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Glossário
A

I

B

M

Albo - branco.

Bordo anterior do pronoto - margem anterior do pronoto.
Bordo Ventral - margem ventral da taça genital do macho
(pigóforo).

C

Carena - quilha; elevação.
Concolor - de mesma coloração.
Confluentes - que se unem.
Cório - região coriácea dos élitros.
Cosmopolita - com distribuição mundial.
Costa - margem externa do cório.
Crenulado - serrilhado com “dentes” disformes em tamanho (largura e altura).

D

Delgado - com pouca espessura. Fino. Delicado.
Distância Interocular - distância entre os olhos.

E

Espinho abdominal - projeção espinhosa da porção anterior do terceiro segmento abdominal que se projeta em direção
ao metasterno.
Esternito abdominal - o mesmo que segmento abdominal.

F

Ferrugíneo - avermelhado.
Freno - Depressão da margem lateral do escutelo que
se estende mais ou menos até ao nível da constrição, onde se
fixam as asas quando em repouso.

G

Glabra - desprovida de pelos.

Imaculado - sem manchas.

Mácula - o mesmo que mancha.
Margem lateral do pronoto - o mesmo que margem ânterolateral.
Meso- - mediano(a); segundo(a).
Meta- - posterior; terceiro(a).

O

Ocre - coloração parda.
Ostíolo – abertura da glândula de cheiro

P

Peritrema- o mesmo que ruga ostiolar; margem do ostíolo
elevada com formas que variam entre os grupos.
Pigóforo - genitália do macho.
Pontuações - marcas circulares no exoesqueleto, ao se
juntarem podem formar rugas
Pré-apicais - antes do ápice; próximo do ápice.
Pró- - anterior; primeiro(a).
Processo Anteocular - projeção de forma variada em posição anterior aos olhos, junto a base das jugas.

R

Reticulado - que forma retículos; rede; malha.

S

Serrilhado - recortado como uma serra; que tem serrilha.
Sulco Mediano Abdominal - depressão; ruga; corte; vinco
em posição mediana no abdômen, em vista ventral.

T

Truncado - incompleto; terminado abruptamente.

U

Úmeros - o mesmo que Ângulos umerais.
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