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lido-arnarelada, segmento genital com duas manchas da mesma cor; pernas castanhas, femures com
manchas e pontos na face superior e faixas longitudinais na face externa, pdlido-anarelados, tfbias
anteriores e medianas com duas faixas ou andis e
tibias posteriores com tres faixas, pfilido-amareladas.
Corpo revestido de pubescencia curta, semiadpressa; pronoto rugoso-pontuado superficialmente; carena do vdrtice curva para frente; segmento I da antena de comprimento aproximadamente igual i largura do vertice; olhos compridos,
ocupando quase toda a regifo lateral da cabea,
mais altos que o comprimento do segnento I
da antena; rostro alcangando as coxas posteriores.
Macho desconhecido.
Hol6tipo femea, Sinop, Rio Teles Plies, Mato Grosso, Brasil, X.1975, M. Alvarenga & Roppa
col., na colecao do autor. Pardtipos: duas fe-meas,
Brasilien, Nova Teutonia, 270 11' S 520 21' L,
Fritz Plaunmn col.; Entre Rios, Liebig, 5.XII.1974,
Zolich, Argentina.
Aproxima-se de Dagbertus mexcanus Carvalho & Schaffner, 1974 (Rev. Brasil. Biol. 33
(Supi.): 50, fig. 5-1973), diferenciando-se pela coloragio geral do corpo.

Lampednths tupinambana n. sp.
(Figs. 3-7)
Caracterizada pela colornao do corpo e pela- morfologia da genitflia do macho.
Macho: comprimento 6,2 nmn, largura 2,8
mm. Cabepa: comprinento 0,2 nmn, largura 1,1
mm, vWrtice 0,44 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,8-1,0mm; II, 1,8-2,0mm; III, 0,8mm;
IV, 0,8 mm. Pronoto: compnrmento 0,8 mm, largura na base 2,0 mm. Qineo: comprimento 0,88 mm,
largura na bae 0,95 mm.
Coloraglo geral castanho-escura com areas
negras sulfurescentes; cabeqa negra com manchas
no vfrtice junto i margem interna dos olhos, na base e spice do jugo, duas manchas subapicais no clipeo, faixa longitudinal inferior no loro e bicula,
pequena mancha na gena e duas outras no pescogo,

p~lido-anareladas; olhos e antenas castanho-escuros, seginento I com pontuag6es pdlidas na face
anterior, segmento II-IV, esbranquigados na base,
o II castanho-claro na sua maior extensio e negro
na parte apical; pronoto pfilido-amarelado a sulfurescente, colar, mancha anterior, mediana e pos-
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terior aos cabs (esta Altima de forma retangular)
atingindo ou nio a margem posterior e aingulos umerais (e alguns exemplares estendendo-se tamnb6m
pela margem lateral posterior), negros; a mancha
negra retangular do disco em alguns exemplares e
circundada anteriormente por outra mais clara;
mesoescuto negro, no meio e angulos basais; escutelo sulfurescente, asperso de castanho na regiao
mediana (com minisculos pontos castanhos);
hemidlitros castanho-escuros, embo'lio e Spice do
c6rio e cineo um pouco mais claros, com
pontuages p$lido-amareladas; ipice do clavo e
mancha interna subasal no cfineo, castanhos a pdlidos. Lado inferior sulfurescente; base e ipice das
coxas, mesoesterno (exceto mancha sulfurescente
lateral), pequena mancha na metapleura, manchas
laterals nos segmentos abdominais IlI-VIII, porglo

