
CARVALHO

Lado inferior do corpo lutescente-citrino,
Spice do rostro e tarsos negros, tibias negras
na extrema base, tibia III enegrecida para o
Spice.

Pubescencia do corpo curta, rostro al-
cangando muito pouco alWm das coxas I.

Genitdlia: penis (Fig. 62) do tipo Bryo-
corini, com canal seminal distal e v6sica meM-
branosa. Paramero esquerdo (Fig. 63) curvo,
extremidade apical rombuda, cerdas dorsais.
Paramero direito (Fig. 64) bastante maior,
alongado, com extremidade apical tamb6m
rombuda e algumas cerdas subapicais.

FCnwas: desconhecida.
Holtipo: macho, Macagua, Bolivar, Ve-

nezuela, 17.XI.66, J. e B. Bechynd e E. Osu-
na, Instituto Zool. Agricola, Fac. Agronomia,
Univ. Central, na colegao do Museu de Ento-
mologia F. Fernandez Yepez, Maracay. Pars-
tipo: macho, Venezuela, Gu, Hato Las Lajas,
24-26.VI. 1966, F. Fernandez e C J. Rosales,
na coleglo do autor.

Diferencia-se das outras esp6cies pela
coloraqAo do corpo e pela morfologia dos pa-
rameros.

O nome especffico 6 alusivo ao pals de
origem dos tipos.

CORRE:OES TAXONOMICAS:
Neofurius clavinotatus (Carvaiho, 1953)

Eccntotarsus clavinotatus Carvalho,
1953:484, Fig. 16.

O autor estudando esp6cie de Eccritotar-
su Stil, 1860 verificou que a esp6cie acima,
embora tenha converg~ncia com a esse g~nero,
inclusive na coloragio, difere do mesmo na
forma, sendo os hemi6litros de lados paralelos.
Assim sendo, deverA ser colocada no genero
Neofurius Distant, 1884.

Neofurius aibiceps (Letheierry, 1881)
Eroticoris albiceps Lethierry, 1881:5;

Hallodapus albipes Carvalho, 1958:168;
Neofurius albiceps Carvalho, 1986:212, Fig.
14; Neofurius nigroscutellatus Carvalho e

Hsiao, 1954: Fig. 2 (nov. sin,).
Com o reconhecimento de que a esp6cie

de Lethierry pertence ao genero Neofurius
Distant, 1884, a esp6cie de Carvalho e Hsiao
deverf ser inclufda na sua sinonfmia.

Adneeella Carvalho, 1960
Adparafitrius Carvalho e Gomes, 1971:461,

sin. nov,
Estudando recentemente exemplaresda

Venezuela o autor pode corroborar a sinoni-
mia entre os dois generos.

Adneella columbiensis (Carvalho e Gomes,
1971)

Adparafurius columbiensis Carvalho e Gomes,
1971:462, Figs. 1-4.

A esp6cie tipo de Adparfrius colum-
biensis possui prioridade sobre Adneella co-
lumbiensis Carvalho, 1984, motivo pelo qual
deverf ser mantida, uma vez que os generos
sao sino'nmos.

Adneella putunmia nov. nom.
Adneella colwnbiensis Carvalho, 1984:99,

Figs. 1-4.
Com a sinonfmia gen6rica as esp6cies pas-

saram a ser homdnimas, havendo necessidade
de um novo nore para a esp6cie descrita em
1984, o que 6 feito no presente trabalho.

Matogrossia bahiensis (Carvalho, 1985)
Anias habiensis Carvalho, 1985:379, figs. 1-3.

(Figs. 65 - 68)
Caracterizada pela coloraqo do escutelo

e pela morfologia da genitalia do macho.
Macho: comprimento 4,8 mm, largura

2,3 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 1,0 mm, v6rtice 0,40 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,9 mm; 11, 2,2 mm; III, 0,5
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,8
mm, largura na.base 1,9 mm. Cibno: compri-
mento 0,64 mm, largura na base 0,60 mm
(hol6tipo).

Coloracao geral do corpo castanha com
aras pfilido-amareladas e vermelhas; cabega
castanha, olhos avermelhados, antena pfilido-
amarelada, segmento I avermelhado ou com
tragos de vermelho.

Pronoto castanho, mais escuro dos lados
(mais claro no meio), mesoescuto castanho,
escutelo hialino, brancacento, com mancha
vermelha basal ou ao longo de sua extensao
(mediana).

Hemielitros com emb6lio e cdneo niti-
damente mais claros, pfilido-amarelados, hiali-
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