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pela presensa de duas manchas palidas bem evi-
dentes no escutelo e pelas manchas claras semi-
lunares no angulo interno do cuineo. %

0 nome da espdcie 6 alusivo ao local de co-
leta onde no momento se constr6i a barragem hi-
dreldtrica de Tucuruf, Estado do Pard.

Platyscytus tucumuiensis n.sp.
(Fig. 6)

Caracterizada pela coloaino do corpo e
por saas dimensdes.

Fema: comprimento 2,4 mm, largura
0,9 mm. Cabeva: comprirento 0,2, mm, largura

Fi. 6 - PktYscYtus tucuknius nsp., femea,
holftlpo.

0,5 mm, v6rtice 0,28 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III e IV mutfla.
dos. Pronoto: comprimento 0,3 mm, largura ni
base 0,8 mm. Cuneo: comprinento 0,36 mm, lar.
gura na base 0,20 mm (hol6tipo).

Colorafdo geral ocracea a citrina corn
manchas avermelhadas; olhos, mancha longitudinr
na fronte,. apice e base do segmento I da antena,
2 manchas ?nteriores aos calos, 2 manchas junto
aos ingulos umerais, 1 manclia recobrindo a por.
91o posterior mediana do disco e meio do mesoes-
cuto (corn fina linha mediana ocracea), 1 mancha
no escutelo (cobrindo regiao mediana e parte
apical), clavo na porglo sub-basal (irregularmente)
e 2 manchas subapicais, c6rio na regilo sub-basal,
faixa mediana transversal irregular atingindo a mar.
gem externa do emb6lio, lados da comissura e
faixas obliquas apicais, spice do emb6lio, cAneo
nas margens e no dpice avermelhados. Lado infe.
rior pAlido-amarelado, spice dos femures posterio.
res com dois andis e tibias posteriores com alguns
pontos avermelhados.

Caracteristicas morfol6gicas: Rostro atingin-
do aldm das coxas posteriores (meio do abdomen),
fronte arredondada, proeminente, olhos comprinii.
dos, grandes, pubescencia longa, fina e erecta,
pronoto liso, tibias III comr espinhos negros, os
da base corn pontos avermelhados na insergao,
femures III desenvolvidos.

Macho desconhecido.
Hol6tipo femea, Tucuruf, Para, BrasA,

1.1979, M. Alvarenga col., na coleglo do autor.
Esta esp6cie e colocada no genero Platyf

cytus Reuter, devido ao seu aspecto geral. NSo
foi possivel a obtengo de macho para estudo da
genitalia. Difere das demais espfcies do genero
pela colora9io geral do corpo no qual destaca
a cor avermelhada distribuida conforme a ilustra-
9ao.

0 nome da especie 6 dado em alusao ao local
onde foi coligida: atual sede da futura represa
hidreletrica de Tucuruf, Estado do Para.

Neofurius parauara n.sp.
(Figs. 7-12)

Caracterizada pela coloragio do corpo e
pela estrutura da genitAlia do macho, inclusive
o pig6foro.

Macho: comprimento 4,0 mm, largura
1,2 mm. Cabefa: comprimento 0,4 mm, largura
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