
CARVALHO

Adparaproba larensis n. sp.

(Figs. 34- 39)

Caracterizada pela colorardo do corpo e

pela morfologia da gen tfilia do macho.
Macho: comprinmento 3,8 mrn, largura

1,1 mm. Cabega: comprinmento 0,2 mm, largu-
ra 0,7 mm, vtrtice 0,32 mm. Antena: segmento
I, comprinento 0,4 mm; II, 1,4 mm; III, 0,7
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,4
mm, largura na base 0,9 mm. Cdneo: compri-
mento 0,60 mm, largura na base 0,30 mm

(hol6tipo).
Coloraqao geral preta com Areas pAlidas;

cabega (exceto margem posterior do vftice),
antena (exceto segmento I para a base), pretas;
pronoto e escutelo pretos, o prirneiro corn

margern posterior e Angulos urnerais pilidos e

o segundo com faixa mediana longitudinal
alargada para o Apice pAlidas; heri6litros pa-

lidos, clavo e quatro faixas obliquas no c6rio
convergentes na comissura corial, cdneo e

nervuras da membrana fuscos a pretos.
Lado inferior do corpo preto, blcula,

rostro e pemas pfilidos, segmento III dos tar-
sos negros, fenda coxal anterior e peritrema
ostiolar negros, fernures III corn dois an6is es-

curos subapicais, margern inferior da propleu-
ra e metapleura com pruinosidade prateada.

Caracterfsticas morfol6gicas como indi-
cadas para o genero, rostro alcangando as co-

xas III.
Genitdlia: penis corn v-sica tendo um

espiculo (Fig. 35) complexo, dividido em dois
ramos com extrmidades peculiares, o ramo
menor e curvo comr um prolongamento media-
no, serreado. Para'mero esquerdo (Figs. 36,
37) alargado na porqo distal, com cerdas dor-
sais. Pararmero direito (Figs. 38, 39) menor,
corn lobo mediano mais esclerosado recoberto
de cerdas.

Ftmea: semelhante ao macho no aspecto
gera e colorarao, vrtice 0,36 mm.

Holdtipo: macho, VENEZUELA, Lara,
1 km N Sanare, December 28, 1985, P. Kova-
rik e R. Jones, na coleogo do Museu Nacional
de Hist6ria Natural dos Estados Unidos da
Am6rica, Washington D.C. Pardtipos: macho
e femea, mesmas indicago6es que o tipo, nas

coleg6es do Professor J.C. Schaffner, Depar-
tamento de Entomologia, Universidade de Te-
xas A & M e do autor.

Diferencia-se das dernais esp6cies do ge-

nero pela coloracSo dos hemi6litros e pela
morfologia da genitAlia do macho.

O nome especffico 6 alusivo ao pais on-
de os tipos foram colecionados.

Paranatylus n. gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alonga-
do, lados paralelos, liso, revestido de p~los
longos, semiadpressos, vistos de cima (sob luz
incidente) aparentando escamas prateadas en-
tremeadas corm pelos normais.

Cabeqa semi-horizontal, clfpeo saliente,
comprimido, bdcula ocupando quase toda a
extensdo da gula, fronte e vtrtice lisos, planos
margemr posterior marginada, olhos contfguos
ao pronoto, grandes, atingindo a gula infe-
rionmente, comprimidos; rostro longo, alcan-
9ando as coxas Ill; antena cilindrica, segmento
I mais grosso, de comprimento aproximada-
mente igual A largura do vWrtice, demais seg-
mentos afilados para o Apice, revestidos de
pe'los curtos.

Pronoto com colar deprimido, calos
grandes, disco um pouco estreitado anterior-
mente, Angulos umerais arredondados, margemr
postenor reta; mesoescuto largamente desco-
berto, escutelo proeminente.

Hemielitros tendo fratura cuneal bem de-
finida, cdneo mais longo que largo na base,
membrana biareolada.

Pemnas normais, pubescencia curta, espi-
nhos das tibias mais curtos que a grossura das
mesmas.

Esp~cie tipo do genero: Parantylus albo-
cuneatus n. sp.

diferencia-se dos demais g~neros neotr6-
picos de Orthotylini pela pubesc~ncia formada
por um s6 tipo de p~lo mas com aparencia es-
camiforme quando visto de cima sob luz inci-
dente, segmentos I e 1I da antena pouco en-
grossados, segmento II da antena linear, pelo
rostro alcancando as coxas III e pela aus~ncia
de verdadeiras escamas superiormente.

0 nome gendrico 6 alusivo ao Estado do
ParanA e ao clipeo saliente e achatado lateral-
mente.

Paranatylus albocuneatus n. sp.
(Figs. 40 - 43)

Caracterizada pela coloraqao preta do
corpo e pela morfologia da genitalia do ma-
cho.
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