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percorrendo o meio do vdrtice e fronte lutescente,
olhos, antenas e rostro pretos.
Pronoto, mesoescuto e escutelo lutescentes,
calos pretos.
Hemidlitros pretos, membrana negra.
Lado inferior do corpo comr propleura,
mancha dos lados do mesoesterno e mesopleura
lutescentes, coxas, pernas e abdome pretos.
Rostro a1canando as coxas III, pilosidade
relativamente curia, tibias III com pwlos mais curtos que a grossura da tibia.
Genitdlia: v6sica (Fig. 38) com trws espiculos
bem marcados e lobos membranosos com espinhos em seu alpice, tubo seminal distal curvo no
meio. Parimero esquerdo (Fig. 39) curvo, com extremidade apical em forma de ponta aguda e pelos
dorsais longos. Paramero direito (Fig. 40) mais
engrossado na extremidade subapical, terminado
em ponta e com pelos dorsais curtos.
Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Baixo Guandu, S. Sto.
(Espirito Santo), BRASIL, 9-14.XI.70, C. Elias
leg., na coleqo do Museu Nacional, Rio de
Janeiro.
Difere das demais espcies de Prepops
Reuter pela morfologia da genitAlia do macho,
sobretudo da vesica.
0 nome especifico e alusivo 'a Guandu
(Baixo), Estado do Espirito Santo, Brasil.
Prepops imperatriensis n.sp.

Lado inferior com jugo (exceto Apice), loro,
bilcula, gena e gula, colar inferiormente, xifo do
prosterno, poroo inferior da propleura, mesoescuto (exceto lados que s~o negros), pleuras, abdome (exceto manchas laterals interrompidas nos
segmentos), pig6foro na extremidade, coxas e base
dos femures lutescentes.
Rostro alcangando as coxas II, pelos dos segmentos antenais curtos adpressos e pelos erectos,
p~bos das tibias III tAo ou mais longos que o
diametro das mesmas.
Genitdlia: v6sica (Fig. 41) como mostra a
figura, com dois espiculos bem marcados, umr
deles com dois dentes e uma fornmao espicular
serreada (Fig. 42). Parfimero esquerdo (Fig. 43)
mais grosso sub-basalmente, com pZlos dorsais e
ponta recurva. Pararmero direito (Fig. 44) pequeno,
terminado em ponta e com pelos subapicais.
Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Imperatriz, MA (Estado do
Maranh~o), (Brasil), 18.VII.79, na colefo do
Museu Nacional, Rio de Janeiro.
Diferencia-se das outras especies do genero
pela morfologia da genitAlia do macho. E proxima
de Prepops lopesi Carvalho & Fontes, 1973
diferenciando-se pela coloragio do pronoto e
tamb6m a do lado inferior do corpo.
0 nome especifico e alusivo 'a cidade de Imperatriz, Estado do MaranhAo, Brasil.

(Figs. 12, 41-44)

Prepops mariliensis n.sp.
(Figs. 13, 45-46)

Caracterizada pela coloraqAo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.
Macho: comprimento 5,6 mm, largura 1,8
mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largura 1,1
mm, v6rtice 0,50 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,7 mm; II, 1,6 mm; 1II, 1,1 mm; IV, 0,7
mm. Pronoto: comprimento 1,0 mm, largura na
base 1,6 mm. Ctineo: comprimento 0,70 mm, largura na base 0,40 mm (hol6tipo).
Colora~ao geral do corpo preta com areas
lutescentes; cabega dos lados da antena e com
faixa mediana longitudinal, percorrendo tambdm o
colar, disco do pronoto, escutelo (exceto lados que
sao negros) e cdtneo lutescentes.

Caracterizada pela coloraoo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.
Macho: comprimento 6,4 mm, largura 1,9
mm. Cabeca: comprimento 0,4 mm, largura 1,2
mm, vdrtice 0,54 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,8 mm; II, 1,9 mm; III, 0,8 mm (?); IV
mutilado. Pronoto: comprimento 1,2 mm, largura
na base 1,8 mm. Caneo: comprimento 0,90 mm,
largura na base 0,50 mm (holotipo).
ColorNao geral do corpo cinam6mea com
dreas mais claras; cabeqa com mancha no v6rtice,
lado dos olhos e lados da cabeqa cinam6meos,
clipeo e antena pretos, rostro fusco.
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