
CARVALHO

o presente e a inclusio de outras ainda novas para a
ci~ncia.

Nesse genero a coloraao geral mostra-se
bastante varidvel, mas mesmo assim permite a diag-
nose das espdcies. A genitAlia mostra padrao generi-
co, sendo os parineros bons indicadores especfficos.
O pnis, .muito pequeno e de diffcil estudo, tamb6m
revela bons caracteres diferenciais.

Apesar do trabalho referir-se a esp6cies sul-
americanas o autor julgou de bom proveito a revisio
do lect6tipo da espdcie Faloria poetica Distant,
1884, Guatemala.

Os desenhos que figuram no texto sao de au-
toria de Paulo Roberto Nascimento e Maria Lilia
Gomide da Silva, sob a supervisao do autor.

Falconia Distant, 1884
Falconia Distant, 1884:298.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado,
fortemente pontuado (mesmo na cabeca, c6neo e
mesoesterno), pubescencia curta e semi-erecta.

Cabeca vertical, mais larga que longa, vdrtice
marginado, reto posteriormente, fronte redonda,
olhos contfguos ao pronoto; antena cilindrica, seg-
mentos de comprimento variAvel, segmento I leve-
mente mais engrossado sub-basalmente em algumas
esp6cies, pelos de comprimento aproximadamente
igual A grossura dos segmentos; rostro curto, alcan-
gando do Apice das coxas I A base das coxas II.

Pronoto em geral visivelmente estreitado no
meio, calos grandes, colar deprimido, margem pos-
terior muito levemente convexa, ingulos posteriores
arredondados; mesoescuto geralmente encoberto, es-
cutelo plano.

Hemidlitro visivelmente inclinado para baixo
na porqSo basal do lado externo na nervura radial,
cdneo de tanmanho varidvel, fratura cuneal variando
de horizontal a oblfqua; membrana de comprimento
variAvel, ar6ola arredondada apicalmente.

Espdcie-tipo do g~nero: Falconiapoetica Dis-
tant, 1884

Genero bastante semelhante a Falconiodes
Reuter, 1905 do qual difere por possuir os lados do
corpo menos arredondados e olhos contfguos ao pro-
noto.

CHAVE PARA IDENTIFICA4AO
DAS ESPtiCIES SUL-AMERICANAS

DO GENERO FALCONIA

1. Ambos os sexos de coloraqdo superior do corpo
preta, uniforme..2

- Pelo menos um dos sexos com corpo tendo &ras
pflido-amareladas ou lutescentes superiormente
.............................3

2. Corpo fortemente estreitado no pronoto; seg-
mento IIda antena de comprimento igual a lar-

gura da cabea.....................
... ....... BALLOVI (Knight e Carvaiho)

- Corpo nao estreitado no pronoto; segmento II
da antena mais longo que a largura da cabega........................NIGRA n.sp.

3. Espcie de pequeno porte (macho abaixo de
3,0 mm de comprimento); segmento I da antena
mais curto que alargura do vdrtice, segmentoII
da largura da cabeja .... . MINOR Carvaiho

- Espdcies de porte maior (machos acima de
3,0 mm de comprinmento); segmentol da antena
igual ou maior que a largura no vdrtice, seg-
mentoII mais longo que a largura na cabeqa..
........................

4
4. Espcies de colorafio predominante p~ido-

amarelada; pronoto fortemente constrito no
meio; antenas geralmente pdidas em sua maior
extenslo ............ 5

- Espc-ies geralmente com coloragio negra no
clavo; antenas negras em sua maior extensio..

......................................6
5. Manchas ao lado da comissura corial separadas e

bem nftidas; rostro curto, alcangando apenas o
dpice das coxasI ....... PARAVARA n.sp.

- Mancha da comissura corialdnica; rostro alcan-
qando o meio do mesoesterno ...........
.... . . . . . TUPIANA Carvaiho

6. Ccneo totalmente negro ou com Spice ou mar-
gem interna negros em exemplares machos ou
de ambos os sexos .................. 7

- C6neo totalmente pdido-amarelado em toda sua
extensdo nos machos ............... 9

7. Espcie de coloraio negra com duas manchas
lutescentes no pronoto; segmento I da antena
aproximadamente igual A largura da cabeqa
.... . . . . SCHAFFNERI n.sp.

- Espcies, quando negras, sem as manchas men-
cionadas acima; segmento I da antena mais curto
quealarguradacabeia .....o ........ 8

8. Cor predominantemente negra; regiao posterior
da cabega e Area posterior do disco com predo-
mmincia de cor negra...............
........ ........ANTIOQUIANA n.sp.

- Cor predominantemente pdlido-amarelada; re-
gifo posterior da cabeqa e Area posterior do dis-
co notadamente mais claros.............
.................... INCAICA n.sp.

9. Espdcie de corpo muito alongado; segmento I da
antena cerca de duas vezes mais longo que a lar-
gura da cabega; femur III com mancha escura
subapical .CALLANGANA n.sp.

- Espdcies quando alongadas, com segmento I da
antena de comprimento igual ou apenas pouco
mais longo que a largura do vdrtice; femur sem a
mancha acima ......... 10

10. Pronoto, escutelo e clavo pretos .... 11
- Pronoto, escutelo e clavo pfidos ou parcial ou
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