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Par~mero esquerdo (Fig. 30) com lobo sub-basal,
curvo do lado externo, terminado em ponta.
Parimero direito (Fig. 31) menor, simples, afilado
para o pice.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Panama, Santa FK,

Veraguas, 2900 ft., 15 Feb. 74, col. D. Englernan,
no Museu de Hist6ria Natural dos Estados Unidos
da Amdrica do Norte, Washington, D.C.

Difere das outras esp6cies pela morfologia da
genitAlia do macho.

0 nome especifico 6 alusivo a Veraguas,
Panamr.

Prepops bastensis n.sp.

(Figs. 9, 32-34)

Caracterizada pela colorwao negra do corpo
e pela morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 6,0 mm, largura 1,8
mm. Cabega: comprirento 0A mm, largura 1,1
mm, v6rtice 0,46 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,8 mm; II, 1,8 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 1,2 mm, largura na base
1,6 mm. CAneo: comprimento 0,80 mm, largura na
base 0,50 mm (hol6tipo).

Coloragao geral do corpo preta.
Lado inferior preto, parte posterior do loro,

gena e gula, porgao inferior do colar, mancha
posterior inferiormente na propleura, placa basilar,
coxas, frmrures inferiormente, regigo inferior do
abdome pilidos.

Rostro alcanqando o meio do mesoesterno
(partido no meio), demais caracteres como em
Prepops Reuter, 1905.

Genitdlia: v6sica (Fig. 32) como mostra a
figura, com d6is espiculos medianos, lobos
membranosos e um lobo lateral com espinhos na
parte superior. Paramero esquerdo (Fig. 33) bas-
tante curvo, serreado intemamente e corn p~los
dorsais. ParArnero direito (Fig. 34) alongado,
tamb6m curvo na extremidade apical e com pelos
dorsais.

Femea: desconhecida.
H1ol6tipo: macho, Vila Bastos, Sto. (Santo)

Andrd, S. (S~o) Paulo, Brasil, 13.11.1962, L. Stow-

bunenko col., na coleqAo do Museu Nacional, Rio
de Janeiro.

A morfologia da genitlia do macho separa a
esp6cie das outras do genero.

0 nome especffico 6 alusivo A Vila Bastos,
Municipio de Santo Andrd, Estado de SMo Paulo.

Prepops cajuruensis n.sp.

(Figs. 10, 35-37)

Caracterizada pela coloraoo do coIpo e pela
morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 8,4 mm, largura 2,6
mm. Cabega: comprimento 0,5 mm, largura 1,5
mm, vdrtice 0,70 mm. Antena: mutilada. Pronoto:
comprimento 1,4 mm, largura na base 2,4 mm.
Caneo: comprimento 1,30 mm, largura na base
0,70 mm (holotipo).

Coloraqio geral do corpo preta com Areas
lutescentes; cabega (exceto das manchas obliquas
no v6rtice, olhos, clfpeo e dpice do loro que sao
pretos) lutescente.

Pronoto lutescente com Angulos umerais
pretos; mesoescuto e escutelo pretos.

Hemi6litros pretos.
Lado inferior do corpo lutescente, exceto

coxas I, apice das coxas II e III, lados do
mesoesterno, pigoforo e pernas que sio pretos.

Rostro alcanqando as coxas II.
Genitdlia: v6sica (Fig. 35) com tres espiculos

bem marcados, lobos com denticulos e um lobo
serreado, como mostra a figura. Parfrnero esquer-
do (Fig. 36) curvo, lobe basal mal marcado, ex-
tremidade apical afilada, pelos dorsais. Parfmero
direito (Fig. 37) menor, corn varios p~los dorsais.
Extremidade apical com depress~o subapical,
como mostra a ilustrago.

Ferea: desconhecida.
Hloldtipo: macho, CAssia dos Coqueiros,

Mun. (Municipio) de Cajuru, SP (S2o Paulo), Br
(Brasil), XI.XII.1954 - 1.1955, M. P. Barreto col.,
na coleqo do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Diferencia-se de outras especies do genero
pela morfologia da genitAlia do :macho e pela
coloragao da cabega e do pronoto.

0 nome especifico e6 alusivo a cidade de
Cajuru, em cujo Municipio foi colecionado o tipo.
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