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pelos normais, semi-adpressos, cdneo ligeiramente
mais longo que largo na base, levemente arredonda-
do externamente.

Pernas de comprimento mddio, femures com
cerdas longas inferiormente e uma fileira de denti-
culos esclerosados superiormente, tibias com pelos
espiniformes e fileiras de denticulos esclerosados.

Especie tipo do genero: Perumiris machupi-
chanus n. sp.

Ge'nero que pelo aspecto geral lembra Tropi-
dosteptes Uhler, 1878 diferenciando-se por ter o
hemielitro liso e com dois tipos de pubscencia; de
Chrysodasia Reuter, 1892 do qual muito se aproxi-
ma difere por ter os olhos distantes da margern an-
tenor do pronoto por espaqo igual a grossura do
segriiento I da antena e pelo vertice liso.

0 nome generico e alusivo ao pats de origem
do tipo da espdcie.

Perumiris machupichanus n. sp.
(Figs. 5-10)

Caracterizada pela coloraqdo do corpo e pela
morfologia da geniifflia do macho.

Macho: comprimento 4,2 mm, largura 1,8 mm.
Cabeqa: comprimento 0,3 mm, largura 0,8 mm, vdr-
tice 0,40 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,3
mm; II, 1,2 mm; III e IV mutilados. Pronoto: com-
primento 0,7 mm, largura na base 1,6 mm. Caneo:
comprimento 0,60 mm, largura na base 0,50 mm
(holotipo).

Coloraqdo geral castanha com areas palido-
amareladas; cabeqa negra com duas manchas pdlidas
no vertice ao longo da margem interna dos olhos,
segmento I da antena e segmento II na porqdo basal
pdlidos (este uiltimo preto na metade apical), cabeqa
vista de lado com loro negro (em alguns exemplares
com faixa longitudinal mediana pdlida)- gula pdlida
com mancha posterior negra, pescoco negro, rostro
pdlido.

Pronoto castanho-claro com area dos calos e
escuteto negros (em alguns exemplares apenas a
parte externa na area dos calos e negra e o escutelo e
castanho-claro).

Hemielitros castanho-escuros, porqAo apical
do clavo e dpice do ciineo mais claros a pilidos (em
alguns exemplares tambdm a base do endoc6rio e a
porqdo extrareolar da membrana sao mais claros,
nervuras palidas).

Lado inferior castanho, mesoescuto, meta-
pleura e abdome mais escursos, pernas pdlido-ama-
reladas, femures III com dois ane'is subapicais ne-
gros.

Caracteristicas morfol6gicas como descritas
para o genero.

Genitcfia: vesica do edeago (Fig. 8) com um
espiculo mediano esclerosado bern nftido. Pardmero
esquerdo (Fig. 9) corn lobo basal grande e recoberto

de cerdas, extremidade apical afilada e recurva. Pa-
rarnero direito (Fig. 10) menor, dilatado na porqo
apical, terminado em ponta levemente curva.

Femea: corn aspecto geral e coloraqao seme-
!hantes ao macho.

HIoltipo: macho, PERU, Machupichu, VII.
64, Borys Malkin col., na colecao do Mu-
seu Nacional de ists6ria Natural dos Estados Unidos
da Amnrica, Washington, D.C. Pardtipos: 4 machos
e 3 femeas, mesmas indicaq6es que o tipo, na coleao
do autor.

0 nome especifico e alusivo a cidade de Ma-
chupichu famosa pelas construoes da civilizaqdo In-
ca.

Neocapsus zopilotes n. sp.
Poecilocapsus agrarius Distant, part. 1884:275

(Figs. 11-14)

Caracterizada pela coloraqAo do pronoto e
pela morfologia da genitdlia do macho.

Macho: comprimento 6,2 mm, largura 2,8 mm.
CabeVa: comprimento 0,4 mm, largura 1,2 mm, ver-
tice 0,54 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,8
mm; II, 2,0 mm; III, 1,1 mm; IV, 1,1 mm. Pronoto:
comprimento 1,2 mm., largura na base 2,4 mm. Cu-
neo: comprimento 0,90 nmn, largura na base 0,60
mm (holotipo).

Coloraqao geral preta brilhante com areas lu-
tescentes; regiao central da fronte, meio do disco
longitudinalmente, alcanqando ou niio a margem
posterior do pronoto (com acentuada variaqo nos
diversos exemplares), margens laterais e margem
posterior do disco lutescentes, a margerm externa
extrema do emb6lio e do cuineo tambdm finamente
lutescentes; membrana fusca, nervuras pdlidas.

Lado inferior castanho a castanho-escuro,
margem superior da propleura e faixa longitudinal
no mesoesterno lutescentes, lados da propleura cas-
tanho-escuros a avermelhados, mreio do mesoesterno
mais escuro, pernas castanhas.

Caracteristicas morfologicas como indicadas
para o genero, rostro alcangando as coxas medianas
ou posteriores.

Genitdlia: vdsica do edeago (Fig. 12) com seis
lobos espiculares, conforme mostra a ilustraqAo, go-
noporo secundanro pequeno. Paramero esquerdo
(Fig. 13) comr lobo basal desenvolvido, curvo, extre-
midade apical globosa (com uma pequena ponta).
Paraimero direito (Fig. 14) alongado, agudo na ex-
tremidade apical.

Fmenwa: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Venta de Zopilote, Guerre-

ro, 2800 ft. Oct., H.H. Smith, Distant col., 1811,
383, na colerdo do Museu Britanico de Hist6ria
Natural. Paratipos: 5 machos, mesmas indicaq6es
que o tipo, com o rotulo de PoeciLocapsus agrarius,
B.C. Amer., Hem.; macho, 49 mi South Iguala,
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