
Rev. Brasil Biol., 25 (2): 207-210

Julho, 1965 - Rio de Janeiro, GB

MIRIDEOS NEOTROPICAIS, XCV: GtNERO E ESPECIE
NOVA DO SURINAME, COM UMA LISTA DE ESPECIES

COLIGIDAS EM PARAMARIBO (Hemiptera)1

JOSiE CANDIDO DE MELO CARVALHO e ALMIR FONSECA ROSAS
Muhiseu Nacional, Rio de Janeiro, Guanahara

(Com 4 figuras no texto)

Recebernos, atraves (le cortesia do colega P. H. vani Doesburg Jr., Para-
maribo, Surinaime, umia pequena coleio de mnirieos para identifica~Ao. No
presente trabaiho apresentamos umna lista das especies encontradas e descre-
vernos com ilustras6es, urn genero e especie novos ainda naio registrados na lite-
ratura cntomologica.

Urucuiana g. n.

AMirinae, Mirini, corpo (le porte medio, alongado, os hemie'litros de la(Ios
paralelos, fronte e seg-mento I da antena fortemente pilosos, demais partes do
corpo com pelos curtos e dourados.

Cabeqa horizontal, pontuda na frente, fronte coberta (le pelos muito lon-
gos c grossos, vertice desprovido de carena posteriorrnente, com pilosidade curta
e adpressa, porc5-o posterior aos olhos prolongada em forma de pesco~o, olhos
fortemente granulosos, removidlos da margem anterior do pronoto por espato
equivalente zi grossura do segmento II da antena.

Antena longa, segmento I fortemente engrossado, urin pouco curvo para
fora, achatado lateralinente, mieio larlinado, extrerna base fortemente afilasda,
revestido por pilosidade densa, os pelos fortes, de comprimento igual a meta(Ie
ou mais (la grossura do segmento, alguns deles juntando-se em tufos; segmen-
to II cerca de 3 vezes mais longo e muito mais fino que o I, cilindrico, com
pilosidade curta, de comprimento igual ou inferior a metade da grossura (lo
segmento; segrnentos III e IV mais afilados, pilosos, cerca (le 6 ou mais vezes
mais curtos que o segmento II. Cabeqa vista de lado, com fronte visivelmente
pontuda, clipeo saliente, fortemente arredondado em sua margem anterior, se-

1 Recebido para pul)Iica(f5o a 24 de maio (le 1964.


