, mais claro na :margem posterior,
preto na Area dos calos e margens laterais; mesoes-
cuto e escutelo pretos, mancha apical neste Cltimo
pAlida; hemidlitro pAlido-sujo, clavo na base interna
preto, restante e duas faixas transversais no c6rio (ao
nfvel do Spice do clavo), contfguas junto a comissura
corial castanho-escuras, margem interna do emb6lio
negra, regiao apical e margem interna apical do c6-
neo, membranas fuscas, nervuras negras.
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Adparaproba itatkziana n.sp.: Fig. 15 - macho, hol6tipo; Fig. 16 -- v6sica do edeago; Fig. 17 - parknero esquerdo;
Fig. 18- parkmero direito.

Lado inferior do corpo com propleura, xifo,
mesoesterno e metapleura pretos, mesopleura pdlida,
abdome p~lido-sujo, negro na base e no Apice, coxas
e pernas p;idas, f~mur III com duas manchas ne-

gras: mediana e subapical.
Corpo revestido de pelos relativmente longos,

semierectos ou erectos no pronoto e escutelo, seg-
mento II da antena pouco engrossado para o Apice.

Genitdlia: v6sica do edeago (Fig. 16) com dois

espfculos esclerosados caracterfsticos, um longo, liso
e fino e outro mais largo serreado nas margens. Pa-
ramero esquerdo (Fig. 17) curvo, com dois prolon-
gamentos medianos. Paraimero direito (Fig. 18) pe-
queno, comr uma ponta nftida e cerdas picais longas.

Firnea: sernelhante ao macho em apsecto geral
e coloraco, vdrtice 0,32 mm.

Hol6tipo: macho, BRASIL, Rio de Janeiro,
Parque Nacional, Itatiaia janeiro 1978, Carvalho &
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Adparaproba novateutonia n.sp.: Fig. 19 - macho, holdtipo; Figs 20,21 - v6sica do edeago; Fig. 22 - parlmero esquer-
do; Fig. 23 - parlmero direito.

Schaffner, na coleo do Museu Nacional, Rio de
Janeiro. Pardtipo: femea, mesmas indica96es que o
tipo, na coleqao do autor.

Difere das outras espicies do genero pela
mancha do hemidlitro e pela morfologia da genitflia
do macho.

0 nome especifico t alusivo ao Parque de Ita-
tiaia onde vArias esp&ies novas de mirfdeos tem sido
colecionadas.

Adparaproba novateutonia n.sp.
(Figs 19-23)

Caracterizada pela coloraqo do clavo e pela
morfologia da genitAlia do macho.

Fenmea: comprimento 4,0 mm, largura 1,0 mm.
Cabefa: comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vdr-
tice 0,32 mm. Antena: segmento I, comprimento
0,4 mm; II, 1,6 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,7 mm. Pro-
noto: comprim-nento 0,5 mm, largura na base 0,9 mm.

Ctneo: comprimento 0,60 mm, largura na base
0,30 mm (hol6tipo).

Colorafo geral pdlida com Areas pretas; cabe-
ga plida, vdrtice com faixa transversal e olhos pre-
tos, segmento I da antena pdlido; pronoto preto lar-
gamente pdlido nas margens anterior e posterior,
mesoescuto e escutelo pretos, mancha apical deste
ultimo pAlida; hemidlitro pAlido, clavo na base inter-
namente e faixa transversal subapical no c6rio (em
alguns exemplares pflida na porao mediana) pretos,
membrana fusca, cdneo pAido (em alguns exempla-
res enfuscado na metade apical).

Lado inferior com propleura, mesoesterno e
regiSo pleural preta (nestes btitmos com mancha
pruinosa prateada), abdome pAlido, negro no Apice e
na base, coxas e pernas pAlidas f~mures com man-
chas mediana e subapical negras.

Corpo revestido com pelos semiadpressos lon-
gos, segmento II da antena nitidamente engrossado
para a extremidade, rostro alcanqando as coxas III.
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Adparaproba piranga n.sp.: Fig. 24 - femea, hol6tipo; Fig. 25 - vesica do edeago; Fig. 26 - parfmero esquerdo; Fig.
27 - parf.mero direito.

Macho: aspecto geral e colorago sermelhantes
a femea.

Genitdlia: pernis (Figs 20,21) com tre-s espfcu-
los esclerosados bem definidos: dois com serreaq6es
(um deles com um dente subapical) e um muito fino e

longo. Parfir-ero esquerdo (Fig. 22) bipartido, o ra-
mo mais longo afilado para a extremidade. Pararmero
direito (Fig. 23) curvo, com um dente subapical bem
pronunciado.

Holdtipo: femea, Brasilien, Nova Teutonia,

2701l'S 52023'L, V.1945, Fritz Plaumann, na cole-
qSo do Museu Nacional, Rio de Janeiro. Pardfipos: 2
machos, 4 femeas, mesmas indicag6es que o tipo.

Difere das esp&ies pr6ximas pela coloragdo
da cabega e do clavo, bem como pela morfologia da
genitAlia do rnacho.

0 nome especifico d alusivo a localidade de
Nova Teutonia onde Fritz Plaumann teve oportuni-
dade de colecionar numerosas espdcies novas de in-
setos.

gi/

582



MIRfDEOS NEOTROPICAIS, CCLXXIX: ADPARAPROBA n. gen.

Adparaproba piranga n.sp.
(Figs 24-27)

Caracterizada pela colorago do corpo e pela
morfologia da gemtAlia do macho.

Fernea: comprimento 3,8 mm, largura 1,0 mm.
Cabe!a: comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm,
vdrtice 0,28 mm. Antena: segmento 1, comprimento
0,4 mm; II, 1,5 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,7 mm. Pro-
noto: comprimento 0,5 mm, largura na base 0,8 mm.
Cuineo: comprimento 0,60 mm, largura na base
0,30 mm (hol6tipo).

Coloragdo geral castanha coin Areas castanho-
escuras e pdlido-amareladas; cabea (exceto lados e
extrema base) castanha, segmento I da antena na
porqo basal e segmento II na porw5o mediana pdli-
dos; pronoto (exceto extremas margens anterior e
posterior, mesoescuto e escutelo castanho-escuros,
mancha apical do escutelo pAlida; hemidlitro casta-
nho, porsao basal interna do clavo e mancha trans-
versal subapical no c6rio (ao nivel do Apice do clavo
castanho-escuras), esta utltima com mancha pAlida no
meio externamente; cuineo pAlido, membrana fusca.

Lado inferior com propleura, mesoesterno e
pleuras castanho-escuro, base e Apice do abdome
negros, coxas e pernas p;lidas, porqdo apical dos fe-
mures mais escuros, tibias castanho-claras.

Corpo revestido de pelos semierectos, rostro
alcanqando as coxas posteriores, segmento 1I da an-
tena engrossado para o Apice.

Macho: semelhante a femea em coloragdo e
aspecto geral.

Genitldia: v6sica do edeago com tres espiculos
esclerosados caracterfsticos (Fig. 25) o maior deles
com unm ramo longo e fino, serreado na parte apical.

Paramero esquerdo (Fig. 26) curvo, com cerdas
dorsais. Paramero direito (Fig. 27) tamb6m curvo,
com um lobo subapical em forma de excrescencia e
cerdas dorsais.

Hol6tipo: femea, Ponte Nova, MG (Minas
Gerais), Brasil, 29.V1L57, J. Becker col., na coleqio
do Museu Nacional, Rio de Janeiro. Pardtipos: 2 fd-
meas, 1 macho, Viqosa, Minas Gerais, Brasil, 6.44;
IX.44 e 945, J.C.M. Carvaho col., na coleqAo do
autor.

Difere das outras espdcies pela coloragao mais
pAlida, tendendo ao castanho-claro; de Paraproba
gabrielt n.sp. cuja vdsica possui semelhanqas morfo-
l6gicas diferencia-se pela forma dos parfmeros e
pela morfologia dos espfculos da vdsica.

0 :nome especifico 6 alusivo ao rio Piranga que
banha a cidade de Ponte Nova.

REFER:NCIAS BIBLIOGRAFICAS
CARVALHO, J.C.M. e GOMES, I.P., 1969, Mirfdeos Neo-

tropicais, CVII: Descriq6es de cinco esp&ies novas
adicionais da Repdblica do Equador (Hemiptera). Rev.
Brasil. Biol., 29(2):225-230, 8 figs.

CARVALHO, J.C.M. e FERREIRA, P.S.F., 1972, Mirfdeos
Neotropicais, CXLV: Estudo de duas coIed6es da Re-
pdblica do Peru (Hemiptera). Rev. Brasil. Biol.,
32(9):179-183, 13 figs.

CARVALHO, J.C.M. e FERREIRA, P.S.F., (na imprensa),
Mirfdeos Neotropicais CCLXXVII: Esp6cies do Mu-
nicfpio de Virosa, com descricio de novos taxons
(Hemiptera). Experfentiae; Univ. Fed. Vicosa.

DISTANT, W.L., 1880-1893, BiologiaCentrali Americana,
Insecta. Rhynchota. Hemiptera-Heteroptera. Part I:
1-302 (1880-1884); Supplement 304-462
(1884-1893), 39 ps. London.

583


