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Prepops ubirajarai n. sp.: Fig. 39- macho, hol6tipo;
Fig. 40 - v6sica do edeago; Fig. 41 paramero esquerdo;
Fig. 42- parAnero direito.

1,9 mm. Cabeva: comprimento 0,4 mm, largu-
ra 1,1 mm, v6rtice 0,50 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,8 mm; II, 1,8 mm; mI, 1,2
mm; IV, 0,8 mm. Pronoto: comprimento 1,1
mm, largura na base 1,7 mm. Caneo: compri-
mento 1,04 mm, largura na base 0,50 mm

(hol6tipo).
Coloraqo geral preta com Areas luteo-

avermelhadas; regiao mediana do colar, Area
dos calos e faixa longitudinal mediana no dis-
co (alcanrando a margem posterior e avangan-
do sobre o mesoescuto) ldteo-avetmelhadas.

Lado inferior do corpo e coxas ldteo-
avermelhados, abdome fusco a preto, femures
e tibias pretos.

Corpo com pruinosidade prateada, rostro
alcangando o meio do mesoesterno, femures e
tfbias muito piloso, comprnento das cerdas
destas litimas tfo longos ou mais longos que
seu ditmetro, antena com pplos curtos, colar
largo, culneo longo.

Macho: identico A femea em aspecto ge-
ral, faixa longitudinal liteo-avermelhada ao
longo do pronoto e colar estreitada, propleura
citrina apenas superiormente, mesoesterno,
meso e metapleuras negro, abdome preto, co-
xas hiteo-avemelhadas, pernas pretas. Com-
prinento 6,1 mm, largura 1,6 mm, v6rtice 0,40
mm.

Genitdlia: v6sica do edeAgo (Fig. 40)
com lobos membranosos, um deles com dentf-
culos e um espiculo esclerosado bem nitido.
Paramero esquerdo (Fig. 41) fortemente ourvo,
extremidade apical bifurcada, cerdas dorsais
longas. Parimero direito (Fig. 42) curto, mais
grosso no meio, extremidade apical afilada.

Hok1tipo: femea, Ribeirao Preto, Fazen-
da Iracerna, Sao Paulo, Brasil, ll.XI. 1956,
Barreto col., na colegdo do Museu de Zoolo-
gia da Universidade de Sao Paulo. Pardtipo:
macho, mesmas indicacdes que o tipo, na co-
legao do autor.

Diferencia-se das outras esp6cies de
Prepops Reuter, pela coloraqio do corpo,
comprinmento do rostro e do culneo e pela mor-
fologia da genitAlia do macho.

Esta esp6cie 6 alusiva ao colega Ubiraja-
ra Martins de Souza, em homenagem pelo seu
trabalho na famiflia Cerambycidae (Coleopte-
ra).

Saileria sdlina n. sp.
(Figs. 43 - 46)

Caracterizada pela coloracao do corpo
salpicada de verde nos hemi6litros e pela mor-
fologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 3,6 mm, largura
1,4 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,6 mm, v6rtice 0,28 mm. Antena: segmento
I, comnprimento 0,3 mm; II 1,4 mm; III, 0,8
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,3
mm, targura na base 0,9 mm. Cdneo: compri-
mcnt' 0,60 mm, largura na base 0,32 mm
(hciC31L.,:po).

Coloraqo geral pfilido-amarelada salpi-
cada de manchas verdes nos hemi~fitros, com
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