
MIRfDEOS NEOTROPICAIS, CCLXXIX: ADPARAPROBA n. gen.

vdrtice (exceto margem posterior) negras, segmentos
I e III da antena, rostro pdlidos.

Pronoto preto, colar e margem posterior do
disco, inclusive os ingulos umerais pdlidos (em al-
guns exemplares tambem a Area anterior aos calos);
escutelo negro com mancha apical pfilida.

Hemi£litro p1ido, clavo e mancha transversal
subapical no corio, bifurcada ou dividida externa-
mente ao nivel do dpice do clavo pretos; membrana
fusca.

Lado inferior castanho, propleura, mesoester-
no, pleuras e Apice do abdome pretos, coxas e pernas
pflidas, femur III com mancha mediana e subapical
negras.

Rostro com pelos semierectos, rostro longo,
alcanqando o IV ou V segmento do abdome, cabega
arredondada, olhos pouco distantes do pronoto, dis-
co levemente rugoso, segmento II da antena leve-
mente engrossado para a extremidade nos machos.

Genitdlia: peiis (Fig. 5) com Etres espiculos es-
clerosados: dois bifurcados e com serreaq6es apicais
e um terceiro rnais largo na extremidade. Parimero
esquerdo (Fig. 6) bifurcado, ramo maior com uma
excrescencia subapical. Paramnero direito (Fig. 7)
alongado, afilado na extremidade, corn excrescencia
subapical.

Fernea: semelhante ao macho em coloraqo e
aspecto geral, vdrtice 0,32 mm.

Holltipo: macho, Represa Rio Grande, Rio de
Janeiro, BRASIL, F. M. Oliveira, na coleado do
Museu Nacional, Rio de Janeiro. Pardtipos: 22 ma-
chos e 9 femeas, mesmas indicaq6es que o tipo; nas
coleg6es do Museu Nacional e do autor.

Difere das espdcies pr6ximas pela morfologia
da genitalia do macho e pela maior extensao da co-
loraqAo phlida no pronoto.

0 nome especifico 6 alusivo a cidade do Rio
de Janeiro onde o material foi colecionado.

Adparaproba dispersa n.sp.
(Figs 8- 10)

Caracterizada pela mancha pilida em forma de
T no pronoto e pela morfologia da genitalia do ma-
cho.

Femea: comprimento 3,8 mm, largura 1,0 mm.
Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vdr-
tice 0,34 mm. Antena: segmento I, comprimento
0,4 mm; II, 1,2 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,7 mm. Pro-
noto: comprimento 0,5 mm, largura na base 0,9 mm.
Cuneo; comprimento 0,60 mm, largura na base
0,30 mm (hol6tipo).

Coloraqio geral pilida com A1reas pretas; cabe-
sa preta, regifo lateral e margem posterior do vdrtice
pdlidos, segmentos I e III da antena plidos; pronoto
preto com mancha caracteristica em forma de T na
regiao dos calos, angulos umerais e margem poste-
rior largamente p~lidos; mesoesterno e escutelo

pretos, mancha apical neste dltimo pdlida; hemi~li-
tros p1lidos, clavo e mancha subapical no c6rio (ao
nfel do spice do clavo pretos) praticamente bifurcada
pretos; membrana fusca.

Corpo revestido de pelos semiadpressos,
erectos na cabega e margem anterior do pronoto,
rostro alcanqando as coxas III, segmento I da ante-
na engrossado para o spice.

Macho: semelhante a femea em coloraqo e
aspecto geral.

Genit~lia: vYsica do edeago (Fig. 9) com tres
espiculos caracterlsticos, com serreaqoes em suas
margens. Parfmero direito (Fig. 10) alongado, afila-
do na extremidade apical, com um lobo ou excres-
cencia subapical. Pararmero esquerdo perdido du-
rante a dissecado do unico exemplar macho em
maos.

Hok5tipo: femea, Casa Nova, Pernambuco,
Brasil, V. 74, J.C M. Carvalho col., na coleaio do
Museu Nacional, Rio de Janeiro. Pardtipos: 2 femeas
e 1 macho, Aguas Vermelhas, Minas Gerais,
XXII.83, M. Alvarenga; Brasilien, Nova Teutonia,
27011'S 52023'L, Fritz Plaumann, V.945; Chapada,
Mato Grosso, Brasil, margo, na coleqo do autor.

Difere das outras espdcies do genero pela
mancha p~lida em forma de T no pronoto e pela
morfologia da v6sica do edeago.

0 nome especifico 6 alusivo a sua ampla dis-
tribuiqo geogrAfica.

Adparaproba gabrieli n.sp.
(Figs 11-14)

Caracterizada pela colorasio preta do abdome
e pela morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 3,6 mm, largura 1,0 mm.
Cabefa: comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm,
vdrtice 0,30 mm. Antena: segmento I, comprimento
0,4 mm; 11, 1,4 mm; 11I, 0,5 mm; IV, 0,6 mm. Pro-
noto: comprimento 0,5 mm, largura na base 0,8 mm.
Cuneo: comprimento 0,50 mm, lagura na base
0,30 mm (hol6tipo).

Coloraado geral pAlida com Areas pretas a
castanho-escuras; segmentos I e III da antena, ex-
trema margem posterior do v6rtice, face posterior
dos othos, colar, extrema margem anterior do pro-
noto, angulos umerais e extrema margem posterior
do disco, mancha apical do escutelo pAlidos; he-
midlitro com clavo, metade apical do c6rio (exceto
pequena drea pdlida externa e comissura corial que
sao pAlidas) e metade apical do culneo pretos; mem-
brana fusca, porqdo apical mais pAlida.

Lado inferior preto (metapleura corn pruinosi-
dade prateada), coxas e pernas pAlidas, mancha me-
diana e subapical dos fdmeures negras.

Corpo revestido de pelos semierectos, antena
II levemente engrossada para a extremidade apical,
rostro alcangando as coxas III, disco do pronoto ru-
goso.
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