
JOSt C. M. CARVALHO e LUIZ A. A. COSTA

Faixa longitudinal no disco do pronoto,
mesoescuto e escutelo clara (mais larga atrAs dos
calos).

Lado inferior do corpo com propleura lutes-
cente inferiormente, da mesma cor que a placa
basilar, coxas e base dos femures mais clams,
tibias fuscas.

Rostro alcanqando as coxas III, pIlos das
tibias curtos.

Genitdlia: vesica (Fig. 45) com lobos
membranosos e um espiculo bem visivel, tubo
seminal distal curto, gon6poro de tamanho m6dio.
Parfmero esquerdo (Fig. 46) curvo, com um dente
tipico preapical e pelos dorsais. Paraiero direito
comido por dermestideo.

Femea: desconhecida.
Holdtipo: macho, Marilia, Est S. Paulo (Es-

tado de S~o), Brazil, 865, 11.37, C. 0. T. M. col.,
na coleqAo do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Diferencia-se das demais espdcies de Prepops
Reuter pela coloraqio geral do corpo e pela mor-
fobogia da genitailia do macho.

0 nome especifico 6 alusivo A cidade de
Marilia, Estado de SMo Paulo, Brasil.

Prepops rurrenabaquensis n.sp.

(Fig. 14)

Caracterizada pela coloraqbo do corpo.
Femea: comprimento 5,4 mm, largura 2,0

mm. Cabea: comprimento 0,3 mm, largura 1,2
mm, vdrtice 0,52 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,9 mm; II, 2,1 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 0,9 mm, largura na base
1,8 mm. Caneo: comprimento 0,90 mm, largura na
base 0,50 mm (hol6tipo).

Coloraqo geral do corpo preta com ireas
lubteas e amareladas; cabeqa superiormente, clipeo
e antena pretos, lados da cabera e regiao inferior
lutescentes; rostro com segmento I preto anterior-
mente e luteo posteriormente, outros segmentos
infuscados, epifaringe preta.

Pronoto com colar e calos luteos, faixa lon-
gitudinal no disco, triangular para o apice lutes-
cente; mesoescuto e escutelo negros com faixa
mediana longitudinal lutescente.

Hemidlitros pretos, amarelados na regido das
nervuras do clavo, continuando-se pelo c6rio e
cuneo internamente, exceto comissura corial, mar-
gem intema e spice do ctneo, membrana preta.

Lado inferior do corpo com propleura, regiao
external, coxas e abdome lutescentes, ovopositor
preto; femures posteriores levemente mais palidos
pam a base, tibias e tarsos pretos.

Rostro alcangando as coxas II.
Macho: desconhecido.
Holdtipo: femea, Bolivia, Rurrenabaque,

Beni, 178 mts. Dirings, 961, X. na coleqo do
Museu de Zoologia do Estado de Sdo Paulo.

Diferencia-se das outras esp~cies de Prepops
Reuter, 1905 pela coloraqo do corpo.

0 nome especifico e alusivo 'a Rurrenabaque,
Beni, Bolivia.

Prepopsinus n.gen.

Mirinae. Resthenini. Corpo alongado, reves-
tido de p~los curtos, erectos e pruinosidade
prateada, muito semelhante a Prepops Reuter,
1905, porem com os olhos situados no meio da
cabepa, afastados do colar por um esparo mais ou
menos idontico a grossura do segmento I da an-
tena.

Cabea com v~rtice arredondado, tendo duas
fossas pequenas no meio, fronte aredondada; an-
tena com segmento I cerca de duas vezes mais
curto que o II, jugo, loro e bucula alongados;
rostro com segmento I alcanqando a porro
posterior dos calos, atingindo o meio do
mesoesterno (?, exemplar colado em cartXo).

Disco do pronoto com colar largo, calos
proeminentes, afilado para a frente, alongado,
margem posterior levemente arredondada, angulos
umerais tambem arredondados; mesoescuto leve-
mente coberto, escutelo pouco proeminente,
afilado e bastante triangular.

Hemi6litros com clavo mais elevado, caidos
dos lados, ctineo e nervuras da membrana alon-
gados.

Lado inferior com abdome tendo pelos lon-
gos, erectos, pig6foro com porqAo interior alon-
gada em ponta, grande.

Esp~cie tipo: Prepopsinusparaensis n.sp.
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