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escuros. 0 escutelo apresenta as margens laterais achatadas, caindo verticalmen-
te, fortemente enegrecidas e com ranhuras ou rugosidades.

Antenas com segmentos I e II finos, cilindricos, de grossura igual: pronoto
finamente pontuado; hemielitros com pilosidade fina, curta, abundante e sub-
ereta, lados paralelos, emb6lio explanado, mais alargado para a base; rostro atin-
gindo as coxas medianas, segmentos III e IV muito curtos e engrossados, segmen-
to I mais longo e mais grosso que os demais, atingindo alem da base da cabeqa;
pernas com pilosidade abundante, muito fina e longa.

Genitalia: Aedeagus (fig. 2) muito caracterlstico, com uma longa bifurcasao
lateral em sua regiao mediana, vesica simples. Hirpago esquerdo (fig. 3) grande,
curvo, com base mais elevada do lado dorsal e terminado em pequena bifurcasao.
Hirpago direito (fig. 4) menor, com duas areas fortemente quitinizadas pr6ximo
ao seu apice. 3

Femea semelhante ao macho em coloraca-o e dimensoes.

Holotipo: Macho, Parque Nacional do Itatiaia, Brasil, VII-1960, Aristoteles
Silva col., na coleqao do Autor Senior. Alotipo: femea, mesmas indicasoes que
o hol6tipo. Pardtipos: 9 machos e 16 femeas, mesmas indicasobes que o hol6tipo,
nas coleqoes do Autor Senior, do Museu Nacional, Rio de Janeiro, United States
National Museum e British Museum of Natural History.

Esta espkcie difere das demais do genero Neofurius Distant pelo seu menor
porte, colorasao geral do corpo e sobretudo pela estrutura caracteristica do
aedeagus e dos hArpagos.

Sinervus amapaensis sp. n.

(Figs. 5-10)

Caracterizado pela sua coloracao, estrutura do segmento I da antena e pelo
comprimento do culneo.

Macho: Comprimento 5,5 mm, largura 1,4 mm. Cabega: Comprimento 0,3
mm, largura 0,9 mm, v6rtice 0,48 mm. Antena: Segmento I, comprimento 0,9
mm; II, 1,4 mm; III, 1,2 mm; IV, 1,2 mm. Pronoto: Comprimento 0,9
mm, largura na base 0,9 mm. Cuineo: Comprimento 2,3 mm, largura na base
0,4 mmr.

ColorasAo geral lutescente com manchas escuras; cabeqa, pronoto e escutelo
cor de tijolo, brilhantes, com areas avermelhadas; olhos marrons, margem ante-
rior do pronoto, irea dos calos e Angulos posteriores mais claros, disco com
porcao central e margemn posterior ao longo de sua reintrancia, enegrecidos;
hernielitros lutescentes, translucidos, clavo escuro no te'r&o basal internamente
e em toda a extensao de sua comissura, c6rio enegrecido na regiao apical do
clavo onde forma mancha caracteristica (fig. 5), margem basal interna do cuineo
e estreita margem externa deste 6iltimo e do emb6lio enegrecidos, membrana
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