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ABSTRACT

The authors describe 3 genera and 15 new species from Central and South America and mention Prepops
oranensis Carvalho & Carpintero, 1987, as follows: Brasiliocarnus goianus n.sp., GoiLs; Goiastylus
n.gen., G. goianus n.sp., Goias; Orthotylus paraguaiensis n.sp., Paraguay; Paracoris n.gen., P. nordicus
n.sp., Para; Phytocoris aconcaguensis n.sp., Argentina; P. panamensis n.sp., Panama; P. venezuelanus
n.sp., Venezuela; P. veraguasinus n.sp., Panama; Prepops bastensis nsp., Sao Paulo; P. cajuruensis n.sp.,
Sao Paulo; P. guanduensis n.sp., Espirito Santo; P. imperatrizensis n.sp., Maranhlo; P. mariliensis n.sp.,
Sao Paulo; P. rurrenabaquensis n.sp., Bolivia; Prepopsinus n.gen., P. paraensis n.sp., Para. Figures of
habitus and male genitalia are included.
Key words: new genera, species Central America, South America

INTRODU~AO
Os autores descrevem generos e espeCies
novos retidos na colegAo de refertncia do primeiro
autor.

Os desenhos que figuram no texto sao de
autoria de Paulo Roberto Nascimento, Lilia Maria
Gomide da Silva e do segundo autor, supervisionado pelo primeiro autor.

Brasilocarnus goianus n.sp.
(Fig. 1)

Caracterizada pela coloramo do corpo.
Femea: comprimento 4,0 mm, largura 1,8
mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largura 0,7
mm, v6rtice 0,30 mm. Antena: segmento I, compnmento 0,7 mm; II, 1,2 mm; III, 0,5 mm; IV
mutilado. Pronoto: comprimento 0,7 mm, largura
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na base 1,5 mm. Caneo: comprimento 0,70 mm,
largura na base 0,60 mm (hol6tipo).
Coloramo geral do corpo castanho-clara com
tende'ncia ao avermelhado; segmentos II e III da
antena negros (exceto a base), ardolas tambdm
negras, porqo extrareolar pfilida, cuineo e emb6lio
vermelhos.
Hemielitros transparentes, rostro alcansando
as coxas III, glabra, cuineo com margem extema
arredondada, fratura cuneal relativamente profunda.

Macho: desconhecido.
Holotipo: Brasil, GO (Goiis), Vaozinho,
12.II.62, J. & B. Bechyne leg., na coleqo do
Museu Nacional, Rio de Janeiro.
Diferencia-se das outras especies do genero
pela colorag~o do corpo.
0 nome especifico e alusivo ao Estado de
GoiAs, onde o exemplar tipo foi colecionado.
An. Acad. bras. Ci., (1991) 63 (1)
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Goiastylus n.gen.
Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado,
revestido sobretudo nos hemidlitros, por pZlos iongos, erectos, pelos curtos, adpressos e pequenos
tufos de escamas brancacentas.
Cabeva vista de cima com vdrtice carenado
na margem posterior, ligeiro pescoro presente,
olhos com margem posterior lisa, quase contfguos
ao pronoto, fronte arredondada, clipeo, jugo, loro,
gena, bucula e gula nornais; rostro alcanqando o
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III segmento abdominal (? exemplar colado em
cartao); antena com segmento I mais grosso que os
demais, cerca de 4 vezes mais curto que o II, III
tio grosso como o II, pilosidade curia.
Pronoto com duas cerdas erectas dos lados da
margem anterior, calos obsoletos, fngulos umerais
arredondados, margem posterior levemente convexa no meio; mesoescuto exposto, escutelo
proeminente, com depressio basal.

\I,-

'.

--

i '....
Figuras de corpo inteiro; Fig. 1 - Brasiiocarnus goianus, f8mea, hol6tipo; Fig. 2 Goiastylus goians, femea, hol6tipo; Fig. 3 - Orthotylus paraguaiensis, macho,
hol6tipo; Fig. 4 - Paracoris nordicus, femea, holotipo; Fig. 5 - Phytocoris

aconcaguensis, macho, hol6tipo.
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llemidlitros visivelmente com tr~s tipos de
plos citados acima, emb6lio explanado, alargado
pam o Apice, cuineo mais longo que largo na base,
membrana transparente, biareolada.
Lado inferior do corpo corn plos curtos,
adpressos, pemas tambdm corn pilosidade curta,
tibias III comr espinhos quase da mesma grossura
de uma tibia.
Especie tipo: Goiastylus goianus n.sp.
Facilmente reconhecivel entre os demais
generos da subfamflia pela presenqa de dois tipos
de pelos e pequenos tufos de escamas pallidas nos
hemielitros.
0 nome generico e alusivo ao Estado de
Goias, Brasil.

Goiastylus golanus n.sp.
(Fig. 2)
Caracterizada pela coloramo do corpo.
Femea: comprimento 4,2 mm, largura 1,7
mm. Cabega: comprimcnto 0,3 mm, largura 0,9
mm, vdrtice 0,30 mm. Antena: segmnento I, comprimento 0,5 mm; II, 2,0 mm; III, 0,5 mm; IV
mutilado. Pronoto: comprimento 0,8 mm, largura
na base 1,4 mm. Caneo: comprimento 0,70 mm,
largura na base 0,40 mm (holotipo).
Colorago geral do corpo preta no pronoto,
mesoescuto e ciineo, mais pallida nos hemie'litros;
membrana pllida, cabega com duas manchas
palidas no veruice, ao lado dos olhos, pescoso
tambem com duas faixas pallidas atra's dos mesmos, preta no meio; plos do corpo pretos e pequenos tufos de escamas pdlidos.
Lado inferior preto, exceto a margem
posterior da mesopleura, peritrema ostiolar, coxas
e trocanteres que sao pallidos.
Macho: desconhecido.
Hiolktipo: femea, (Brasil), Jatahy (Jataf),
Provincia de Goyaz. (Estado de Goias), Bre'sil, na
coleilo do Museu Nacional, Rio de Janeiro.
Especie caracteristica pela coloraqao do
pronoto, mesoescuto, escutelo e cuineo.
0 nome especifico e alusivo 'a Goias, Estado
do Brasil.

Orthotylus paraguakensis n.sp.
(Figs. 3, 17-19)

Caracterizada pela coloraqo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.
Macho: comprimento 3,4 mm, largura 1,3
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,8
mm, vdrtice 0,36 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,2 mm; I1, 0,8 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na
base 1,2 mm. Cgneo: comprimento 0,70 mm, largura na base 0,40 mm (holotipo).
Colora~Ao geral do corpo palido-amarelada.
Rostro ultrapassando pouco as coxas I.
Genitdlia: v6sica (Fig. 17) complexa, do tipo
Orthotylini, conforme mostra a ilustraqo.
ParAmero esquerdo (Fig. 18) bipartido no Apice,
com pelos dorsais. Paramero direito (Fig. 19) com
um lobo sub-basal afilado e extremidade apical em
ponta e pelos dorsais.
Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Paraguay, Horqueta, 1938,
Albert Schulz col., na cole~Ao do Museu Nacional
de Hist6ria Natural dos Estados Unidos da

America, Washington, D.C. Pardtipo: macho.
Mesmas indicaq6es que o tipo, na coleeAo do
autor.

Diferencia-se das outras esp6cies do genero
pela morfologia da genitAlia do macho.
Nome especifico e alusivo 'a Reputblica do

Paraguay.
Paracoris n.gen.

Deraeocorinae, Deraeocorini. Corpo pequeno, compacto, profundamente pontuado, revestido de pelos adpressos muito curtos, dando
aspecto de glabro.
Cabeqa afilada pam frente, jugo visto de
cima, fronte sulcada obliquamente, vdrtice finamente
marginado posteriormente, olhos
deprimidos, grandes, contiguos ao pronoto; antena
corn segmento I mais curto que a largura do
v6rtice, cerca de 4 vezes mais curto que o II,
ambos com plos curtos, III e IV mutilados; rostro
pouco visivel (exemplar colado em cart~o); clipeo
saliente e curvo superiormente, ranhura presente
entre o jugo e o loro.
Pronoto profundo e esparsamente pontuado,
colar bem marcado, calos baixos, angulos umerais
arredondados, margem posterior reta; mesoescuto
An. Acad. bras. Ci., (1991) 63 (1)
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coberto, escutelo proeminente, profundamente
pontuado.
Hemielitros arredondados lateralmente, com
fratura cuneal longa e horizontal, emb6lio explanado, membrana biareolada, transparente.
Lado inferior com peritrema ostiolar bem
marcado, coxas, femures e tibias normtais, revestidos por pilosidade curta.
Esp6cie tipo: Paracoris nordicus n.sp.
Muito
semelhante
a
Deraeocoris
Kirschbaum, 1855, pordm comr a fronte sulcada
longitudinalmente, jugo visto de cima, cabeqa
horizontal, pontuda para frente.
0 nome gendrico 6 alusivo ao Estado do ParA,
Brasil, onde se acha a cidade de Itaituba.

Paracoris nordicus n.sp.
(Fig. 4)

Caracterizada pela coloragSo do corpo.
Fimea: comprimento 4,0 mm, largura 2,0
mM. Cabega: comprinmento 0,5 mm, largura 0,9
mmr, vertice 0,36 mm. Antena: segmento 1, comprimento 0,22 mm; II, 0,9 mm; III e IV mutiladas.
Pronoto: comprimento 0,9 mm, largura na base
0,6 mm. Cineo: comprimento 0,60 mm, largura na
base 0,40 mm (hol6tipo).
Colorago geral do corpo castanho-escura
com faixas obliquas brancacentas; cabega, calos e
escutelo mais claros, jugo, loro e clipeo castanhoescuros, restante da cabega pallido inferiormente.
Hemidlitros castanho-escuros comr faixa
obliqua ao longo da nervura do clavo, meio da
nervura radial no c6rio, mancha basal interna no
cuneo e nervuras das membranas brancas a brancacentas.
Lado inferior do corpo castanho-escuro;
porqo inferior da propleura, regiao apical das
coxas, trocanteres e base dos femures pfilidos, abdome com faixa mediana interrompida mais clara
dos lados.
Machos: desconhecido.
Hol6tipo: femea, Bresil du Nord (Estado do
ParA). Itaituba, Ost. BH., na colego do Museu
Nacional, Rio de Janeiro.
A colorago dos hemidlitros torna a esp6cie
caracteristica.
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0 nome especifico 6 alusivo A regiao Norte

do Brasil.
Phytocois aconcaguensis n.sp.
(Figs. 5, 20-22)

Caracterizada pela morfologia da genitalia do
macho.
Macho: comprirento 6,0 mm, largura 1,7
mm. Cabega: comprimento 0,4 mm, largura 1,2
mm, vdrtice 0,36 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,8 mm; II, 2,0 mm; III, 1,2 mm; IV, 0,6
mm. Pronoto: comprinmento 0,7 mm, largura na
base 1,6 mm. Caneo: comprimento 1,00 mm, largum na base 0,48 mm (parAfipo).
Coloraqio geral do corpo marmoreada de
castanho e pflido-amarelado; cabeqa tendo v6rtice
com uma mancha clara no meio, pAlida, com
manchas castanhas, fronte com estrias obliquas
tamb6m castanhas, clipeo comr duas manchas na
base e extremo apice castanhos, loro e gula com
faixas longitudinais castanhas, gula no meio e
bulcula castanhos, regiMo do pescoso atris dos
olhos com duas faixas longitudinais, a superior
mais curta; antena com segmento I pAlido,
manchado de castanho, cerdas erectas negras, segmento II pAlido na extrema base e negro no spice,
com pelos curtos e cerdas erectas aproximadamente da largura do segmento, III e IV fuscos;
rostro pAlido.
Pronoto comr colar marmoreado de castanho,
palido no meio, calos medianos com duas
manchas pretas atrAs, margem sub-basal do disco
com manchas marmoreadas irregulrs (manchas
pretas irregulares), angulos umerais pretos;
mesoescuto praticarnente coberto, escutelo marmoreado de castanho e claro, com faixa longitudinal pAlida e duas manchas pretas preapicais.
Hemidlitros marmoreados de castanho e
pflido-arnarelado, endocorio e regiao comissural
do c6rio com pontos pretos interrompidos, apice
do emb6lio e cuneo com Apices pretos, paracuineo
com manchas pretas na margem interna,
membrana marmoreada.
Lado inferior do corpo com propleura tendo
duas faixas pretas longitudinais, abdome comr
faixa palida longitudinal tendo dos lados faixas in-
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Figuras de corpo inteiro; Fig. 6- Phytocoris panansis, fenea, hol6tipo; Fig. 7Phylocoris venezuelanus, macho, hol6tipo; Fig. 8 - Phytocoris veraguasirns, macho,
holtipo; Fig. 9 -Prepops bastensis, macho, hol6tipo; Fig. 10 -Prepops cajuruensis,
macho, hol6tipo.

terrompidas negras, fremures com ter~o apical castanho salpicado de manchas pxlidas, tibias
tambdm pdlidas com espinhos negros.
Rostro alcanando o segmento II do abdome,
escutelo saliente, cerdas do segmento I da antena

aproximadamente tAo ou mais longas que a grossura dos mesmos.
Genitdlia: vesica (Fig. 20) com um campo de
espinhos correspondentes ao pente, dois lobos
denteados e lobos membranosos. Par~mero
An. Acad. bras. Ci., (I991) 63 (1)
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esquerdo (Fig. 21) curvo, com lobo sub-basal
engrossado e pelos dorsais. Paramero direito (Fig.
22) pequeno (menor) com extremidade apical
afilada e pelos dorsais.
Femea: semelhante ao macho, com
membrana levemente mais curta, vdrtice 0,40 mm.
Hol6tipo: macho, Cachagua, Aconcagua,
5.111.82, (Argentina), na coleAo do Museu de
Zoologia de La Plata. Pardtipos: 1 macho e 12
fcmeas. Mesmas indicages que o tipo, na coleqo
do autor.
Difere de Phytocoris marmoratus Blanchard,
1852, da qualh muito pr6xima pela morfologia da
genitAlia do macho, pela colorago do pronoto e
do clavo.
0 nome especifico 6 alusivo ao Pico do
Aconcagua, nos Andes.

Phytocoris panamensis n.sp.
(Figs. 6, 23-25)

Caracterizada pela morfologia da genitalia do
macho.
Macho: comprimento 4,8 mm, largura 1,8
mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largura 0,56
mm, vertice, 0,24 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,9 mm; II, 2,2 mm; III, 1,1 mm; IV, 0,9
mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na
base 1,4 mm. Cineo: comprimento 0,76 mm, largura na base 0,44 mm (pardtipo).
Coloragdo geral do corpo marmoreada de
castanho e pdlido-amarelado; cabega com duas
manchas no vertice, 1 menor no pescoqo e duas
pequenas na base da fronte pilidas; olhos castanhos; clfpeo com Apice e duas manchas laterais na
base, jugo e loro horizontalmente, bulcula ligeiramente castanho-escuros; antena com segmento I
castanho-escuro tendo manchas pdilidas, cerdas
erectas p~Iidas; segmnento II castanho, pAlido na
extrema base; segmento III e IV fuscos, o pnmeiro
palido na base; rostro pfilido.
Pronoto marmoreado no colar, com mancha
pAlida aft-s dos calos e duas manchas pretas ao
lado da mancha clarm, margem posterior mais escura, fingulos umerais pretos, disco castanho;
mesoescuto descoberto, escutelo coin manchas
palidas basais dos lados, mancha preta preapical
An. Acad. bras. Ci., (1991) 63 (1)

(em alguns exemplares 6 visto somente os pontos
escuros de cada lado) e apice claro.
Hemie'litros marmoreados de castanho e
pailido, com faixa mais negra ao nivel do meio do
clavo, emb6lio castanho com manchas pallidas,
cuneo tamb~m marmoreado, mais escuro no Apice.
Lado inferior do corpo com propleura escura
tendo faixa branca no meio anteriormente,
mesoesterno e base das pleuras castanho-escuros,

abdome marmoreado, mais pallido inferiormente;
coxas pdlidas, femures marmoreados de castanho
e palido, tibias pilidas com tres an'is escuros

(negros).
Rostro alcansando o VI segmento abdominal,
coo revestido de pelos subadpressos.
Genitdlia: vesica (Fig. 23) com tres lobos
espinhosos e um pente esclerosado mediano bem
marcado. Paramero esquerdo- (Fig. 24) curvo, com
lobe sub-basal tendo aproximadamente seis
dentes, lado dorsal irregular, com pelos, apice
afilado. ParAmero direito (Fig. 25) tambdm com
cerca de seis espinhos no meio, afilado para a extremidade.
Fe'nea: Um pouco mais robusta que o
macho, vertice 0,40 mm.
Hol6tipo: fTemea, Panama', Chiriqui Dist.,
Renacimiento, Santa Clara, 4000 ft 2829.V.76, at
lights, Engleman & Thurman, na coledo do
Museu de Hist6ria Natural dos Estados Unidos da
America do Norte, Washington, D.C. Pardtipos:
macho e duas femeas, mesmas indicaOes que para
o tipo, na coleso do autor.
Difere das outras espwcies do genero pela
morfologia da genitAlia do macho.
0 nome especifico 6 alusivo ao Panama, onde
o material tipo foi coletado.

Phytocoris venezuelanus n.sp.
(Figs. 7, 26-28)

Caracterizada pela morfologia da genitAlia do
macho.
Macho: comprimento 5,0 mm, largura 1,6
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,9
mm, vdrtice 0,22 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,9 mm; II, 2,4 mm; III, 1,2 mm; IV, 0,5
mm. Pronoto: comprimento 0,7 mm, largura na
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Figuras de inteiro e cabega: Fig. 11 -Prepopsguanduensis, macho, hol6tipo; Fig. 12 -Prepops imperatrizensis, macho, hol6tipo;
Fig. 13 Prepops mariliensis, macho, hol6tipo; Fig. 14 Prepops rurrenabaquensis, fmnca, hol6tipo, Fig. 15 Prepopsinus
paraensis, macho, hol6tipo; Fig. 16- Cabeta de Prepopsinusparaensis.
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base 1,4 mm. Caneo: comprimento 0,74 mm, largura na base 0,50 mm (hol6tipo).
ColorKAo geral do corpo marmoreada de
castanho e pdlido; cabega clara, com mancha cas-

18

tanha no vrtice tendo no meio pequena mancha
pAlida, olhos castanhos; antena com segmento I
castanho-escuro com manchas palidas, cerdas
erectas pAlidas; segmento II com extrema base
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Genitilia do macho: Orthotylus paraguaiensis, Fig. 17

v6sica; Fig. 18
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paramero esquerdo; Fig. 19 - parimero direito;

Phytocoris aconcaguensis, Fig. 20- v6sica; Fig. 21 - paramero esquerdo; Fig. 22- parimero direito; Phytocoris panamensis,
Fig. 23- v6sica; Fig. 24-- paraimero esquerdo; Fig. 25- paraimero esquerdo; Phytocoris venezuelanus, Fig. 26- v6sica; Fig. 27
- parimero esquerdo; Fig. 28- parimero direito; Phytocoris veraguasinus, Fig. 29- v~sica; Fig. 30- paraimero esquerdo; Fig.
31 -paraimero direito.
An. Acad. bras. Ci., (1991) 63 (1)
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palido, segmentos III e IV fuscos; rostro pilido,
negro no apce; jugo superiormente, loro e clipeo
para o spice castanhos.
Pronoto com colar no meio e anteriormente
pfilido, na frente e atris dos calos com quatro
manchas pretas, regi~o sub-basal com duas
manchas pretas de cada lado e Angulos umerais da
mesma cor, extrema margemr posterior do disco
pdilida, mesoescuto exposto, escutelo com mancha
preta sub-basal, faixa apical mediana e duas
manchas sub-basais claras.
Hemi6litros marmoreados de castanho e
p~lido-amarelado, comr manchas castanhas
obliquas interrompidas no clavo e rnancha escura
no corio ao nivel do meio do clavo, emb6lio comr
manchas castanhas e clams, c6rio na regiao apical
interna com duas manchas p.Alidas, tendo do lado
exterior duas manchas negras triangulares, ciineo
pAlido na regi~o basal e no paracuineo, porqAo apical castanho-avermelhada; membrana fusca, marmoreada, nervuras pfilidas.
Lado inferior do corpo com coxas pAlidas,
fremures com manchas pAlidas e castanhas, tibias
com 3 aneis negros, tarsos castanhos, abdome castanho.
Rostro alcancando o IV segmento abdominal,
disco do pronoto com cerdas erectas anteriormente, corpo revestido de pelos negros e brancos,
segmento II da antena com pubescdncia curta,
tibias III com espinhos mais longos que sua grossura.

Genitdlia: vesica (Fig. 26) com um espiculo
bemr marcado e lobos com dois campos espinhos.
Paramero esquerdo (Fig. 27) curvo, lobo sub-basal
e pelos dorsais curtos. ParAnero direito (Fig. 28)
simples, afilado no :Apice, com pelos dorsais.
Frmea: com aspecto geral do macho, vdrtice
0,30 mm.
Holdtipo: macho, Venezuela, Aragua, Rancho
Grande, 20 kns. N of Maracay, 28 July 1976, at
light, 1.100 m, M. H. Sweet, V.46, na coleAo do
Museu Nacional de Hist6ria Natural dos Estados
Unidos da Amrrica, Washington, D.C. Pardtipos:
duas fremeas, mesmas indicaq6es que o tipo;
Venezuela, Falcon Coro, Elev. 30 m, 21 July 19766,
H. S. Smith, V-27, nas coleq6es do autor e do Dr.
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J. C. Schaffner, Departamento de Entornologia,
Universidade Texas A & M, Texas.
Diferencia-se das outras esp6cies do g~nero
pela morfologia da genitAlia do macho.
0 norne especifico refere-se ao pals de coleta
do material.

Phytocoris veraguasinus n.sp.
(Figs. 8, 29-31)

Carcterizada pela coloraqo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.
Macho: comprinmento 4,0 mm, largura 1,8
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,9
mrm, vtice 0,16 mm. Antena: segmento I, comprinmento 0,7 mm; II, 2,0 mm; III, 1,2 mm; IV, 0,7
mm. Pronoto: comprirmento 0,6 mm, largura na
base 1,6 mm. Cineo: comprimento 0,80 mm, largura 0,40 mm (hol6tipo).
Coloraoo geral do corpo castanha, marmoreada de pAlido; cabeqa castanha, olhos da
mesma cor, segmento I da antena negro com
manchas palidas, segmento Il pdlido na extrema
base, castanho, segmento III pilido na base e no
meio, segmento IV fusco; rostro castanho.
Pronoto castanho com manchas pdlidas pequenas ards dos calos e na margern posterior do
disco; mesoescuto com manchas palidas lateralmente, escutelo castanho corn apice pdlido.
Hemidlitros predorninantemente castanhos,
recobertos por pelos e pruinosidade prateada (sob
luz incidente), emb6lio castanho corm manchas
palidas, paracuineo castanho-avermelhado na margem, cuneo da mesma cor no dpice e margem interna, com ponto branco bem marcado (marginal);
membrana fusca, nervuras castanhas.
Lado inferior do corpo castanho, propleura
com mancha palida anteriormente no meio e inferiormente, abdorne claro, corn faixa escura longitudinal de cada lado; femrnures marmoreados de
castanho e palido, tibias palidas com tr~s ireas
mais escuras.
Rostro alcanqando o pig6foro, corpo com
pOlos adpressos.
Genitdlia: vesica (Fig. 29) corn lobos
membranosos e um campo de espinhos dispostos
em duas fileiras (no lugar do pente esclerosado).
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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, comprimento 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) bastante 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. StowAn. Acad. bras. Ci., (1991) 63 (1)

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 esquerdo (Fig. 36) curvo, lobe basal mal marcado, extremidade 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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39
GenitAlia do macho: Prepops bastensis, Fig. 32 - vesica; Fig. 33 - parfmero esquerdo; Fig. 34 - paramero direito; Prepops
cajuruensis, Fig. 35- v~sica; Fig. 36- paramero esquerdo; Fig. 37 - parbatero direito; Prepops guaduensis, Fig. 38- vesica;
Fig. 39 -paramero esquerdo; Fig. 40 -parimrero direito.

Prepops guanduensis n.sp.
(Figs. 11, 38-40)

Caracterizada pela coloragAo do corpo e pela
morfologia da geniutlia do macho.
Macho: comprimento 8,4 mm, largura 3,2
mm. Cabega: comprimento 0,5 mm, largura 2,8
m~m, vdrtice 0,76 mm. Antena: segmento I, com-

primento 1,2 mm; II, 3,2 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 1,6 mm, largura na base
2,4 mm. Cuneo: comprimento 1,40 mm, largura na
base 0,70 mm (hol6tipo).
Coloramo geral do corpo preta corn areas
lutescentes; cabega lutescente, negra apenas dos
lados da fronte e no clipeo (duas manchas depressas na base do vrtice pretas), faixa longitudinal
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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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Genit~lia (lo macho c escutelo: Prepops imperairizensis, Fig. 41 -v~sica; Fig. 42 -detaihe dos espiculos; Fig. 43paramero esquerdo; Fig. 44- paramero direito; Prepopsmariliensis, Fig. 45- v~sica; Fig. 48 - paramero esquerdo; Fig.
49- paratnero direito; Prepops oranensis, Fig. 50- escutelo do macho.
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Faixa longitudinal no disco do pronoto,
mesoescuto e escutelo clara (mais larga atrAs dos
calos).
Lado inferior do corpo com propleura lutescente 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 (Estado 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 morfobogia 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, comprimento 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 anteriormente e luteo posteriormente, outros segmentos
infuscados, epifaringe preta.
Pronoto com colar e calos luteos, faixa longitudinal no disco, triangular para o apice lutescente; mesoescuto e escutelo negros com faixa
mediana longitudinal lutescente.
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Hemidlitros pretos, amarelados na regido das
nervuras do clavo, continuando-se pelo c6rio e
cuneo internamente, exceto comissura corial, margem 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, revestido 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 antena.

Cabea com v~rtice arredondado, tendo duas
fossas pequenas no meio, fronte aredondada; antena 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 levemente coberto, escutelo pouco proeminente,
afilado e bastante triangular.
Hemi6litros com clavo mais elevado, caidos
dos lados, ctineo e nervuras da membrana alongados.
Lado inferior com abdome tendo pelos longos, erectos, pig6foro com porqAo interior alongada em ponta, grande.
Esp~cie tipo: Prepopsinusparaensis n.sp.
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Diferencia-se dos demais generos parecidos
corn Prepops por ter os olhos situados no meio da
cabcga, o pronoto bastante alongado e o clavo
acima do c6rio.
0 nome gendrico 6 devido a semelhanqa com
o gencro Prepops Reuter.

57

Femea: desconhecida.

I1ok1tipo: macho, Brasil, Pad, Serra Norte
(Caraja's), Pojuca, coleta noturna, 16.XI.1985, na
coleo do Museu Nacional, Rio de Janeiro.
Diferencia-se pela morfologia da genitAlia do

Prepopsinus paraensis n.sp.

macho.
0 nome especffico 6 alusivo ao Estado do
ParA, Brasil, onde o exemplar foi colecionado.

(Figs. 15, 4749)

Prepops oranensis Carvailho & Carpintero, 1987

Caracterizada pela coloraqo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.
Macho: comprimento 4,0 mm, largura 1,8
mm. Cabega: comprimento 0,5 mm, largura 1,1
mm, vdrtice 0,58 mm. Antena: segmento I, comprimento 1,0 mm; II, 2,4 mm; III, 1,6 mm; IV, 1,4
mm. Pronoto: comprimento 1,2 mm, largura na
base 1,7 mm. Caneo: comprimento 1,10 mm, largura na base 0,50 mm (hol6tipo).
Colomqo geral do corpo preta com Areas
luteo-avermelhadas; cabea preta, exceto o clipeo,
duas faixas ao lado dos olhos e duas manchas pequenas no v6rtice; olhos castanho-escuros; antena
preta; rostro lutescente.
Pronoto comr colar luiteo-avermelhado, calos
fuscos, disco com faixa mediana longitudinal
lutescente, negro dos lados; mesoescuto e escutelo
luteo-avermelhados.
Hemi£litros pretos, membrana fusca comr nervuras pretas.
Lado inferior do corpo lutescente, coxas e
metade basal dos femures lutescentes, tibias castanho-escuras, tarsos pretos, pig foro comr
manchas pretas e parameros pretos, inclusive o
prolongamento inferior.
Caracteristicas morfol6gicas como mencionado para o genero.
Genitdlia: v6sica (Fig. 47) simples, comr um
lobo provido de espinhos e dois outros
membranosos, gonopor secundArio com porgao
seminal distal alongada. Par~mero esquerdo (Fig.
48) bastante curvo, com denticulos no lobo basal,
pelos e denticulos dorsais, Apice largo, com espinho inferior. Paramero direito (Fig. 49) pequeno,
Apice pontudo.

Prepops oranensis Carvalho & Carpintero,
1987 :28, figs. 23-26)
(Fig. 50)

0 macho desta especie, que varia de 6,8 a 8,0
mm, possui o escutelo negro com uma mancha
litea longitudinal que nAo alcansa o Apice do
mesmo. PoderA, entretanto, ser facilmente reconhecida pela morfologia da genitAlia do macho,
especialnmente da vesica. Um exemplar macho da
esp6cie foi colecionado em Araxa, Minas Gerais,
1965, por C. & T. Elias. A esp(cie normalmente 6
encontrada em Salta e Tucuman.
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