
Hol6tipo: macho, BRASIL, Terri-
t6rio Federal de Rondonia (atual
Estado de Rond6nia), 11.09,63, col.
Eduardo 2797, na colegao do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas da
Amaz8nia, Manaus.

Difere de Taedia coimbra; Car-
valho, 1975 e Taedia lenticulosa
(Stal, 1860) pela coloragao e mor-
fologia da genitilia do macho.

0 nome especifico e alusivo a
regiao onde fol coligida.

TAEDIA MANAUARA n. sp.
(Figs. 19-22)

Caracterizada pela coloragao do
pronoto e pela morfologia da vesi-
ca do edeago.

Macho: comprimento 5,9 mm,
largura 2,0 mm. Cabe9a: compri-
mento 0,4 mm, targura 1,0 mm,
vertice 0,36 mm. Antena: segmen-
to l, comprimento 0,6 mm; 11 - IV
mutilados. Pronoto: comprimento
1,2 mm,, largura na base 1,6 mm.
Cuneo: comprimento 0,68 mm, lar-
gura na base 0,40 mm (holdtipo).

Coloragao geral castanho-escura
com areas paiido-amareladas a lu-
tescentes; cabega preta com pe-
quena mancha palida longitudinal
na base do vertice continuada por
mancha identica no colar, olhos
castanho-escuros, jugo com peque-
na faixa longitudinal palida infe-
riormente, antena de coloragdo ne-
gra, segmento I pe'lido na por~o
basal (ou totalmente), com anel
negro subapical.

Pronoto castanho-escuro com
larga faixa longitudinal palido-ama-
relada na porgao mediana do dis-
co, tendo atras dos calos, tres fai-
xas brancacentas: as duas laterals
de extensao variavel, podendo ser
apenas dois pontos palidos, a me-
diana estendendo-se ate o colar.
No hol6tipo existem ainda quatro
pontuag6es p~lido-amareladas a cl-
trinas: duas no angulo anterior e
duas no meio da margem dos ca-
los, margem postefior estreita-
mente pilido-amarelada; mesoes-
cuto castanho, escutelo castanho
com faixa palida longitudinal larga
incluindo em seu melo uma estre}-
ta faixa longitudinal castanha, ex-
tremo Apice pdlido.

Hemielitro castanho-escuro na
regiao do clavo e do endoc6rio, pd-
lido amarelado no exoc6rio e no
emb6lio, cineo e metade interna,
membrana fusca.

Lado inferior castanho-escuro,
propleura com quatro linhas bran-
cas longitudinais na porgdo ante-
rior, porao inferior, placa basilar
e peritrema ostiolar brancos, ce-
xas e pernas paIido-amareladast
femures corn duas faixas casta-
nhas ou avermelhadas no porgo
apical, tfbias castanhas ou pilidas5
abdarmen castanho com faixa late
ral superior tendo duas fileiras de
manchas castanhas irregulares, pF-
g6foro castanho-claro.

Corpo revestido de pubesc-ncia
diensa, fina e semlerecta, cineo
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