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Mais recentemente novos exemplares foram coligi-
dos pelos colegas Moacyr Alvarenga e Emliio
Roppa em Vera, Mato Grosso e Tucurui, Para. Urm
macho foi ainda encontrado em material remetido
para identificago pelo prinmeiro desses colegas no
Parque Estadual do Rio Doce Minas Gerais. Apro-
veitamos a oportunidade para neste trabalho corn-
pletar a descri9qo da especie com as medidas do
macho e descrino da genitalia.

Dagbertus insignis Carvalho: Fig. 8 Vsica;

Fig. 9 Parimero esquerdo; Fig. 10 Paramero direito.

Macho: comprimento 4,2 mm, largura 1,6
mm. Cabea: comprimento 0,4 mm, largura 0,9
mm, vertice 0,40 mm. Antena: segmento 1, com-
primento 0,4 mm; II, 1,0 mm; III-IV mutilados.
Pronoto: comprimento 0,8 mm, largura na base
1,3 mm. Cianeo: comprimento 0,60 mm, largura
na base 0,40 mm.

Coloraqo geral semelhante ao tipo.
Genitdlia: Penis (Fig. 8) com espiculo carac-

teristico e lobos espinhosos. Paramero esquerdo
(Fig. 9) com lobo basal desenvolvido, curvo na
porglo subapical. Pardmero direito (Fig. 10)
menor, simples, com numerosas cerdas dorsais.

Exemplar estudado: macho, Vera, Mato
Grosso, Brasil, Alvarenga & Roppa; 7 machos
e 6 femeas, Tucurui, Estado do Para, Brasil,
M. Alvarenga, I, 79; 1 macho, Parque Estadual
do Rio Doce, Coronel Fabriciano, Alvarenga
col., III, 78, na coleqfro JCMC.

Lampethusa diamantina, n.sp.
(Figs. 11-14)

Caracterizada pela coloragao do corpo e es-
trutura da genitalia do macho.

Macho: comprimento 6,2 mm, largura 2,2
mm. Cabefa: comprimento 0,5 mm, largura 1,0
mm, vertice 0,36 mm, Antena: segmento I, com-
primento 0,6 mm; II, 2.0 mm; III, 0,6 mm; IV,
0,7 mm. Jronoto: comprimento 1,1 mm, largura
na base 1,9 mm. Cuineo: comprimento 0,92 mm,
largura na base 0,40 mm (holotipo).

Coloraqffo geral castanho-escura comr areas
lutescentes e citrinas; cabega castanha comr laivos
avermelhados, vertice levemente mais escfiro entre
os olhos, clipeo marmorizado de vermelho, bu'cula
e gula palidos, segmento I da antena castanho-
avermelhado com pontuaqdes ou manchag palidas,
segmentos II e III pdlido-amarelados, negros na
por93o apical, segmento IV fusco, olhos castanhos,
rostro pdlido com Apice negro.

Pronoto lutescente a citrino, colar e mancha
na porglo posterior do disco negros, margem pos-
tenor estreitamente citrina; mesoescuto e escutelo
citrinos com mancha negra mediana (a mancha do
escutelo e triangular e nffo alcanga a extremidade
apical).

Hemidlitros castanhos, nervura radial pdlida
na metade apical, cuineo avermelhado, membrana
fusca, nervuras palidas.

Lado inferior lutescente a citrino, lados do
mesoesterno, meso e metapleuras castanhos, orifi-
cio ostiolar, coxas e pernas palido-amarelados, f-
mures castanhos ou avermielhados na porqao apical
com pontuaq~es palidas, tibias palidas corn porglo
basal castanha a vermelha e pontos pallidos; abdo-
me castanho com mancha palida basal mediana
e faixa palida dos lados (segmnentos IH-VIII).
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