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ABSTRACT. A new species of Euglossa (Euglossella) Moure from the North
eastern Brazil (Hymenoptera, Apidae). A really beautiful Euglossinae bee, Eu
glosssa (Euglossella) perpulchra sp. n., is decribed from Pernambuco, Igarassu, 
Brazil. It can be recognized by the following characters: head and thorax bronzeous 
green covered with fulvous pubescence, and abdomen bluish with white marginal 
bands narrowed progressively from second to sixth tergum; wings slightly fulvous, 
stigma and wing venation light fulvous. It is closely related to E. decorata Smith, 1874 
and E. singularis Mocsary, 1899. 
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Esta abelha assemelha-se bastante a Euglossa (Eug lossella) decorata Smith, 
1874, descrita de St. Paul (atual Sao Paulo de Olivenc;:a, Amazonas), no extrema oeste 
da Amazonia brasileira. Distingue-se facilmente pel a cor azul-ac;:o do abdome, urn 
pouco para 0 vio1ckeo, omado em cada segmento por uma larga faixa branca muito 
destacada, estreitada para os lados e progressivamente mais estreita do primeiro ao 
sexto tergo; 0 setimo inteiramente preto, como as tibias posteriores, distal mente. A 
cabec;:a e torax de urn ocre-bronzeo-c1aro com desenhos brancos na face e densa 
pi losidade inteiramente fulvo-c1ara. A outra especie proxima, do mesmo grupo e 
igualmentedescritadaAmazonia, eEuglossa (Euglossella) singularis Mocsary , 1899, 
que e faci lmente separavel pela abundante pilosidade preta do torax. A especie 
Euglossa meliponoides Ducke, 1902, corresponde a Euglossa singularis Mocsary, 
1899. A causa da omissao de referencia a especie de MOCS.A.RY (1899), por DUCKE 
(1902), e faci lmente exp licavel, pois, 0 trabalho de MOCS.A.RY (1899) esta como urn 
apendice ao de FRIESE (1899), em sua monografia, sem destaque especial. 

A referenciaqueSMITH (1874) fazao abdomedeE. decorata eextremamente 
breve: "abdomen ferruginous at the base, becoming dark fuscous at the apex; the 
fourth and fifth segments have their apical margins fasciated with white pubescence; 
pale ferruginous beneath, the segments fri nged with white pubescence.". 

Os val ores entre H( )" estao em centesimos de miifmetro, a nao ser com 
ind icac;:ao contraria. A abreviac;:ao "dp" (= diametro de ponto) serve para indicar 0 

tamanho dos interval os entre os pontos, "d" indica diametro e "T" tergo. 
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Eug/ossa (Eug/ossel/a) perpu/chra sp. n. 
Figs 1, 2 

Macho. Cabe<;:a e t6rax fulvo-bronzeos; face com as estrias orbitais infe
riores esbranqui<;:adas e alargadas para baixo e largamente unidas as cllpeo-late
rais inferiores; mancha malar pequena e afastada dos bordos anterior e posterior; 
escapo pardo-ferruglneo-claro com uma fraca estria palida, 0 flagelo urn pouco 
acastanhado com os dois segmentos basais levemente avermelhados; mandlbulas 
pretas, com os dois ter<;:os basais brancos; labro branco-meleo com estreita 
margem distal preta, com as areas ovais translucidas grandes (50:40), mais 
afastadas do bordo distal do que da base (35:85); pernas anteriores e medias de 
urn fulvo-bronzeo-negro com alguns desenhos claros, com uma estria pardo-ama
rei ada nas tIbias anteriores; tIbias posteriores negro-bronzeas no ter<;:o basal e 
negro-brilhantes na por<;:ao apical; os tarsos posteriores negro-bronzeos quase 
pretos. Abdome azul-a<;:o-claro com faixas brancas marginais largas nos dois 
primeiros tergos, estreitadas progressivamente ate 0 sex to; 0 setimo de urn 
bronzeo-negro-brilhante. 

Pilosidade na cabe<;:a e t6rax fulva; na metade inferior dos mesepisternos 
e ventralmente esbranqui<;:ada, desta mesma cor nas genas e nas pernas, com 
poucos pelos escuros a pretos nas tIbias e tarsos anteriores e na face ventral dos 
basitarsos medios e posteriores; branca em todo lado ventral do t6rax e abdome. 
Lado externo das tIbias medias com a area aveludada bern definida, com urn 
triangulo glabro liso apical; coxins unidos em urn s6 (30:50), subtriangular, com 
a ponta inferior urn pouco em ogiva; basitarsos medios, na base alargados para 
tras em proje<;:ao angular e, aI, na face interna, com tres grossas cerdas catar6tricas 
(limpadoras = Kcx 8cxpo C; + T P l XO C;), a basal fortemente torcida em S, a segunda 
menos e a terceira quase reta. A fImbria posterior, das tIbias do ultimo par, branca, 
com cerdas de ate 800 11 e, na face externa, muito esparsas, curtas e negras. 

A pontua<;:ao forte e densa, piifgera, mais grossa no cifpeo que na fronte, 
com a carena media muito forte e completa, as laterais urn pouco menos , pouco 
divergentes nos dois ter<;:os basais, inferiormente bastante abertas e quase apaga
das no ter<;:o apical; nas paroculares, com pequena area lisa junto aos alveolos. 
Na area supraclipeal , mais fraca e igualmente densa; na fronte, densa e urn pouco 
maior que na supraclipeal, mais grossa para os lados e para cima no limite das 
arcadas supralveolares fracamente marcadas; na fronte, acima das arcadas , urn 
pouco mais fina e aumentando em tamanho junto aos ocelos; no vertice, bastante 
fina e densa entre os ocelos, deixando largas areas lisas na frente dos mesmos; 
bastante fina nas genas, menos uma serie de pontos grossos, esparsos , acompa
nhando a 6rbita. No mesoscuto e escutelo mais [ina (cerca de 30-40 11), os 
intervalos lisos com cerca de Idp ou pouco menos, porem urn pouco mais densa 
e mais grossa atras; no escutelo com intervalos quase careniformes; nos mesepis
ternos , semelhante a do mesoscuto. Fina e esparsa na area basal do prop6deo com 
os intervalos micro-reticulados. Nos tergos, claramente mais fina que no mesos
cuto e os intervalos basais quase 2dp e urn pouco mais adensada para tras; os 
tergos quinto e sexto com pontua<;:ao semelhante ados anteriores; no setimo tergo 
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Figs 1-2. Eug/ossa (Euglossel/a) perpulchra sp. n. (1) Cabeya, vista anterior; (2) abdorne , vista 
dorsal. 
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os pontos um pouco maiores e mais esparsos para a base. Na face externa das 
tfbias posteriores, muito esparsa em direC;ao ao su1co glandular e para 0 apice; 
mais fina e tao esparsa nos basi taros do mesmo par. 

Cabec;a mais larga que longa (480:330). Olho um pouco mais longo que 
duas vezes sua largura (330: 150); interorbital maxima mais curta que 0 compri
mento do olho, as interorbitais superior, mediana e inferior como (230:280:210); 
distancias interocelares 70:30:d35. Mandfbulas tridentadas, com 0 segundo dente 
muito reduzido, as vezes, quase faltando na mandfbula direita. 0 escapo (90:d37) 
um pouco mais longo que 0 primeiro fJagelomero e 0 seguinte juntos (60+20) , 0 

terceiro tao longo como 0 segundo e seu diametro Iigeiramente maior que seu 
comprimento (20:22). Escutelo, atras, em arco fracamente rebaixado (140:260). 
Prop6deo sem area basal definida. Tl sem rebordo na cavidade basal e esta 
pardo-clara. Abdome azul, fracamente metalico, urn pouco para 0 violaceo, em 
T2 a faixa esbranquic;ada cerca de 800 centesimos de milfmetros no meio e 
estreitada para os lados, as seguintes progressivamente mais estreitas; 0 setimo 
inteiramente azul-ac;o-preto. 

Hol6tipo macho. BRASIL, Pernambuco: Igarassu (Reserva Ecol6gica 
Charles Darwin), Schlindwein eMartini leg.". Paratipos: quatro machos, com os 
mesmos dados do hol6tipo. 0 material-tipo encontra-se depositado na ColeC;ao 
de Entomologia J.S. Moure, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do 
Parana, Curitiba, Parana. Varios outros exemplares no Departamento de Botani
ca, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
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