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ESTUDO DA VENAÇÁO ALAR DE Coccicopmius citricola,
Exochomus bimacutosus e Curinus sp.íCOLEOPTERA, COCCIN ELLIDAE)
LÊ DA ALVES DE LUNA
Bióloga. Prof. Substituta da Faculdade de f ormação de Professores
de Nazaré da Mata.
ARLENE BEZERRA RODRIGUES DOS SANTOS
Prof. Auxiliar do Dep. de Biologia da UFRPE.
A venaçáo nos Coleópteros é considerada por alguns autores, como um sistema que não permite o fácil mconhet imento das famílias, nas, sim entre insetos de outras ordens. Entretanto, vários estudos sobre este aspecto, vêm sendo desenvolvidos desde o século passado até os dias atuais. Com
tase no trabalho de interpretação da venaçáo alar das famílias Coccinellidea e Cerambycidae (Coleoptera), desenvolvido por MARINONI & ALMEIDA (1983), fez-se o estudo da venaçáo alar de Coccidophilus citricola, Exochomus bimacutosus e Curinus sp. (Coleoptera, Coçcinellidae), com a finali
dade de esclarecer mais um caráter sistemático destas espécies. Para este estudo foram 0'ssecados
exemplares das três espécies, utilizando-se dois métodos de dissecaçáo: a) dissecaçáo dos insetos
retirados diretamente do álcool; b) dissecaçáo dos insetos colocados em água fervente durante três
minutos. Após serem dissecadas as asas foram montadas em lâminu.as e levados qo microscópio para que pudessem ser observados detalhes da venaçáo. De acordo com os resultados obtidos, observou-se que a venaçao das três espécies estudadas pouco varia da venaçáo da famflia. A espécie que
apresentou uma maior variação na venaçáo foi C. citricola, sendo esta, relacionada com a ausência
de algumas veias como: A Setor Anterior (SA), Setor Posterior (SP), a Plical (P). a Empusal (E), a 1»
Anal (IA) e a 2^ Anal (2A), esta foi uma das principais cara teríslicas que tornou possível destinguí-la
das outras duas espécies estudadas. Com relação a E. bimacutosus e Curinus sp., observou-se que
há bastante semelhanças na venaçáo destas duas espécies, tendo sido observadas as seguintes variações: a) desaparecimento da Plical (P) em E. bimacutosus, b) a setor (S), mais bem marcada em E.
bimat ulosus, que em Curinus sp.; c) a Setor-média antenor (s-ma), representada em E Limacutosus
por uma mancha curta de forma mais ou menos triangular, enquanto que em Curinus sp., está veia
apresenta-se de forma alongada e fortemente marcada: d) a venaçáo apresentou-se mais bem marcada e forte em Curinus sp. que em E. bimacutosus.
INTRODUÇÃO
Apesar de alguns autores não considerar a venaçao nos coledpteros, co-
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Figura 1 - Venaçáo da asa posterior de C. citricola: C = Costa; Sc = Subcosta; R = Rádio; arc =
árculo; S =setor; s-ma = setor-media anterior; M = Media; Cu Cúbito, (aumento:120x)
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espécie (figura
(figura 2).
2). A
A veia
veia Média
Mbdia (M)
(M),apresenta-se
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pontoque
quedelimita
delimitaoolobo
lobovanal
vanaldo
dojugal
jugal
(figura 3).
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manchana
naextremidade
extremidadebasal
basalda
daEmpuEmpuEmpusal
è representada
sal
sal bb (Eb)
(Eb) (figura
(figura 2),
2). interpretada
interpretada por
por MARINONI
MARINONI&81ALMEIDA
ALMEIDA (1983),
(1983).como
comoum
um
resto longitudinal
longitudinal da
da Empusal
Empusal(E).
(E).
resto
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Figura 2 - Venação da aaa
asa posterior de E. bimaculosus
Figura
bimaculosus: CC == Costa:
Costa; Sc
Sc == Subcosta,
Subcnsta, RR == Rádio;
Rádio; Arc
Are ==árculo;
áreulo; SS==Setor;
SetonSA
SA==
Setor Anterior;
Posterior; s-ma = Setor-Media
Setor-Média Anterior;
Anterior; MM == Média;
Média' MA
MA == MBdia
MédiaAnterior;
Anterior; MP
MP ==MBdia
Méd a
Anterior; SP = Setor Posterior;
Posterior;
Empusal; Ea
Ea = Empusal
Empusal a;
a; Eb
Eb == Empusal
Empusal b;b; 1A
IA == Ia.
1a. Anal;
Anal; 2A
2A == 2a.
2a.Anal
Anala;a; 2Ab
2Ab==2a.
2a.
Posterior; Cu =
= Cúbito;
Cúbito; E = Empusal;
Anal b; (aumento:
(aumento: 128x)
Anal
128x)
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Figura
Figura 33 -- Venação
Venaçáo de
de E.
E bimaculosus
b~rnaculosus.Veias
Veias posteriores:
posteriores: EE == Empusal:
Empusal: IA
I A == Ia.
l a . Anal:
Anal. 2A
2A ==2a.
2a.
2a. Anal
Anal a;
a; 2AB
2AB == 2a.
2a. Anal
Anal b:b; {aumento:
(aumento:190x)
190x)
Anal. 2Aa
2Aa == 2a.
Anal;
VENAÇÃO
VENAÇAO ALAR
ALAR DE
DE Curinus
Curinus sp.
sp.
A descrição
descrição da
da venação
venaçáo desta
desta espécie
espécie (figura
(figura4),
4), praticamente
praticamentecorresponde
corresponde
aa mesma
E. bimaculosus
bimaculosus uma
uma vez
vez que
que há
há bastante
bastante semelhanças,
semelhanças, quanquanmesma feita
feita para
para E.
to
to ãs
as veias
veias Costa
Costa (C),
(C), aa Subcosta
Subcosta (Sc),
(Sc),aa Rádio
Rádio (R)
( R ) ee demais
demais veias
veias encontradas
encontradas na
na
região
Asa.Entretanto, fatos
fatos importantes
importantes devem
devem
região Anterior,
Anterior, Posterior
Posterior ee Apical
Apical da
da Ai>a.Entretanto,
ser observados
Curinus sp.,
sp., no
no que
que diz
diz respeito
respeito aa representação
representação
observados na
na venação
venação de
de Curinus
da
(S-ma), que
que éé representada
representada por
por uma
uma mancha
manchaalongada
alongada
da Setor-média
Setor-média anterior
anterior (S-ma),
bem
bem marcada
marcada ee forte
forte com
com relação
relação àà presença
presença da
da veia
veia Plical
Plical (P),
(P), que
que éé represenrepresentada
basal, como
como pela
pela mancha
mancha alongada
alongada junto
junto aa exextada tanto
tanto pelo
pelo esclerosamento
esclerosamento basal,
tremidade distai
dista1da
da IVP
MP ++ Cu
Cu (figuras
(figuras44 ee 5).
5).
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Figura44 - -Venação
Venaçfioda
daasa
asaposterior
posteriorde
deCurinus
curinursp..
sp.: CC—=Costa;
Costa;Sc
Sc—=Subcosta,
Subcosta;RR—=Rádio,
Rbdio;Are
Arc =áreulo,
drcub;S S =
Figura
Setor, SA
Setor-Media Anterior; M = Mddia; MA = ~ é d i Anterior;
a
MP = MWia PosteAnterior; SP
~p ==Setor
setorPosterior;
Posterior;s-ma ==Setor-Média
Anterior;
Anterior; M = Média; MA = Media Anterior; MP==2a.
Média
=
Anal;I
cu==Cúbito;
Cijbito; Pp==Plical;
Plical;EE==Empusal;
Empusal;Ea
Ea==Empusal
Ernpusala;a;Eb
Eb==Empusal
Empusalb:b:1AI A==1a.
Ia.Anal;
Anal;2A = 2a. Anal;
rior:
- . Cu
rior;
2a. Anal a; 2Ab = 2a. Anal b; (aumento: 128x1
2a.
Anal a; 2Ab = 2a. Anal b; (aumento; 128x)
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Figura
Figura 55 -- Venação
Venaçáo de
de Cunnus
Cunnus sp.
sp. Veias
Veias posteriores:
posteriores: PP == Plical;
Plical; EE ==Empusal;
Empusal;Ea
Ea==Empusal
Empusal
Eb == Empusal
Empusal b;
b; IA
I A == Ia.
1a. Anal;
Anal; 2A
2A == 2a.
2a. Anal;
Anal; 2Aa
2Aa == 2a.
2a. Anal
Anal a;a; 2Ab
2Ab ==2a.
2a.
a;a; Eb
Anal b;
b; (aumento;
(aumento: 136x)
136x)
Anal

DISCUSSÃO
Das três
três espécies
espécies estudadas,
estudadas, aquela
aquela que
que apresenta
apresenta aa venação
venação mais
mais bem
bem
Das
marcada ee forte
forte éé Curinus
Curinus sp.,
sp., (figura
(figura 4)
4) onde
onde foram
foram observadas,
observadas, todas
todas as
as veias
veias
marcada
características da
da família.
família. Esta,
Esta, se
se assemelha
assemelha bastante
bastante aadeE.
de E.bimaculosus
bimaculosus (figura
(figura
características
2),
21, existindo
existindo algumas
algumas variações
variações que
que serão
serão discutidas
discutidas logo
logo adiante.
adiante. Entretanto,
Entretanto, aa
venação
venaçáo de
de C.
C. citricola,
citricola, nao
não éétão
tão bem
bem marcada
marcada quanto
quanto aa das
das duas
duasespécies
espéciesanteanteriores
riores ee se
se apresenta
apresenta oastante
bastante reduzida,
reduzida, com
com poucas
poucasveias,
veias, mas
mas não
nãofoge
foge ao
ao momodelo
delo da
da família
família (figura
(figura 1).
1).
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PRINCIPAIS VARIAÇÕES OBSERVADAS ENTRE AS TRÊS ESPÉCIES
As principais
principais variações
variações observadas
observadasestão
estãorelacionadas
relacionadascom;
com:
Ausência
Provavelmente, Por
Causada,Provavelmente,
PorRedução
Reduçãoouo uAcolaAcolaAusência de
de Algumas
Algumas Veias
Veias, Causada,
mento
mento
Em C.
Em
C. citrícola,
citricola, aa venação
venação apresenta-se
apresenta-se reduzida,
reduzida, resumindo-se,
resumindo-se,praticapraticamente, às
8s veias
veias Costa
Costa (C),
(C), Subcosta
Subcosta(Sc),
(Sc),Rádio
Rádio(R),
(R),ao
aoárculo
árculo(are),
(arc),a aveia
veiaCúbito
Cúbito
(Cu)
(S). Não
Não foram
foram observadas,
observadas,aaSetor
SetorAnterior
Anterior(SA),
(SAI.a aSetor
SetorPostePoste(Cu) ee aa Setor
Setor (S).
rior
(1Aee 2A),
2A).nem
nemaaPlical
Plical(P)
(P)e ea aEmpusal
Empusal(E),
(E),provavelprovavelrior (SP),
(SP), as
as veias
veias anais
anais (IA
mente
mente deve
deve ter
ter ocorrido
ocorridoaatotal
totalredução
reduçãodestas
destasveias
veiaslevando
levandoaos
aosseus
seusdesaparedesaparecimentos
1).
cimentos (figura
(figura1).
A veia
veia Plical
Plical (P),
(P), é4 facilmente
facilmentedefinida
definidaem
emCurinus
Curinussp.,
sp., sendo
sendorepresentada
representada
tanto
tanto pelo
pelo esclerosamento
esclerosamento basal,
basal, como
comopela
pelamancha
manchaalongada
alongadajunto
juntoa' áextremiextremidade
Cu (figuras
(figuras44ee5).
5).Entretanto,
Entretanto,em
emE.Ebimaculosus,
. bimaculosus,esta
estaveia
veia
dade apical
apical da
da MP
MP ++ Cu
não
não éR definida
definida pelo
pelo esclerosamento
esclerosamento basal,
basal, nem
nemfoi
foiobservado
observadoo oseu
seureaparecireaparecimento
Cu(figura
(figura2).
2).Provavelmente
Provavelmentedeve
deveter
ter
mento junto
junto a'extremidade
áextremidade apical
apicalda
daMP
MP++Cu
ocorrido, ou
Cúbito(Cu),
(Cu),em
em
ou aa total
total redução
reduçãoda
daPlical
Plical(P),
(P),ou
o uooseu
seuacolamento
acolamentoà aCúbito
quase
ALMEIDA(1983),
(1983),o odesapadesapaquase toda
toda aa sua
sua extensão.
extensão. Segundo
SegundoMARINONI
MARINONI&&ALMEIDA
recimento
(P), por
por simples
simplesredução
reduçãoou
ouacolamento
acolamentoà aCúbito
Cúbito(Cu),
(Cu),em
em
recimento da
da Plical
Plical (P),
quase
sua extensão,
extensão, parece
pareceocorrer
ocorrerem
emfamílias
familiasem
emque
quea aárea
áreavanal
vanalé Rrerequase toda
toda aa sua
duzida.

Associação
Associação da
da Subcosta
Subcosta(Sc)
(Sc)eeRádio
Rádio(R)
(R)
Em
E. bimaculosus
bimaculosus ee Curinus
Curinussp.,
sp., aaSubcosta
Subcosta(Sc)
(Sc)e ea aRádio
Rádio(R),
(R),são
sãobem
bem
Em £.
definidas
definidas desde
desde as
as suas
suas bases
basesaté
atéaametade
metadedo
docomprimento
comprimentodadaasa,
asa,onde
ondeamambas, unem-se
unem-se através
atravbs de
de uma
umacurvatura
curvaturaem
emdireção
direçãoà àSetor
Setor(S)
(SI(figuras
(figuras2 2e e
4).4).
Enquanto
Enquanto que
que em
em C.
C. citrícola,
citricola,este
estefato
fatonão
náofoi
foiobservado,
observado,uma
umavez
vezque
quea aSubSubcosta (Sc)
(Sc)ee aa Rádio
Rádio(R),
(R),se
seassociam
associamainda
aindabem
bempróximo
prdximoàsàssuas
suasbases
bases(figura
(figura1).1).
costa
Representaçãoda
daSetor
Setor(S)
(S)
Representação

A
em
A Setor
Setor (S),
(S), está
está presente
presenteem
emtodas
todasas
astrês
trêsespécies
espbciesestudadas.
estudadas.Porém
Porem
em
C.
C. citrícola
citricola ee E.
E. bimaculosus,
bimaculosus,esta
estaveia
veiaapresenta-se
apresenta-secontínua
contlnuae ebem
bemmarcada
marcada(fi-(figuras 11ee 2).
2). Enquanto
Enquantoque
queem
emCurinus
Curinussp.,
sp., esta,
esta,não
nãoé btão
tãobem
bemmarcada
marcadaquanto
quanto
guras
nas
nas duas
duas espécies
espbciesanteriores
anterioreseeapresenta
apresentauma
umadescontinuidade
descontinuidadenonoseu
seupercurso
percurso
(figura
4).
(figura4).
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Representação
da âetor-meaia
Setor-media anterior
anterior(s-ma;
(s-ma)
Representação ua

A Setor-média
Setor-média anterior
anterior (s-ma),
(s-ma), éé bem
bemdefinida
definida em
em E.E.b,naculosus,
bimaculosus,sendo
sendo
representada
representada por
por uma
uma mancha
mancha curta
curta de
deforma
forma mais
maisou
ou menos
menostriangular
triangular(figura
(figura
2).
2).Já em
em Curinus
Curinus sp.,
sp., esta
esta veia
veia ééfortemente
fortemente marcada,
marcada, sendo
sendorepresentada
representadapor
por
uma
uma mancha
mancha alongada
alongada (figura
(figura 4).
4). Enquanto
Enquanto que
que em
em C.
C.citricola,
citricola,há
háuma
umafraca
fraca
mancha
1).Esta
Estamanmanmancha transversa
transversa que
que provavelmente
provavelmente representa
representa aas-ma
s-ma(figura
(figura1).
cha
considerada por
por MARINONI
MARINONI && ALMEIDA
ALMEIDA (1983),
(1983),
cha que
que representa
representa aa s-ma
s-ma éé considerada
como
como aa unira
Única veia
veia transversa
transversa de
de Coccinellidae
Coccinellidaeeefoi
foiobservada
observada nas
nastres
trêsespécies
espécies
estudadas como
como tal.
tal.
Redução
(M)
Redução da
da veia
veia Média
Media (M)
Nas três
três espécies
espécies estudadas,
estudadas, aa veia
veia Média
Média iM),
(M),apresenta-se
apresenta-se reduzida
reduzidanas
nas
Nas
sua
sua base,
base, porém
porém em
em E.
E.bimaculosus
bimaculosus eeCurinus
Curinussp.,
sp., esta
estaveia
veiaééfacilmente
facilmentedefinida,
definida,
sendo
Cúbito(Cu)
(Cu)eeapresenapresensendo representada
representada por
por uma
uma forte
forte porção,
porção, unindo-se
unindo-se àa Cubito
ta-se
ta-se com
com padrão
padrão Cantharóide
Cantharóide (figuras
(figuras22 e.4).
e.4). Em
EmC.
C.citricola,
citricola,encontrou-se
encontrou-se de
de
certa
(M),pois,nesta
pois,nestaespécie^
espécietarerecerta forma
forma dificuldades
dificuldades para
para definir
definir aa veia
veia Média
Média(M),
dução da
da base
base desta
desta veia
veia éé muito
dução
muito intensa,
intensa, sendo
sendoesta
esta representada,
representada,apenas^
apenaç,por
por
uma pequena
pequena ee fraca
fraca porção,
uma
porçiio, fusionando-se
fusionando-seàaCúbito
Cúbito(Cu)
(Cu)(figura
(figura1).
1).

DISCUSSÃO
Curvatura
Curvatura Distai
Dista1da
da Cúbito
Cúbito(Cu)
(Cu)
Esta
C.citricola,
citicola, apresenta
apresentaum
u mpercurso
percursomais
maisou
oumenos
menosreto
retoaaparparEsta veia
veia em
em C.
tir da
da sua
sua base,
base, sofrendo
sofrendo uma
uma leve
leve curvatura
curvatura bem
bem próximo
próximoaasua
suaextremidade
extremidade
distai
1). Enquanto
Enquanto que
que em
em E.E.bimaculosus
bimaculosus eeCurinus
Curinussp.,
sp., aaCúbito
Cúbito(Cu),
(Cu),
distal (figura
(figura 1).
apresenta
apresenta um
u m percurso
percurso curvo
curvo desde
desde aasua
suabase,
base,sendo
sendoesta
estacurvatura
curvaturabem
bemacenacentuada
fusiotuada na
na sua
sua parte
parte distai,
distal, aproximadamente
aproximadamenteno
noponto
pontoque
quecorresponde
correspondeao
aofusionamento
namento da
da Média
Média (M)
(M) aaesta
estaveia^
veiatoque
queparece
pareceser
seruma
umacaracterística
característicada
dafamília
família
(figuras
4).
(figuras22 ee 4).
SISTEMA
SISTEMA PROPOSTO
PROPOSTO POR
POR HAMILTON
HAMILTON (1971/72),
(1971/72),citado
citado por
por MARINONI
MARTNONI&&
ALMEIDA (1983)
(1983)
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C=Costa; Sc=Subcosta; R=Ráclio;
R=R6dio; SA=Setor
SA=Setor Anterior;
Anterior; SP=betor
SP=Setor PostePosterior; M
= Média; IVlA=Méclia
= IVIédia Posterior;
M=Média;
MA=Mbdia Anterior;
Anterior; MP
MP=Média
Posterior; Cu=Cúbito;
Cu=CÚbito;
A = l a . Anal;
Anal; 2A=2a.
2A=2a. Anal.
Anal.
P=Plical; EE=Empusal;
= Empusal; 1l A=la.
Analisando-se oo sistema
sistema acima
acima ee comparando-o
comparando-o com
com oo hipotético
hipotético tipo
tipo
Analisando-se
(1947). observou-se
observou-se que
queas
asveias.
veias, Costa
Costa(C),
(C),Subcosta
Subcosta
proposto por COMSTOCK
COMSTOCK (1947),
proposto
Radio (R), Média
Média (M)
(M) ee Cúbito
Cúbito (Cu),
(Cu), quando
quando aaterminologia,
terminologia, apresentam-se
apresentam-se
(Sc), Rádio
(Sc),
constante nos
nos dois
dois sistemas.
sistemas. As
As divergências
diverg9ncias aparecem
aparecem aapartir
partirdas
dasnovas
novasveias
veias
propostas
por HAMILTON
HAMILTON (1971/72)
(1971172) citado
citado por
por MARINONI
MARINONI &&ALMEIDA
ALMEIDA (1983),
(1983).
propostas por
como
(SA), Setor
Setor Posterior
Posterior(SP),
(SP),Plical
Plical(P)
(P)eeEmpusal
Empusal(E).
(E).
como as
as veias
veias Setor
Setor Anterior
Anterior (SA),
Provavelmente
as primeiras
primeiras resultaram
resultaram do
dofusionamento
fusionamentode
deoutras
outrasveias
veiasdas
dasrereProvavelmente as
Supbe-se que
queas
asveias,
veias,Plica
Plica(P)
( P )eeEmpusal
Empusal(E)
(E)corcorgiões anterior ee apical
apical da
da asa.
asa. Supõe-se
respondam, possivelmente
possivelmente àquelas
àquelas já
ja existentes
existentes na
na região
região posterior
posterior da
daasa,
asa, ou
ou
seja,as veias
veias anais
anais provavelmente
provavelmente aaIa.
Ia. Anal
Anal (IA)
( I A )eeaa2a.
2a.Anal
Anal(2A)
(2A)só
s6mudando
mudandooo
termo empregado.

CONCLUSÕES
De
De acordo
acordo com
com os
os resultados
resultados obtidos,
obtidos, observou-se
observou-seque
queaavenação
venaçáodas
dastrês
três
famllia.
espécies estudadas
espbcies
estudadas pouco
pouco varia
varia da
da venação
venação da
dafamília.
Das três espécies
Das
espbcies aa que
que apresentou
apresentou uma
uma maior
maiorvariação
variação na
navenação
venaçãofoi
foiC.C.
citricola,
com aa ausência
citricola, sendo
sendo esta
esta relacionada^
relacionada, principalmente,
principalmente,com
ausência de
de algumas
algumas
por redução,
redução, no
nocaso,
caso, aaSetor
SetorAnterior
Anterior(SA),
(SAI,aaSe
Seveias, causada,possivelmente, por
tor Posterior
Posterior (SP),
(SP), aa Plical
Plical (P),
(P), aa Empusal
Empusal (E),
(E),aa Ia.
la. Anal
Anal (IA)
( I A )eeaa2a.
2a.Anal
Anal(2A).
(2A).
Esta
uma das
das principais
principais características
características da
da venação
venação de
deC.C.citricola,
cítncola,que
quetomou
tomou
Esta foi uma
possivel
distiguf-la,facilmente,das outras
outras duas
duasespécies
espéciesestudadas.
estudadas.
possível distiguí-la,facilmente,das
Com relação
relação aa E.
Com
E. bimaculosus
bimaculosus ee Curinus
Curinus sp.,
sp., observou-se
observou-se que
que há
h6bastante
bastante
semelhança na
na venação
venação destas
destas duas
duas espécies,
espbcies, contudo,
contudo, não
nãose
seencontrou
encontroudifidificuldades para
culdades
para identificá-las,
identificá-las, visto
visto as
as principais
principaisvariações
variaçõesobservadas
observadas: :
desaparecimento da
da Plical
Plical (P)
(P) em
em E.
E. bimaculosus,
bimaculosus,causado
causado provaprovaa) o desaparecimento
velmente por redução
redução ou
ou acolamento
acolamento àà Cúbito
Cúbito (Cu);
(Cu);
b)
b) aa Setor (S),
( S ) , que
que em
em E.
E. bimaculosus,
bimaculosus, apresentou-se
apresentou-se bem
bemmarcada
marcadacom
com
um
u m percurso
percurso contínuo, enquanto
enquanto que
que em
emCurinus
Curinussp.,
sp., esta
estaveia
veiaapresenapresentou
uma descontinuidade
descontinuidade no
no seu
seu percurso;
percurso;
tou uma

c)
Setor-média anterior{S-Ma),|representada
anterior (S-Ma),(representadaem
emEE.bimaculosus
bimaculosuspor
poruma
uma
c) a Setor-média
curta de
de forma
forma mais
mais ou
o u menos
menos triangular,
triangular, enquanto
enquanto que
queem
em
mancha curta
Curinus sp.,
Curinus
sp., esta
esta veia
veia foi
foi definida
definida por
por uma
uma alongada
alongada eefortemente
fortementemarmarcada;

Cad.
&nega Univ.
Unlv. Fed.
Fed. Rural
RuralPE.
PE. Sér
.%r BioL, Recife,
Recife,(2):
(2):77-90,
77-90,1987
1987
lad. Õmega

89
d) a venação apresentou-se mais bem marcada e forte em Curínus sp.,
que em E. blmaculosus.
Considerando-se as variações observadas entre as três espécies, julga se
ser a venação um caráter sistemático importante, pois através destas variações,
foi possível identificá-las sem grandes dificuldades.
Apesar de existir outros caracteres sistemáticos considerados por outros
autores, como mais eficazes, para identificar as espécies dentro das famílias de
Coleoptera, deve-se dar considerável importância ao estudo da venação, uma
vez que poderá constituir um caráter muito importante para a sistemática deste
grupo de insetos.
ABSTRACT
Some authors consider the venation of the wings o( Coleoptera do not allow an easy recognition
ot the families like other Order. However, emanystudiesonthis 1 subject has benn made since last
century. Based on MARINONI & ALMEIDA'S (1983) work about the reinterpretation of the wing
venation of the families Coccinellidae, an Cerambycidae, we decided to study the venation of C.
citricola, E. bimaculosus and Curínus sp., in order to explain one more especific character in these
especies. It has been adopted the Hamilton^ system which has modified the forme ones, giving new
names to the veins. In this study were dissecated individuais of the three species, according two
methods of dissection: a) the insects have been taken diretly from alcohol; b) the insecls have been put
in boillínç, water for three minutes before dissection. After dissection, the wings were put on the slide of
the microscope and observed.
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