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ABSTRACT. NEW SPECIES OF MEL/SSOfT/LA HOLMBERG FROM SOUTII AMERICA AND 
TAXONO MIC NOTES (HVMENOPTERA, ANTHOPHORIDAE). Thirty one South American 
species of Melissop/ila Holmberg, 1884, fram Brazi l, Argentina, Ecuador, Peru, 
Bo livia and Chile are described: M. albinoi , M. aliceae, M. allla=onica, M. aurea, M. 
bahialla, M. boliviana, M. bu==ii, M. cocerensis, M. cOl'ina/a, M. ca/amarcensis, M. 
chilena, M. clypea/a, M. ecua/oriana, M. graji, M. hirsu/ula, M. lamcai, M. marinonii, 
M. mielkei, M. lI1irnae, M. monlanicola, M. lIIoureana, M. omala, M. paranaensis, M. 
plumala, M. renatoi , M. serlanicola, M. seligera, M. sexcinc/a, M. solangeoe , M. 
Iri(asciala and M. vil/osa. Two species are revalidated: Melissoplila argentina Bréthes, 
1910 and Melissoptila ochrolllelaena (Moure, 1943). A key to the South American 
spec ies is proposed to include lhe ncw species and the twenty one known species that 
bel ong to this genus. 
KEY WORDS. Melissop/ila, Anthophoridae, HY l11enoptera, Taxonomy, new species. 

Proposto por HOLMBERG ( 1884), Melissoptila é um gênero de Eucerini de 
ampla di stribui ção geográfica, ocorre desde o rio Grande, na fronteira dos Estados 
Unidos com o Méx ico, até a Patagôn ia no sul da Argen tina. O estudo dos espéc imens 
depos itados na Coleção de Entomologia Pe. 1.S. Moure e de abel has rece bidas para 
identificação , levou à desc ri ção de 31 espécies su l ameri canas, não fo ram exami na
das as espécies da Améri ca Central. Na rev isão de Melissoptila fe ita por URBAN 
( 1968), lamentave lmente uma publ icação de má qualidade, com páginas em branco, 
frases truncadas ou incompreensíveis e infi ndáve is êrros tipográfi cos, a autora 
considerou di scutíveis, porém manteve os três sub-gêneros re lac ionados por MOURE 
& MICHENER ( 1955). Neste trabalho os sub-gêneros foram suprimidos porque as 
fê meas não ap resentam caracteres que as di fe renciem em grupos de espécies; e os 
machos, apenas de quatro espécies, apresentam especiali zações peculiares nas 
pernas o que levari a à proposta de mais um sub-gênero, para M. paranaensis sp.n., 
resul tando dois sub-gêneros monotípicos, um com duas espécies, e um quarto 
sub-gênero com 48 espéc ies. 

1) Contribuição número 977 do Departamento de Zoologia , Universidade Federal do Paraná. 
2) Departamento de Zoologia , Universidade Federal do Paraná. Ca ixa Postal 19020, 

81531-990 Curi tiba, Paraná, Brasil. Bolsista do CNPq. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

o material estudado e os tipos estão depositados na Coleção de Entomo logia 
Pe. l.S. Moure, do Departamento de Zoologia da Univers idade Federal do Paraná, 
Brasil (DZUP); no Laboratório de Pesquisas Biológicas da Pontifícia Universidade 
Cató li ca do Rio Grande do Sul , Brasil (PUCRS); e no American Museum ofNatural 
History, New York, USA (AMNH). 

Todas as medidas são dadas em milímetros; a distância interorbital superior 
e a inferior foran1 obtidas nos extremos do bordo reto das órbitas internas; os 
flagelômeros dos machos foram medidos no maior comprimento, ou largura. 

Foram desenhados o sétimo e o oitavo esternos e a espata da gen itália dos 
machos de quase todas as espécies estudadas, para dirimir dúvidas e auxi liar na 
identificação. Os exemplares foram colocados em câmara úmida e posteriormente 
foi fe ita a dissecção com um micro-alfinete de ponta dobrada. 

Os pêlos decumbentes modificados da face ventral dos mesepisternos dos 
machos, que formam uma área distinta da pi los idade adjacente, foram interpretados 
como espatul ado-Iongos quando a pal1e basal ci líndri ca e tão longa como duas vezes 
a parte distal, esta quase reta na ponta, e com ram ifi cações largas e achatadas; 
espatu lado-curtos, com a parte basal quase igualando a distal , de contorno levemente 
aredondado, e com ramificações largas e achatadas; lanceo lados, quando distinta
mente mais largos que os pêlos das vizinhanças, com ramificações curtas e largas 
também para a base. Nas fêmeas foram constatados pê los ramificados na face ventral 
dos mesepisternos, ou cerdas finas li sas eretas de áp ice reto ou arqueado na ponta. 

A área basal do propódeo foi considerada estreitamente grosso-pontuada 
quando tão larga como um diâmetro de oce lo e largamente grosso-pontuada quando 
igualou mais larga que dois diâmetros de oce lo. 

A distribuição geográfica das espécies fo i co locada na chave para a identi
ficação das fêmeas; quando somente o macho foi descrito, a distribuição geográfica 
consta na respectiva chave. 

DESCRiÇÕES 

Melissoptila amazonica sp.n. 
Figs 1,1 4,21 , 41 , 60 

Macho com área amare la tri lobul ada no clípeo; face ventral dos mesepister
nos com pêlos espatu lado-curtos. 

Holótipo macho. Tegumento preto; an1arelo no labro, metade basal das 
mandíbulas e larga área trilobulada no c1ípeo. Tégula e tarsômeros castanhos. 
Margens trans lúcidas castanhas nos tergos, branco-amareladas nos esternos. 

Pilosidade branca na cabeça; enegrecida no mesoscuto e escutei o; branca no 
propódeo, pernas e face lateral dos mesepisternos; na face ventral dos mesepisternos 
castanho-esbranquiçada; cerdas fulvo-amare ladas no lado ventral dos bas itarsos e 
nos tarsômeros distais. Preta no disco do primeiro tergo, com faixas brancas 
látero-apicais; do segundo ao qu into tergo preta na base e branca na margem, esta 
mais larga no quinto; enegrecida nos demais tergos; branca nos esternos basais, 
amare lada no quarto e quinto esternos. 
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Figuras 1-4. (1 ) Melissoptila amazonica e (2) M grafi, face ventral dos mesepisternos do 
macho; (3) Mmarinonii, face ventral dos mesepisternos da fêmea e cerdas lisas da base das 
pernas anteriores; (4) M setigera, trocanteres e base dos fêmures medianos, e trocanteres 
posteriores da fêmea . 

Comprimento aproximado 8,67; largura da cabeça 2,88; comprimento do 
olho 1,60; di stância interorbital superior 1,72 e a inferior 1,48; comprimento dos 
flagelômeros basais 0,26; 0,54; 0,46; diâmetro do segundo flagelômero 0,24. 

Holótipo macho. BRASIL, Ama::onas: Tefé, XIJ .61, F. M. Oli veira leg. Dois 
parátipos, machos, com a mesma ctiqueta de procedência. Depositados na Coleção 
Pe. lS . Moure (DZUP) . 

Di stribuição geográfica. Brasil: Amazonas. 
Etimologia. O nome alusivo à região em que foram co letados os exemplares. 

Melissopti/a a/binoi sp.n. 
Figs 20, 40, 60 

Melissoptila (Prilollielissa) pubescens; Urban, 1968: 71 (parrilli). 

Macho com pêlos plumosos finos na área ventral nos mescpisternos; primei 
ro tl agc lômero maior que a metade do segundo; clípeo micro-reticul ado e dcnso
pontuado com carena médi o-basal. rêmca com clípeo cm partc micro-reticu lado, 
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paroculares superiores sem área brilhante, quase foscas junto às órbitas. Esta espécie 
e M sexcincta sp.n. são simpátricas. Melissoptila sexcincta é caracterizada pelos 
trocânteres medianos dos machos densamente revestidos com pêlos espatulado-cur
tos e pelas faixas pilosas escuras na base dos tergos. 

Holótipo macho. Tegumento predominante preto; mandíbulas quase inteira
mente amarelas, labro e c1ípeo amarelos, clípeo com duas nódoas pequenas enegre
cidas junto às fóveas tentoriais, tégulas castanho-amareladas, mediotarsos e di sti
tarsos de um amarelo levemente acastanhado, margem dos tergos enegrecida. 

Pilosidade branco-amarelada na cabeça, amarela no dorso do mesosoma e 
adjacências dos mesepisternos , restante dos mesepisternos e grande parte das pernas 
brancos, amarelada nos mediotarsos, distitarsos e no lado ventral dos basitarsos; 
branca no propódeo; amarelo-esbranquiçada nos tergos e esternos. 

Comprimento aproximado 10,5; largura da cabeça 3,3; comprimento do olho 
1,76; di stância interorbital superior 2, 16 e a inferior 1,60; comprimento dos flagelô
meros basais: 0,36; 0,58 ; 0,50; diâmetro do segundo f1agelômero 0,22. 

Alótipo. Tegumento preto, amarelo na base e disco das mandíbulas, tégulas 
enegrecidas, mediotarsos e distitarsos castanho-amarelados, primeiro tergo sem 
margem clara. 

Pilosidade branco-amarelada na cabeça, castanho-enegrecida no mesoscuto 
e escutelo, mesoscuto com pêlos anlarelo-palha na base, metanoto ocráceo com 
pêlos enegrecidos de permeio; propódeo, mesepisternos e artículos basais das pernas 
brancos, tíbias e basitarsos posteriores amarelo-fulvos no lado externo, tarsômeros 
anteriores e medianos esbranquiçados, cerdas ventrais dos basitarsos fulvo-alaran
jadas; amarelo-esbranquiçada nos tergos ; segundo ao quarto esterno com franja 
apical branca e cerdas amare lo-fulvas no restante. 

Comprimento aproximado 9,33; largura da cabeça 3,58; comprimento do 
olho 1,96; distância interorbital superior 2,33 e a inferior 2,0. 

Holótipo macho. ARGENTfNA, Calamarca: Águas de las Palomas, 26.II .74, 
J.L. Neff leg. Alótipo com a mesma etiqueta de procedência. Deposi tados na 
Coleção Pe. J.S. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Argentina: Calamarca. 
Etimologia. Em homenagem ao Prof. Albino M . Sakakibara (DZUP). 

Melissoptila aliceae sp.n. 
Fig. 60 

Fêmea com faixa subapical amarela no clípeo, tergos com pilosidade ama
relada, paroculares superiores com área micro-reticulada porém brilhante; base do 
propódeo com faixa grosso-pontuada larga; tíbias e basitarsos posteriores com 
cerdas ramificadas, cerca de cinco ramos a cada lado. Esta espécie, M plumala sp.n. 
eM. solangeae sp.n. são simpátricas; entretanto, sendo conhecida somente a fêmea, 
M plumata distingue-se pelas cerdas multi-ramificadas das tíbias e basitarsos 
posteriores; M solangeae, pelo clípeo inteiramente preto e largas áreas lisas, sem 
micro-reticulação nas paroculares superiores. 
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5 

Figuras 5-8 . (5) Mefissoptila cacerensis, face anterior do trocanter e do fêmur medianos do 
macho; (6) M. plumata , tibia posterior da fêmea ; (7) M. paranaensis, fêmur e tíbia medianos, 
e trocanter e fêmur posteriores do macho; (8) M. setigera , tibia e basitarso posteriores da 
fêmea . 
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Figuras 9-19. (9-14) Pêlos da face ventral dos mesepisternos dos machos. (9) Me/issopti/a 
moureana; (10) M mie/kei; (11) M/arocai; (12) M carinata ; (13) M grafi; (14) M amazonica . 
(15 e 16) M cacerensis, pêlos da face ventral do fêmur mediano do macho; (17 e 18) M vil/osa, 
pêlos da face ventral do trocanter mediano do macho; (19) M paranaensis, pêlo da faixa 
marginal do segundo tergo. 

Holótipo fêmea. Tegumento preto com larga faixa subapical amarela no 
clípeo, mandíbulas com amarelo no terço basal e mancha alongada subapical 
amarelo-fu lva. Tégulas, mediotarsos e distitarsos amarelo-fulvos. Margem translú
cida castanha no primeiro tergo. 

Pilosidade branca na cabeça, amarelada no vértice. Amarelo-fulva no me
soscuto e escutelo, branca no propódeo e mesepisternos, amarelada junto às asas; 
branca nas pernas; o lado externo das tíbias e dos basitarsos castanho-claro, nas 
pernas posteriores com cerdas brancas na parte anterior da face dorsal das tíbias e 
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basitarsos, estes com as cerdas ventrais amare lo-fulvas. Amarelo-esbranquiçada nos 
tergos e nos esternos, no tergo distal acastanhada; franjas ap icais brancas nos 
esternos. 

Comprimento aproximado 7,83; largura da cabeça 3,0; comprimento do olho 
1,68; distância interorbital superior 1,80 e a inferior 1,64. 

Holótipo fêmea. BRASIL, Rio de Janeiro: Itatiaia 400m, I VIII. I 975, W. 
Zikán leg. Parátipos: uma fêmea com a mesma et iqueta do holótipo; Mato Grosso: 
Três Lagoas, VUI.65 R. Zucch i leg. uma fêmea; Paraíba: Santo André, 21.XI. J 955 
[coletor anônimo] uma fêmea; Bahia: Maracás, 18. VII 1.64, C. Elias /eg. uma fêmea. 
Depositados na Co leção Pe. J.S. Moure (DZUP) . 

Distribuição geográfica. Brasi I: Paraíba, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janei-
roo 

Etimologia. Dedicada à Profa. Alice fum i Kumagai, do Departamento de 
Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Melissoptila aurea sp.n. 
Figs 22, 42 , 60 

Base do propódeo com larga faixa grosso-pontuada. Macho com pêlos 
plumosos na área ventral dos mesepisternos. Fêmea com cerdas castanho-claras no 
lado externo das tíbias; paroculares superiores micro-reticuladas c sem pontos 
grandes em estreita área junto às órbitas. Esta espécie, M ecualoriana sp.n. eM 
pacifica (Cockere ll, 19 I 4) são simpátricas e apresentam um mesmo padrão de 
pilosidade; o macho de M ecua/oriana distingue-se pelo clípeo amarelo com orla 
preta junto à sutura epistomal e a fêmea pelo tegumento largamente fosco nas 
paroculares superiores; em M pacifica, a base do propódeo é estre itamente grosso
pontuada, a fêmea tem cerdas esbranqu içadas nas tíbias poste ri ores e larga área 
brilhante, sem micro-reticulação, nas paroculares superiores. 

Holótipo macho. Tegumento preto com labro e clípeo amarelos, clípeo com 
duas nódoas pequenas pretas junto às fóveas tentoriais, unidas ao tegumento preto 
das paroculares (arredondadas e com a margem discaI em arco); mandíbulas com 
grande área amarela no terço basal. Tégulas castanhas; tarsômeros castanho-ama
relados, de um tom mais escuro nos basitarsos. Margem translúcida estreita casta
nho-amare lada nos esternos, mais larga e castanha no primeiro tergo. 

Pilosidade branca na cabeça, os pêlos levemente tingidos de fulvo no vértice. 
Castanha no mesoscuto e escutelo; amarelo-esbranquiçada nos lados e nos cantos 
anteriores do mesoscuto, no metanoto, propódeo e mesepisternos; branca na área 
ventral dos mesepisternos; branca nos artícu los basais das pernas, tíbias e tarsos 
branco-amarelados. Amarelo-dourada nos tergos; de um tom mais pál ido nos 
esternos. 

Comprimento aprox imado 8,33; largura da cabeça 3,04; comprimento do 
olho J ,76; distância interorbital superior J ,88 e a inferior J ,40; compri mento dos 
flagelômeros basais 0,28; 0,50; 0,42; diâmetro do segundo flagelômero 0,24. 
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Figuras 20-39. Sétimo esterno dos machos de Me/issopti/a , metade distal. (20) M a/binoi; (21 ) 
M amazonica; (22) M aurea; (23) M bahiana ; (24) M chi/ena ; (25) M catamarcensis ; (26 ) 
Mcarinata; (27) Mcacerensis; (28) M c/ypeata ; (29) Mecuatoriana ; (30) M grafi; (31 ) 
M/arocai; (32) M montanico/a ; (33) M mie/kei; (34) M moureana ; (35) M paranaensis; (36) 
M renatoi; (37) M. sertanico/a ; (38) M sexcincta ; (39) M vil/osa . Somente a fig .20 com o 
apódema basal. 
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A lótipo. Tegumento preto com longa mancha amarela subapical nas mandí
bulas, ocupando mais da metade do seu comprimento. Tégulas castanhas; pernas 
com os tarsômeros castanho-amare lados. Tcrgo basal com larga margem translúcida 
castanha. 

Pilosidade branca na cabeça, castanha nas paroculares superiores, parte da 
fronte e vértice. Castanha em quase todo o dorso do mesosoma, com poucos pêlos 
brancos na base do mesoscu to, branca no propódeo e mesepisternos; branca nos 
artícu los basais das pernas, amarelo-esbranqu içada nas tíbias e tarsos, as tíb ias 
anteriores e medianas com pêlos castanho-esbranquiçados no ápice, e as tíb ias 
posteri ores com cerdas castanhas formando uma estria a part ir da placa basitibial; 
também com algumas cerdas castanhas nos basitarsos posteriores; cerdas ventrais 
dos basitarsos amarelas . Branco-amare lada nos tergos, acastanhada em parte do 
tergo distal ; branca nas franjas apicais dos esternos. 

Compri mento aproximado 7,83; largura da cabeça 3,0; compri mento do 01 ho 
1,70; di stância interorbital superior 1,80 e a inferior J ,74. 

Holótipo macho. EQUADOR, Loja: San Pedro, 8. IV.1 965, L.E. Pena leg. 
Alótipo e um parátipo macho com a mesma etiqueta de procedência; depositados 
na Co leção Pe. J .S. Moure (DZUP). Quatro parátipos, machos, com a mesma 
etiqueta, depositados na Coleção de Entomologia (AMNH). 

Distribuição geográfica. Equador: Loja. 
Etimologia. Nome alusivo ao colorido da pi losidade. 

Melissoptila bahiana sp.n. 
Figs 32, 43, 60 

Face ventra l dos mesepi sternos dos machos com pêlos plumosos. Fêmeas 
com cerdas finas na tàce ventral dos mesepisternos; trocanteres anteriores, face 
anterior das tíbias e basitarsos posteriores com cerdas li sa longas. 

I-Io lótipo macho . Tegumento prcto, com labro, c1ípco e metade basal das 
mandíbulas amarelos, c1ípeo com duas nódoas negras .iunto às fóveas tentoriai s. 
Tégulas castanhas, tarsômeros castanho-claros. Tcrgos e esternos sem margem 
trans lúcida amare la. 

Pi losidade branca na cabeça. Amarela no mesoscuto e escute lo, amarelada 
nos lobos pronotais e no metanoto, branca no propódeo e mesepisternos; branca nas 
pernas; cerdas ventra is dos basitarsos castanho-amare ladas. Branca, com leve 
tonalidade castanha no primeiro tergo, com faixa apical castanho-escura; do segun
do ao sexto lergo preta na base e com larga faixa castanha apical, com leve tonalidade 
bronzeada; no sétimo tergo enegrecida; esternos com franja apica l curta cremosa e 
no restante pêlos e cerdas castanhos. 

Comprimento aproximado 8,67; largura da cabeça 3,20; comprimento do 
olho 1,84; distância interorbital superior 1,92 e a inferior 1,54; comprimento dos 
flagelômeros basais 0,30; 0,56; 0.46 ; diâmetro do segundo flagelômero 0,22 . 

Alótipo. Tegumenlo preto, com mancha subap ical amarela alongada nas 
mandíbulas. Tégulas castanhas; med iotarsos e distitarsos de um castanho claro. 
Tergos sem margem translúcida amarela, no primeiro larga margem translúcida 
castanha. 
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Figuras 40-59. Espata da genitália dos machos de Me/issopti/a . (40) Ma/binoi; (41 ) M 
amazonica; (42) M aurea; (43) M. bahiana; (44) M cacerensis; (45) M. carinata ; (46 ) M 
catamarcensis; (47) M chilena; (48) M c/ypeata ; (49) M ecuatoriana; (50) M grafi; (51) M 
/arocai; (52) M. montanico/a ; (53) M. mie/kei; (54) M. moureana; (55) M. paranaensis; (56) M. 
sertanico/a; (57) M. sexcincta; (58) M renatoi; (59) M vil/osa. 

Pi losidade branca na cabeça, mesclada com enegrecido nas pa.roculares 
super iores e fronte, enegrecida no vért ice . Enegrecida em quase todo mesoscuto e 
escutelo, com pêlos brancos na base do mesoscuto; de um castanho-claro no 
metanoto, branca nos flancos do propódeo e mesepisternos; área ventral dos 
mesepisternos, coxas, trocanteres e fêmures anteriores e coxas medianas com cerdas 
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longas amarelo-palha; tíbias e basitarsos anteriorcs c medianos enegrecidos, os 
postcriores com cerdas castanho-enegrecidas na facc posterior; branca nos fêmures 
medianos e três artículos basai s das pernas posteriores, com alguma mistura de 
castanho-claro nos fêmures medianos; cerdas amarelo-palha nas tíbias posteriores 
e em parte dos basitarsos posteriores. Castanha clara na base do primeiro tergo, com 
pequenas faixas laterai s de um castanho-dourado e o ápice largamente glabro; do 
segundo ao quarto tergo preta na base e com larga faixa apical castanho-bronzeada, 
no quarto tergo em ângulo obtuso no meio; tergos apicais e esternos castanhos, com 
uma tonalidade muito mais pálida nas franjas apicai s do segundo ao quarto esterno. 

Comprimento aprox imado 10,0; largu ra da cabeça 3,52; comprimento do 
olho 1,94; di stânci a illlerorbital superior 2,20 e a infcrior 1,98. 

Variações. Faixa ap ical dos tergos dos machos, de amarelo-dourada a 
castanho-dourada com algo de bronzeado na base; nas fêmeas com as faixas 
castanho-amareladas ou muito escuras, pouco distintas da base enegrec ida. 

Holótipo macho. BRASIL, Bahia: Jequié, 10.VIIl.64, C. Eli as leg. Alótipo, 
quatro parátipos, três machos e uma fêmea, com os mesmos dados de coleta do 
holótipo. Parátipos: Bahia: rtapetinga, 25.VIl.1967, C. Elias leg. uma fêmea; 
Espírito Santo: Santa Teresa, 6.VI.1964, C. Elias leg. um macho e uma fêmea; 
Afonso Claudio, 14VrL1966, C.T. & C. Elias leg. uma fêmea; São João Petrópolis, 
27.Vl.l964, I a 8.VLI966, C. Elias leg. 2 fêmeas; Minas Gerais: Aimorés, 15 a 
18.VLI966, C. Elias leg. uma fêmea. Depositados na Coleção Pe. J.S. Moure 
(DZUP). 

Distribuição geográfica. Brasil: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo. 

Etimologia. Nome alusivo ao estado da Bahia, onde foram coletados os 
primeiro exemplares cstudados. 

Melissoptila boliviana sp.n. 
Fig . 60 

Melissoptila (Ptiloll/elissa) /llOracica; Urban, 1968: 77 (par/ill/) . 

Fêmea com margcm quase glabra no meio do segundo tergo, esternos com 
franjas castanhas e longas. Difere de M. tandilensis I-Iolmberg, 1884, pc la ausênci a 
de faixas brancas nos tergos, e de M thoracica (Smith, 1854) pelo tamanho maior 
e ausência de franjas brancas nos esternos. 

Holótipo fêmea. Tegumento preto, lado ventral do terceiro ao sétimo flagelô
mero castanho-amarelado. Tégulas amarelo-fulvas, translúcidas; mediotarsos e 
distitarsos castanho-amarelados. Tergos e esternos sem área translúcida clara. 

Pilosidade branca na cabeça, branco-amarelada no vértice, dorso do meso
soma e metade basal dos mesepisternos, castanha no propódeo; pernas amarelo-pa
lha nos artículos basais e com castanho nas tíbias e tarsos, levementc amarelada nas 
tíbias e lado externo dos basitarsos posteriores com uma estria de cerdas castanhas 
partindo da placa basi tibial; cerdas castanhas no lado ventral dos basitarsos. Casta
nha na base e preta nos flancos do primeiro tergo, nos demais tergos e nos esternos 
preta, estes com franja apieal castanha. 
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Comprimento aproximado 12,83; largura da cabeça 4,28; comprimento do 
olho 2,24; distância interorbital superior 2,94 e a inferior 2,44 

Holótipo fêmea. BOLÍVIA, Gruro: (3.800m) IV.62, F.H. Walz leg. Deposi
tado na Coleção Pe. l.S. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Bolivia: Gruro. 
Etimologia. Nome alusivo ao país em que foi coletado o holótipo. 
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Figura 60. Mapa com a distribuição geográfica das espécies de Melissoptila . 

Melissoptila buzzii sp.n. 
Fig . 60 

Fêmea com cerdas lisas pretas nas escopas tibial e basitarsal; cerdas finas 
lisas na face ventral dos mesepisternos. Macho com mescla de branco e enegrecido 
na parte lateral dos mesepisternos e pêlos plumosos na face ventral. 

Holótipo fêmea. Tegumento preto; mediotarsos e distitarsos castanho-ene
grecidos. Tergos sem orla translúcida clara, esternos com margem translúcida 
esbranquiçada. 

Pilosidade esbranquiçada no clípeo, paroculares inferiores e genas, acasta
nhada no labro, castanha clara nas paroculares superiores e enegrecida no vértice. 
Mesoscuto, escutelo e metanoto pretos, sem áreas brancas; mesepisternos com as 
cerdas ventrais e os pêlos da face lateral esbranquiçados, os lobos pronotais e 
adjacências dos mesepisternos castanhos com mescla de branco; coxas, trocanteres 
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e fêmures amarelo-palha, tíbias e basitarsos enegrecidos, tarsômeros distais acasta
nhados, cerdas ventrais dos basitarsos castanhas, com uma tonal idade mais arrui va
da nos posteriores. Branca na base, castanho-clara no disco e nos cantos do primeiro 
tergo, distalmente amarelo-dourada e também desta cor nos demais tergos, escure
cendo um pouco para a base; amarelada no disco dos esternos, branca nas franjas 
apicais e amarelo-fu lva nos esternos apieais. 

Comprimento aproximado 10,83; largura da cabeça 4,0; comprimento do 
olho 2,08; distância interorbital superi or 2,42 e a inferior 2,25. 

Alótipo. Tegumento preto; amarelo claro no labro e clípeo, com duas 
pequenas nódoas negras próximas às fóveas tentoriais no clípeo, mandíbulas com 
grande área basal amarela. Tarsos acastanhados. Tergos castanho-enegrecidos, sem 
orla translúcida clara. 

Pi losidade branca em grande parte da cabeça, castanho-enegrecida atrás dos 
ocelos. Mesoscuto, escutei o e metanoto enegrecidos, mesepisternos brancos ven
tralmente, com mescla de branco e enegrec ido na face lateral; pernas brancas, tíbias 
e basitarsos posteriores castanhos no lado externo. Tergo basal branco-acastanhado, 
demais tergos com pêlos amarelo-dourados; esternos com franjas ap icais brancas 
cu rtas e pêlos castanhos no disco. 

Comprimento aproximado 9,83; largura da cabeça 3,50; comprimento do 
olho 1,92; distância interorbital superior 2,17 e a inferior 1,67; comprimento dos 
três flagelômeros basais 0,38; 0,64; 0,54; diâmetro do segundo ílagelômero 0,22. 

Holótipo fêmea. BRASIL, São Paulo: Campos do Jordão, 24.II.90, M. Gime
nes leg. !\lótipo e um parátipo fêmea com a mesma procedência, o alótipo coletado 
em 27.lV .90 e o parátipo em 18.III.90. Dcpositados na Co leção Pe. lS. Mome 
(DZUP). 

Dist ribui ção geográfica. Brasil: Sc70 Paulo. 
Etimologia. Espécie dedicada ao Prof. Zundir 1. Buzzi (DZUP). 

Melissoptila cacerensis sp.n. 
Figs 5, 15, 16, 27, 44 , 60 

Mesepisternos dos machos com pêlos plumosos; trocanteres e metade basal 
dos fêmures medianos com pêlos espatulado-curtos, decumbentes na face ventral. 

Holótipo macho. Tegumento preto, com lab ro, metade basal das mandíbulas 
e cl ípeo amarelos, êste com duas nódoas pretas próximas às fóveas tentoriais . 
Tégu las castanho-amareladas, pernas também desta cor a partir do ápice das tíbias 
até o tarsômero distal. Margem translúcida amare la larga nos tergos e mais estreita 
nos esternos . 

Pilosidade branco-amarelada na cabeça e dorso do mesosoma; branca nos 
mesepisternos e pernas, pêlos espatulado-curtos dos trocanteres e base dos fêmures 
medianos levemente castanho-amarelados, cerdas vcntrais dos basitarsos também 
desta cor. Amarelada nos tergos e esternos. 

Comprimento aproximado 7,67; largura da cabeça 3,32; comprimento do 
olho 1,92; distância interorbital superior 2, 16 e a inferior 1,60; comprimento dos 
três flagelômeros basais 0,30; 0,60; 0,46; diâmetro do segundo flagelômero 0,18. 

Holótipo macho. BRASIL, Mala Grosso: Cáceres, 19.X.6 1, F.M . Ol iveira leg. 
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Três parátipos, machos, com a mesma etiqueta de procedência. Depositados na 
Coleção Pe. J.S. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica: Brasil: Mato Grosso. 
Etimologia. Nome alusivo à localidade onde foram coletados os exemplares. 

Melissoptila carinata sp.n. 
Figs 12, 26, 45, 60 

Melissoptila (Plilo/llelissa) pubescem; Urban, 1968: 71 (par/ill/). 

Macho com pêlos lanceolados na face ventral dos mesepisternos; sexto 
esterno com carenas curtas afàstadas do bordo e formando um semi-círculo a cada 
lado. Fêmea com cerdas finas na face ventral dos mesepisternos. 

Ho lótipo macho. Tegumento preto, com labro e clípeo amarelos; clípeo com 
duas nódoas pretas junto às fóveas tentoriais; mandíbulas amarelas no terço basal , 
com mancha subapical alongada também amarela. Tégulas castanhas; pernas com 
o ápice do fêmur, tíbia e tarso castanho-amarelados. Margem translúcida amarela 
estreita nos tergos e esternos. 

Pilosidade branca na cabeça. Branca no mesosoma porém com pêlos casta
nhos no terço apical do mesoscuto e no disco do escutei o; branca nas pernas, com 
cerdas amarelo-fulvas no lado ventral dos basitarsos. Amarelada nos tergos e 
esternos. 

Comprimento aproximado 8,33; largura da cabeça 3,36; comprimento do 
olho 2,0; distância interorbital superior 2,12 e a inferior 1,72; comprimento dos três 
flagelômeros basais 0,24; 0,46;0,38; diâmetro do segundo flage lômero 0,22. 

Alótipo. Tegumento preto com grande área amarela no terço basal das 
mandíbulas. Tégulas castanhas; pernas castanhas com os tarsômeros castanho-ama
relados. Primeiro tergo com margem translúcida amarelada. 

Pilosidade branca na cabeça. Castanho-clara no disco do mesoscuto e no 
escutelo, branca no restante do mesosoma exceto as cerdas lisas amareladas na área 
ventral dos mesepisternos; pernas com o branco predominando, com pêlos amare
lo-fulvos na parte distal das tíbias anteriores e na metade apical das medianas, 
amarelados nas tíbias e basitarsos posteriores; cerdas ventrais dos basitarsos ama
relo-fulvas. Amarelada nos tergos, inclusive no terço distal do primeiro, acastanhada 
no sexto tergo; esternos com cerdas semi -eretas amarelo-fulvas e franjas apicais 
brancas. 

Comprimento aproximado 9,0; largura da cabeça 3,56; comprimento do olho 
2,0; distância interorbita l superior 2,28 e a inferior 1,94. 

Holótipo macho. ARGENTINA, Buenos Aires: Felipe Sola, I.1952, A. Marti
nez leg. Alótipo e quatro parátipos machos, com a mesma procedência do ho lótipo; 
XILl952 uma fêmea; XII. 1953 duas fêmeas; Buenos Aires: Tornquist, XIl.1954, 
F.Walzleg. três parátipos, machos. Brasil, Rio Grande do Sul: Alegrete, 25.XI. 1985, 
W ittmann leg. uma fêmea. Depositados na Coleção Pe. J.S. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Argentina: Buenos Aires; Brasil, Rio Grande do S1I1. 
Etimologia. Nome alusivo às carenas do sexto esterno do macho. 
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Melissoptila catamarcensis sp.n. 
Figs 25, 46. 60 

Macho com pêlos plumosos na face ventral dos mesepisternos; fêmures 
medianos com pilosidade curta e decumbente, mai s longa na base; segundo flage lô
mero cerca de três vezes o comprimento do primeiro; placas medianas do sétimo 
esterno tão longas como o comprimento do esterno na linha média. 

Holótipo macho. Tegumento preto, labro e cl ípeo amarelos; clípeo com duas 
nódoas negrasj unto às fóveas tentoriais, unidas ao tegumento preto das paroculares; 
mandíbulas com o terço basal e uma mancha subapical alongada amarelos. Tégulas 
castanhas, translúcidas; pernas com tíbia e tarso amarelo-acastanhados. Tergos e 
esternos com larga margem translúcida amarela. 

Pilosidade branca na cabeça, parte do mesosoma e pernas; amare lo-esbran
qu içada no mesoscuto, escute lo, e cerdas ventrais dos bas itarsos. Amarela nos 
tergos, mais pálida nos esternos, estes com franjas brancas apicai s curtas. 

Comprimento aproximado 9,17; largura da cabeça 3,32; comprimento do 
olho 1,88; di stância interorbital superior 2,08 e a inferior 1,56; comprimento dos 
três flagel ômeros basais 0,21; 0,70; 0,58; diâmctro do segundo fl age lômero 0,26. 

Holótipo macho. ARGENTINA, Catal77arca: Colpes, 19.X.73, J.L. Neff /eg. 
Depositado na Co leção Pe. J.S. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Argentina: Colam arco. 
Etimologia. Nome alusivo à locali dade em que foi coletado o holótipo. 

Melissoptila chilena sp.n. 
Figs 24 , 47, 60 

Tíbias e bas itarsos posteriores denso-pi losos tanto no macho como na fêmea. 
Macho com pêlos plumosos nos mesepisternos; segundo flage lômero pouco maior 
que o dôbro do primeiro. Fêmea com margem translúcida larga amare lada nos 
tergos; paroculares superi ores com área levemente micro-reticulada larga e bri lhan
te, chegando aos ocelos latera is, os pontos grandes e rasos. 

Holótipo macho. Tegum ento preto, labro e clípeo amarelos, c1ípeo com duas 
nódoas pequenas castanhas próximas às fóveas tentoriais; mandíbulas amare las na 
metade basal, com mancha subapical também amare la. Tégu las castanhas; metade 
apical das tíbi as e os tarsos castanho-amarelados. Tergos e esternos com larga 
margem translúcida amarela, nos esternos um pouco mais estreita. 

Pilosidade branco-amarelada na cabeça. Amarela no mesoscuto, escutei o e 
face dorsal dos mesep isternos; branca na parte ventral do mesosoma e nas pernas; 
cerdas ventrais dos basitarsos amareladas. A mare ia nos tergos, densa e longa quase 
até o ápice do tergo basal, branca nos esternos. 

Comprimento aproximado 8,33; largura da cabeça 3,40; comprim ento do 
olho 1,84; di stância interorbital superior 2,12 e a inferior 1,60; comprimento dos 
três flagelômeros basais 0,26; 0,56; 0,48; di âmetro do segundo flagelômero 0,22. 
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Figura 61. Mapa com a distribuição geográfica das espécies de Melissoptila . 

Alótipo. Tegumento preto; mandíbulas com mancha amarela subapical 
ocupando mais da metade do seu comprimento e área basal castanho-amarelada. 
Tégulas castanhas, translúcidas, com mancha amarelada; pernas com os basitarsos 
enegrecidos, os mediotarsos e distitarsos castanho-amarelados. Tergo basal com 
margem translúcida amarela estreita. 

Pi losidade branca na cabeça. Branca no mesosoma, amarelada no mesoscuto 
e escutelo; branca nos três artículos basais das pernas, nas anteriores e medianas 
predomina o branco nas tíbias, com pêlos fulvo-claros na área distal; basitarsos 
anteriores com mescla de branco e fulvo e os medianos brancos dorsalmente; tíbias 
e basitarsos posteriores com a escopa esbranquiçada, demais tarsômeros esbranqui
çados; cerdas ventrais dos basitarsos amarelo-fulvas, de um tom mais castanho nas 
anteriores. Amarelo-palha nos tergos; esternos com cerdas amarelo-fulvas e franjas 
apicai s brancas. 

Comprimento aproximado 8,83; largura da cabeça 3,28; comprimento do 
olho 1,68; di stância interorbital superior 2,12 e a inferior 1,80. 

Holótipo macho. CHILE, Coquil1lbo: Cerrillos Pobres, 7.TlJ.56, L. Pefia leg.. 
Alótipo e três parátipos machos com a mesma etiqueta do holótipo. Outros parátipos 
de Coquimbo: La Serena, 6 .IIT. 1950 uma fêmea; Santiago: Tobalaba, II. J 956, L.E. 
Pefia leg. uma fêmea. Depositados na Coleção Pe. J.S . Moure (DZUP). 

Di stribuição geográfica. Chile: Coquimbo, Santiago. 
Etimologia. Nome alusivo ao país onde foram coletados os exemplares. 
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Me/issopti/a c/ypeata sp.n. 
Figs 28, 48, 61 

Macho com pêlos plumosos na área ventral dos mesepisternos; clípeo com 
o tegumento fosco, micro-reticulado; base do propódeo com faixa grosso-pontuada 
larga. M clypea/a, eM sertanicola são simpátricas; o macho destas duas espécies 
têm em comum larga faixa grosso-pontuada na base do propódeo porém diferem 
nas duas características citadas acima. 

Holótipo macho. Tegumento preto, labro esbranquiçado, c1ípeo amarelo 
com duas nódoas enegrecidas perto das fóveas tentoriais, mandíbulas com a metade 
basal amarela e mancha alongada subapical também anlarela. Tégulas, mediotarsos 
e distitarsos castanho-amarelados. Tergo basal com área translúcida castanho-escu
ra. 

Pi losidade branca na cabeça, amarela pá lida nas paroculares superiores e 
com um banho de [uivo no vértice. Amarelo-fulva no mesoscuto, escute lo e nos 
lobos pronotais; amare lo-pa lha no propódeo, [a ce lateral dos mesepisternos, tíbias 
e tarsos; branca nos artícu los basais das pernas, cerdas ventrais dos basitarsos 
amarelo-fu lvas. Amarelo-dourada nos tergos, também no disco e margem do basal; 
amarelo-ru iva nos esternos, franjas amarelas. 

Comprimento aproximado 9,67; largura da cabeça 3,24; comprimento do 
olho 1,80; distância interorbital superi or 1,92 e a inferior 1,60; comprimento dos 
três nagelômeros basais 0,24; 0,66; 0,56; diâmetro do segundo flagelômero 0,24. 

I-Iolótipo macho. BRASIL, Bahia: Maracás, IX.65, F.M. Oli veira leg. Depo
sitado na Coleção Pe. 1.S. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Brasi I: Bahia. 
Etimologia. Nome alusivo ao aspecto do clípeo. 

Me/issopti/a ecuatoriana sp.n. 
Figs 29, 49, 61 

Macho com nódoa amarela triangular no disco do clípeo, orlada com preto; 
mesepisternos com pêlos plumosos. Fêmea com grande área densamente micro-re
ticulada, fosca, nas parocu lares superiores, deixando estri a muito estreita brilhante 
junto às órbitas. 

I-Iolótipo macho . Tegumento preto, labro amarelo, clípeo amarelo com orla 
preta larga junto à sutura epistomal, mais larga nas proximidades das fóveas 
tentoriais resultando uma grande área amarela mais ou menos triangular; mandíbu
las com nódoa basal amarela imperfeitamente dividida em duas. Tégu las e tarsôme
ros castan hos. Margem translúcida estre ita castanho-amarelada no primeiro tergo, 
estrei ta e amare lada nos esternos. 

Pilosidade branca na cabeça com pêlos castanhos atrás dos ocelos. Amare
lo-acastanhada no mesoscuto e castanha no escutelo, branca no restante do meso
soma e nas pernas, com as cerdas ventrais dos basitarsos castanho-amareladas. 
Amare la nos tergos, o basal com o ápice glabro no meio, franjas laterais amare las 
e subapicalmente com pêlos acastanhados; branca nos esternos, as cerdas discais 
amarelo-fu lvas. 
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Comprimento aproximado 8,33; largura da cabeça 2,88; comprimento do 
olho 1,60; distância interorbital superior 1,88 e a inferior 1,44; comprimento dos 
três flagelômeros basais 0,20; 0,48; 0,40; diâmetro do segundo flagelômero 0,20. 

Variações. Mesoscuto e escuteI o castanho-pilosos. 
Alótipo. Tegumento preto com mancha amarela alongada nas mandíbulas, 

ocupando mais da metade do seu comprimento. Tégulas castanhas; bas itarsos 
enegrecidos, demais tarsômeros castanho-amarelados. Primeiro tergo com larga 
margem translúcida castanha, os demais com larga margem ferrugíneo-avermelha
da. 

Pilosidade branca na cabeça, pêlos castanhos atrás dos ocelos. Castanha no 
dorso do mesosoma, branca no propódeo e mesepisternos; pernas com os artículos 
basais brancos, tíbias e basitarsos amarelos, basitarsos anteriores com alguns pêlos 
castanhos de permeio, cerdas ventrais dos basitarsos amarelo-fulvas. Amarelo-dou
rada nos tergos e nas cerdas esternais, branca na base dos esternos e nas franjas. 

Comprimento aproximado 8,67; largura da cabeça 3,28; comprimento do 
olho 1,86; distância interorbital superior 1,96 e a inferior 1,64. 

Variações. Nódoa basal amarela das mandíbulas muito reduzida em alguns 
exemplares e ausente em outros. Quanto à pilosidade foi constatada a presença de 
pêlos brancos na base do mesoscuto. 

Holótipo macho. EQUADOR, Loja: San Pedro, 8.JV.1965, L.E. Pefia leg. 
Alótipo e um parátipo macho com a mesma etiqueta de procedência; depositados 
na Coleção Pe.] .S. Moure (DZUP). Nove parátipos machos depositados na Co leção 
de Entomologia (AMNH). 

Distribuição geogrática. Equador: Loja. 
Etimologia. Nome alusivo ao país de origem dos exemplares estudados. 

Melissoptila grafi sp.n. 
Figs 2, 13,30,50,61 

Fêmea sem franjas brancas nos esternos. Macho com pêlos lanceolados na 
área ventral dos mesepisternos, terceiro e quarto esternos com área glabra marginal 
medianamente. 

Holótipo fêmea.Tegumento preto. 
Pilosidade enegrecida na cabeça, branca nas genas e parte das paroculares. 

Todo o lado dorsal do mesosoma preto, ventralmente castanho-escuro, também 
desta cor em grande parte das pernas, incluindo os trocanteres posteriores; amare
lo-acastanhado nas tíbias e basitarsos posteriores; cerdas ventrais dos basitarsos 
posteriores fulvo-acastanhadas, nos demais basitarsos enegrecidas. Tergo basal com 
pêlos brancos na base, segundo ao quarto tergo com margem larga branca e a base 
negra, demais tergos e esternos enegrecidos. 

Comprimento aproximado 9,83; largura da cabeça 3,96; comprimento do 
o lho 1,83; distância interorbital superior 2,25 e a in ferior 2,08. 

Alótipo . Tegumento preto com grande mancha amarela nas mandíbulas; 
labro e cl ípeo amare los, êste com duas pequenas nódoas pretas até as fóveas 
te ntori ais. Tégulas e pernas enegrecidas. Sem margem pálida nos tergos. 
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Pilosidade da cabeça enegrecida na fronte, paroculares e vértice, acastanhada 
no clípeo e branca no restante. Enegrecida no lado dorsal do mesosoma e nos lados 
dos mescpisternos, estes com pêlos esbranquiçados só na fac c ventral; pernas com 
pêlos brancos e enegrecidos, fêmures e tíbias medianos com pêlos enegrecidos; 
cerdas ventrais dos basitarsos ful vo-acastanhadas. Tergo basal com pêlos esbran
quiçados só na base, restante enegrecido; do segundo ao quarto tergo com pêlos 
curtos enegrecidos na base e disco e faixa branca no ápice, sexto e sétimo tergos e 
os esternos enegrecidos. 

Comprimento aprox imado 8,33; largura da cabeça 3,33; comprimento do 
olho 1,92; distância interorbital superior 2,08 e a inferior 1,67; comprimento dos 
três Oagelômeros basais 0,36; 0,72; 0,56; diâmetro do segundo flagelômero 0,20. 

J-1olótipo fêmea. BRASIL, Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (São Silvestre), 
4.IV.1960, M. Alvarenga leg. Alótipo e dois parátipos, um macho e uma fêmea, 
com os mesmos dados do holótipo, Um parátipo, macho, de Minas Gerais: Sacra
mento, 26,ll1. 1965, CT Elias leg. Depositados na Co leção Pe. J.S, Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica, Brasil: Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Etimologia. Espécie dedicada ao Prof. Vinalto Graf (DZUP). 

Melissoptila hirsutula sp.n. 
Fig,61 

Fêmea com cerdas tinas e arqueadas para trás nos esternos, ccrdas tinas nos 
trocanteres e femures anteriores, e na área ventral dos mesepisternos. 

Holótipo fêmea. Tegumento preto com nódoa basal amare lada grande nas 
mandíbulas, Tégulas castanho-amareladas; pernas com as tíbias e tarsos castanho
amarelados, Tergo basal com larga margem castanha. 

Pilosidadc branca na cabeça com pêlos castanhos no vérticc. Castanha no 
mesoscuto e escutelo, no mesoscuto com faixa basal dc pêlos brancos; branca no 
propódeo, mesepisternos c lobos pronotais, branca nos artícu los basais das pernas, 
amare lo-cremosa nas tíbias e tarsos, exceto os basitarsos anteriores castanhos 
inclusive nas cerdas ventrais; demais basitarsos com cerdas ventrais amarelo-fulvas, 
Amarela nos tergos; esternos com franjas apicais brancas e cerdas finas de cor creme 
levemente arqueadas para trás, amare lo-fulvas nos dois distais, 

Compri mento aprox imado 8,50; largura da cabeça 3,48; comprimento do 
olho 1,88; distância interorbital superior 2,20 e a inferior 1,84 , 

J-1olótipo fêmea , ARGENTINA, Córdoba: Córdoba, 19,X1.I 970, MA Fritz 
leg. Um parátipo, fêmea, da ARGENTINA, Santiago dei Estero: 10 km S Rio Hondo, 
30,X, 1969, Pe. Moure & Hurd leg. Depositados na Coleção Pe. J.S. Moure (DZUP) , 
O holótipo sem o olho direito, parte adjacentc da cabeça e parte dos tl agelômeros, 
e só uma perna completa, 

Distribuição geográfica. Argentina: Córdoba, Santiago dei Esfero. 

Etimologia. Nome alusivo às cerdas dos esternos da fêmea. 
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Melissoptila larocai sp.n. 
Figs 11, 31,51 , 61 

Melissoptila (Plilomelissa) pubescens; Urban, 1968: 7 I (partim). 

Macho com pêlos lanceolados na face ventral dos mesepisternos; tíbias 
medianas com pilosidade esparsa e curta, fêmures medianos com pêlos cUliíssimos. 
Fêmea com metade distal do disco do mesoscuto quase glabra com os pontos 
esparsos, e base do propódeo com estreita faixa grosso-pontuada. 

Holótipo macho. Tegumento preto com labro e clípeo amarelos, clípeo com 
duas nódoas pretas próximas das róveas tentoriais; mandíbulas com nódoa amarela 
grande no terço basal. Tégulas, tíbias e tarsos castanho-amarelados. Tergos com 
larga margem translúcida esbranquiçada, nos esternos um pouco mais estreita. 

Pi losidade branca na cabeça e mesosoma, amarelo-fulva no mesoscuto e 
escutelo, com cerdas castanho-amareladas no lado ventral dos basitarsos. Tergo 
basal com faixa castanha estreita subapical e branca apical; do segundo ao quarto 
tergo enegrecido na base e com larga faixa apical branca; tergo distal castanho; 
branca nos esternos. 

Comprimento aproximado 9,50; largura da cabeça 3,22; comprimento do 
olho 1,72; distância interorbital superior 2,0 e a inferior 1,71; comprimento dos três 
flagelômeros basais 0,30; 0,36; 0,34; diâmetro do segundo flagelômero 0,22. 

Alótipo. Tegumento preto, tégulas e pernas castanho-enegrecidas, tergo 
basal com margem translúcida esbranquiçada. 

Pilosidade branca na cabeça, com pêlos enegrecidos e amarelos no vértice. 
Amarela nos lobos pronotais e base do mesoscuto, restante do mesoscuto e escutelo 
castanhos, metanoto e propódeo brancos, mesepisternos e artículos basais das pernas 
brancos, restante das pernas amarelo, exceto o lado externo castanho-enegrecido 
nos basitarsos anteriores, tíbias e basitarsos medianos de um castanho claro; cerdas 
ventrais dos basitarsos fulvo-amareladas. Tergo basal amarelo nos flancos; do 
segundo ao quarto tergo enegrecido na base e largamente amarelo no ápice, as faixas 
amare las mais estreitas só nos flancos e com O contorno basal reto no disco porém 
levemente anguloso no quarto tergo; quinto e sexto tergos com pêlos castanhos 
pálidos; do segundo ao quarto esterno com cerdas amarelo-fulvas semi-eretas 
ultrapassando o bordo, alongadas nos lados, franjas brancas ocultas sob as cerdas 
no terceiro e quarto esternos. 

Comprimento aproximado 10,33; largura da cabeça 3,36; comprimento do 
olho 1,84; distância interorbital superior 2,16 e a inferior 1,90. 

Variações nas fêmeas. Mancha subapical castanha obsoleta ou com leve 
banho de amarelo no clípeo. Quanto à pilosidade roi observada redução da área clara 
da base do mesoscuto e ocorrência de pêlos brancos em vez de amarelos nesta área; 
metanoto com mescla de preto ou inteiramente desta cor. 

Holótipo macho. BRASIL, São Paulo: Botucatu, X.1963, W . Zikán leg. 
Alótipo com a mesma etiqueta de procedência do holótipo . Parátipos, BRASIL, São 
Paulo: Batatais, Il .1943 , A. Stafuzza leg. uma fêmea; Paraná: Ponta Grossa (Vila 
Velha), 9.X.65, Mitchell e Grafleg. dois machos e uma fêmea; 2.XI.65, l.S. Moure 
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leg. uma fêmea; Curitiba, 20.III.1944, J.S. Moure leg. uma fêmea; 24.XI.l981, J.R. 
Cure leg. um macho; Santa Catarina: Lages, 17 .XII .1981, 2.XII .1981, S.S. Ortolan 
leg. dois machos; Blumenau, I.X.65, V. Graf leg. uma fêmea. Depositados na 
Co leção Pe. l .S. Moure (DZUP). Parátipo do Rio Grande do Sul: Osório, 15.II.1 992, 
I.A. dos Santos leg. uma fêmea; depositada no Laboratório de Pesquisas Biológicas 
(PUCRS). 

Distribuição geográfica. Brasil: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul. 

Etimologia. Espécie dedicada ao Prof. Sebastião Laroca (DZUP). 

Melissoptila marinonii sp.n. 
Figs 3, 61 

Fêmeas com cerdas li sas nas tíbias e basitarsos posteriores, nas áreas ventra l 
e vêntro- Iate ral dos mesepisternos. Macho com pêlos plumosos nos mesepisternos. 

Holótipo fêmea. Tegumento preto, tégu las castanhas; pernas castanho-ene
grecidas, as posteriores com o ápice das tíbias e os basitarsos castanho-amarelados, 
os mediotarsos e distitarsos de um castanho claro. Tergos com larga margem amare la 
clara, nos esternos a margem estreita. 

Pi losidade branca na cabeça com pêlos enegrec idos no vértice. Mesoscuto 
enegrecido orlado com branco, escutelo enegrecido; metanoto, propódeo e mese
pisternos brancos; branca nos art ículos basais das pernas, nas anteriores e medianas 
castanha nas tíbias, com cerdas enegrecidas no lado externo dos basitarsos, mais 
claras nos medianos, amare la nas tíbias e basitarsos posteriores, castanha clarajunto 
à placa bas itibi al e no áp ice dos basitarsos; cerdas ventrais dos basitarsos castanho
fulvas. Tergo basal com faixas laterais amarelas; segundo ao quarto tergo amarelos, 
quinto e sexto levemente acastanhados; esternos amarelos com franja branca ap ical 
curta, aumentando o comprimento dos pêlos do segundo para o quinto. 

Comprimento aproximado 10,0; largura da cabeça 3,56; comprimento do 
olho 1,82; distância interorbital superior 2,04 e a inferior 1,84. 

Alótipo. Tegumento preto predominando, amarelo no labro e clípeo, neste 
com duas pequenas nódoas enegrecidas próximas das fóveas tentoriais ; longa nódoa 
basal amarela nas mandíbulas. Tégulas enegrecidas. Pernas enegrecidas, basitarsos 
castanhos, demais tarsômeros castanho-amarelados. Tergos com larga orla esbran
quiçada, muito estreita no basal. 

Pilos idade branca na cabeça, com pêlos castanhos esparsos atrás do ocelo 
mediano. Branca na face ventral dos mesepisternos e amarelada na face lateral; 
mesoscuto com pêlos levemente amare lados em volta, e castanhos no disco; escutei o 
castanho; pernas predominantemente esbranqu içadas, lado ventral dos basitarsos 
ruivo-acastanhado. Amarela nos tergos, os pêlos amare los também na base do 
primeiro tergo; amarela nos esternos, as franjas ap icais brancas. 

Comprimento aproximado 7,17; largu ra da cabeça 3,08; comprimento do 
olho 1,60; distância interorbital superior 1,84 e a inferi or 1,52; comprimento dos 
três flagelômeros basais 0,34; 0,48; 0,44; diâmetro do segundo flagelômero 0,20. 
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Holótipo fêmea. BRASiL, Minas Gerais: Araxá, 15 .V.1965, C.T. Elias leg. 
Alótipo da mesma localidade, 20.V.65, C.& C.T. Elias leg. Parátipos,Minas Gerais: 
Santa Juliana 4.VI.65, C. Elias leg. uma fêmea; São Gotardo, 11.VI.65, C. Elias leg. 
uma fêmea; Bambuí, VT.l953, C.A.C. Seabra leg. uma fêmea; Tapira, 27.V.65, C. 
Elias leg. quatro fêmeas; Perdizes, 6.IV.65, C. Elias leg. uma fêmea; Ibiá, 18.VI.65, 
C. Elias leg. uma fêmea; Araxá, 15.TV.65, C. Elias leg. uma fêmea; 22.JV.65 uma 
fêmea; 5.V.65 duas fêmeas; Paraná: Morretes (Rio do Meio), 7.III.65, MitcheIl & 
Moure leg. um macho. Depositados na Coleção Pe. J.S. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Brasil: Minas Gerais, Paraná. 
Etimologia. Em homenagem ao Prof. Renato Contin Marinoni (DlUP). 

Melissoptila mielkei sp.n. 
Figs 10, 33, 53, 61 

Macho com pêlos espatulado-Iongos na área ventral dos mesepisternos; 
trocanteres medianos com pilosidade curta e densa, fêmures medianos com pilosi
dade curtíssima. 

Holótipo macho. Tegumento preto; labro e clípeo amarelos, clípeo com duas 
nódoas pretas junto às fóveas tentoriais; mandíbulas com a metade basal amarela. 
Tégulas, ápice dos fêmures, tíbias e tarsos castanho-amarelados. Margem translú
cida esbranquiçada larga nos tergos, castanha e estreita nos esternos. 

Pilosidade branca na cabeça, mesepisternos e pernas, amarelo-palha no 
mesoscuto e escutelo, cerdas ventrais dos basitarsos amarelas. Branca nos tergos e 
esternos. 

Comprimento aproximado 8,83; largura da cabeça 3,26; comprimento do 
olho 1,76; distância interorbital superior 2,16 e a inferior 1,68; comprimento dos 
três tlagelômeros basais 0,30; 0,44; 0,38; diâmetro do segundo tlagelômero 0,18. 

Variações. A pilosidade dos parátipos com o amarelo mais intenso no vértice 
e mesonoto. 

Holótipo macho. BRASIL, Minas Gerais: Passos, Vm.1961, c. Elias leg. dois 
parátipos, machos, um com a mesma etiqueta e outro coletado na mesma localidade 
em 30.1lI.63. Depositados na Coleção Pe. l.S. Moure (DlUP) . 

Distribuição geográfica. Brasil: Minas Gerais. 
Etimologia. Nome em homenagem ao Prof. OlafH.H. Mielke (DlUP). 

Melissoptila mirnae sp.n. 
Fig . 61 

Fêmea com margem estreita, do primeiro tergo, desprovida de pontos. 
Pilosidade do mesoscuto castanha. 

Holótipo fêmea. Tegumento preto com mancha amarela na base das mandí
bulas. Tégulas e pernas castanho-amareladas, basitarsos um pouco mais escuros. 
Primeiro tergo com margem translúcida castanha, do segundo ao quarto com larga 
margem amarelo-c lara; esternos castanhos . 
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Pi losidade branca na cabeça com poucos pê los cas tanho-claros no vértice, 
entre os ocelos. Mesoscuto quase todo castanho, branco na base e nos lados; escutei o 
com pêlos castanhos e cremosos, restante do mesosoma branco; pernas esbranqu i
çadas, lado externo das tíbi as medianas e cc rdas ventrais dos bas itarsos de um 
amarelo-ful vo-cl aro. Amarelo-esbranquiçada nos tergos e esternos, franj a ap ical 
branca curta no terceiro e quarto e longa e irregular no quinto esterno. 

Comprimento aproximado 6,60; largura da cabeça 2,84; comprimento do 
olho 1,68; distância interorbital superi or 1,72 e a inferior 1,42. 

Holótipo fêmea. ARGENTINA, Buenos Aires: Moreno, 7 .XII. 1970, Fritz leg. 
Depositado na Coleção Pe. J.S. Moure (DZUP). 

Di stribuição geográfi ca. Argentina: Buenos Aires. 
Etimologia. Espécie dedicada à Profa. Mirna Martins Casagrande (DZU P). 

Melissoptila montanicola sp.n. 
Figs 32, 52, 61 

Macho com pêlos plumosos na fac c ventral dos mesepisternos; clípeo 
micro-reti culado, com as nódoas enegrecidas laterais fu ndidas ao tegumento preto 
adjacente. Mesepislernos com densa mi cro-reti culação entre os pontos. 

Holótipo macho. Tegumento preto com as seguintes áreas claras: lab ro e 
clípeo amarelos, o clípeo com duas nódoas enegrec idas junto às fóveas tentoriais, 
contínuas com o tegumento preto adj acente; mandíbul as com pequena nódoa 
amarela basa l. Tégulas castanho-escuras; tarsômeros castanho-amarelados, os di s
titarsos amarelos. Tergo basa l com margem translúcida estreita esbranquiçada. 

Pi losidade amarelo-esbranquiçada na cabeça. Mesoscuto com pêlos amare
lo-esbranquiçados, de um castanho claro na metade posteri or do di sco; castanhos, 
muito claros, na base e di sco do escutelo; restante do escutelo, metanoto, propódeo, 
mesepisternos e pernas amarelo-esbranquiçados, estas com as cerdas ventrais dos 
basitarsos amarelas. Amarelo-cremosa na base do primeiro tergo, preta na faixa 
subapical, amarela nos fl ancos até a margem, deixando área glabra no meio; do 
segundo ao sexto tergo com larga fa ixa preta basa l e a margem largamente amare
lada, no segundo com estreita fa ixa basal pálida encoberta pela margem do primeiro; 
o di stal enegrecido; nos esternos amarelo-esbranquiçada. 

Comprimento aprox imado 9,66; largura da cabeça 3,0; comprimento do olho 
1,64; di stância interorbital superior 1,96 e a inferior 1,40; comprimento dos três 
fl age lômeros basais 0,30; 0,52; 0,44; di âmetro do segundo fl age lômero 0,20. 

Holótipo macho. EQUADOR, AZ1Iay: Santa Isabel, 65 km SW Cuenca, 10-
13 .1[1.1 965, L.E. Pefi a leg., Depos itado na Coleção Pe. 1.S. Moure (DZUP). 

Di stribuição geográ fi ca. Equador: A:llay. 
Etimologia. nome alusivo à área geográfica. 

Melissoptila moureana sp.n. 
Figs 9, 34, 54, 61 

Macho com a pilos idade dos fêmures medi anos curta, decumbente e mais 
densa na base, segundo flagelômero pouco maior que o primeiro . Fêmea com 
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margem lisa estreita no primeiro tergo; do segundo ao quarto esterno com franja 
apical branca, curta e uniforme; pontuação da metade distal do mesoscuto esparsa, 
os intervalos de dois a quatro diâmetros de ponto; sem área brilhante nas paroculares 
superiores. 

Holótipo macho. Tegumento preto com o labro, clípeo e metade basal das 
mandíbulas amarelos; clípeo com duas nódoas enegrecidas junto às fóveas tentori
ais, unidas ao tegumento negro das paroculares. Tégulas, ápice dos fêmures , tíbias 
e larsos castanho-amarelados. Margem translúcida larga amarelo-pálida nos ester
nos e castanha no primeiro tergo. 

Pilosidade branca nas genas, levemente amarelada no restante da cabeça, 
amarela no vértice. Amarelo-fulva nos lobos pronotais, mesoscuto e escutelo, 
amarelada no propódeo; branca na face ventral dos mesepisternos, amarela na face 
lateral; branca nos artículos basais ds pernas, amarela nos demais artículos e nas 
cerdas ventrais dos basitarsos. Amarela nos tergos e nos esternos. 

Comprimento aproximado 7,83; largura da cabeça 3,22; comprimento do 
olho 1,80; distância interorbital superior 2,02 e a inferior 1,48; comprimento dos 
três tlagelômeros basais 0,28; 0,36; 0,32; diâmetro do segundo tlagelômero 0,20. 

Alótipo. Tegumento preto com mancha amarela no terço basal das mandí
bulas. Tégulas castanho-amareladas, pernas com os artículos basais castanho-escu
ros, tíbias e tarsos com áreas castanho-amareladas e castanhas. Tergos com margem 
translúcida amarela, nos esternos esbranquiçada e estreita. 

Pilosidade levemente amarelada na cabeça, branca nas genas e mais amarela 
no vértice. Amarelo-fulva nos lobos pronotais, mesoscuto e escutelo; branca no 
propódeo e lado ventral dos mesepisternos, estes amarelos na parte lateral; artículos 
basais das pernas com pêlos brancos, os demais amarelos e as cerdas ventrais dos 
basitarsos amarelo-fulvas. Amarela nos tergos e nos esternos; longa e semi-ereta na 
base e junto ao ápice do segundo ao quarto esterno, com franja apical branca curta 
do segundo ao quarto esterno. 

Comprimento aproximado 7,50; largura da cabeça 2,84; comprimento do 
olho 1,68; distância interorbital superior 1,84 e a inferior 1,56. 

Holótipo macho. BRASIL, MaIo Grosso: Cuiabá, 22.l1.65, S. Laroca leg. 
Alótipo e 22 parátipos, 13 machos e 9 fêmeas, de Mato Grosso: Nossa Senhora 
Livramento, 1-5.1I.1965, S.Laroca leg. Depositados na Coleção Pe. J.S. Moure 
(DZUP). 

Distribuição geográfica. Brasil: Mato Grosso. 
Etimologia. Dedicada ao Prof. Pe. Jesus Santiago Moure (DZUP). 

Melissoptila ornata sp.n. 
Fig. 61 

Melissoplila (Plilomelissa) pubescem; Urban, J 968: 7 J (partim). 

Fêmea com as áreas paroculares superiores brilhantes quase até os ocelos; 
base do propódeo com larga faixa grosso-pontuada. 

Holótipo fêmea. Tegumento preto, tégulas e tarsômeros distais castanhos, 
margem translúcida castanha larga no primeiro tergo. 

Pi los idade branca na cabeça com poucos pêlos enegrecidos atrás dos ocelos. 
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Enegrecida no mesoscuto e escutelo, branca no propódeo, mesepisternos e artículos 
basais das pernas; de uma tonalidade clara de castanho nas tíbias e tarsos; cerdas 
ventrais dos basitarsos castanhas, levemente an1areladas. Amarela do segundo ao 
quarto tergo, dei xando uma estreita faixa castanha junto à base do segundo tergo, 
no quinto tergo castanha clara com pêlos brancos nos lados, no sexto tergo castanha; 
primeiro ao quarto esterno branca, inclusive na franja apical, com cerdas amarelo
acastanhadas de permeio, mais longas no meio do esterno; quinto e sexto esternos 
amarelo-castanhados, o quinto com franja branca apicallonga. 

Comprimento aproximado 7,0; largura da cabeça 3,08; comprimento do olho 
1,80; distância interorbital superior 1,76 e a inferior 1,64. 

Holótipo fêmea. PERU, Loreto: Pucallpa, 22.Vll.1959, J.M. Schunke leg. 
Depositado na Coleção Pe. J.S. Moure (DZUP). 

Di stribuição geográfica. Peru: Lorelo. 

Et imologia. nome alusivo à faixa castanha do segundo tergo. 

Melíssoptíla paranaensís sp.n. 
Figs 7, 19, 35 , 55 , 62 

Macho com modificações nas pernas, com alargamento nas tíbias e basitarsos 
medianos e nos fêmures posteriores; trocanteres posteriores com o bordo posterior 
carenado. Fêmea com cerdas finas na face ventral dos mesepisternos. 

Holótipo macho. Tegumento preto; labro, clípeo e grande parte das mandí
bulas amare lo-esbranquiçados, clípeo com duas pequenas nódoas negras próximas 
das fóveas tentoriais; mandíbulas com mancha subapical amarelo-fulva. Tégulas, 
parte distal dos fêmures, tíbias e tarsos castanho-amarelados. Tergos e esternos com 
orla translúcida amarela. 

Pilosidade branca na cabeça, levemente tingida com amarelo nas paroculares 
inferiores e no vértice . Amarelo-fulva no mesoscuto e escutelo, mais clara no 
propódeo; branca na área ventral dos mesepisternos e amarela nas proximidades dos 
lobos pronotai s; branca nas pernas, levemente amarela nas tíbias e tarsos, amarela 
em certa lu z nos tufos apicais dos trocanteres medianos. Amarelo-fulva no primeiro 
tergo, branca nos flancos, com faixa apical amarela um pouco mais larga no meio ; 
do segundo ao quarto tergo preta na base, com fa ixa apical amarela mai s larga no 
meio , em ângu lo no terceiro e quarto tergos e com mistura de amare lo na base do 
segundo tergo; quinto e sexto tergos pretos na base, o quinto com faixa apical branca 
e o sexto tergo com franja castanha; no sétimo tergo preta; amarelo-esbranquiçada 
e longa nos esternos. 

Comprimento aproximado 10,17; largura da cabeça 3,60; comprimento do 
olho 2,18; distância interorbital superior 2,48 e a inferior 1,96; comprimento dos 
três flagelômeros basais 0,26 ; 0,54; 0,44; diâmetro do segundo flagelômero 0,20. 

Alótipo. Tegumento preto predominando. Tégulas, mediotarsos e distitarsos 
castanho-amarelados. Somente o primeiro tergo com margem translúcida castanha. 

Pilosidade branca na cabeça, amarelo-fulva no vértice . Mesoscuto, escutelo 
e metanoto amarelo-fulvos, de um tom mais claro no propódco e metade dorsal dos 
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Figura 62. Mapa com a distribuição geográfica das espécies de Melissoptila . 

mesepisternos, com cerdas finas castanho-claras na face ventral dos mesepisternos; 
branca nos artículos basais das pernas, nos demais amarela; tíbias medianas acasta
nhadas no lado externo; cerdas ventrais dos basitarsos posteriores castanhas. Ama
relo-esbranquiçada na base do primeiro tergo, com faixas látero-apicais brancas, no 
disco pêlos finos esparsos castanhos; do segundo ao quarto tergo preta na base e no 
disco, com larga faixa apical branca densa; no segundo um pouco mais estreita no 
meio, no terceiro reta e no quarto tergo com pequena angulosidade mediana; quinto 
e sexto tergos pretos; esternos com cerdas castanho-escuras e franja apical branca 
curta do segundo ao quarto esterno. 

Comprimento aproximado 10,33; largura da cabeça 3,08; comprimento do 
o lho 2,0; distância interorbital superior 2,40 e a inferior 2,06. 

Holótipo macho. BRASIL, Paraná: Ponta Grossa (Vila Velha), 29-XI-65, 
T.B. Mitchellleg. Alótipo e um parátipo fêmea da mesma localidade, 30.xI.65, 
Moure & Marinoni leg. Um parátipo, macho, com a mesma etiqueta do holótipo; 
da mesma localidade, 19.XI.65, 4.XII.65, T.B. Mitchell leg. duas fêmeas; Minas 
Gerais: Ouro Preto (1500m), II.II.92 , G.M. Faria leg. um macho. Depositados na 
Coleção Pe. J.S. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Brasil: Minas Gerais e Paraná. 
Comentário. Os machos aproximam-se de M tandilensis pelas modificações 

das pernas. Nestas duas espécies, os fêmures e tíbias medianos têm a face ventral 
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glabra, os fêmures posteriores são côncavos e largos, mais largos em M. tandilensis, 
os trocanteres posteriores têm pêlos curtos junto à carena angulosa. Entretanto as 
tíbias posteriores de M. tandilensis têm carena laminada e as de M. paranaensis têm 
carena fraca; os basitarsos medianos de M tandilensis são muito largos. Outra 
espécie próxima, M. paraguayensis (Brethes, 1909) tem tufo piloso basal nas tíbias 
medianas e longas cerdas subapicais junto à carena nos trocanteres posteriores. 

Etimologia. Refere-se ao estado do Paraná, onde foram coletados quase todos 
os exemplares estudados. 

Melissoptila plumata sp.n. 
Figs 6, 62 

Fêmea com cerdas densamente ramificadas nas tíbias e basitarsos posterio
res ; base do propódeo com faixa grosso-pontuada estreita. 

Holótipo fêmea. Tegumento preto com pequena nódoa basal amarela nas 
mandíbulas. Tégulas enegrecidas; todos os basitarsos e as tíbias posteriores amare
lo-acastanhados, lado ventral das tíbias anteriores e medianas castanho claro. Tergos 
com margem translúcida amarela, estreita no primeiro e larga nos seguintes; 
segundo e terceiro esternos com faixa apical castanha larga. 

Pilosidade branca na cabeça com pêlos castanhos no vértice. Mesoscuto, 
escutelo e metanoto castanhos, restante do mesosoma branco; branca nas pernas 
com pêlos castanhos escuros no lado externo das tíbias medianas; tíbias e basitarsos 
posteriores amarelo-esbranquiçados com pêlos castanhos muito pálidos junto à 
placa basitibial; cerdas ventrais dos basitarsos amare lo-fulvas . Amarelo-esbranqui
çada nos tergos e nos esternos. 

Comprimento aproximado 10, 17; largura da cabeça 3,28; comprimento do 
olho 1,76; di stância interorbital superior 2,12 e a inferior 1,76. 

Holótipo fêmea. BRASIL, Bahia: Maracás, 1.63, F.M. Oliveira leg. Deposi
tado na Coleção Pe. J.S. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Brasil: Bahia. 
Etimologia. Nome alusivo às cerdas das tíbias e basitarsos posteriores da 

fêmea. 

Melissoptila renatoi sp.n. 
Figs 36, 58, 62 

Macho com clípeo amarelo, largamente orlado com preto junto à sutura 
epistomal; pilosidade plumosa na face ventral dos mesepisternos; base do propódeo 
com larga faixa grosso-pontuada. 

Holótipo macho. Tegumento preto, labro amarelo, c1ípeo em grande parte 
amarelo, com larga área pretajunto à sutura epistomal; metade basal das mandíbulas 
amarela. Tégulas castanhas, pernas castanho-amareladas nos mediotarsos e distitar
sos. Tergos e esternos com margem estre ita translúcida branco-amarelada. 

Pilosidade branca, cerdas ventrais dos basitarsos amarelo-esbranquiçadas. 
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Comprimento aproximado 8,67; largura da cabeça 3,04; comprimento do 
olho 1,56; distância interorbital superior 2,04 e a inferior 1,52; comprimento dos 
três flagelômeros basais 0,32; 0,50;0,44; diâmetro do segundo flagelômero 0,22. 

Os dois exemplarares examinados bastante voados,com as asas desgastadas 
e ausência de pilosidade em grandes áreas . 

Holótipo macho. ARGENTINA, Tucumán: Los Caudanes, 2.II.73, J.L. Neff 
leg. Um parátipo, macho; Catamarca: Andalgala, EI Potrero, 19.m.73, J.L. Neff 
leg.. Depositados na Coleção Pe. lS. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Argentina: Tucumán, Catamarca. 
Etimologia. Espécie dedicada ao amigo Renato Roxo Coutinho Outra. 

Melissoptila sertanicola sp.n. 
Figs 37, 56, 62 

Macho com clípeo an1arelo, orlado com preto junto à sutura epistomal; face 
ventral dos mesepisternos com pêlos lanceolados; base do propódeo com faixa 
grosso-pontuada larga; quarto e quinto esternos com franja apical completa, no 
segundo e terceiro só franjas laterais. 

Holótipo macho. Tegumento preto com labro, metade basal das mandíbulas 
e grande parte do clípeo amarelos, o clípeo com área preta, de contorno irregular, 
junto à sutura epistoma!. Tégulas castanhas, tíbias e tarsos castanho-amarelados. 
Primeiro ao terceiro tergo com margem translúcida amarelo-esbranquiçada, mais 
estreita no primeiro. 

Pilosidade branca na cabeça; branca no mesosoma, e castanha, muito clara, 
no escute i o; branca nas pernas com cerdas amarelas pálidas no lado ventral dos 
basitarsos. Branca e esparsa no metasoma. 

Comprimento aproximado 6,50; largura da cabeça 2,80; comprimento do 
olho 1,56; distância interorbital superior 1,72 e a inferior 1,38; comprimento dos 
três flagelômeros basais 0,30; 0,64; 0,54; diâmetro do segundo t1agelômero 0,18. 

Holótipo macho. BRASIL, Bahia: Maracás, IX.65, F.M. Oliveira leg. Depo
sitado na Coleção Pe. lS. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Brasil: Bahia. 
Etimologia. Nome alusivo à região em que foi coletado o holótipo. 

Melissoptila setigera sp.n. 
Figs 4, 8, 62 

Fêmea com cerdas lisas nas tíbias e basitarsos posteriores e cerdas nas faces 
ventral e vêntro-Iateral dos mesepisternos. Macho com pêlos plumosos nos mese
pisternos. 

Holótipo fêmea. Tegumento preto. Nódoa castanho-amarelada subapical no 
lado externo das tíbias posteriores, tarsômeros castanhos, excetuando os basitarsos 
enegrecidos. Sem margem translúcida clara nos tergos. 

Pilosidade branca nas genas, parte do clípeo, paroculares inferiores e junto 
às antenas, preta no restante da fronte, paroculares e vértice. Preta no mesoscuto, 
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escutelo e metanoto; branco-amarelada no propódeo e nos mesepisternos, com pêlos 
enegrecidos na área dorsal dos mesepisternos; branco-amarelada nos artículos 
basais das pernas, enegrecida nas tíbias e tarsos anteriores e medianos; com cerdas 
amarelo-fulvas no lado ventral dos trocanteres e base dos fêmures medianos; tíbias 
e basitarsos posteriores com cerdas longas amarelas lisas; cerdas ventrais dos 
basitarsos castanho-enegrecidas nos anteriores a castanho-amareladas nos demais. 
Enegrecida na base do primeiro tergo, castanho-clara nos flancos e nos bordos, 
lateralmente com faixas amare las denso-pilosas; do segundo ao quarto tergo preta 
na base com larga faixa amarela apical denso-pilosa, tergo distal preto e o quinto 
com fímbria castanha; nos esternos castanho-enegrecida, do segundo ao quarto com 
franja apical branca curta e irregular. 

Comprimento aprox imado 11,0; largura da cabeça 3,92; comprimento do 
olho 2,16; distância interorbital superior 2,44 e a inferior 2,20. 

Alótipo. Tegumento preto, labro e clípeo amarelo-claros; mandíbulas com 
nódoa basal amarela. Ápice e lado ventral das tíbias posteriores e tarsômeros 
castanho-amarelados; esternos castanhos no disco, orla esbranquiçada. 

Pilosidade branco-amarelada na cabeça, enegrecida no vértice; preta no 
dorso do mesosoma; amarelo-esbranquiçada no propódeo com pêlos fuscos látero
basais; amarelo-esbranquiçada nos mesepisternos e artícu los basais das pernas; 
cerdas ventrai s dos basitarsos amarelo-ful vas. Primeiro tergo com mescla de branco 
e castanho-acinzentado na base, no disco enegrecida e com faixas látero-apicais 
amarelas; do segundo ao quinto tergo com larga faixa apical amarela e a base preta, 
preta nos tergos distais; esternos com franja apical amare lo-esbranquiçadas e cerdas 
castanhas no restante. 

Comprimento 9,5; largura da cabeça 3,67m; comprimento do olho 2,04; 
distância interorbital superior 2,20 e a inferior 1,80; três flagelômeros basais 0,40; 
0,56; 0,50; diâmetro do segundo flagelômero 0,24. 

Variações. Parátipo macho com faixa amarela completa no tergo basal; 
mesoscuto com pêlos brancos na base, e o tegumento do clípeo com duas nódoas 
negras próximas das fóveas tentoriais . 

Holótipo fêmea. BRASIL, Rio Grande do Sul: São Francisco de Paula, 
27 .II.199 1, C. Schlindwein leg. Alótipo com a mesma etiqueta. Parátipos, Paraná: 
Piraquara, 26.IV.75, Laroca leg. duas fêmeas. Depositados na Coleção Pe. 1.S. 
Moure (DZUP). Parátipos do Rio Grande do Sul: Cambará do Sul, 6.1I.93, l.A. dos 
Santos leg. quatro machos; Osório, 14.111.92, LA. dos Santos leg. um macho; 
depositados no Laboratório de Pesquisas Biológicas (PUCRS). 

Distribuição geográfica. Brasil: Paraná, Rio Grande do Sul. 
Etimologia. Nome alusivo às cerdas li sas das tíbias e basitarsos das pernas 

posteriores das fêmeas. 

Melissoptila sexcincta sp.n. 
Figs 38 , 57, 62 

Macho com pêlos plumosos nos mesepisternos; trocanteres medianos com 
pêlos espatulado-curtos, densos, resultando um aspecto aveludado; carenas do sexto 
esterno paralelas aos bordos e próximas dos mesmos. 

Revta bras. Zool. 15 (1) : 1 - 46, 1998 



30 URBAN 

Holótipo macho. Tegumento preto; labro e clípeo amarelos, o clípeo com 
duas nódoas pequenas pretas próximas às fóveas tentoriais ; mandíbulas com mancha 
subapical e o terço basal amarelos. Tégulas castanho-amareladas, tíbias e tarsos 
amarelos com leve tonalidade castanha. Tergos e esternos com margem translúcida 
amarelo-esbranquiçada estreita. 

Pilosidade branco-amarelada; cerdas ventrais dos basitarsos amarelas tingi
das levemente de castanho. Tergo basal com faixas laterais branco-amareladas, do 
segundo ao sexto tergo enegrecida na base e com faixa apical branco-amarelada; 
branca nos esternos. 

Comprimento aproximado 8,83; largura da cabeça 3,06; comprimento do 
olho 1,68; distância interorbital superior 1,92 e a inferior 1,60; comprimento dos 
três flagelômeros basai s 0,26; 0,54; 0,40; diâmetro do segundo flagelômero 0,20. 

Holótipo macho. ARGENTINA, Tucumán: M. Arnau leg., sem indicação de 
data. Parátipos. Quatro machos com os mesmos dados do holótipo; Catamarca: 
Água de las Palomas, 26.11.73, 1. L. Neff leg. um macho; Tacanas, 1.1947, sem 
indicação de coletor, um macho; Salta (Coronel Moldes), 4.II.948, Willink & 
Monrós leg. um macho; Salta: (km 21 R 34),14.1 .1 973, sem coletor, um macho; 
Córdoba: 19.XI.70, M .A. Fritz leg. um macho; El Alto, 28 .XI.l953, sem indicação 
de coletor, um macho. Depositados na Coleção Pe. J.S. Moure (DZUP). Parátipo 
do BRASIL, Rio Grande do Sul, Osório, 15.11.92, LA. dos Santos leg. um macho; 
depositado no Laboratório de Pesquisas Biológicas (PUCRS). 

Distribuição geográfica. Argentina: Salta, Tucumán , Catam arca, Córdoba; 
Brasil, Rio Grande do Sul. 

Etimologia. Nome alusivo ao aspecto barrado dos tergos. 

Melissoptila so/angeae sp.n. 
Fig . 62 

Fêmea com cerdas castanhas formando uma estria nas tíbias posteriores, 
junto à placa basitibial; paroculares superiores com área larga brilhante, quase 
desprovida de pontos; base do propódeo com faixa grosso-pontuada larga; tegumen
to da fronte fosco com pontos grandes. 

Ho lótipo fêmea. Tegumento preto; mancha amarela di scai nas mandíbulas; 
tégulas enegrecidas; tarsos castanhos; margem castanha no tergo basal e amarelo
esbranquiçada nos esternos. 

Pilosidade branca na cabeça, castanha no vértice. Enegrecida no mesoscuto 
e escutelo, mesoscuto com fina orla branca, restante do mesosoma e artículos basais 
das pernas brancos; amarelo-esbranquiçada nas tíbias anteriores, os basitarsos mais 
amarelos com pêlos castanhos de permeio; tíbias medianas e basitarsos medianos e 
posteriores amarelo-esbranquiçados; tíbias posteriores com as cerdas do lado exter
no amareladas, e cerdas castanhas j unto à placa basiti bial formando uma estria curta; 
cerdas ventrais dos basitarsos amarelo-fulvas. Amarela nos tergos e esternos; os 
esternos distais amarelo-fulvos, os demais esternos brancos na base e com franja 
apical também branca. 
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Comprimento aproximado 8,30; largura da cabeça 3,60; comprimento do 
olho 1,94; di stância interorbital superior 2,02 e a inferior 1,78. 

Holótipo fêmea. BRASIL, Bahia: Maracás (970m), V1.l961, F.M. Oliveira 
leg. Dois parátipos, fêmeas, com a mesma etiqueta do holótipo e uma fêmea com 
os mesmos dados , coletada em IX.65 ; Bahia: Vitória da Conquista, 10-20. V .6 1, 
F.M. Oliveira leg. uma fêmea; Espírito Santo: Baixo Guandu, 17 .V.70, C.& c.T. 
Elias leg. seis fêmeas; 25.1V.70 três fêmeas . Depositados na Coleção Pe. J.S. Moure 
(DZUP). 

Distribuição geográfica. Brasil: Bahia, Espírito Santo. 
Etimologia. Espécie dedicada à Profa. Dilma Solange Napp (DZUP). 

Melissaptila trifasciata sp.n. 
Fig 62 

Fêmea com faixa amarela no clípeo, tergos com faixas pilosas claras apicais. 
Holótipo fêmea. Tegumento preto, labro amarelado com castanho na base, 

clípeo com faixa amarela. Tégulas, mediotarsos e distitarsos amarelo-fulvos. Tergos 
com larga margem translúcida branco-amarelada. 

Pilosidade branca na cabeça, amarelada no vértice. Mesoscuto e escutei o 
amarelo-fulvos, mesepi ste rnos brancos passando a amarelos na face lateral , lobos 
pronotais amarelos, propódeo e artículos basais das pernas brancos, tíbias e basitar
sos branco-amarelados; as tíbias posteriores com pêlos castanhos junto à placa 
bas itibial , face ventral dos basi tarsos amarelo-ruiva. Tergo basal com faixas laterai s 
amarelas; do segundo ao quarto tergo enegrecida na base com larga faixa apical 
amarela, mais esbranquiçada e em ângulo no meio do quarto tergo, nos demai s 
estreitando somente nos flancos; castanha no quinto e sexto tergos, mais escura no 
sexto; amarelo-fulva nos esternos, com franjas apicais longas amareladas. 

Comprimento aproximado 10,5; largura da cabeça 3,44; comprimento do 
olho 1,84; distância interorbital superior 2,16 e a inferior 1,84. 

Holótipo fêmea. BRASIL, Minas Gerais: Passos, IV.62, C. Eli as leg. Três 
parátipos, fêmeas, de São Paulo: Batatais, 1l1.43 , A. Stafuzza leg. Depositados na 
Coleção Pe. J.S . Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Brasil: Minas Gerais, São Paulo . 
Etimologia. Nome alusivo ao aspecto barrado do metasoma. 

Melissaptila vil/asa sp.n. 
Figs 17, 18, 39, 59, 62 

Melissopli/a (Pli/ollle/issa) pubescem; Urban , 1968: 71 (par'ill/). 

Macho com pêlos plumosos na face ventral dos mesepisternos; pêlos curtos 
e densos com aspecto aveludado nos trocanteres medianos; curtos na face ventral 
dos fêmures medianos. Fêmea com escutelo denso-pontuado. 

Holótipo macho. Tegumento preto; labro e clípeo amarelos, o clípeo com 
nódoas pretas próximas das fóveas tentoriai s; mandíbulas com mancha amarela 
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basal ocupando mais de um terço do seu comprimento. Tégulas, ápice dos fêmmes, 
tíbias e tarsos castanho-amarelados. Tergos com larga margem translúcida amare
lo-esbranquiçada, mais estreita nos esternos. 

Pilosidade branco-amarelada na cabeça, no mesoscuto, escutelo e adjacên
cias dos mesepisternos; restante dos mesepisternos, propódeo e artículos basais das 
pernas com pêlos brancos; amarelo-esbranquiçada nas tíbias e tarsos, inclusive no 
lado ventral dos basitarsos e área denso-pi los a dos trocanteres medianos. Amarela 
nos tergos e esternos. 

Comprimento aproximado 7,50; largura da cabeça 2,92; comprimento do 
olho 1,60; distância interorbital superior 1,80 e a inferior 1,48; comprimento dos 
três flagelômeros basais 0,26; 0,38; 0,34; diâmetro do segundo flagelômero 0,18. 

Alótipo. Tegumento preto; mandíbulas amarelas na base, com longa mancha 
discaI amarela. Tégulas, mediotarsos e distitarsos castanho-amarelados. Tergo basal 
com larga margem amarelo-esbranquiçada translúcida, mais larga do segundo ao 
quarto tergo e visivel sob a pilosidade clara; esternos castanhos com larga margem 
translúcida amarelada. 

Pilosidade branca na cabeça, castanha pálida no vértice. Castanha no mesos
cuto e escutei o, branca na base do mesoscuto e no restante do mesosoma incluindo 
os artículos basais das pernas; amarelo-esbranquiçada nas tíbias e tarsos, nos 
basitarsos anteriores com mescla de castanho; amarelo nas cerdas ventrais dos 
basitarsos. Amarelo-esbranquiçada nos tergos e nos esternos, os esternos com franja 
apical branca. 

Comprimento aproximado 8,0; largura da cabeça 3,12; comprimento do olho 
1,70; distância interorbital superior 2,0 e a inferior 1,72. 

Holótipo macho. ARGENTINA, Entre Rios: IOde Mayo, II .55, Fritz leg. 
Alótipo, TuclImán: S. Pedro Colalao, I-IT.49, P.1 .M. Arnau leg. Um parátipo, macho, 
com a mesma etiqueta de procedência do holótipo. Demais parátipos - Tucumán: 
[sem data] M. Arnau leg. três machos; S. Pedro Colalao, 1.47, 11.49, Arnau leg. doi s 
machos; Entre Rios: Pronunciamento, I.l961 , 1. F oerster lego um macho; II.l962, 
F.H . Wal z leg., três machos. Depositados na Coleção Pe. l.S. Moure (DZUP). 

Distribuição geográfica. Argentina: Tucumán, Entre Rios. 
Etimologia. Nome alusivo à pilosidade aveludada dos trocanteres medianos 

dos machos. 

NOTAS TAXONÔMICAS 

Melissoptila argentina Brethes, 1910 sp. rev. 

Melissoptila argentina Brethes, 1910: 300. 

Melissoplila (Ptilol1lelissa) argentil/o; Michcner & Moure, 1956: 286. 

Melissoptita (Ptilolllelissa) pubescens; Urban, 1968: 71 (parlilll). 

Ao descrever a espécie, Brethes teve em mãos exemplares de diversas 
Províncias da Argentina. O exame dos tipos, que estão depositados no Museu 
Argentino de Ciências Naturais Bernardino Rivadávia, Buenos Aires, permitiu 
reconhecer M. argentina e esclarecer a posição sistemática dos demais cótipos. 
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M1CHENER & M OURE (1956) designaram como lectótipo uma fêmea coletada em 
Mendoza e comentaram que a série tipo era composta de duas ou três espécies. 
URBAN (1968) colocou-a na sinonímia de M (P.) pubescens. 

O lectótipo tem toda a pilosidade pálida; clípeo denso-pontuado sem micro
reticulação entre os pontos; supraclipeal com área brilhante desprovida de pontos 
grandes; paroculares superiores micro-reticuladas junto às órbitas, sem área li sa; 
mesepisternos com densa micro-reticulação entre os pontos; mesoscuto na metade 
posterior e o escutelo anteriormente com áreas lisas maiores que os pontos; propódeo 
com larga área grosso-pontuada; tergo basal com margem lisa mais larga que dois 
diâmetros de ocelo. Além do lectótipo, foram examinados exemplares da Argentina, 
Mendoza; Paraguai. Peribebuy ; e do Brasil, Paraná, Ponta Grossa, Vila Velha. 

Os cótipos são abelhas de espécies diferentes, a maioria delas descrita neste 
trabalho. As duas fêmeas de Jujuy foram identificadas como Melissoptila larocai 
que ocorre no sul e sudeste do Brasi I; o macho da mesma localidade, foi identificado 
como Melissoptila villosa, reconhecido facilmente pelo aspecto ave ludado da 
pilosidade dos trocanteres medianos, também ocorre em Tucumán e Entrc Rios, 
Argentina; o macho de Salta, identificado como Melissoplila pubescem' que ocorre 
no Brasil e Argentina; e a fêmea dc Mi siones, sem a cabeça, como Melissoplila 
carinala. Um macho de Jujuy , sem etiqueta de cótipo, porém com etiqueta de 
identificação original, sem dúvida, também pertencente à série típica, foi identifi
cado como Melissoptila albinoi. 

Melissoptila ochromelaena (Moure, 1943) sp.rev. 

Pliloll1elissa ochrolllelaella Moure, 1943: 483. 

Melissoplila (Plilolllelissa) lhoracica; Urban, 1968: 77 (parlilll). 

O macho tipo de M ochromelaena, depositado na Coleção de Entomologia 
Pe. J.S . Moure (OZUP), está com a pilosidade do mesoscuto bastante danificada, 
sem a área enegrecida que caracteriza a espéc ie e as antenas somente com o escapo, 
pedicelo e o flagelômero basal. Tendo estudado machos e fêmeas do Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, e comparado com o tipo, foi possível reconhecer 
esta espécie. Os machos têm pilosidade amarelo-palha no terço basal do mesoscuto 
e castanho-escura no restante do mesoscuto e no escutelo; larga faixa basal enegre
cida do segundo ao quinto tergo, faixa estreita marginal esbranquiçada, mai s estreita 
no meio do segundo e terceiro tergos; segundo flagelômero longo, cerca de três 
vezes o comprimento do primeiro; primeiro tergo com margem estreita desprovida 
de pontos; franja densa e reta na margem do terceiro ao quinto esterno. As fêmeas 
têm pilosidade enegrecida no dôrso do mesosoma; tergos pretos na base e com faixas 
látero-apicai s brancas nos três basais, no quarto tergo com faixa apical completa; 
área posterior do di sco do mesoscuto com pontos muito esparsos; escutelo com 
pontuação fina esparsa. 
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Melissoptila pacifica (Cockerell, 1914) 

Leptomelria pacifica Cackerell, 1914, Jour. N.Y. Enl. Soco 22: 319. 

Melissopli/a (Pti/ol/le/issa) pacifica; Maure & Michener, 1955, Duscnia CUJ·itiba, 6 (6): 304. 

O holótipo macho depositado no Snow Entomological Museum, Kansas, 
USA, tem pilosidade amarelo-dourada nos tergos e amarelo-pálida no terço basal 
do mesoscuto, no restante do mesoscuto faltam os pêlos; área ventral dos mesepis
temos com pêlos plumosos e a base do propódeo estreitamente grosso-pontuada. 
Também foram examinados espécimens coletados em Loja, EQUADOR; os machos 
com pilosidade castanha na metade distal do mesoscuto, e as fêmeas com pêlos 
castanhos no dorso do mesosoma e área brilhante larga sem micro-reticulação nas 
paroculares superiores. Foram vistas fêmeas com variação nos pêlos do escutelo: 
castanho-claros no disco, castanho-claros somente nos flancos, ou amarelo-acasta
nhado-pálidos. 

NOTAS MORFOLÓGICAS 

O estudo comparativo do sétimo esterno dos machos revelou algumas 
peculiaridades: M paranaensis tem a mesma forma que M paraguayensis; em M 
rena/o i as placas laterais são projetadas para fora e os bordos anterior e posterior 
são paralelos; em M.laroeai há redução das placas medianas; em M ea/amareensis, 
como em M dama, as placas medianas são longas e projetadas para trás; em M. 
aurea e M bahiana as placas medianas são arredondadas e quase igualam a largura 
das laterais ; em M eaeerensis, M. carinata, M. graji, M rena/o i e M sertanicola, 
as placas medianas são alongadas. 

Quanto à espata da genitália do macho podem ser feitas as seguintes 
comparações: os bordos anterior e posterior quase retos, sem alargamento mediano 
em M mielkei e M minarum; sem alargamento mediano porém com os bordos 
anterior e posterior sinuosos em M bahiana, M graji, M laroeai, M sertanieola e 
M. villosa; espata alargada, com os bordos um pouco convexos no meio em M 
albinoi, M aurea, M earinata, M clypea/a, M eeua/oriana, M montanieola e M. 
moureana; larga nos flancos e com os bordos um pouco convexos no meio em M. 
eaeerensis, M eatamareensis, M. chilena, M paranaensis e M rena/oi. 

Devido à semelhança de padronagem, URBAN (1968) incluiu o exemplar de 
M boliviana na listagem de M. /horaciea; exemplar de M ornata na listagem de 
M pubeseens. 

Chave para as espécies sulamericanas 

FÊMEAS 

1. Clípeo com faixa subapical amarela. Mesoscuto com pilosidade amarelo-fulva . 
. .. ........ .. .... . .. ...... ... . ..... ...... .. . ........... ..... 2 

- Clípco inteiramente preto; quando com pequena área subapical amarela com pêlos 
enegrecidos no mesoscuto ... . .............................. . ... 3 
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2. Segundo ao quarto tergo com pilosidade uniforme amarelo-esbranquiçada. Paro
culares superiores brilhantes com área micro-reticulada larga e sem pontos 
junto ao vértice. Brasil: Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso ..... 
· ......................................... .... ...... aliceae sp.n. 

- Segundo ao quarto tergo com pilosidade enegrecida na base e larga faixa amarela 
apical, mais esbranquiçada e em ângulo no meio do quarto tergo. Paroculares 
superiores foscas, com micro-reticulação fraca e pontos até junto aos ocelos 
laterais. Brasil: Minas Gerais, São Paulo ............... trijasciata sp.n. 

3. Face ventral dos mesepisternos com cerdas finas e lisas, eretas ou arqueadas na 
ponta ............ . .... .. .. . ......... ... .................... 4 

- Face ventral dos mesepisternos com pêlos plumosos, porém mais curtos do que 
no restante dos mesepi sternos .... .............................. I I 

4. Escapa tibial com cerdas li sas nas faces dorsal e posterior, raramente com cerdas 
ramificadas de permeio. Face vêntro-Iateral dos mesepisternos com cerdas 
lisas, mais longas que as da face ventral ........................... 5 

- Escapa tibial com as cerdas ramificadas predominando. Face vêntro-Iateral dos 
mesepisternos com pêlos pi umosos ............................... 8 

5. Segundo ao quarto tergo com pêlos enegrecidos basais e faixa apical amarela ou 
castanho-bronzeada. Terceiro e quarto esternos com pêlos enegrecidos ... 6 

- Segundo ao quarto tergo com pilosidade amarelo-fulva. Terceiro e quarto esternos 
com pêlos amarelos ou amarelo-fulvos ...... . ..................... 7 

6. Basitarsos posteriores com cerdas castanho-enegrecidas na face posterior. Pilo
sidade da metade dorsal dos mesepisternos branca a levemente amarelada. 
Segundo ao quarto tergo com (aixa apical pilosa castanho-bronzeada. Brasil: 
Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo ............. ..... .. bahiana sp.n. 

- Basitarsos posteriores com cerdas amarelas. Pilosidade da metade dorsal dos 
mesepisternos com mesc la de amarelo pálido e enegrecido. Segundo ao 
quarto tergo com faixa pilosa apical amarela. Brasil: Rio Grande do Sul ... 
· . ....... .. . .. ... ............... . . ..... .... ....... setigera sp.n. 

7. Escopas tibial e basitarsa l com cerdas amarelas, sob re tegumento castanho-ama
relado. Tergos com larga margem translúcida branco-amarelada. Brasil: 
Minas Gerais, Paraná ............................... marinonii sp.n. 

- Escapas tibial e basitarsal com cerdas negras sobre tegumento também negro . 
Tergos pretos, sem orla clara. Brasil: São Paulo ............. buz:;ii sp.n. 

8. Pilosidade do mesoscuto e escutelo amarelo-fulva. Tergos com pilosidade preta 
na base e faixa apical branca. Escapa basitarsal com cerdas ramificadas 
porém os ramos tinos e longos, não eretos. Brasil: Minas Gerais, Paraná . . 
· ........................................... .. . paranaensis sp.n. 

- Pi losidade do mesoscuto e do escutelo castanha com áreas brancas. Tergos com 
pilosidade de colorido uniforme amarelado. Escapa basitarsal com cerdas 
li sas ou ramificadas porém estas com os ramos eretos ........ ........ 9 
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9. Primeiro tergo com margem larga desprovida de pontos grandes. Segundo tergo 
com margem lisa larga nos lados e mais estreita no meio. Face dorsal das 
tíbias medianas com pilosidade castanha. Escopa basitarsal com cerdas lisas, 
somente algumas ramificadas de permeio. Paraguai: S.Bernardino; Argenti
na: Córdoba, Fonnosa, Mendoza; Brasil : Minas Gerais, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul ....... . paraguayensis (Brethes, 1909) 

- Primeiro tergo com margem desprovida de pontos larga nos flancos e mais estreita 
no meio. Segundo tergo com margem lisa estreita a muito estreita, não 
alargando para os lados. Face dorsal das tíbias medianas com pilosidade 
amarela a amarelo-fulva. Escopa basitarsal com cerdas ramificadas . ... 10 

10. Esternos com cerdas semi-eretas. Metade basal dos fêmures anteriores com pêlos 
longos, fina e densamente ramificados. Argentina: Buenos Aires; Brasil, Rio 
Grande do Sul ........ . . . . .. .......... . .... . ... . . . . cG/'inata sp.n. 

- Esternos com cerdas finas levemente arqueadas para trás. Metade basal dos 
fêmures anteriores com cerdas longas finas. Argentina: Córdoba, Santiago 
deI Estero ... . . . . ..... ................... . ......... . hirsutula sp.n. 

11 . Mesoscuto com pilosidade branca, amarelada ou amare lo-fulva .......... 12 
- Mesoscuto com pêlos castanhos ou enegrecidos, ao menos em parte ..... . .. 22 
12. Segundo tergo com pilosidade esparsa na área médio-apical ........ . .... 13 
- Pi losidade do segundo tergo densa até o bordo ........ .. ............... 15 
13. Depressão marginal larga do segundo ao quarto tergo, em ângulo para a base e 

com pontuação esparsa ........... .. .. . ........... .. .. . ....... 14 
- Segundo ao quarto tergo sem depressão marginal , pontuação densa até a margem. 

Tergos com ou sem faixa apical branco-pilosa. Argentina: Misiones; Brasil: 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina . ................. . .... Ihoracica (Sm ith, 1854) 

14. Segundo ao quarto tergo com pêlos pretos na base e larga faixa apical branca, 
geralmente interrompida no meio do segundo. Tíbias posteriores com cerdas 
esbranquiçadas. Basitarsos posteriores com cerdas ferrugíneas ventralmente. 
Argentina: Jujuy, Salta Tucumán, Santa Fé, Buenos Aires, Mendoza. Chi le: 
Bio-Bio. Brasil: Paraná, Rio Grande do Sul .... tandilensis Holmberg, 1884 

- Tergos com pilosidade preta. Tíbias posteriores com cerdas castanhas na face 
posterior, ao longo do comprimento. Basitarsos posteriores com cerdas 
ventrais enegrecidas. Bolivia: Oruro . .. ................ boliviana sp. n. 

15 . Tergos com pilosidade de co lorido uniforme .... . ... . ................ 16 
- Tergos com pilosidade enegrecida na base e faixa apical amarela ou cremosa, 

geralmente do segundo ao quarto. Argentina: Misiones; Brasil : Minas Ge
rais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul .............. .. ... . minarum (Bertoni & Schrottky, 1910) 

16. Cerdas lisas curtas na face anterior dos trocanteres anteriores e na metade basal 
dos respectivos fêmures. Face posterior dos fêmures anteriores com pêlos 
longos finos densamente ramificados, em contraste com a área cerdosa .. 17 

- Cerdas curtas ou pêlos plumosos na face anterior dos trocanteres anteriores, 
fêmures anteriores com pêlos plumosos . ........ . ........... . .... 18 
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17. Primeiro tergo com larga margem desprovida de pontos grandes. Escopas tibiais 
e basitarsais com cerdas amarelo-fulvas. Basitarsos anteriores com pi losida-
de castanha. Brasil: Paraná, Rio Grande do Sul .. ..... claudii Urban, 1988 

- Primeiro tergo com margem estreita desprovida de pontos grandes. Escopas tibiais 
e basitarsais esbranquiçadas. Basitarsos anteriores com pilosidade amarelo-
esbranquiçada. Argentina: Tucumán, Jujuy, Buenos Aires, Mendoza . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dama (Vachal, 1904) 

18. Primeiro tergo com margem glabra muito estreita, mais estreita que um diâmetro 
de ocelo. Margem do segundo ao quarto tergo translúcida, branco-amarela
da. Base do propódeo com faixa grosso-pontuada estreita. Brasil: Mato 
Grosso ... . .. ........ . ........................... moureana sp.n. 

- Primeiro tergo com margem glabra larga, no meio mais larga que um diâmetro de 
ocelo, e mais larga nos lados. Margem translúcida dos tergos variavel. Base 
do propódeo com faixa grosso-pontuada larga .... . .. . ............. 19 

19. Paroculares superiores com larga área micro-reticulada, desprovida de pontua
ção grossa e de área brilhante junto às órbitas. Supraclipeal com área discai 
bri Ihante sem pontos. Mesoscuto com pontuação mais esparsa na metade 
posterior. Argentina, Mendoza; Brasil: Paraná .... argentina Brethes, 1910 

- Paroculares superiores brilhantes, sem área micro-reticulada desprovida de pontos 
grandesjunto aos olhos. Supraclipeal variável. Mesoscuto variavel ..... 20 

20. Mesoscuto denso-pontuado até o ápice. Supraclipeal com pontos grandes no 
disco, sem área lisa brilhante. Brasil , Amazonas, Goiás, Mato Grosso. 
Argentina, Salta, Jujuy .. . . ..... .. ........... pubescens (Smith , 1879) 

- Mesoscuto com os intervalos maiores que os pontos na metade posterior do disco . 
Supraclipeal com área lisa brilhante no disco ...................... 21 

21. Clípeo com micro-reticulação entre os pontos . Tergo basal com larga margem 
lisa. Paraguai: Puerto Bertoni; Argentina: Misiones; Brasil: Minas Gerais, 
Espírito Santo, São Paulo e Paraná .. . vulpecula Bertoni & Schrottky, 1910 

- Clípeo sem micro-reticulação entre os pontosTergo basal com a margem lisa 
estreita, mais ainda no meio (um diâmetro de ocelo). Chile, Coquimbo, 
Santiago .............. . .. . ...... . .................. chilena sp.n. 

22. Paroculares superiores foscas, separadas do vértice por elevação do tegumento 
entre os olhos e os ocelos laterais .. .. . ... . ................... . ... 23 

- Paroculares superiores brilhantes ou com micro-reticulação, contínuas com o 
vértice ou separadas por curta área elevada, porém não como acima .... 24 

23. Cerdas das escopas tibiais com ramos eretos, cerca de cinco a cada lado. Metade 
distal do disco do mesoscuto com os espaços entre os pontos igualando dois 
a quatro diâmetros de ponto. Paraguai: Puerto Bertoni. Argentina: Misiones; 
Brasil: Ceará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná ... . ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . richardiae Bertoni & Schrottky, 1910 

- Cerdas das escopas tibiais com os ramos finos e longos, dobrados em gancho na 
ponta, cerca de 10 a cada lado. Metade distal do disco do mesoscuto quase 
glabra, os pontos esparsos. Brasil: São Paulo, Paraná ... similis Urban, 1988 
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24. Cerdas das escopas tibiais e basitarsais densamente ramificadas, os ramos finos 
e curtos, cerca de 15 a cada lado. Brasil: Bahia .. ... . ...... plumata sp.n. 

- Cerdas das escopas tibiais e basitarsais com os ramos eretos, cerca de 5 ramos a 
cada lado ......................................... .......... 25 

25. Pelo menos o segundo tergo com pêlos escuros no disco e faixa apical clara, 
geralmente do segundo ao quarto tergo com faixa pilosa apical clara e pêlos 
escuros para a base ......... . .......... .. .................... 26 

- Pilosidade do segundo ao quarto tergo de colorido uniforme .............. 33 

26. Somente o segundo tergo com faixa basal de pêlos castanhos e larga faixa apical 
amarela completa. Terceiro e quarto tergos amarelos. Paroculares superiores 
com área brilhante e sem pontos quase até os ocelos. Peru : Loreto ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ornata sp.n. 

- Segundo ao quarto tergo com faixa basal enegrecida e margem com pêlos claros 
formando faixa completa ou interrompida no meio, ou com número menor 
de tergos com faixa, porém não somente o segundo. Paroculares superiores 
variáveis ........... . ....................................... 27 

27. Pilosidade do mesoscuto inteiramente preta ou castanha ........ . .. .... . 28 

- Pilosidade do mesoscuto não inteiramente enegrecida, com área basal ou também 
lateral branca .. ................. . .. . ........ . ............... 30 

28. Segundo tergo com larga área médio-apical desprovida de pontos grandes, 
glabra, interrompendo a faixa branco-pi losa apical. Pi losidade enegrecida na 
metade dorsal dos mesepisternos. Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina ..... . ....................... aureocincta Urban, 1968 

- Segundo tergo pontuado até a margem, com pilosidade até o ápice . Mesepisternos 
com pilosidade variavel, branca ou enegrecida na metade dorsal .. ..... 29 

29. Metade dorsal dos mesepisternos com pêlos brancos ou branco-amarelados. 
Faixa branco-pilosa apical do segundo e terceiro tergos mais estreita no meio. 
Terceiro e quarto esternos com franja branca de comprimento uniforme. 
Brasil: Espírito Santo, Rio de Janeiro , São Paulo, Paraná ... .. . .. .. .. .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ochromelaena (Moure, 1943) 

- Metade dorsal dos mesepisternos com pêlos pretos. Faixas dos tergos não 
estreitadas no meio. Esternos com pêlos e cerdas enegrecidos. Brasil: Rio de 
Janeiro. Minas Gerais .......................... .. . . ..... grafi sp.n. 

30. Cabeça com pêlos brancos ou levemente amarelados. Segundo ao quarto tergo 
com larga margem translúcida amarela. Tomento basal branco largo no 
segundo e terceiro tergos, reduzindo a faixa discai castanha do segundo e 
dividindo a do terceiro em duas faixas laterais. Argentina: Santa Fé; Brasil: 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ......... inducens Brethes, 1910 

- Cabeça com pêlos enegrecidos pelo menos no vértice. Segundo ao quarto tergo 
com margem castanha. Tomento branco basal largo só no segundo tergo, o 
terceiro com tomento basal castanho ............... . ..... ........ 31 
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31. Segundo ao quarto tergo com pilosidade branca apical porém deixando ver o 
tegumento. Paraguai, San Bernardino; Argentina: Salta, Chaco, Misiones; 
Brasil: Pará, Paraná, Santa Catarina ............. . fiebrigi Brethes, 1909 

- Tergos com faixas apicais amarelo-douradas densas e largas, ocultando o tegu-
mento ... . ................... . ... . ......................... . 32 

32. Metade distal do mesoscuto com os pontos muito esparsos, os intervalos grandes 
deixando áreas quase glabras. Terceiro e quarto esternos com franja branca 
encobel1a pelas cerdas amarelo-fulvas, os pêlos da franja de tamanho irre-
gular.Brasil: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ...... . 
· . . .............. . ....... ... ............ . ......... . laraeai sp.n. 

- Metade distal do mesoscuto com os intervalos entre os pontos medindo 2 a 4 
diâmetros de ponto. Terceiro e quarto esternos com franja branca, não 
encobertas pelas cerdas castanhas, os pêlos da franja de comprimento uni
forme. Argentina: Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santiago dei Estero; 
Brasil: Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ....... . 
· ................. . . ............ ... . .. bonaerensis Holmberg, 1903 

33. Primeiro tergo com margem estreita desprovida de pontos grandes medindo 
aproximadamente um diâmetro de flagelo .... . .. . ......... mirnae sp.n. 

- Primeiro tergo com larga margem desprovida de pontos grandes, mai s larga que 
dois diâmetros de flagelo , ou estreita no meio e larga aos lados ........ 34 

34.Mesoscuto, escutei o e parle do metanoto com pêlos bicoloridos, castanhos na 
ponta e cremosos nos dois terços basais. Brasil: Ceará, Maranhão ....... . 
· .. . ............ ................ ......... uneieornis (Ducke, 1910) 

- Pêlos castanhos do mesoscuto e escutelo sem o aspecto descrito acima ...... 35 

35. Paroculares superiores largamente foscas, com micro-reticulação densa. Basi
tarsos anteriores com pêlos amarelos. Tergos com larga margem translúcida 
ferrugíneo-avermelhada. Equador: Loja ............ . . . eeuatoriana sp.n. 

- Paroculares superiores variáveis, porém brilhantes quando com micro-reticulação. 
Basitarsos anteriores com pilosidade variável, enegrecida quando com os 
tergos ferrugíneo-avermelhados ................. . ............... 36 

36. Tergos com margem translúcida larga amarelo-esbranquiçada. Basitarsos ante
riores com mescla de pêlos esbranquiçados e castanhos no lado externo. 
Argentina: Tucumán, Entre Rios ......................... villosa sp.n. 

- Tergos com larga margem ferrugíneo-avermelhada ou castanho-enegrecida. Ba-
sitarsos anteriores com pilosidade variável .... . ........... ........ . 37 

37. Margem translúcida dos tergos ferrugíneo -avermelhada. Base do propódeo com 
tàixa grosso-pontuada larga. Basitarsos anteriores com pêlos castanho-ene
grecidos. Brasi l: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná . .. . .. .. ....... .. .. . ............... eneeomala (Moure,1944) 

- Margem dos tergos castanho-enegrecida. Base do propódeo e basitarsos variáveis 
· .. . ... . .... . .... ... . . .................... .. ...... . ........ 38 
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38. Tíbias posteriores com cerdas castanhas na face externa, ao longo do compri-
mento ou ao menos junto à placa basitibial ........................ 39 

- Tíbias posteriores com cerdas amareladas ou esbranquiçadas .............. 41 

39. Cerdas castanhas das tíbias posteriores somente junto à placa basitibial .... 40 

- Cerdas castanhas no lado externo das tíbias posteriores, ao longo do comprimento 
das tíbias. Equador: Loja .......... . .... . ............... aurea sp.n. 

40.Paroculares superiores brilhantes, sem micro-reticulação, com elevação do tegu
mento junto ao vértice, até meia distância entre os olhos e ocelos. Brasil: 
Bahia, Espírito Santo . . ...... . .... .. . ............... solangeae sp.n. 

- Paroculares superiores micro-reticuladas, foscas e com pontos grandes até junto 
às órbitas, sem elevação do tegumento junto ao vértice. Argentina: Catam ar-
ca ........ . ... . ...... . . ......... . . . . .. . .... . ....... albinoi sp.n. 

41.Base do propódeo com estreita faixa grosso-pontuada. Mesoscuto quase glabro 
na metade posterior do disco. Equador: Loja, Guayas ................. . 
........................................ pacifica(Cockere11 , 1914) 

- Base do propódeo com larga área grosso-pontuada. Mesoscuto com pontuação 
densa, os espaços entre os pontos igualando os mesmos ou menores, sem 
área glabra no disco. Argentina: Formosa, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . desiderata (Holmberg, 1903) 

MACHOS 

I. Tíbias e basitarsos medianos largos e achatados. Esternos com pi losidade longa 
ereta e densa, sem franja apical. Face ventral dos basitarsos med ianos com 
pêlos espatulado-curtos. Trocanteres posteriores carenados ............ 2 

- Pernas normais. Segundo ao quinto esterno com pilosidade curta decumbente, 
com franja apical também decumbente . Face ventral dos basitarsos medianos 
com cerdas lisas .... . ........... . ...................... . ..... . 5 

2. Sexto esterno com quatro carenas, duas paralelas aos bordos laterais e duas 
medianas convergentes para a ponta. Flagelômero distal comprimido e mais 
largo que os adjacentes ................. .. . tandilensis Holmberg, 1884 

- Sexto esterno somente com duas carenas junto aos bordos laterais. Flagelômero 
distal com a mesma largura dos anteriores ou atenuado .. . ..... ....... 3 

3.Tíbias medianas com micro-pilos idade esparsa na face ventral. Trocanteres pos
teriores com cerdas curtas ao longo da carena. Tergos com faixas apicais 
amarelas e pilosidade basal enegrecida. Tíbias posteriores com carena tina 
e longa no lado interno ... ..... ............ . . . ..... paranaensis sp.n. 

- Tíbias medianas com tufo basal esparso de pêlos longos, na face ventral. Trocan
teres posteriores com cerdas grossas subapicais longas, junto à carena. 
Tergos com pilosidade amarela, sem faixas escuras. Tíbias posteriores com 
o lado interno abaulado ....... . ................................ 4 

4 . Tíbias medianas tão largas como dois terços do seu comprimento. Mesoscuto e 
escutelo com pilosidade enegrecida predominando ...... .... .. .. ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paraguayensis (Brethes, 1909) 
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- Tíbias medianas tão largas como metade do seu comprimento. Mesoscuto e 
escutelo com pêlos cremosos, ou com área castanha reduzida no mesoscuto 
e só no disco do escutei o .................. . desiderata (Holmberg, 1903) 

5. Clípeo preto sem áreas amarelas. Fêmures anteriores com pilosidade longa, quase 
duas vezes sua largura máxima, na face anterior. Tergos com faixas pilosas 
castanhas no disco e no ápice branco-amareladas .... inducens Brethes, 1910 

- Clípeo amarelo ou com grande área pretajunto à sutura epistomal; quando preto, 
os tergos sem faixas pilosas apicais claras. Fêmures anteriores com pilosi-
dade tão longa como sua largura na face anterior ....... .... . ........ 6 

6. Clípeo amarelo porém com área pretajunto à sutura epistomal . . . .. .... .. . . 7 

- Clípeo amarelo, com duas pequenas nódoas pretas, unidas ou não às fóveas 
tentoriais .. . ................................................ 15 

7. Área ventral dos mesepisternos com pêlos plumosos ..................... 8 

- Área ventral dos mesepisternos com pêlos modificados . . . . . ... .. .... . . . .. 9 

8. Pilosidade branca. Base do propódeo com faixa grosso-pontuada muito larga, 
resultando uma área discaI sem pontos pouco maior que o diâmetro do 
flagelo . Argentina: Tucumán, Catamarca . . ........ .. ..... rena/ai sp.n. 

- Pilosidade amarela nos tergos; amarelo-acastanhada no mesoscuto e castanha no 
escutelo. Base do propódeo com faixa grosso-pontuada estreita no meio e 
alargando aos lados .......... ... .. . .......... . .. . ecuatariana sp.n. 

9. Área ventral dos mesepisternos com pêlos espatulado-Iongos. Fêmures posteri
ores com a face ventral quase reta, os contornos levemente carenados. 
Carenas laterais do sexto esterno afastadas do bordo, formando um arco 
recurvo longo a cada lado ................................... .. . 10 

- Área ventral dos mesepisternos com pêlos espatulado-curtos ou lanceolados. 
Fêmures posteriores com a face ventral abaulada ou levemente reta para o 
ápice. Carenas laterais do sexto esterno variáveis ................... I I 

10. Pilosidade do mesoscuto e escutelo preta. Terceiro ao quinto esterno com o 
bordo glabro no meio e franjas somente nos flancos. Tergos com faixas 
pilosas apicais brancas .. .. ................ ... aureacincla Urban, 1968 

- Pilosidade do mesoscuto e escutelo amarelo-fulva. Terceiro ao quinto esterno com 
tl'anjas nos flancos e pêlos esparsos entre as franjas. Tergos com faixas 
pilosas ap icais amareladas ......... minarum (Bertoni & Schrottky, 1910) 

11. Tergos com pêlos pretos na base e faixas apicais brancas ou amareladas .... 12 

- Tergos com toda a pilosidade clara, sem faixas escuras ................... 13 

12. Segundo flagelômero mais longo que o dobro da sua largura (0,54:0,24). Área 
ventral dos mesepisternos com pêlos espatulado-cUlios. Trocanteres media
nos com pilosidade muito curta e esparsa na face ventral. Terceiro ao quinto 
tergo com faixa pilosa apical branca estreita. Brasil: Amazonas ..... . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amazonica sp.n. 
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- Seglmdo t1agelômero mais curto que o dobro da sua largura (0,36:0,20). Área 
ventral dos mesepisternos com pêlos lanceolados. Trocanteres medianos 
com pilosidade curta, densa, decumbente e alongada para o bordo. Terceiro 
ao quinto tergo com faixa pilosa apicallarga amarela. Brasil: Paraná ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fulvonigra Urban, 1988 

13. Área ventral dos mesepisternos com pêlos lanceolados. Segundo t1agelômero 
quase igualando o dobro do primeiro. Fêmures posteriores quase glabros na 
face voltada para as tíbias. Brasil: Bahia .... .......... serlanicola sp.n. 

- Área ventral dos mesepisternos com pêlos espatulado-curtos. Segundo t1agelôme
ro pouco maior ou igual ao primeiro. Fêmures posteriores com pilosidade 
fina e densa na face voltada para as tíbias . ..... . .. ................ 14 

14. Pilosidade do escutelo amarela. Flagelômeros distais inteiramente enegrecidos. 
Quinto esterno com área médio-apical desprovida de franja. Raramente com 
cl ípeo preto ..................... richardiae Bertoni & Schrottky, 1910 

- Pilosidade do escutei o castanha. Flagelômeros amarelo-acastanhados no lado 
ventral, inclusive os distais. Quinto esterno com franja apical decumbente . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . similis Urban, 1988 

15. Disco do clípeo achatado. Pilosidade da área ocelo-ocular densa, encobrindo o 
tegumento .......... ......................... dama (Vachal, 1904) 

- Disco do clípeo levemente abaulado. Pilosidade da área ocelo-ocular normal, não 
encobrindo o tegumento ................. ... ................... 16 

16. Tergos com pêlos pretos na base e claros na faixa apical, geralmente do terceiro 
ao quinto ... . .......... ... .................................. 17 

- Tergos com pilosidade de colorido uniforme .......... .... ... .. ........ 27 

17. Mesepisternos com pêlos plumosos ventralmente ............ . ........ 18 

- Mesepisternos com pêlos modificados na face ventral .... . ... . ........... 22 

18. Trocanteres medianos com pêlos espatulado-curtos de tamanho uniforme até o 
bordo posterior, resultando um aspecto aveludado. Mesoscuto e escutelo 
branco-pilosos. Argentina: Salta, Tucumán, Córdoba, Catam arca; Brasil: 
Rio Grande do Sul ..... .. ................. .. ........ sexcincla sp.n. 

- Trocanteres medianos sem o aspecto descrito acima, com pêlos longos junto ao 
bordo posterior. Mesoscuto e escutelo com pêlos pretos, amarelo-acastanha-
dos ou castanhos no disco ...... ..... . ......... .. ...... . ....... 19 

19. Mesoscuto e escutelo com pêlos pretos ...................... setigera sp.n. 
- Mesoscuto e escutelo amarelo-acastanhados ou castanhos somente no disco. 20 
20.Clípeo com as nódoas laterais pretas alargadas para as fóveas tentoriais e 

fundidas ao tegumento preto adjacente. Clípeo micro-reticulado, mais den
samente nos lados. Mesepisternos densamente micro-reticulados entre os 
pontos. Equador: Azuay ....................... . .. montanicola sp.n. 

- Nódoas pretas do clípeo próximas às fóveas tentoriais. Clípeo sem micro-reticu
lação entre os pontos. Mesepisternos com micro-reticulação fraca entre os 
pontos ... . .......... .. .. . ..... ... . ............. ..... ....... 21 

Revta bras. Zool. 15 (1): 1 - 46 , 1998 



Espécies novas de Melissoptila da América do Sul... 43 

21. Tergos com faixas pilosas apicais castanho-bronzeadas ou amarelo-bronzeadas. 
Pernas com o tegumento enegrecido inclusive nos basitarsos medianos e 
posteriores. Mesoscuto e escutelo com pilosidade amarelo-acastanhada ... 
· ........................................... . ..... bahiana sp.n. 

- Tergos com faixas pilosas apicais amarelo-palha. Pernas com o tegumento 
castanho-amarelado nos basitarsos e demais tarsômeros, também em parte 
das tíbias. Mesoscuto e escutelo com pilosidade castanha na área discai ... 
· ...................................... bonaerensis Holmberg, 1903 

22. Mesoscuto com pilosidade preta. Mesepisternos com pêlos lanceolados na área 
ventral ....... . ...... . . . .......... ... ........ ... . . . ..... . . .. 23 

- Mesoscuto com pilosidade amarela ou fulva, ao menos em parte. Mesepisternos 
com pêlos modificados variáveis na área ventral .................... 24 

23 . Pilosidade branca predominando na cabeça, enegrecida somente no vértice. 
Mesepisternos branco-pilosos ................... . fiebrigi Brethes, 1909 

- Pilosidade da cabeça enegrecida na fronte, paroculares e vértice. Mesepisternos 
com pêlos enegrecidos, passando a esbranquiçados na área ventral ...... . 
· .......................... ...... .. ..... ...... ....... grafi sp.n. 

24. Face ventral dos mesepisternos com pêlos espatulado-Iongos .... . ........ . 
· ... . ................... . .. . .... minarum (Bertoni & Schrottky, 1910) 

- Face ventral dos mesepisternos com pêlos lanceolados . . ........ . . . ... .. . 25 

25 . Metade distal do mesoscuto e todo o escutelo com pêlos enegrecidos .. . .... . 
· ........... . ... . ..... . ... . ....... . ... ochromelaena (Moure, 1943) 

- Mesoscuto e escutelo amarelo-fulvos ............................. . ... 26 

26. Tergos com larga faixa apical de pilosidade esbranquiçada, mais larga que dois 
diâmetros de ocelo. Ápice do terceiro ao quinto esterno sem franja media-
namente. Larga margem trans lúcida clara nos tergos ......... larocai sp.n. 

- Tergos com faixa branco-pilosa apical estreita, igualando um diâmetro de ocelo. 
Ápice do terceiro ao quinto esterno com franja. Sem margem translúcida 
clara nos tergos ...... . .. . ... . ............... Ihoracica (Smith, 1854) 

27. Flagelômero apical afilado, mais estreito que os anteriores. Face ventral dos 
trocanteres medianos com pilosidade esparsa e curta ................. . 
· ........ . .............. . ................ llncicornis (Ducke, 1910) 

- Flagelômero apical semelhante ao adjacente, não estreitado. Face ventral dos 
trocanteres medianos com pi losidade densa, com aparência avel udada ou não 
· ...... . ... . .......... . ............... . . . .............. . ... 28 

28. Mesepisternos com pêlos modificados decumbentes formando uma área distinta 
na face ventral ....... . ... . .. . . . ... . . . . . ......... ....... . . ... . 29 

- Mesepisternos com pêlos plumosos na face ventral ................ . ..... 33 

29. Face ventral dos mesepisternos com pêlos espatulados .. . .. ............ 30 

- Face ventral dos mesepisternos com pêlos lanceolados . . . . ............ . .. 3 I 
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30. Mesepistemos com pêlos espatulado-longos na face ventral. Primeiro flagelô
mero pouco menor que o segundo. Segundo flagelômero pouco maior que 
duas vezes seu diâmetro. Trocanteres medianos com pilosidade curta até o 
bordo posterior. Brasil: Minas Gerais .................... mielkei sp.n. 

- Mesepisternos com pêlos espatulado-curtos na face ventral. Primeiro flagelômero 
igualando a metade do segundo. Segundo flagelômero tão longo como três 
vezes seu diâmetro. Trocanteres medianos com a pilosidade alongando em 
direção ao bordo posterior ........... vulpecula Bertoni & Schrottky, 1910 

31.Pilosidade dos tergos amarelo-dourada densa ...... ..... ........ .... .. 32 

- Pilosidade do terceiro ao quinto tergo preta, esparsa no disco ............. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thoracica (Smith, 1854) 

32. Sexto esterno com carenas laterais curtas, afastadas dos bordos, formando um 
semi-círculo a cada lado. Pêlos castanhos na metade distal do disco do 
mesoscuto e no do escute lo. Face ventral dos fêmures medianos com 
pilosidade decumbente curtíssima somente na base ......... carinata sp.n. 

- Sexto esterno com as carenas laterais afastadas dos bordos formando um arco 
recurvo longo a cada lado. Mesoscuto e escute lo sem pêlos escuros. Face 
ventral dos fêmures medianos com pilosidade curtíssima decumbente ocu-
pando a metade basal .... . ........... ... ..... . . . claudii U rban, 1988 

33. Fêmures medianos com pêlos espatulado-curtos, na metade basal da face ventral. 
Trocanteres medianos com pêlos espatulado- curtos, densos e com aspecto 
aveludado. Brasil: Mato Grosso ... . ... .. ..... . ........ cacerensis sp.n. 

- Fêmures medianos com pêlos ramificados. Trocanteres medianos e posteriores 
com pilosidade variavel ...................... . ................ 34 

34. Trocanteres medianos com pilosidade densa, curta, aveludada e distinta do 
restante na face ventral. Trocanteres posteriores com pilosidade curta e 
uniforme, sem aspecto aveludado ......... . ..... .. .. ... . . villosa sp.n. 

- Trocanteres medianos com pilosidade curta e densa, decumbente, porém alongada 
para o bordo posterior. Trocanteres posteriores não como acima, com pilo-
sidade alongada uniforme ou alongada somente na base . ............. 35 

35. Clípeo com micro-reticulação tanto nos pontos como nos intervalos. Pilosidade 
do mesoscuto e escutelo amarela a an1arelo-fulva, sem pêlos castanhos no 
disco ........ . ........ . .. . ................................. 36 

- Clípeo bri lhante ou com fraca micro-reticulação em pequenas áreas entre os 
pontos. Pilosidade do mesoscuto e do escutelo variável ........... . .. 37 

36. Clípeo com pontuação densa irregular, os intervalos menores que um diâmetro 
de ponto, com carena mediana na área basal. Primeiro flagelômero maior 
que a metade do segundo. Fêmur mediano com pilosidade longa na face 
posterior, tão longa como a largura do fêmur . .... . .. . .. . .. albinoi sp.n. 

Clípeo com pontuação rasa, intervalos entre os pontos medindo um a dois 
diâmetros de ponto, sem carena mediana. Segundo flagelômero medindo 
aproximadamente três vezes o comprimento do primeiro. Fêmur mediano 
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com pilosidade curta na face posterior, medindo aproximadamente um terço 
da largura do fêmur. Brasil: Bahia .................... . . clypeata sp.n. 

37. Clípeo amarelo com duas nódoas arredondadas pretas orladas por tegumento 
amarelo, próximas das fóveas tentoriais ........................... 38 

- Clípeo amarelo com duas nódoas pretas laterais unidas ao tegumento preto 
adjacente das paroculares .... .. ....... .. ..................... . . 41 

38. Pilosidade castanho-enegrecida em quase todo o dorso do mesosoma, inclusive 
no metanoto, com pêlos claros somente na base do mesoscuto. Pêlos casta-
nho-enegrecidos no vértice, atrás dos ocelos ............... buzzii sp.n. 

- Pilosidade do dorso do mesosoma amarela ou em parte castanha, no metanoto 
branco-amarelada. Pêlos esbranquiçados ou com mescla de castanho no 
vértice, atrás do ocelo mediano ................................. 39 

39. Mesoscuto e escutelo com pilosidade amarela .. .. ... . ............. ... 40 

- Mesoscuto com pilosidade castanha ao menos no disco, e castanha no escutei o . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marinonii sp.n. 

40. Tergo basal com margem li sa desprovida de pontos muito estreita e pouco 
distinta. Tíbias e basitarsos posteriores com revestimento cerdoso denso, 
quase ocultando o tegumento ................ .... . ...... chilena sp.n. 

- Tergo basal com margem lisa desprovida de pontos mais larga que um diâmetro 
de ocelo. Tíbias e basitarsos posteriores com revestimento cerdoso normal, 
as cerdas deixando ver claramente o tegumento .. cnecomala (Moure, 1944) 

41. Segundo tlagelômero pouco maior que o primeiro, alcançando até pouco mais 
de duas vezes o primeiro. Esternos com franja apical cremosa a acastanhada. 
Placa medianas do sétimo esterno curtas e pouco conspícuas .......... 42 

- Segundo tlagelômero aproximadamente três vezes o comprimento do primeiro. 
Esternos com franja apical branca. Placas medianas do sétimo esterno 
longas, igualando o comprimento do esterno na linha média. Argentina: 
Catamarca . . . ......................... ... . .. .. catamarcensis sp.n. 

42. Base do propódeo com faixa grosso-pontuada larga .................... 43 

- Base do propódeo com faixa grosso-pontuada estreita .. pacifica (Cockerell, 1914) 

43. Segundo tlagelômero aproximadamente igual ao dobro do primeiro ....... 44 

- Segundo tlagelômero curto, pouco mais longo que o primeiro ... moureana sp.n. 

44. Mesoscuto e escutelo com pilosidade enegrecida no di sco. Ápice do tergo basal 
com área li sa estreita, desprovida de pontos grandes ......... aurea sp.n. 

- Mesoscuto e escutelo com pilosidade cremosa. Tergo basal com área li sa despro
vida de pontos grandes medindo aproximadamente o dobro do diâmetro dos 
ocelos . ..... . ... . ....... . .. .... ..... . ..... pubescem' (Smith, 1879) 
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