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Difere de Neostenotus Reuter, 1905, do qual
muito se aproxima, por nao ter a porqAo anterior
do pronoto com mancha preta. Aproxima-se
tamb6m de Taylorilygus Leston, 1952, diferen-
ciando-se pela posi&o dos olhos. De ambos por
ter o corpo muito menos piloso.

0 nome gen6rico 6 alusivo A Xavantina, Es-
tado de Goids, Brasil.

Xavantinisca matogrossensis n.sp.

(Figs. 2, 13-15)

Caracterizada pela coloragio do corpo e pela
morfologia da genitfilia do macho.

Macho: comprimento 5,6 mm, largura 2,0
mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largura 1,9
mm, vrtice 0,40 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,7 mm; II, 2,8 mm; III, 1,2 mm; IV, 0,8
mm. Pronoto: comprimento 0,9 mm, largura na
base 1,8 mm. Cilneo: comprimento 0,90 mm, lar-
gura na base 0,60 mm (hol6tipo).

Coloraggo geral do corpo pAlido-amarelada
ou pilido-esverdeada; emb61io verde no Apice das
margens interna e extema, segmento II da antena
no Spice e segmentos III e IV negros, olhos casta-
nhos.

Lado inferior do corpo pAlido-amarelado.
Genitdlia: v6sica (Fig. 13) com um espiculo

bem marcado, lobos com denticulos, tubo seminal
distal longo. ParAmero esquerdo (Fig. 14) tendo
lobo basal muito desenvolvido, falciforme, ex-
tremidade apical em ponta, p~1os dorsais curtos.
ParAmero direito (Fig. 15) mais largo na regiAo
subapical, terminado em ponta curva e afilada para
a extremidade.

Fimea: desconhecida.
Holdtipo: macho, Brazil: Mato Grosso,

12044'N e 51045'W, 5.XII.1960, WJ. Knight, Dry
Forest, Xavantina-Cachimbo Expedition, 1967-
1969, BM 1970-192, na coIeNo do Museu
Nacional, Rio de Janeiro.

O nome especifico e alusivo ao Estado de
Mato Grosso, Brasil.
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