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ABSTRACT

The authors describe three new genera and four new species of Miridae, Hemiptera as follows: Catarinea
n.gen., C. plaumanni n.sp., Nova Teutonia, Santa Catarina; Guianella paraibensis n.sp.; Soledade,
Paraiba; Tijucaphylus n.gen., T. carioca n.sp., Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro; Xavantinisca n.gen., X.
matogrossensis n.sp., Xavantina-Cachimbo Expedition, Mato Grosso. Figures of habitus and male
genitalia are included.
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INTRODUDAO

Tr~s g~neros e quatro espdcies novas de
mirideos neotropicais forarn encontrados na
colesao de referencia do primeiro autor e descritos
neste trabalho. As refer8ncias bibliograficas para
os mesmos poder~o ser encontradas em Carvalho,
1955 e 1984.

As ilustrag6es que figuram no texto foram
feitas por Paulo Roberto Nascimento, Maria Lilia
Gomide da Silva e pelo autor junior, sob
supervisAo do autor senior.

Catarinea n.gen.

Mirinae, Mirini. Especie de porte grande,
corpo levemente pontuado, recoberto por p~los
curtos e esparsos, alongado-oval.

Cabesa saliente na fronte, v6rtice com mar-
gem posterior arredondada, olhos contiguos ao
pronoto, um pouco salientes para fora, clipeo ar-
redondado, jugo e loro salientes corn urna ranhura
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entre eles, bdcula tamb6m saliente; rostro
alcanqando as coxas II, segmento I engrossado
para o Apice; antena I pouco mais longa que o
v6rtice, segmento II cerca de tr~s vezes mais largo
que o I, recoberta por p~los curtos.

Pronoto rugoso-pontuado (fmamente),
provido de colar largo, calos salientes; mesoescuto
descoberto, escutelo grande, um pouco saliente.

Hemi6litros com nervuras salientes,
sobretudo no clavo, embdlio largo, cuineo distinta-
mente mais longo que largo na base, nervuras da
membrana alongadas, arredondadas apicalmente.

Lado inferior do corpo com peritrema ostiolar
grande, famures com poucos p~1os, tibias com
p~los e espinhos, estes ultimos mais curtos que a
largura das mesmas.

Espdcie-tipo: Catarinea plaumanni n.sp.
Difere dos outros generos de grande porte de

Mirini Hanh por ter o pronoto mugoso-pontuado,
hemi6litros pontuados, colar largo, pela mor-
fologia da fronte e das ar6olas.

0 nome genenico 6 alusivo a Santa Catarina,
Estado do Brasil onde a fauna hemipterol6gica 6
mais ou menos bem conhecida.
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