
MIRfDEOS NEOTROPICAIS, CCIV

dial ate o nivel do Apice do clavo, uma man-
cha de cada lado da comissura corial e duas
manchas na extremidade apical externa do
corio e do embo'lio, mancha na porsao basal
interna e Apice do cuineo, porgao apical da
nervura da membrana, palido-amarelados;
inembrana fusca.

Lado inferior castanho, porgdo marginal
da propleura, margem das fendas coxais,
pequena mancha posterior da mesopleura e
peritrema ostiolar, pAlidos a branco-leitosos;
abdome tendendo a avermelhado com uma
faixa longitudinal lateral pAlida e outra cor-
respondente, mais acima, irregular, de colo-
raqAo negra; pernas castanhas, trocanteres
pflidos, femures comr a porqAo apical tenden-
do a averrnelhado, comr duas faixas palidas
(mediana e subapical), tibias palido-ama-
reladas com pontuaq6es negras na base dos
espinhos; tarsos palidos, segmento apical
fusco.

Os hemie'litros sao revestidos de pubes-
cencia adpressa (dourada sob luz incidente);
rostro alcangando o VIII segmento abdomi-
nal; segmento II da antena cilindrico; mar-
gem posterior do vertice grosseiramente ca-
renada; olhos grandes, alcangando inferior-
mente o nivel da margern inferior do loro.

Genitdlia: Vesica do aedeagus (fig. 11)
com gonoporo tipico, dois espiculos esclero-
sados e lobos membranosos. Paramero es-
querdo (fig. 12) pouco curvo mais fino na
regiAo mediana. Para~mero direito (fig. 13)
simples, mais esclerosado na parte apical.

Femea desconhecida.
Holotipo macho, Cucui, Rio Negro, Ama-

zonas, J. C. M. Carvalho col., 1951.
Difere das demais especies neotropicais

do g~nero pela coloragao do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.

Taedia cajabiana :n. sp.

(Figs. 14-18)

Caracterizada pela coloragao do pronoto
e pela morfologia da estrutura do macho.

Macho: Comprimento 5,1 mm, largura
2,2 mm. Cabega: Comprimento 0,4mm, lar-
gura 0,9 mm, vertice 0,36 mm. Antena: Seg-
mento I, comprimento 0,6 mm; H, 1,1 mm;
III, 0,9 mm; IV, mutilado. Pronoto: Com-
primento 1,0 mm, largura na base 1,7 nmn.
Cuineo: Comprimento 0,72 mm, largura na
base 0,64 mm.

Coloragao geral castanha, salpicada com
manchas ou pontuaq5es pAlido-amnareladas;
cabega palida, fronte comr estriag6es verme-
lhas, clipeo castanho-escuro, duas manchas
anteriores na fronte, base e faixa longitudi-
nal no jugo, faixa longitudinal inferior e an-
terior no loro, duas manchas subapicais no
clipeo, faixa inferior na bucula faixa lon-
gitudinal na gena, duas faixas longitudinais
laterais no pescogo e regiao mediana da gula,
palido-amarelados; olhos e antenas castanhos,
segmentos I-IV comr pequena mancha branca
subasal, segmento I tendendo a castanho-
avermelhado para o Apice, segmento II ne-
gro do tergo apical; pronoto comr pontuaq6es
e manchas pAlido-amareladas bemr marcadas
no colar e parte lateral do disco, duas man-
chas negras depressas bemr marcadas atras
dos calos, regifo mediana do disco e angulos
urnerais castanho-escuros, area lateral con-
tigua a mancha as manchas negras e mar-
gem posterior do disco (finamente) palidas
a lutescentes; mesoescuto negro comr duas
manchas palidas; escutelo castanho com pon-
tuaq6es, pequenas manchas, linha mediana
e parte apical, palidos; hemie'litros castanhos
salpicados com pontuaq6es palido-amarela-
das; membrana fusca, nervuras na parte
apical e mancha junto ao Apice do cuineo,
palidas.

Lado inferior castanho comr numerosas
manchas palido-amareladas; propleura com
duas a tres faixas longitudinais palido-ama-
reladas, regiao lateral do mesoesterno com
mancha branca semilunar encinada por uma
mancha negra arredondada caracteristica;
mnesopleura com duas faixas verticais, pe-
ritrema ostiolar e metapleura e abdome comr
manchas palidas, neste uiltimo dispostas em
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