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Colora9o geral pdlido-amarelada a lutescen-
to corm reas castanho-escuras; olhos anhos;
antena com segmento II negro na por9(o apical,
segmento I em alguns exemplares, fusco para o

Apice, en outros exemplares o segmento II d
negro, plido na base e na sua parte mediana, seg-
mento III negro apenas na extremidade apical,
clipeo fusco na extremidade apical.

Pronoto tendendo a lutescente com duas
manchas negas deprimidas na margem posterior
dos cals, colar pdlido-arnarelado, 4nguos ume-

rais e fixa na margem posterior do disco (geral-
mente intompida na regilo mediana), negros;

mesoscuto lutescente- com duas manchas negras

extemamente (uma de cada lado); escutelo sulfu-
rescente comr du manas obliquas na regilo
medians (mais pr6xirnas do ipice) e duas manchas

nos angulos basais confluentes corn as do mesos-

cuto.
Hernimlitros pildo-amarelados a lutescentes;

clavo castanho (exceto mancha pr-apicl), com

duas faixas obliqus longitudinais, As vezes inter-
rompidas sob forma de pequenas manclas plidas
c6rio com faixa transversal apical em forma de x
ou separadas em duas: a anterior de maior exten-
slo junto a porglo apical do clavo, com algumas
manchas arredondadas, pequenas, pdlidoarmarela-
das e posterior ou apical (algumas vezes restrita
apenas A parte apical do exoc6rio e emb6lio), con-
fluente com 4 faixa transversal da mesma cor sobre
a fratura cuneal; cineo p~lido com parte apical
nea; membrana fusca.

Lado inferior e pernas pdlido-amareladas a
lutescentes, frures posteriores com indicios de
anel castanho na por9Ko subapical, tarsos negos
no spice.

Corpo com pubescwncia curta, liso, escutelo
fortemente intumescido, antenas cillndricas, relati-
vrnente finas, calos obsoletos.

Genitdlia: Vsica do aedeagus (fig. 17) com
lobos membranosos e dois campos de denticulos
esclerosados, o maior deles com dentes serreados,
bem marcados. Parfimero esquerdo (fig. 18) curvo,
comr lobo digitiforme sub-basal. Parfimero direito.
(fig. 19) pequeno, compacto, com prolongamento
espiniforme escierosado na extremidade apical.

Fbnea: Semeihante ao macho em aspecto
geral e coloragio. Comprimento 6,2 mm, largura
2,4 mm. Cabefa: comprimento 0,4mm, largura
1,0 mm, W6rtice 0,40 mm. Antena: segmento I,
comptnmento 0,7 mm;- II, 1,8 mm; III, 0,8 mm;
IV, 10 mm. Pronoto: comprimento 1,08 mm, lar-
gura na base 0,68 mm (al6tipo).

HoI6tipo: macho, Pirapora, Minas Gerais,
Brasil, X[.1976, Seabra, Roppa & Monn6, na cole-
9Ko do primeiro autor. AI6tipo: f~mea, idem..Pard-
tipos: 26 machos e 10 f~reas, mesmas indicates
que o hol6tipo, nas colegoes do Museu Nacional
e do primeiro autor.

Aproxnma~se de Taedia corcovadensis Carva-
Iho, 1975, diferenciando-se pela colorago do pro-
noto, chvo e escutelo, bemr como pela proemin8n-
cia deste e pela morfologia da gitfla do macho.

Tytthus jutumaiba n. sp.
(Figs. 20-25)

Caracterizada pela colora~Ko do segmento I
da antena e dos hemidlitros, ben como, pela mor-
fologia da genitflia do macho.

Macho: Comprimento 2,9mm, largura,
O,9mm. Cabefa: comprimento 0,2 mm, largura
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