
MIRrbEOS NEOTROPICAIS, CCXXIV

3mm de compnmento (primeiro "instar"), sdo
velozes corredores e alimentam-se de gramfneas.
As primeiras ninfas emergem desde o meio de
outubro; os adultos slo encontrados a partir do
meado de novembro. Os ovos que resistem ao miver-
no sib postos a partir de fevereiro-margo"

O nome da esp6cie 6 dado em aluslo i gran-
de quantidade de escamas prateadas alongadas pre-
sentes no hem6litro quando visto sob luz incidente.

Taedia tucuruiensis n.sp.
(Fig. 5)

Caracterizada pela coloragio do corpo e pelo
comprimernto do segmento I da antena.

Macho: comprimento 8,4mm,largura 3,0mm.
Cabepa: comprimento 0,8mm, largura 1,4mm, v6r-
tice 0,60mm. Antena: segmento I, comprimento
1,4mm; II, 3,8mm; III, 1,4mm; IV, 1,4mm. Pro-
noto: compnmento 1,7mm, largurana base 2,5mm.
Czineo: comprimento 1,6mm,. largura na base
0,68mm (hol6tipo).

Fig. 5- Taedia tucuruiensis n.sp., macho, hol'tipo.

Coloraglo geral canela ao castanho corn nu-
merosos pontos ou pequenas manchas pf1ido-ama-
relaAas, tendendo ao alaranjado internamente;
cabega tendendo a lutescente com faixa mediana
longitudinal e duas outras menores no vWrtice,
atris da margem interna dos olhos, fuscas; olhos
castanhos; antena castanha, Apice do segmento I
negro, segmento II negro, pAlido na base, segmen-
to III tambdm negro, branco na metade basal,
segmento IV fusco; loro com t6nue linha longitu-
dinal castanha; pronoto cor de canela com a regilb
dos calos, linha mediana longitudinal e duas man-
chas medianas mais claras, salpicado de pequenas
manchas irregulares pilidas, colar com duas faixas
medianas negras dando continuidade is do vWrtice,
angulos umerais e margens laterals mais escuros;
escutelo mais escuro corn faixa mediana longitu-
dinal e duas manchas basais (uma de cada lado da
faixa mediana) pdlidas, acompanhadas de outras
menores da mesma cor; hem6litros salpicados de
pontos ou pequenas manchas palidas tendendo a
alaranjado ou ab6bora no seu meio, cineo com
duas manchas sernicirculares no ingulo intemo
pilidas com tonalidade ab6bora, apice do c1neo e
nervuras da membrana avermelhados, esta filtima
fusca. Lado inferior pilido-amarelado corn faixa
longitudinal castanha percorrendo da fenda coxal
anterior ao meio do mesoesterno superiormente;
pernas, palidas, femures posteriores infliscados e
corn* laivos de vermelho na porglo apical, tibias
pilidas com dois anwisnegros. Um exemplar jo-
vem possui pernas e antenas tendendo ao aver-
melhado.

Segmento I da antena, de comprimento
igual a largura da cabega, rostro alcangando as
coxas posteriores, pilosidade do corpo muito
curta, pronoto com cerdas negras curtas; a de-
pressio ap6s os calos 6 bem nitida embora sem
mancha negra cobrindo-a, cdsneo cerca de duas
vezes mais longo que largo na base.

Genitalia no hol6tipo nio dissecada por se
tratar de exemplar (nico.

Fgmea semelhante ao macho em aspecto
e coloragio geral, 'mais robusta.

Hok6tipo macho, Tucuruf, Pari, Brasil,
M. Alvarenga col., 1.79, na colelo do autor.
Pardtipos: duas fSmeas (urna ainda jovem), mes-
mas indica9es que o hol6tipo.

Aproxima-se de Taedia distantina Carvalho,
1954 diferenciando-se pela aus~ncia de mancha
negra na escavaggo do pronoto atras dos calos,
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