
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO 

ENTOMOBRYOIDEA E SYMPHYPLEONA (COLLEMBOLA, HEXAPODA)  

EM REMANESCENTES DE MATA ATLÂNTICA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

________________________________________________ 

Dissertação de Mestrado 

Natal/RN, fevereiro de 2014 

DIEGO DIAS DA SILVA 



DIEGO DIAS DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTOMOBRYOIDEA E SYMPHYPLEONA (COLLEMBOLA, HEXAPODA) EM 

REMANESCENTES DE MATA ATLÂNTICA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Sistemática e Evolução da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre em Sistemática e Evolução. 

 

 

 

 

Orientador: Bruno Cavalcante Bellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2014  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Setorial do 

Centro de Biociências 

 

 
Silva, Diego Dias da. 

     Entomobryoidea e Symphypleona (Collembola, Hexapoda) em 

remanescentes de Mata Atlântica do Estado do Rio Grande do Norte / 

Diego Dias da Silva. – Natal, RN, 2014. 

  

       78 f.: il. 
 

       Orientador: Prof. Dr. Bruno Cavalcante Bellini 

        

     Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Biociências. Programa de Pós-Graduação em 

Sistemática e Evolução. 

 

1. Biodiversidade. – Dissertação. 2. Fauna edáfica. – Dissertação. 3. 

Artrópodes. – Dissertação. I. Bellini, Bruno Cavalcante. II. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  III. Título. 

 

RN/UF/BSE-CB                                               CDU 502/504 

 



DIEGO DIAS DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 ENTOMOBRYOIDEA E SYMPHYPLEONA (COLLEMBOLA, HEXAPODA) EM 

REMANESCENTES DE MATA ATLÂNTICA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Sistemática e Evolução da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre em Sistemática e Evolução. 

 

Área de concentração: Sistemática e Evolução. 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em 27/02/2014. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Dr. Bruno Cavalcante Bellini 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(Orientador) 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Dr. Ricardo Andreazze 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Dr. Douglas Zeppelini Filho 

Universidade Estadual da Paraíba 

 



Agradecimentos 

 

 Agradeço ao Dr. Bruno Cavalcante Bellini pela orientação e apoio durante o mestrado 

e ao programa de Pós-Graduação em Sistemática e Evolução pela concessão da bolsa REUNI. 

Também sou grato aos colegas Michael Meira e Ana Clarissa Rodrigues por me auxiliarem 

nas coletas e atividades de laboratório, respectivamente, aos doutores José Palacios-Vargas 

(UNAM/México) e Douglas Zeppelini (UEPB), que por sua vez proveram recursos e 

sugestões importantes para o desenvolvimento deste trabalho, e a banca por o avaliarem. Por 

fim, agradeço a minha família pelo apoio financeiro durante o mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Colêmbolos são pequenos artrópodes extremamente abundantes na natureza. São 

semelhantes a insetos em seu padrão de tagmose, ecologicamente muito importantes e podem 

ser usados como bioindicadores. Mais de 8.300 espécies já foram descritas no mundo, mas se 

estima que a riqueza real corresponda a um número muito maior. A Mata Atlântica 

corresponde ao domínio fitogeográfico mais alterado pela ação antrópica no Brasil, restando 

menos de 8,5% de sua cobertura original. No Rio Grande do Norte a Mata Atlântica cobre 

apenas 0,27% do território do Estado. Assim, considerando a importância de se conhecer a 

fauna de Collembola, sobretudo num ambiente ameaçado como a Mata Atlântica, este 

trabalho objetivou estudar a riqueza de colêmbolos Entomobryoidea e Symphypleona 

ocorrentes em dois remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte através de 

coletas ativas com aspirador entomológico e passivas com pitfall, durante os períodos de 

chuva e seca. Foram identificadas 22 espécies de colêmbolos, sendo que destas 19 (mais de 

85% do total) são novas para a ciência, incluindo um novo gênero da família Sminthuridae. 

As coletas realizadas no período chuvoso apresentaram praticamente o dobro de espécies em 

relação às realizadas no período seco. Este fato possivelmente está associado à dependência 

dos colêmbolos de umidade, assim como estratégias de resistência a período secos. São 

descritas quatro novas espécies, incluindo o novo gênero (Trogolaphysa sp.nov., Gen.nov. 

sp.nov., Szeptyckitheca sp.nov. e Sminthurinus sp.nov.). Este expressivo número de espécies 

novas identificadas, os novos registros para o gêneros e famílias para a Mata Atlântica do Rio 

Grande do Norte e a descoberta de um novo gênero corroboram o pressuposto que motivou 

este trabalho: o Rio Grande do Norte apresenta uma fauna de Collembola desconhecida e 

potencialmente diversificada. Além disso, foram geradas informações importantes sobre a 

morfologia das espécies descritas, que por sua vez são de grande importância para a 

sistemática dos Collembola. O novo gênero descrito faz parte de um visível subgrupo dentro 

da família Sminthuridae (aqueles com o unguis com cavidade) que aparentemente tem 

potencial para ser reconhecido futuramente em alguma categoria taxonômica supragenérica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biodiversidade, fauna edáfica, artrópodes ápteros, novas espécies, 

taxonomia. 

 

 



ABSTRACT 

 

 Springtails are small arthropods extremely abundant in nature. They are like insects in 

their pattern of tagmosis, ecologically very important and can be used as bioindicators. More 

than 8,300 species have been described worldwide, but it is estimated that the real richness of 

species corresponds to a much larger number. The Atlantic Forest is the phytogeographical 

area most affected by anthropic action in Brazil, leaving less than 8.5% of its original cover. 

In Rio Grande do Norte the Atlantic Forest covers only 0.27% of the state territory. Thus, 

considering the importance of understanding the fauna of Collembola, especially in an 

environment such as the threatened Atlantic Forest, this study investigated the richness of 

springtails Entomobryoidea and Symphypleona occurring in two remnants of Atlantic Forest 

of Rio Grande do Norte through active samples collections with entomological aspirator and 

passive collections with pitfall during periods of rain and dry. Were identified 22 species of 

Collembola, and of these 19 (more than 85% of the total) are new to science, including a new 

genus of the family Sminthuridae. Samples taken during the rainy season had almost twice as 

many species as compared to those performed in the dry season. This fact is possibly 

associated with dependence Collembola moisture, as well as strategies of resistance to dry 

period. Four new species, including the new genus (Trogolaphysa sp.nov., Gen.nov. sp.nov., 

Szeptyckitheca sp.nov., Sminthurinus sp.nov.) are described. This high number of identified 

new species, new records for the families and genera in the Atlantic Forest of Rio Grande do 

Norte and the discovery of a new genus support the assumption that motivated this work: Rio 

Grande do Norte has a fauna of Collembola unknown and potentially diverse. Moreover, 

important information about the morphology of the described species, which in turn are of 

great importance for the systematics of Collembola were generated. The new genus described 

is part of a visible subgroup within the family Sminthuridae (those with unguis with cavity) 

which apparently has the potential to be recognized in future as a suprageneric taxonomic 

category. 

 

KEYWORDS: Biodiversity, edaphic fauna, wingless arthropods, new species, taxonomy.  
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1. Introdução 

 

1.1 Aspectos gerais e histórico do conhecimento sobre os Collembola 

 

Colêmbolos são pequenos artrópodes extremamente abundantes na natureza e que 

ocupam os mais variados hábitats existentes, inclusive ambientes extremos como desertos e o 

gelo ártico (Hawes et al. 2006; Hopkin 1997). São ápteros, semelhantes a insetos em seu 

padrão de tagmose (cabeça, tórax e abdome), apresentam as peças bucais (mandíbulas e 

maxilas) ocultas dentro da cápsula cefálica e na maioria das vezes medem entre 0,2 e 3,0 mm 

(Zeppelini & Bellini 2004). Suas características mais notáveis, e consideradas sinapomorfias 

do grupo são: o colóforo, presente na face ventral do primeiro segmento abdominal, o 

tenáculo, presente na face ventral do primeiro segmento abdominal e a fúrcula, presente na 

face ventral do quarto segmento abdominal (Fig. 1). 

Ecologicamente, os colêmbolos desempenham importantes funções, atuando 

diretamente na ciclagem de matéria orgânica junto ao solo e mantendo uma relação estreita 

com fungos, bactérias, plantas e outros animais (Bardgett et al. 1998; Rusek 1998; Scheu et 

al. 1999; Cassagne et al. 2003; Siddiky et al. 2012). Além disso, estes organismos têm se 

Figura 1. Aspectos gerais da morfologia externa de um colêmbolo (Isotoma viridis Bourlet 1883). OPA = 

órgão pós-antenal. Os números indicam segmentos antenais, torácicos e abdominais. Modificado de 

Hopkin 1997. 
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mostrado como eficientes “bioindicadores” em estudos de qualidade de solo, contaminação 

por substâncias tóxicas e degradação e recuperação de hábitats (Deharveng 1996; Bilde et al. 

2000; Chust et al. 2003; Andrés & Mateos 2005; Boitaud et al. 2006; Crouau & Moïa 2006; 

Noël et al. 2006; Barreta et al. 2008; Zeppelini et al 2009; Lessel et al. 2011; Bullinger-

Weber et al. 2012). 

Os primeiros relatos sobre Collembola que se tem conhecimento estão presentes na 

obra Historia animalium de Aristóteles (384-322 A.C.), onde constam breves menções sobre 

“pulgas da neve” e animais “pequenos avermelhados e peludos” (Hopkin 1997). Do ponto de 

vista taxonômico, o primeiro autor reconhecido a descrever uma espécie deste grupo foi De 

Geer (1743), sendo a espécie nomeada hoje como Allacma fusca (Fig. 2).  

 

 

Figura 2.Ilustrações da primeira espécie de Collembola descrita, a então Podura fusca, atual Allacma 
fusca. Modificado de Hopkin (1997). 
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Foi Lubbock (1873) (Fig. 3), entretanto, que cunhou o termo “Collembola”, referindo-

se à “existência de uma projeção nestes animais que possibilita sua aderência à superfície em 

que se encontram”, o colóforo. Em seu trabalho, intitulado Monograph of the Collembola and 

Thysanura, o autor lista 130 espécies conhecidas pelo mundo, e apresenta descrições e 

ilustrações incrivelmente detalhadas para sua época (Fig. 4). O responsável por estas 

ilustrações foi um artista surdo-mudo chamado Alfred T. Hollick (1843-1910) (Lang & 

Santiago-Blay 2012).  Posteriormente, principalmente na segunda metade do século XX, 

paralelo ao avanço em tecnologias de microscopia e outras ferramentas, houve exponencial 

acréscimo no conhecimento taxonômico dos Collembola por parte de diversos pesquisadores 

que surgiram pelo mundo (Fig. 5) (Stach 1956; Salmon 1964; Richards 1968; Szeptycki 1979; 

Betsch 1980; Christiansen & Bellinger 1998; Bretfeld, 1999, Deharveng 2004). 

Figura 3. Sir John Lubbock (1834-1913). 
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Figura 5. Ilustrações de Tomoceroidea, Entomobryoidea e Symphypleona, feitas por Alfred T. 

Hollick. Modificado de Lubbock (1873). 

Figura 4. Gráfico com o número cumulativo de espécies descritas (linha fina) e autores envolvidos (linha 

grossa) entre 1758 e 1997. Modificado de Deharveng 2004. 
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No Brasil, a “colembologia”, termo muito usado entre os “colembólogos”, 

praticamente começou com Roger Arlé (1909-2001) (Fig. 6), que descreveu e publicou mais 

de 70 espécies no período entre 1939 a 1986. Além disso, foi a partir deste honorável 

pesquisador que novos pesquisadores foram formados e, por sua vez, junto àqueles que 

iniciaram a linha de pesquisa em outros países, compõem o atual grupo de profissionais 

dedicados ao estudo de Collembola no Brasil. 

 

 

Até o momento foram descritas aproximadamente 8.300 espécies de colêmbolos no 

mundo (Bellinger et al. 1996-2014), o que é uma riqueza relativamente baixa quando 

comparada a de outros artrópodes terrestres, como por exemplo os coleópteros, com 360.000 

– 400.000 espécies viventes reconhecidas (Scheffers et al. 2012). No entanto, estudos 

apontam que a real riqueza dos colêmbolos pode estar sendo subestimada, seja pela carência 

de pesquisadores em decorrência da pouca valorização de estudos taxonômicos (Deharveng 

2004) ou pela falta de utilização de ferramentas adequadas para o reconhecimento desta 

riqueza (Emerson et al. 2011; Porco et al. 2012; Cicconardi et al. 2013). Cicoonardi et al. 

(2013) especula que a riqueza global para Collembola possa ser de pelo menos de 500.000 

espécies, diferente da estimativa anterior de 50.000 espécies (Hopkin 1997). 

No Brasil são registradas apenas 303 espécies do total de espécies conhecidas, 

distribuídas em 19 famílias e 94 gêneros (Bretfeld 2002; Abrantes et al. 2010, 2012; Bellini & 

Figura 6. Roger Arlé (1909-2001). 
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Godeiro 2012; Bellini & Meneses 2012; Zeppelini & Lima 2012; Zeppelini & Silva 2012, 

Mendonça et al. 2012; Bellini et al. 2013; Godeiro & Bellini 2013; Zeppelini & Brito 2013), 

representando pouco mais de 3,5% do número total de espécies descritas em todo globo. 

 

1.2 Sistemática e taxonomia de Collembola 

  

 É um consenso entre os especialistas que a classe Collembola se trata de um grupo 

monofilético, mas a posição deste grupo em relação a outros artrópodes ainda é motivo de 

discordância (Hopkin, 1997). Tradicionalmente os colêmbolos são considerados hexápodes 

basais proximamente relacionados a proturos e dipluros (Fig. 7A), mas revisões atuais 

acumulam evidências de que este grupo seja derivado de alguma linhagem de crustáceos 

branquiópodes (Fig. 7B) que invadiram o ambiente terrestre (Kristensen 1981; Nardi et al. 

2003; Bellinger et al. 1996-2014), reforçando a teoria de que a condição hexápode que 

apresentam seja na verdade o resultado de convergência evolutiva.  

 Tradicionalmente os Collembola são divididos em cinco ordens: Poduromorpha, 

Metaxypleona, Neelipleona, Entomobryomorpha e Symphypleona (Zeppelini 2012; Bellinger 

et al. 1996-2014). Esta classificação, no entanto, não reflete cada ordem como um grupo 

monofilético e não representa um consenso entre os pesquisadores. A proposta filogenética 

mais comum para estes grupos é apresentada na figura 7C, na qual a ordem Metaxypleona, 

Figura 7. A. Hipótese filogenética Atelocerata (modificado de Zeppelini & Bellini 2004); B. Hipótese 

filogenética Pancrustacea (modificado de Zeppelini & Bellini 2004); C. Hipótese filogenética tradicional 

para as ordens de Collembola (modificado de Zeppelini 2012); C. Hipótese filogenética atual para as 

ordens de Collembola (modificado de Bellinger et al. 1996-2014). 
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que inclui 1 família, apresenta posição incerta (Zeppelini & Bellini 2004; Zeppelini 2012). 

Esta hipótese, por sua vez, não é considerada válida atualmente. Bellinger et al. (1996-2014) 

fez uma compilação das informações mais recentes sobre as relações filogenéticas dos grupos 

de Collembola conhecidos e propõe uma filogenia com posição diferente para os táxons 

Tomoceroidea e Coenaletidae, anteriormente incluídos em Entomobryomorpha, e 

Neelipleona, anteriormente posicionado como um grupo irmão de Symphypleona, e que inclui 

a família Poduridae, anteriormente Metaxypleona, na ordem Poduromorpha (Fig. 7D). 

 Para os colêmbolos, os caracteres taxonômicos mais utilizados são oriundos da 

morfologia (Hopkin 1997; Deharveng 2004), sendo as estruturas mais frequentemente 

estudadas: as peças bucais, antenas, olhos, complexo empodial, colóforo, teláculo, dente, 

mucro, abertura genital e a quetotaxia (Hopkin 1997; Deharveng 2004; Zeppelini & Bellini 

2004), que é a distribuição de cerdas pelo corpo do espécime.  Praticamente todas as 

descrições de espécies de Collembola da atualidade utilizam sistemas de mapeamento de 

cerdas homólogas. A partir de princípios básicos de forma e posição das cerdas inicialmente 

aplicados por Grandjean (1951) em ácaros, foram criados vários sistemas de nomenclatura 

quetotáxica para este grupo e a maioria deles se baseia no arranjo básico de cerdas 

apresentado por Yosii (1956) (Fig. 8) para um colêmbolo Poduromorpha, onde existem 3 

linhas paralelas de cerdas, nomeadas a-m-p (a = anterior; m = medial; p = posterior). 

 

 Como o objetivo dos sistemas quetotáxicos é identificar homologias, Szeptycki (1979) 

propôs um “critério de homologização de cerdas”: para a identificação de uma determinada 

cerda, é considerada sua posição em relação àquelas estruturas cuja homologia é fácil de se 

estabelecer, como as tricobótrias (Figs. 25D-F; 30E), ou em relação a elementos invariáveis 

da morfologia, como a linha medial do corpo, as margens dos tergitos e pseudoporos (Fig. 

25A-F); quando duas espécies apresentam cerdas em posições diferentes, é assumido que é 

mais provável a variação na posição de uma cerda homóloga que a ocorrência combinada dos 

Figura 8. Esquema apresentado por Yosii (1956) para um colêmbolo Poduromorpha hipotético. Os 

números indicam os segmentos torácicos e abdominais. 
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eventos de redução de uma cerda e surgimento de outra em um mesmo quadrante, entretanto é 

necessário que esta segunda opção seja considerada quando for necessário.  

 

Figura 9. Exemplo de aplicação do critério de homologização de cerdas explicado por Szeptycki (1979). A letras 

em caixa alta indicam espécies hipotéticas, as letras em caixa baixa indicam posições de cerdas (crículos) sobre 

um tergito hipotético de cada espécie. 

 

A figura 9 traz um exemplo da aplicação deste princípio: numa situação hipotética, 

considerando que o arranjo básico de cerdas de um grupo estudado é o apresentado por uma 

espécie chamada T, gera-se dúvida ao se tentar identificar uma das cerdas presente num dos 

tergitos de uma outra espécie chamada U (Fig. 9). Caso sejam descobertas espécies com os 

padrões presentes nas espécies W e X, assume-se que a cerda a ser identificada na espécie U 

se trata de uma cerda b, assumindo-se também que existe uma série de transformação deste 

carácter que varia entre as espécies no sentido W-X-U. A descoberta de espécies com padrões 

diferentes destes, como os apresentados pelas espécies Y e Z, exigiria que outras hipóteses 
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fossem elaboradas e, consequentemente, a identificação da cerda poderia ser gerar um 

resultado diferente. 

 

1.3 Entomobryoidea Womersley 1934 sensu Soto-Adames et al. 2008 

 

Os colêmbolos da superfamília Entomobryoidea (Ordem Entomobryomorpha) são, 

em sua grande maioria, epiedáficos (vivem na camada superficial do solo e na serapilheira), e 

caracterizados por seus apêndices longos (Hopkin 1997) (Fig. 10A) e vários tipos de cerdas e 

escamas presentes no corpo (Fig. 20). Os membros representantes desta superfamília 

apresentam como características em comum: o órgão metatrocanteral com 3 ou mais cerdas 

em forma de espinho (frequentemente com 15 ou mais cerdas) (Fig. 10C); 0 a 8 lentes 

oculares em cada lado da cabeça;  tricobótria pós-ocular geralmente presente (Fig. 10D); 

macho com papila genital frequentemente presente (Fig. 22 L); quarto segmento abdominal 

mais longo que o terceiro (Fig. 10, 22 A e E), com exceção dos Orchesellinae, no mínimo 

com a fórmula “segmento abdominal III: segmento abdominal IV = 1: 1,7” (Soto-Adames et 

al. 2008); e por fim, alguns representantes apresentam as antenas subdivididas em até seis 

segmentos. 

Figura 10. A. Aspecto geral de um colêmbolo entomobrióide (Lepidonella sp. nov.); B. Vista dorsal da 

cabeça de um entomobrióide com aumento mostrando a tricobótria pós-ocular (modificado de Soto-

Adames et al. 2008); C. Trocanter metatorácico com orgão metatrocanteral de Rynchocyrtus klausi 

(modificado de Mendonça & Fernandes 2007). 
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A proposta de classificação mais recente para Entomobryoidea inclui as famílias 

Entomobryidae Schäffer, 1896, Paronellidae Börner 1913 sensu Soto-Adames et al. 2008, 

Microfalculidae Massoud & Betsch 1966 e mais duas famílias extintas, Oncobryidae e 

Praentomobryidae (Soto-Adames et al. 2008). A família monoespecífica Microfalculidae tem 

como característica diagnóstica a ausência de mucro e é endêmica de Madagascar (Massoud 

& Betsch 1966). A “crenulação” e afunilamento distal presente no dente e a forma do mucro 

(Fig. 11A-B) são características mais evidentes que diferenciam Entomobryidae de 

Paronellidae, que por sua vez apresenta o dente liso e cilíndrico (Fig. 8C-D). Entomobryidae é 

subdividida em 3 subfamílias e 11 tribos (Tabela 1) que totalizam mais de 1.700 espécies e 

estão distribuídas em todas as regiões biogeográficas (Bellinger et al. 1996-2014), e também é 

um dos grupos mais diversos no Brasil, que tem atualmente 59 espécies registradas de 

entomobriídeos (Tabela 2) (Abrantes et al. 2010, 2012; Bellini & Godeiro 2012; Zeppelini & 

Lima 2012; Bellini et al. 2013; Godeiro & Bellini 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porção distal da fúrcula com extremidade do dente e mucro em representantes das famílias 
Entomobryidae (A e B) e Paronellidae (C e D). A. Rynchocyrtus klausi (modificado de Mendonça & 

Fernandes 2007); B. Tyranoseira gladiata (modificado de Zeppelini & Lima 2012); C. Campylothorax 

mitrai (modificado de Bellini & Meneses 2012); D. Cyphoderinae (modificado de Soto-Adames et al. 

2008). 
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Tabela 1. Classificação da Superfamília Entomobryoidea conforme Soto-Adames et al. 2008. 

*Subfamílias com espécies registradas no Brasil. 

 

 

A família Paronellidae é composta pelas subfamílias Paronellinae Börner 1913 sensu 

Soto-Adames et al. 2008 e Cyphoderinae Börner 1913 sensu Soto-Adames et al. 2008 (Tabela 

1), sendo esta última anteriormente considerada uma família, e se diferencia da primeira 

principalmente pela presença de “escamas franjadas” (Fig. 11D) nos dentes das fúrcula; além 

disso todos as espécies de Cyphoderinae são desprovidas de olhos, enquanto os Paronellinae 

geralmente, mas não sempre, apresentam olhos. Atualmente são conhecidas aproximadamente 

510 espécies de Paronellidae distribuídas pelo mundo (Bellinger et al. 1996-2014), sendo 16 

espécies (Tabela 2) com registro de ocorrência no Brasil (Abrantes et al. 2010, 2012; Bellini 

& Meneses 2012). 

 

Tabela 2. Lista de espécies da superfamília Entomobryoidea registradas no Brasil. As siglas na coluna 

“Ocorrência conhecida” são referente às Unidades Federativas do Brasil.  A coluna “Bioma/Habitat” traz os 

biomas e/ou o tipo de hábitat de ocorrência das espécies (Amz. = Amazônia; Caa. = Caatinga; Cer. = Cerrado; 

Ma.= Mata Atlântica; Cul. = Cultivo; Lit. = Litoral; Ins = Insular; Cav. = Caverna). 

Família/Espécie Ocorrência conhecida Bioma/Habitat 

Entomobryidae 

 

 

Dicranocentrus amazonicus Bellini et al. 2013 AM Amz. 

D. bicolor Handschin 1924 ? ? 

D. heloisae Arlé & Mendonça 1982 RJ, BA Ma 

D. silvestrii Absolon 1903 RJ, Rio São Francisco Ma.; Caa. 

Superfamília Entomobryoidea 

Família  Entomobryidae Paronellidae Microfalculidae 

Subfamília Entomobryinae* Cyphoderinae* 

 
Tribo Entomobryini   

 Lepidocyrtini   

 Seirini   

 Willowsini   

Capbryinae Paronellinae*  

 
Orcheselinae* Bromacanthini  

 
Bessoniellini Callyntrurini   

Corynothrichini Cremastocephalini   

Heteromurini Paronellini   

Mastigocerini Troglopedetini   

Nothobryini    

Orchesellini    
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Família/Espécie Ocorrência conhecida Bioma/Habitat 

D. termophilus Handschin 1924 ? ? 

Mastigoceras camponoti Handschin 1924 MG, RJ, SP, AM Amz.; Ma. 

Entomobrya aipatseArlé 1959 MT Cer. 

E. ataquensis Arlé 1959 MG, SP Cer. 

E. decora (Nicolet 1847) Schött 1921 RJ Lit. 

E. egleri Arlé & Guimarães 1978 AM, PA Amz. 

E. griseoolivata (Packard 1873) Folsom 1901 PB Ma. 

E. inaequalis Denis 1924 ? ? 

E. cf. nivalis (Linnaeus 1758) Rondani 1861 PB Ma. 

E. paroara Arlé & Guimarães 1978 PA Amz. 

E. spectabilis Reuter 1892 Rio São Francisco Caa. 

E. tupiana Arlé 1939 RJ Ma. 

E. uambae Arlé 1939 AM, MT Amz. 

E. wasmanni Handschin 1924 RJ Ma. 

Lepidosira tapuia Arlé & Guimarães 1980 RJ Ma. 

L. villasboasi Arlé & Guimarães 1981 MT Amz. 

Lepidocyrtus maldonadoi Mari Mutt 1986 PI, RN Caa.; Ma. 

L. nigrosetosus Folsom 1927 PB Caa.; Ma. 

L. pallidus Reuter 1890 RS Cam. 

Nothobrya schubarti Arlé 1961 PE, PI Caa. 

Rhynchocyrtus klausi Mendonça & Fernandes 2007 RJ, RN Ma. 

Pseudosinella alba (Packard 1873) Absolon 1901 RJ Ma. 

P. cf. biunguiculata Ellis 1967 ES Cul. 

P. brevicornis Handschin 1924 RJ, CE Ma. 

P. octopunctata Börner 1901 RJ Ma. 

Seira annulata (Handschin 1927) Mari Mutt 1990 SP ? 

S. arenicola Bellini & Zeppelini 2008 PB Ma. 

S. atrolutea Arlé 1939 MS, SP Cer. 

S. brasiliana Arlé 1939 MS, RJ, SP, PB Ma. Lit. 

S. domestica (Nicolet 1842) Lubbock 1870 RJ Ma. 

S. eidmanni (Stach 1935) Salmon 1964 RJ, SP Ma. 

S. glabra Godeiro & Bellini 2012 PB Caa. 

S. mataraquensis Bellini & Zeppelini 2008 PB Ma.; Lit. 

S. melloi Arlé 1939 ES, RJ Ma. 

S. mirianae Arlé & Guimarães 1981 RJ, PB Ma.; Lit. 

S. mendoncea Bellini & Zeppelini 2008 PB, CE Ma.; Lit. 

S. musarum Ridley 1890 Fernando de Noronha-PE Ins. 

S. nigrans Arlé 1959 MT, PB Ma.; Caa.; Cer. 

S. nunezae Christiansen & Bellinger 2000 MS, SP Ma.  

S. paraibensis Bellini & Zeppelini 2009 PB, RN Ma.; Caa.  

S. paranensis Stach 1935 PR ? 

S. potiguara Bellini et al. 2010 RN Ma. 

S. praiana Bellini et al. 2010 RJ Ma. 

S. prodiga Arlé 1959 PB, MT, PE, RJ Ma.; Caa; Cer. 

S. pseudoannulata Bellini & Zeppelini 2008 PB Ma. 
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Família/Espécie Ocorrência conhecida Bioma/Habitat 

S. pulcher Handschin 1924 SC ? 

S. reichenspergeri Handschin 1924 SC ? 

S. subannulata (Denis 1933) Thibaud & Massoud 1980 ES, RJ Ma. 

S. ritae Bellini & Zeppelini 2011 PB Mat.; Lit. 

S. xinguensis Arlé 1959  CE, PB, MT Ma.; Caa.; Cer 

Tyrannoseira diabolica Bellini & Godeiro 2012 RN Ma. 

T. bicolorcornuta (Bellini et al. 2008) PE Caa. 

T. gladiata Zeppelini & Lima 2012 PB Caa. 

T. raptora (Zeppelini & Bellini,2006) PB Caa. 

T. sex Bellini & Zeppelini 2011 PB Caa. 

Paronellidae 

 

 

Salina celebensis (Schäffer 1898) Denis 1936 RJ Ma. 

Paronellides alticolus Arlé 1939 RJ Ma. 

Campylothorax cassagnaus Mitra 1980 RJ Ma. 

C. mitrai Bellini & Meneses 2012 AL Caa. 

C. schaefferi Börner 1906 AM, RJ, Rio São Francisco Ma.; Caa. 

Trogolaphysa aelleni Yoshii 1988 SP Cav. 

T. hauseri Yoshii 1988 SP Cav. 

T. hirtipes Handschin 1924 RJ Ma. 

T. millsi Arlé 1939 RJ Ma. 

T. tijucana Arlé & Guimarães, 1979 RJ Ma. 

Troglobius brasiliensis Palacios-Vargas & Zeppelini 1995 PA, SP Cav. 

Cyphoderus agnotus Börner 1906 PE Ma. 

C. arlei Cassagnau 1963 RJ ? 

C. innominatus Cassagnau 1963 PE, RJ Ma.; Caa; 

C. cf. similis Folsom 1927 ES Cul. 

Cyphoderodes xenopus Börner 1913 RS Ma. 

 

1.4 Symphypleona Börner 1901 sensu Bretfeld, 1994 

 

Entre os grupos mais conhecidos de Collembola, a ordem Symphypleona agrupa 

aqueles com o tórax e os primeiros segmentos abdominaai mais ou menos fundidos e uma 

Figura 12. Aspecto geral de um coêmbolo Symphypleona, os números representam os tagmas cabeça (1), 

grande abdome (2) e pequeno abdome (3). A, B, C e D se referem as tricobótrias. 
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forma corpórea globular (condição plesiomórfica em Collembola: corpo com segmentos 

separados e sem forma globular) (Bretfeld, 1999). Em geral, visualizam-se três tagmas (Fig. 

12): cabeça (primeiro tagma); tórax e abdome I-IV ou I-V, todos fundidos e em forma 

globular, o que é conhecido como Grande abdome (segundo tagma); e abdome V e VI ou 

apenas o VI (Fig. 13), reconhecido como Pequeno abdome (terceiro tagma). 

Assim como nos Entomobryoidea, os Symphypleona geralmente apresentam certa 

variedade de cerdas. Entre estas eles apresentam tricobótrias, que são cerdas sensoriais longas 

e finas, sendo três em cada lado do grande abdome (A, B e C) e uma ou duas em cada lado do 

pequeno abdome (D e E) (Figs. 13; 30E; 36A), condição que é uma sinapomorfia no grupo 

(Betsch 1980; Bretfeld 1999). A variação em padrões de distribuição dessas tricobótrias, 

variação na formação do grande e pequeno abdome e a direção de crescimento dos apêndices 

Figura 13. Esquemas com os padrões de divisão dos segmentos do grande abdome e os diferentes padrões 
de distribuição de tricobótrias em Symphypleona. O esquema de colunas nas figuras representam os 

segmentos torácicos (três primeiros) e abdominais (seis seguintes). A. Padrão de divisão corpórea 

característico de Sminthurididae (padrão invertido de tricobótrias); B. Padrão de divisão corpórea 

característico de Arrhopalitidae, Katiannidae, Sminthuridae e Bourletiellidae (padrão triangular de 

tricobótrias); C. Padrão de divisão corpórea e padrão de tricobótrias característicos de Dicyrtomidae; D. 

Padrão de divisão corpórea e de tricobótrias característico de Collophoridae. Modificado de Richards 

1968 e Betsch 1980. 
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subanais (cerdas modificadas presentes na face ventral do sexto segmento abdominal (Figs. 

36C; 43E)), quando presente, são as características mais frequentemente usadas para a divisão 

dos táxons supragenéticos de Symphypleona (Fig. 13).  

Tabela 3. Classificação atual para Symphypleona de acordo com Bretfeld 1994. 

Ordem Symphypleona 

Superfamília  Sminthuridoidea Katiannoidea Sturmioidea Sminthuroidea Dicyrtomoidea 

Família Sminthurididae* Katiarnnidae* Sturmiidae* Sminthuridae* Dicyrtomidae* 

  

Spinothecidae 

 

Bourletiellidae* 

 

  

Arrhopalitidae* 

  
    Colophoridae*       

*Famílias com espécies registradas no Brasil. 

 

A classificação para a ordem Symphypleona mais aceita atualmente é a apresentada 

por Bretfeld (1994) e esta considera a proposta de filogenia do mesmo autor apresentada 

anteriormente (Bretfeld 1986). São considerados, assim, 9 famílias (Tabela 3) com 

representantes distribuídos em todas as regiões biogeográficas, totalizando mais de 1.200 

espécies no mundo (Bellinger et al. 1996-2013). No Brasil são conhecidas 55 dessas espécies 

(Tabela 4) (Bretfeld, 2002; Abrantes et al. 2010, 2012; Zeppelini & Silva, 2012; Zeppelini & 

Brito, 2013). 

 

 

Tabela 4. Lista de espécies da ordem Symphypleona registradas no Brasil. As siglas na coluna “Ocorrência 

conhecida” são referente às Unidades Federativas do Brasil.  A coluna “Bioma/Habitat” traz os biomas e/ou o 

tipo de hábitat de ocorrência das espécies (Amz. = Amazônia; Caa. = Caatinga; Ma.= Mata Atlântica; Lit. = 

Litoral; Cav. = Caverna). 

Família/Espécie Ocorrência conhecida Bioma/Habitat 

Sminthurididae 

 

 

Sminthurides macroceros Arlé 1961 MT Amz. 

Sphaeridia betschi Arlé 1984 RJ Ma. 

S. biniserrata (Salmon) Bretfeld & Gauer 1994 MG, RJ Ma. 

S. bivirgata Bretfeld (2002) 2003 AM Amz. 

S. boettgeri Arlé 1984 AM Amz. 

S. cardosi Arlé 1984 RJ Ma. 

S. carioca Bretfeld & Gauer 1994 RJ Ma. 

S. cerastes Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz. 

S. clara Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz. 

S. coronata Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz 

Sphaeridia duckei Bretfeld 2002 AM Amz 

S. fibulifera Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz 

S. fluminensis Arlé 1984 RJ Ma. 
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Família/Espécie Ocorrência conhecida Bioma/Habitat 

S. franklinae Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz 

S. heloisae Arlé 1984 PB, RJ, RN Ma. 

S. irmleri Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz. 

S. martii Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz. 

S. paroara Arlé 1984 PA Amz. 

S. pilleata Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz. 

S. pumilis Arlé 1984 AM Amz. 

S. robusta Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz 

S. squamifera Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz 

Katiannidae 

 

 

Arborianna cupiubae Bretfeld 2002 AM Amz. 

Sminthurinus aureussetosus Bretfeld 2002 AM Amz. 

S. molinai Arlé 1940 RJ Ma. 

Sturmiidae 

 

 

Sturmius truncivivus Bretfeld & Gauer 1994 AM Amz. 

Arrhopalitidae 

 

 

Arrhopalites alambariensis Zeppelini 2006 SP Cav. 

A. amorimi Palacios-Vargas & Zeppelini 1995 SP Cav. 

A. botuveraensis Zeppelini 2006 SC Cav. 

A. gnaspinii Palacios-Vargas & Zeppelini 1995 SP Cav. 

A. heteroculatus Zeppelini 2006 SP Cav. 

A. lawrencei Palacios-Vargas & Zeppelini 1995 SP Cav. 

A. paranaensis Zeppelini 2006 PR Cav. 

Dicyrtomidae 

 

 

Ptenothrix brasiliensis Delamare-Debouteville & Massoud 1963 ? ? 

P. utingae Arlé & Guimarães 1976 PA Amz. 

Bourletiellidae 

 

 

Adisianus maculatus Bretfeld 2002 AM Amz. 

A. fuscus Bretfeld 2002 AM Amz. 

Deuterosminthurus separatus Arlé 1943 RJ Ma. 

Arlesminthurus aueti Arlé 1961 MT Amz. 

A. richardsi Arlé 1971 PA Amz. 

A. salinensisArlé 1971 PA Amz. 

Pseudobourtiella spinata (MacGillivray 1893) Stach 1956 PA Amz. 

Stenognathriopes janssensi Zeppelini & Silva 2012 PB Ma.; Lit. 

Sminthuridae 

 

 

Pararrhopalites papaveroi (Zeppelini 2003) Zeppelini 2006 MS Cav. 

P. wallacei  Zeppelini 2006 SP Cav. 

Sphyrotheca caputalba Bretfeld 2002 AM Amz. 

S. coeruleocapitata Bretfeld 2002 AM Amz. 

Szeptyckitheca mucroserrata (Snider 1978) PB Ma. 

Temeritas amazonensis Arlé & Oliveira 1977 PA Amz. 

T. caatingae Arlé & Oliveira 1977 BA Caa. 

T. ormondae Arlé & Oliveira 1977 PA Amz. 

T. surinamensis Arlé & Oliveira 1977 MA, PA Amz. 
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Família/Espécie Ocorrência conhecida Bioma/Habitat 

T. tucumanensis Delamare Deboutteville & Massoud 1963 MS Amz. 

Sminthurus rosai Arlé 1939 ES ? 

Collophoridae 

 

 

Collophora brasilis Zeppelini & Brito 2013 BA, PB Ma. 

 

1.5 A Mata Atlântica no Rio Grande do Norte 

 

A Mata Atlântica, que corresponde ao domínio fitogeográfico mais alterado pela ação 

antrópica no Brasil, possui atualmente apenas 5% de sua cobertura original (INPE/MCT 

2013). De maneira contrastante, este domínio é apontado como um dos hotspots mundiais de 

biodiversidade por abrigar uma grande parcela de espécies na Região Neotropical, sendo 

várias destas endêmicas (CI, 2011). 

Na Região Nordeste do Brasil, a Mata Atlântica cobria originalmente 

aproximadamente 29% do seu território, restando apenas 2.21% atualmente (SNE, 2002). No 

Rio Grande do Norte, a Mata Atlântica ocupa apenas 0,27% do território do Estado 

(INPE/MCT 2013) (Fig. 14). Embora existam esforços e tenham sido criadas unidades de 

Figura 14. Remanescentes de Mata Atlântica no Rio Grande do Norte. Fonte de dados SNE (2002). 
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conservação, como o Parque Estadual Dunas de Natal e a Reserva Particular do Patrimônio 

Natural Mata Estrela Senador Antônio Farias, estudos indicam que o processo de degradação 

por ação antrópica ainda atinge os fragmentos de Mata Atlântica consideravelmente no 

Estado, inclusive para as APPs (Área de Proteção permanente) e Reservas Legais (Maciel et 

al. 2011).  

A Mata Atlântica no Rio Grande do Norte consiste numa estreita faixa na região litoral 

de floresta ombrófila, densa e aberta, circundada por floresta estacional semidecidual e 

seguida por uma floresta estacional decidual em direção ao interior do estado e em transição 

com a Caatinga (Cestaro, 2002). Diante da fragmentação natural e o acelerado processo de 

degradação desta vegetação até mesmo nas unidades de conservação no Rio Grande do Norte 

(Maciel et al. 2011), é evidente a necessidade de abordagens conservacionistas, sendo que 

apenas estudos constantes sobre a diversidade biológica dessas áreas pode fomentar sua 

manutenção como reservas, assim como gerar informações para que sejam feitas tentativas de 

restauração de áreas adjacentes. 

Para  o Estado do Rio Grande do Norte a fauna de Collembola não havia sido 

amostrada até o ano de 2010 (Abrantes et al. 2010). Assim, considerando que várias espécies 

de colêmbolos foram registrados na Mata Atlântica de outros estados (Abrantes et al. 2010, 

2012) (Tabela 2 e 4) e que este hábitat apresenta condições favoráveis para presença de 

colêmbolos, com matéria orgânica e umidade em abundância, é plausível se pensar que os 

remanescentes do Rio Grande do Norte abriguem uma colembolofauna ainda não conhecida. 

 

2. Justificativa  

 

Considerando a importância reconhecida de Collembola em seu papel ecológico; a 

necessidade de se reconhecer a biodiversidade brasileira e neotropical, sobretudo das espécies 

endêmicas; a possibilidade de suprir as lacunas existentes no conhecimento da fauna do grupo 

na Região Neotropical, especialmente para os Entomobryoidea e Symphypleona, com estudos 

taxonômicos; além da consolidação de uma linha de pesquisa que está se firmando na região 

nordeste do Brasil, torna-se evidente a viabilidade da seguinte proposta de pesquisa. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Inventariar a riqueza taxonômica de colêmbolos Entomobryoidea e Symphypleona 

ocorrentes em remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte, buscando elevar o 

conhecimento da fauna do grupo para a Região Neotropical. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Inventariar a fauna de Entomobryoidea e Symphypleona em dois remanescentes de 

Mata Atlântica do Rio Grande do Norte; 

- Descrever novas espécies de Entomobryoidea e Symphypleona encontradas; 

- Gerar listas detalhadas de ocorrência para os táxons amostrados; 

- Gerar informações detalhadas sobre a morfologia das novas espécies encontradas; 

- Agregar espécimes de Collembola a Coleção Entomológica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

 

4. Metodologia 

 

4.1 Área De Estudo 

 

As coletas foram realizadas em duas unidades de conservação de Mata Atlântica do 

Rio Grande do Norte (Fig. 15), descritas a seguir:   

- Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mata Estrela Senador Antônio 

Farias, que está localizada no município de Baía Formosa, nas coordenadas geográficas 

06°22'10" S e 35°00'28" W, abrange uma área total de 2.039,93 há e é o maior remanescente 

de Mata Atlântica do Estado do Rio Grande do Norte.  Esta reserva é constituída 

principalmente por áreas de floresta estacional semidecidual e restinga (1.888,78 ha), além de 

apresentar também 81,64 ha de dunas e 69,73 ha de lagoas (SNE 2002). 
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- Parque Estadual Mata da Pipa, que está localizado no município de Tibau do Sul, na 

porção Meridional da zona do Litoral Oriental do Rio Grande do Norte, nas coordenadas 

06°14'56.11" S e 35° 3'29.01" W, com 290,88 ha de Mata Atlântica formada por matas de 

restinga. Este remanescente foi criado através do Decreto Estadual nº 19.341 de 12 de 

Setembro de 2006, a partir da transformação de uma parcela territorial da Área de Proteção 

Ambiental Bonfim-Guaraíra (IDEMA, 2013).  

Figura 15. Mapa de localização das áreas de coleta, Parque Estadual Mata da Pipa, em Tibau do Sul e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata Estrela Senador Antônio Farias, em Baia Formosa Fonte 

de dados SNE (2002). 
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4.2 Coletas 

 

Em cada remanescente foram realizadas duas expedições de coletas, sendo uma no 

final do período chuvoso (julho/agosto/setembro de 2012) e uma durante o período de seca 

(dezembro de 2012/janeiro/fevereiro de 2013). Cada coleta consistiu em um total de 18 horas 

de coletas ativas e o uso de 20 armadilhas pitfall durante um período de cinco dias, sendo 

feitas em locais com grande quantidade de serrapilheira e matéria orgânica. Para as coletas 

ativas foram utilizadas bandejas e lonas para separar o folhiço e aspiradores entomológicos 

(Fig. 16A) para a captura dos espécimes, os pitfalls foram feitos usando copos plásticos de 

400 ml cada (Fig. 16B). 

Os animais capturados foram fixados em campo em álcool etílico a 70% e mantidos 

em frascos com etiqueta da localidade. 

 

4.3 Procedimentos Laboratoriais 

 

Os espécimes capturados foram triados sob microscópio estereoscópico, morfotipados 

e diafanizados (em bicromato de potássio e ácido clorídrico) e montados em lâminas para 

microscopia óptica em líquido de Hoyer, conforme metodologia apresentada em Zeppelini & 

Figura 16. A. Coleta ativa com aspirador entomológico; B. Pitfall. 
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Bellini (2004), a fim de serem identificados pela morfologia através de consulta à bibliografia 

especializada. Os espécimes montados, identificados como novas espécies e descritos neste 

trabalho foram desenhados com o auxílio de microscópio óptico com câmara clara, e 

posteriormente vetorizados nos softwares CorelDraw® versão 16.1.0.846 e Adobe 

Illustrator® versão 16.0.0. Também foi utilizado Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV). 

O material tipo das novas espécies descritas, montado em lâminas semipermanentes, 

está aguardando ser depositado nas coleções as quais serão destinados, são elas: Coleção de 

Collembola do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ); 

Coleção Entomológica Adalberto Antônio Varella-Freire, do Centro de Biociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); e Coleção de Referência de Fauna de 

Solo da Paraíba, na Universidade Estadual da Paraíba (CRFS-UEPB). 

 

4.4 Sistemas de quetotaxia 

  

 Neste trabalho foram utilizados para os Entomobryoidea os sistemas quetotáxicos 

apresentados por Soto-Adames (2008), adaptado de Mari Mutt (1979), e Szeptycki (1979) e 

Gisin (1963, 1964) respectivamente para a cabeça, tronco (tórax e abdome) e triângulo labial. 

Para os Symphypleona foram utilizados os sistemas de Betsch & Waller (1994) e Betsch 

(1997) para a cabeça, grande abdome e pequeno abdome, e os sistemas de Nayrolles (1991) e 

o de Bretfeld (1994) respectivamente para o ápice do terceiro subsegmento antenal, e 

tibiotarso e dente. 

 

5. Resultados e Discussão 

 

5.1 Espécies amostradas 

 

Do material examinado foram identificadas 22 espécies, das quais 19 são espécies 

novas (mais de 85% do total). Foi amostrado um total de 16 gêneros distribuídos em 6 

famílias (Tabela 5).  

Tabela 5. Lista de espécies identificadas de colêmbolos Entomobryoidea e Symphypleona nos períodos de chuva 

e seca no Parque Estadual Mata de Pipa (PEMP) e na RPPN Mata Estrela, entre 2012 e 2013. 

Família/Espécie 
PEMP RPPN Mata Estrela 

Chuva Seca Chuva Seca 
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Família/Espécie 
PEMP RPPN Mata Estrela 

Chuva Seca Chuva Seca 

Entomobryidae 

    Entomobrya sp. nov. x 
 

x 
 

Seira paraibensis Bellini & Zeppelini, 2009 x x x x 

Seira sp. nov.1  x x x 
 

Seira sp. nov. 2 
 

x 
  

Lepidocyrtus sp. nov. 1 x x 
 

x 

Lepidocyrtus sp. nov. 2 x x x x 

Rynchocyrtus sp. nov. x x x x 

Paronellidae 
    

Trogolaphysa sp. nov. 1* x x x x 

Trogolaphysa sp. nov. 2* x x x 
 

Salina sp.nov.* x 
   

Cyphoderus sp. nov. 
  

x 
 

Dicyrtomidae 
    

Calvatomina sp. nov.** x 
 

x 
 

Katiannidae 
    

Sminthurinus sp. nov.* x 
   

Polykatianna sp. nov.** 
  

x 
 

Sminthuridae 
    

Gen. nov. sp. nov.** 
 

x 
 

x 

Pararrhopalites sp. nov.* x 
 

x x 

Szeptyckitheca sp. nov. x x x 
 

Temeritas sp. x 
   

Sminthurididae 
    

Sminthurides sp. nov.* x 
   

Sphaeridia cf. torifera Bretfeld, 2012 x 
 

x 
 

Sphaeridia heloise Arlé, 1984 x 
   

Sphaeridia sp. nov. x   x   

*Novo registro do gênero para o Rio Grande do Norte 

**Novo registro do gênero para o Brasil 
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A distribuição da riqueza de espécies total por família é apresentada graficamente em 

porcentagem na figura 17 e a variação desta riqueza nos períodos seco e chuvoso é 

apresentada nas figuras 18, 19 e 20. 

32% 

18% 

5% 

9% 

18% 

18% 

Entomobryidae Paronellidae Dicyrtomidae 

Katiannidae Sminthuridae Sminthurididae 

Symphypleona 

Entomobryoidea 

Figura 17. Distribuição percentual da riqueza de espécies por família de Entomobryoidea e 

Symphypleona amostradas no Parque Estadual Mata de Pipa e na RPPN Mata Estrela. 
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18 

14 

10 

7 

PEMP periodo chuvoso 

Mata Estrela periodo chuvoso 

PEMP periodo seco 

Mata Estrela periodo seco 

Número de espécies Linha de tendência  

33% 

17% 

5% 6% 

17% 

22% 

Entomobryidae Paronellidae Dicyrtomidae 

Katiannidae Sminthuridae Sminthurididae 

Symphypleona 

Entomobryoidea 

A 

60% 20% 

20% 
B 

36% 

22% 
7% 

7% 

14% 

14% 

Entomobryidae Paronellidae Dicyrtomidae 

Katiannidae Sminthuridae Sminthurididae 

50% 

17% 

33% 

Figura 20. Número de espécies de colêmbolos Entomobryoidea e Symphypleona amostrados nos períodos 
de chuva e seca no Parque Estadual Mata de Pipa (PEMP) e na Mata Estrela, entre 2012 e 2013. 

Figura 19. Distribuição percentual da riqueza de espécies por família de Entomobryoidea e 

Symphypleona amostradas no Parque Estadual Mata de Pipa nos períodos de chuva (A) e seca (B) entre 

2012 e 2013. 

Figura 18. Distribuição percentual da riqueza de espécies por família de Entomobryoidea e 

Symphypleona amostradas na Mata Estrela nos períodos de chuva (A) e seca (B) entre 2012 e 2013. 
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O dado que mais chama a atenção nestes resultados sem dúvida é o número de novas 

espécies (Tabela 5), o que é uma situação comum para o grupo Collembola, já que ainda 

existem vários ambientes não amostrados (Deharveng 2004; Cicconardi et al. 2013). Entre as 

espécies da superfamília Entomobryoidea, apesar de pertencerem a gêneros já registrados na 

Mata Atlântica (Tabela 2), mais de 90% das espécies são novas (10 de um total de 11 

espécies). Para os Symphypleona, das 11 espécies amostradas 8 foram confirmadas como 

novas, incluindo espécies de gêneros que não haviam sido registrados se quer no Brasil 

(Tabela 5). Para os gêneros Sminthurides e Pararrhopalites, que por sua vez já haviam sido 

registrados no Brasil, este é o primeiro registro para a Mata Atlântica e o Rio Grande do 

Norte. 

Apesar de ser uma área sete vezes menor que a RPPN Mata Estrela Senador Antônio 

Farias, o Parque Estadual Mata de Pipa apresentou uma riqueza de espécies maior, sendo que 

entre as 6 espécies que ocorreram apenas neste remanescente menor, 4 são novas espécies. 

Estas informações, embora insuficientes, permitem se pensar em uma possível situação de 

endemismo e, para tanto, é necessário uma maior amostragem de colêmbolos em outros 

fragmentos de Mata Atlântica e outros ambientes na região.  

Na RPPN Mata Estrela, das espécies cuja a amostragem ocorreu apenas neste 

remanescente (Cyphoderus sp. nov. e Polykatianna sp. nov.) foram coletados apenas poucos 

exemplares, o que sugere que possivelmente se tratam de organismos não típicos da 

serapilheira. Para o caso da espécie Cyphoderus sp. nov., que apresentou apenas 1 indivíduo, 

é sabido que seu gênero é comum no interior de formigueiros e cupinzeiros, sendo sua 

ocorrência em outros microambientes devido ao deslocamento que estas fazem através de 

outros organismos, como as formigas que carregam os colêmbolos sobre seu tórax e abdome 

(Hopkin 1997). A espécie Polykatianna sp. nov., da qual foram coletados 4 indivíduos foi 

identificada desta maneira devido à proximidade com o gênero Polykatianna Salmon 1946, no 

entanto, este é um gênero que até o momento não tem distribuição conhecida na Região 

Neotropical (Bretfeld 1999; Bellinger et al. 1996-2014), assim é necessário investigar mais 

acuradamente esta espécie considerando também a possibilidade de se tratar de um novo 

gênero da família Katiannidae.  

Outra informação claramente visível é a diferença na riqueza de espécies entre os 

períodos seco e chuvoso (Figs. 16-20). As coletas de ambos os locais apresentaram um 

decréscimo de aproximadamente a metade das espécies amostradas do período chuvoso para o 

seco. Provavelmente, pelo menos parte desta variação se dá pela resposta apresentada por 

muitos colêmbolos para a desidratação. Os colêmbolos geralmente são associados a ambientes 
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úmidos (Hopkin 1997; Zeppelini & Bellini, 2004) e estudos já mostraram que várias espécies 

mantêm sua população com um ciclo de vida curto para junenis e adultos e permanece em 

ovos resistentes a desidratação nos períodos secos (Greenslade, 1981; Alvarez et al. 1999). 

Entre elas, espécies dos gêneros Sminthurides, Sphaeridia e Sminthurinus, dos quais foram 

listadas aqui apenas espécies no período chuvoso, apresentaram esta característica. De 

maneira oposta, as espécies Seira sp.nov.2 e a espécie do novo gênero de Sminthuridae, aqui 

referida como Gen.nov. sp.nov., foram registradas apenas no período seco (Tabela 5). Esta 

característica, apesar de sugerir que estas espécies são mais resistentes ao período seco e que 

possivelmente utilizam este momento como estratégia para obter um maior nicho, necessita 

ser estudada em um contexto ecológico e biológico para ser confirmada como algo 

predominante para estes organismos. 

 

5.2 Novas espécies 

 

Ordem Entomobryomorpha Börner 1913 sensu Soto-Adames 2008 

Superfamília Entomobryoidea Womersley 1934 sensu Soto-Adames 2008 

Família Paronellidae Börner 1913 sensu Soto-Adames 2008 

Gênero Trogolaphysa Mills 1938 sensu Soto-Adames & Taylor 2013 

 

Diagnose: Paronellidae com escamas finamente denticuladas cobrindo o dorso da 

cabeça, corpo e a face ventral da fúrcula; quarto artículo antenal as vezes anulado, nunca 

subdividido em dois; cerda labial L2 normal, não reduzida; de 0 a 8 lentes oculares; estrutura 

extra ocular presente; segmentos abdominais 2-4 com 2, 3 e 3 tricobótrias em cada lado, 

respectivamente; manúbrio sem espinhos; dentes com 1 a 2 fileiras de espinhos; mucro curto, 

com 3 a 5 dentes. 

 

Trogolaphysa sp. nov.1 (Figs. 21-25) 

  

Diagnose: Esta nova espécie se diagnostica por seu padrão de coloração (Fig. 21 A, B 

e 22A); por apresentar 8+8 lentes oculares, com 5 cerdas internas e sendo as lentes G e H 

vestigiais; pelo número reduzido de cerdas no órgão metatrocanteral; pela forma do unguículo 

(truncado); e pela configuração única da quetotaxia dorsal. 



38 
 

 

Figura 21. A-B. Trogolaphysa sp. nov.1, espécimes conservados em álcool 70%. 

 

Material examinado:  

Holótipo: espécime macho adulto em lâmina de vidro, Baía Formosa, RN, BRA, 

RPPN Mata Estrela, Pittfall, 7-IX-2012, Silva, D. col. Parátipos: 3 espécimes machos adultos 

e 5 fêmeas adultas em lâminas de vidro com a mesma etiqueta do holótipo. 

 

Descrição: Habitus entomobrioide (Fig. 21A-B, 22 A e E). Holótipo com 

comprimento total (cabeça+corpo) de 1,44 mm, corpo 1,17 mm; comprimento longitudinal e 

transversal da cabeça respectivamente 0,27 mm e 0,24; comprimento do primeiro, segundo, 

terceiro e quarto subsegmentos antenais respectivamente 0,16 mm, 0,22 mm, 0,22 mm, 0,25 

mm; comprimento do manúbrio, dente e mucro respectivamente 0,32 mm, 0,24 mm, 0,02 

mm. Coloração de espécimes conservados em álcool 70%: amarelo pálido e pigmentação 

roxo-preto na parte frontal da cabeça e no corpo com o padrão mostrado na figura 21A-B e 

22A. Escamas (Fig. 23A) presentes no primeiro, segundo e na base do terceiro subsegmento 

antenal, na cabeça, tronco, face ventral do colóforo, pernas, face dorsal do manúbrio e dentes. 

Micro e mesocerdas presentes em todo o corpo; macrocerdas presentes na face dorsal da 

cabeça e do tronco (Fig. 24C e 25A-F). Quarto artículo antenal não anulado, sem bulbo apical 

(Fig. 22B), terceiro artículo antenal com 5 sensilas (Fig. 22C), segundo artículo antenal com 2 

sensilas (Fig. 22D). Manchas oculares ovais, 8+8 lentes oculares, com 5 cerdas internas, e 

sendo as lentes G e H vestigiais (Fig. 24A). Cerdas pré-labrais ciliadas e labrais lisas (Fig. 

24B e D). Triângulo labial com as cerdas M1, M2, r, E, L1—2 e A1—5 (Fig. 24D), cerda r 

curta, L1 próxima de E e longe de L2. Região pós-labial (região ventral da cabeça) com a 

quetotaxia mostrada na figura 24B.  Órgão metatrocanteral reduzido em número cerdas, de 
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modo que não distingue se apresenta 5 ou 7 cerdas (Fig 22F). Tenent-hairs presente na porção 

distal de todos os tibiotarsos (Fig. 22H-J). Unguis das três pernas com um dente externo e 

dois dentes internos (Fig. 22H-J). Unguículo truncado (Figs. 22H-J). Macho com papila 

genital com aproximadamente 20 cerdas. Dente com 2 ou 3 fileiras de espinhos ciliados. 

mucro com 4 dentes (Fig. 19G). Quetotaxia das valvas anais como nas figuras 22K e L.  

Figura 22. Trogolaphysa sp. nov.1 A. Habitus de um espécime conservado em álcool 70%; B. Ápice do 

quarto subsegmento antenal; C. Ápice do terceiro subsegmento antenal; D. Ápice do segundo 

subsegmento antenal; E. Habitus de espécime montado em lâmina para microscópio óptico; F Trocanter 

metatorácico; G. Porção distal do dente e mucro; H-J. Respectivamente primeiro, segundo e terceiro 

complexo empodial; K. Valvas anais e abertura genital da fêmea; L. Valvas anais e abertura genital do 

macho. 
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Figura 23. Diferentes tipos de escamas e cerdas apresentadas por Trogolaphysa sp. nov.1 A. Escamas longa e 

curtas; B. Microcerdas; C. Cerda em forma de leque; D. Tricobótria; E. Mesocerdas; F. Macrocerdas. 

 

Quetotaxia dorsal da cabeça (Fig. 24A): série “An" com até 10+10 Macrocerdas; série 

“A” com A0 e A2 como macrocerdas, A1, A3—5 como microcerdas; série “M” com até 5+5 

cerdas, com M1, M3, M4i como microcerdas e M4 como micro ou macrocerda; série “S” com 

S0 e até 6+6 cerdas, com S0—2, S4 e S6 como microcerda, M3 e M5 como macrocerdas; 

série “Ps" com 2+2, com Ps2 e Ps5 como microcerdas; série “Pa” com até 5+5 cerdas, com 

Pa1—3 como microcerdas, Pa5 como macrocerda e Pa6 tricobótria; série Pm com 1+1 cerdas, 

com Pm3 como microcerda; série “Pp” com 6+6 cerdas, com Pp1—6 como microcerdas. 

Quetotaxia dorsal do mesotórax (Fig. 25A): série “a” com uma microcerda, 

aparentemente a1, e a5 como macrocerda; série “m” com duas microcerdas, m2 e m4. Série 

“p” com arranjo de 6 macrocerdas típico do gênero, o complexo p3 (Soto-Adames & Taylor 

2012), p4 como macrocerda e p5 e p6 como microcerdas.  

Quetotaxia dorsal do metatórax (Fig. 25B): série “a” com aparentemente uma 

macrocerda a2 e microcerda em a6; série “m” com aparentemente uma microcerda m4; série p 

com macrocerdas p3 e p2. 
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Figura 24. Trogolaphysa sp. nov.1 A. lentes oculares e cerdas interoculares; B. região labial; C. face 

dorsal da cabeça; D. face ventral da cabeça. 



42 
 

Quetotaxia dorsal do primeiro segmento abdominal (Fig. 25C): série “a” com 

microcerda a6; série “m” com microcerdas m2, m3 e m6; série “p” com cerda p6; microcerda 

acessória externamente. 

Quetotaxia dorsal do segundo segmento abdominal (Fig. 25D): série “a” com 

tricobótria a5 e uma microcerda externamente, aparentemente a6; série “m” com m2 como 

tricobótria, m3 como macrocerda, m5 como macrocerda, m6 como microcerda; série “p” com 

cerda p5 como micrecerda; duas microcerdas acessórias, “as” e aparentemente “se”.  

Quetotaxia dorsal do terceiro segmento abdominal (Fig. 25E): série “a” com a5 como 

tricobótria, am6 como macrocerda; série “m” com m3 como macrocerda, m5 como 

tricobótria, e provavelmente uma microcerda m7e; série “p” com p6 e pm6 como macrocerda, 

e p7 como micro cerda; 9+9 cerdas em forma de leque. 

Figura 25. Trogolaphysa sp. nov.1 quetotaxia dorsal, lado esquerdo de cada tergito. A. Mesotórax; B. 

Metatórax; C. Primeiro segmento abdominal; D. Segundo segmento abdominal; E Terceiro segmento 

abdominal; F. Quarto segmento abdominal. 
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Quetotaxia dorsal do quarto segmento abdominal (Fig. 25F): série “A” com as cerdas A1, A2, 

A3a, A6 e aparentemente A4 como microcerdas, A3 como macrocerda; série “B” com cerdas  

B1—4 como microcerdas e B5a, B5 e B6 com macrocerdas; série “C” com C1 como 

microcerdas e C4 como mesocerda; série “T” com T1 como microcerda, T2 e T4 como 

tricobótrias, T5 como macrocerda, e T7 como microcerda; 10 cerdas em forma de leque ao 

redor de T1; série “Te” com Te1 como macrocerda, Te2 e Te3 como mesocerdas; Série “D” 

com D2 como microcerda, D2p e D3 como macrocerdas, D4 como tricibótria, uma cerda em 

forma de leque antorior a D4; série “F” com F1—3 e Fe3 como macrocerdas. 

Discussão: A espécie Trogolaphysa sp. nov.1 é a quinta espécie do gênero descrita 

para o Brasil, a trigésima quinta para o continente americano e a quadragésima para o mundo 

(Yoshii 1988; Arlé 1939; Arlé & Guimarāes 1979, Soto-Adames & Taylor, 2013). Outras 

espécies deste mesmo gênero são conhecidas na Mata Atlântica (Tabela 5), mas esta é a 

primeira registrada para o bioma no Rio Grande do Norte.  

Utilizando a tabela comparativa apresentada por Soto-Adames & Taylor (2013) para 

as espécies do novo mundo com 6 a 8 lentes oculares, é possível ver que Trogolaphysa sp. 

nov.1 se diferencia das espécies T. carpenteri (Denis 1925) Mitra 2002, T. relicta (Palacios-

Vargas, Ojeda & Christiansen 1986) Thibaud & Najt 1989 e T. subeterranea (Mari Mutt 

1988) Soto-Adames & Taylor 2013 pelo número de macrocerdas na região dorsal da cabeça, 

no mesotórax, no metatórax e no quarto segmento abdominal, se diferencia das espécies T. 

giordanoae Soto-Adames & Taylor 2013, T. riopedrensis (Mari Mutt, 1988) Soto-Adames & 

Taylor 2013, T. geminata (Mari Mutt, 1988) Soto-Adames & Taylor 2013 e T. jataca (Wray, 

1953) Soto-Adames & Taylor 2013, também por essas características e pelo número de dentes 

na face interna do unguis (Fig. 19H-J), e das espécies T. cotopaxiana Thibaud & Najt, 1989 e 

T. distinguenda (Denis, 1931) Thibaud & Najt, 1989  pelo número de dentes no mucro. 
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Ordem Symphyleona Börner 1901 sensu Massoud 1971 

Superfamilia Sminthuroidea Bretfeld 1994 

Família Sminthuridae Lubbock 1862 sensu Bretfeld 1994 

 

Gen.nov.  

 

Diagnose: Cabeça e corpo com apenas cerdas lisas e finas; 8+8 olhos; linha de cerda A 

da área frontal da cabeça com 1 cerda medial (A1) e 2+2 cerdas laterais, linhas B e C com 

2+2 cerdas, linha D com 1 cerda medial (D1) e 2+2 cerdas laterais; trocanter metatorácico 

com um espinho na face posterior; tibiotarsos com cerdas lisas e acuminadas e um órgão oval 

na face externa; cerda pretasal presente apenas na face anterior da perna metatorácica; unguis 

com uma cavidade e com serrilhamento na face interna; unguículo menor que o unguis; 

tenáculo com 3+3 dentes; fúcula com quetotaxia dorsal da face anterior do dente com fórmula 

3, 2, 1...1; mucro com bordas lisas; tricobótria D longa; fêmea com apêndice subanal liso e 

curvado no ápice.    

 

Gen.nov. sp.nov. (Fig. 27-31) 

 

Material examinado: 

Holótipo: espécime fêmea em lâmina semipermanente. Alótipo: espécime macho em 

lâmina semipermanente. Parátipos: 1 espécime macho em mesma lâmina do alótipo e 7 

espécimes fêmeas em outras diferentes lâminas semipermanentes. Todas as lâminas com a 

seguinte etiqueta: Tibau do Sul, RN, BRA; Parque Estadual Mata de Pipa, 8-II-2013; Pitfall; 

Silva, D. col. 

 

Descrição: Habitus sminthuroid (Figs. 26A-B). Holótipo com comprimento total 

(cabeça+corpo) de 0,82 mm; corpo com 0,71 mm; comprimento longitudinal da cabeça 0,31 

mm; antena com 0,64 mm; fúrcula com 0,46 mm. Alótipo macho com comprimento total de 

0,64 mm; corpo com 0,54 mm; comprimento longitudinal na cabeça 0,23 mm; antena com 

0,57 mm; fúrcula com 0,37 mm. Cor em espécimes conservados em álcool 70% (Figs. 26A-

B): corpo amarelo pálido na cabeça e apêndices do corpo; região clipeal da cabeça com 

manchas roxo-azulado; antenas com base roxo-azulado e escurecimento em direção ao ápice; 

grande e pequeno abdome com tons amarelo escuro e marrom-preto conforme o padrão 

mostrado nas figuras 26A-B. Cerdas lisas em todo o corpo, cabeça e apêndices.  



45 
 

 

Figura 26. A-B. Gen.nov.sp.nov. Espécime conservado em álcool 70%. 

 

Cabeça (Figs. 27A-B): 8+8 lentes oculares, 2+2 cerdas oculares acuminada; quetotaxia 

labral a:4, m:5, p:5, pl:4; região clipeal, interantenal e frontal com cerdas acuminadas com o 

arranjo mostrado na figura 27 B; peças bucais com aproximadamente o mesmo comprimento 

(Figs. 28A-B). Antena (Fig. 28C): fórmula da relação entre os artículos antenais igual a 1: 

1,42; 4,01; 9,53 no holótipo e 1: 1,51; 5,21; 8,53 no alótipo; primeiro artículo com 4 cerdas; 

segundo artículo com 16 cerdas; terceiro artículo com 37 cerdas, com órgão apical com 2 

sensilas, cerda Aai como microsensila (Fig. 28D); quarto artículo com 9 sub-artículos 

intermediários e sem bulbo apical. Perna protorácica (Figs. 29A-B): coxa com 1 cerda; 

trocanter com 2 cerdas em posição proximal e 2 em posição medial; fêmur com 15 cerdas; 

tibiotarso com apenas cerdas lisas e acuminadas, 1 órgão oval na face externa (Fig. 29B); 

cerdas pretarsais ausentes, unguis com uma cavidade e serrilhado com aproximadamente 10 

dentes na face interna (Fig. 30A); comprimento do unguículo menor do que o do unguis, 

também com cavidade; relação unguis:unguículo 1: 0,60. Perna mesotorácica (Fig. 29C): coxa 

com 2 cerdas; trocanter com 2 cerdas em posição proximal, 2 em posição medial e 1 em 

posição distal; fêmur com 15 cerdas; tibiotarso com apenas cerdas lisas e acuminadas, 1 órgão 

oval na face externa; cerdas pretarsais ausentes, unguis com uma cavidade e serrilhamento 

com aproximadamente 10 dentes na face interna (Fig. 30B); unguículo menor do que o 

unguis, também com cavidade; relação unguis:unguículo 1: 0,73. Perna metatorácica (Figs. 

29D-F): coxa com 4 cerdas; trocanter com 2 cerdas em posição proximal, 2 em posição 

medial e 1 em posição distal, espinho presente na face posterior (Fig. 29E) e 2 órgãos ovais 

(Fig. 29F); fêmur com 16 cerdas; tibiotarso com apenas cerdas lisas e acuminadas, 1 órgão 

oval na face externa; cerda pretarsal presente na face anterior, unguis com uma cavidade e 

serrilhado na face interna (Figs. 30C-D); unguículo menor do que o unguis, também com 
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cavidade; relação unguis:unguículo 1: 0,75. Linha de cerdas distais e linhas longitudinais dos 

tibiotarsos pro e mesotorácicos com fórmula: 

  
           

          
      

       

     
          

     

     
            

e para o tibiotarso metatorácico: 

 
           

            
           

     

      
  

Fúrcula: manúbrio com 6+6 cerdas posteriores; dentes com quetotaxia como mostrado 

na figura 31D, cerdas J6 e 7 grossas em relação às outras; fórmula das cerdas anteriores do 

dente 3, 2, 1 ...1; mucro espatulado e totalmente liso; relação mucro: dente: manúbrio 1: 2,4: 

1,9. Tenáculo tridentado com 2 cerdas no ápice (Fig. 30G). Colóforo com sacos lisos e com 

1+1 cerdas (Fig. 30F). Tórax sem divisão clara. Grande abdome: cerdas dorsais lisas com o 

arranjo apresentado na figura 30E; padrão invertido de tricobótrias A-B-C (Richards 1968). 

Pequeno abdome com quetotaxia como mostrado nas figura 31A-B, respectivamente para 

fêmeas e machos; tricobótria D presente e longa; apêndice subanal da fêmea liso, acuminado e 

curvado no ápice (Fig. 31A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gen.nov. sp.nov. A. Cabeça vista frontal (MEV); B; Quetotaxia cefálica. 
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Figura 28. Gen.nov.sp.nov. A. Mandíbula; B. Maxila; C. Antena; D. Ápice do terceiro 

artículo antenal. 
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Figura 29. Gen.nov. sp.nov. A. Perna protorácica; B. Aumento da região com órgão oval (seta); 

C. Perna Mesotorácica; D. Perna Metatorácica; E. Trocanter metatorácico, seta apontando 
espinho na face posterior; E. Trocanter metatorácico, seta apontando para órgãos ovais. 
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Figura 30. Gen.nov. sp.nov. A. Complexo empodial protorácico; B. Complexo empodial 
mesotorácico; C. Complexo empodial mesotorácico; D. MEV do complexo empodial 

metatorácico com cerda pretarsal; E. Quetotaxia do Grande abdome; F. Colóforo; G. Tenáculo, 

setas apontando para os três dentes. 
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Figura 31. Gen.nov. sp.nov. A. Pequeno Abdome fêmea; B. Pequeno abdome macho; C. mucro 

vista lateral interna; D. Fúcula, quetotaxia do manúbrio e dente. 



51 
 

Discussão: Este novo gênero apresenta problemas para ser posicionado em alguma das 

duas subfamílias de Sminthuridae consideradas por Betsch (1980), mas, ainda assim, o 

mesmo pertence claramente a esta família, sendo as únicas características não coincidentes 

com a diagnose da família a ausência de cerdas pertarsais nas pernas pro e mesotorácicas, que 

por sua vez são comuns em Sminthuridae, e as bordas do mucro totalmente lisas. De qualquer 

maneira, entre as duas subfamílias de Sminthuridae, o novo gênero é mais próximo da 

subfamília Sminthurinae em sua morfologia, uma vez que apresenta antenas relativamente 

longas, sendo que o quarto artículo antenal apresenta sub-artículos bem definidos, não 

apresenta cerdas neosminthuroides, apresenta uma longa fórmula das cerdas anteriores do 

dente, e o mucro não ser provido do serrilhamento comum em Sphyrothecinae (Betsch 1980; 

Bretfeld 1999). As características que o fazem não se encaixar totalmente na diagnose de 

Sminthurinae são o fato do mesmo não apresentar cerdas pretarsais em todas as pernas, como 

é comum nesta subfamília; apresentar o mucro totalmente liso; não apresentar cerda 

mucronal, que, apesar de não ser sempre presente nos gêneros deste grupo, é uma 

característica muito frequente; e, por último, os filamentos do colóforo são lisos, diferindo da 

condição granulada apresentada nos outros gêneros da subfamília (Richards 1969; Betsch 

1980; Bretfeld 1999). 

Utilizando a chave apresentada por Bretfeld (1999) para os gêneros do mundo 

pertencentes a família Sminthuridae, a identificação dos espécimes do novo gênero é 

conduzida para o gênero Gisinurus Dalai 1970, mas existem diferenças consideráveis entre o 

novo táxon e este último. Gisinurus apresenta antenas mais longas que o corpo, o quarto 

artículo antenal com 13 sub-artículos intermediários, fórmula de cerdas anterior do dente 

3,2,2,2,2,1,1 e as bordas do mucro serrilhadas, o que são características totalmente 

divergentes das que são encontradas no novo gênero. 

Além da proximidade com Gisinurus, a espécie do novo gênero Gen.nov. sp.nov. 

também é semelhante a outras espécies da família Sminthuridae. O novo táxon Gen.nov, 

Gisinurus e outros três gêneros desta família (Dietersminthurus Palacios-Vargas et al. 1998; 

Songhaica Lasebikan et al. 1980; Soqotransminthurus Bretfeld 2005) apresentam uma 

condição na forma do unguis que é mencionada na bibliografia como “cavidade”, ou seja, 

todas estes gêneros apresentam o unguis com cavidade. No entanto, a forma desta cavidade é 

visivelmente diferente entre Gen.nov. e os outros gêneros. Outra diferença na morfologia que 

este novo táxon apresenta em relação aos outros, além da já mencionada ausência de cerdas 

pretarsais nas pernas pro e mesotarácicas, é o número de cerdas anteriores do dente. Por fim, 

difere também de Dietersminthurus pelo número de olhos (5+5) e pelo formato do mucro 



52 
 

(margens serrilhadas) e de Songhaica pela presença de uma cerda neosminthuroide presente 

na base da fúrcula deste último.  

 

Ordem Symphyleona Börner 1901 sensu Massoud 1971 

Superfamilia Sminthuroidea Bretfeld 1994 

Família Sminthuridae Lubbock 1862 sensu Bretfeld 1994 

Szeptyckitheca Betsch & Weiner 2009 

 

Diagnose: Sphyrothecinae sem vesículas mesotorácicas e sem vesículas ou tubérculos 

cefálicos; completo padrão de tricobótrias (A, B, C, D) a partir do segundo instar, 

macrocerdas cefálicas, torácicas e abdominais sem forma peculiar; cerda A1 geralmente 

ausente; quarto sub-artículo antenal completamente subdividido; trocanteres pro e 

metatorácicos com espinho (as vezes presente no mesotorácicos também); 1 par de cerdas 

neosminthuroides; quetotaxia anterior do dente com pelo menos 2 linhas de cerdas (1 distal e 

1 ou 2 subdistal) + 1 cerda basal; mucro com fenda distal estreita; unguis geralmente com 

túnica; cerda mucronal ausente. 

 

Szeptyckitheca sp.nov. (Figs. 32-37) 

 

Diagnose: Szeptyckitheca com 8 sub-artículos intermediários no quarto artículo 

antenal, bulbo apical presente; 3 cerdas mediais presentes na região frontal da cabeça (A1, B1, 

C1); trocanter protorácico com espinho presente na face anterior; trocanter meso e 

metatorácico com espinho na face posterior; fêmur protorácico com cerda em forma de 

gancho na face anterior; fêmur metatorácico com microcerda na face posterior; quetotaxia 

anterior do dente com fórmula 3, 2 ... 1; sexto segmento abdominal da fêmea com cerdas 

mps1 e mps2 grossas; apêndice subanal da fêmea distalmente franjeado. 

 

Material examinado: 

Holótipo: espécime fêmea em lâmina semipermanente. Parátipos: 1 espécime fêmea e 

dois machos em mesma lâmina semipermanente, 1 espécime fêmea em outra lâmina 

semipermanente.  Material tipo com etiqueta: Baía Formosa, RN, BRA; RPPN Mata Estrela, 

7-IX-2012; Pitfall; Silva, D. col. Material extra: 3 machos e 2 fêmas em lâminas 

semipermanentes com etiqueta: Tibáu do Sul, RN, BRA, PEMP, Pitfall, 4-VIII-2012, Silva, 

D. col. 
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Descrição: Habitus sminthuroid (Figs. 32A-B). Holótipo com comprimento total 

(cabeça+corpo) de 0,86 mm; corpo com 0,72 mm; comprimento longitudinal da cabeça 0,32 

mm; antena com 0,48 mm; fúrcula com 0,45 mm. Parátipo macho com comprimento total de 

0,64 mm; corpo com 0,53 mm; comprimento longitudinal na cabeça 0,24 mm; antena com 

0,43 mm; fúrcula com 0,38 mm. Cor em espécimes conservados em álcool 70% (Figs. 32A-

C): corpo e cabeça amarelo pálido com um peculiar padrão de manchas roxo escuro, antenas 

com escurecimento em direção ao ápice; pernas e fúrcula roxo azulado. 

Cabeça: 8+8 lentes oculares, 2 cerdas oculares acuminadas; quetotaxia labral a:4, m:5, 

p:5, pl:6 (Fig. 33B); região clipeal com cerdas lisas acuminadas e finas; região interantenal 

com cerdas de espessura intermediária entre as clipeais e dorsais; região frontal com 

macrocerdas lisas. Quetotaxia cefálica como na figura 33A. Antena (Fig. 34A): fórmula da 

relação entre os artículos antenais igual a 1: 1,5; 2,2; 5,4 no holótipo; primeiro artículo com 5 

cerdas; segundo artículo com 14 cerdas; terceiro artículo com 20 cerdas, com órgão apical 

com 2 sensilas, cerda Aai e Ape como microsensilas e dois orgãos ovais (Fig. 34B); quarto 

artículo com 8 sub-artículos intermediários e com bulbo apical simples (Fig. 34C). Perna 

protorácica (Fig. 35A): coxa sem cerda; trocanter com 1 cerda proximal posterior acuminada, 

Figura 32. Szeptyckitheca sp. nov. A-C. Espécime fêmea conservado em álcool 70%. 
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1 cerda proximal anterior acuminada, 1 cerda e 1 espinho clavados em posição anterior 

medial; fêmur com 11 cerdas acuminadas e lisas e uma cerda anterior em forma de gancho; 

tibiotarso com apenas cerdas lisas e acuminadas; cerdas pretarsais anterior e posterior 

presentes; unguis apresentando túnica com 1 dente externo e 1 dente interno (Fig. 35B); 

comprimento do unguículo maior do que o do unguis. Perna mesotorácica (Fig. 35C); coxa 

com 2 cerdas; trocanter com 2 cerdas em posição proximal e 2 em posição medial na face 

anterior e 1 espinho em posição medial na face posterior; fêmur com 12 cerdas, sendo uma 

delas uma microcerda na face posterior; tibiotarso com apenas cerdas lisas e acuminadas; 

cerdas pretarsais anterior e posterior presentes; unguis apresentando túnica com 1 dente 

externo e 1 dente interno (Fig. 35D); unguículo mais longo do que o unguis. Perna 

metatorácica (Fig. 35E): coxa com 4 cerdas; trocanter com 2 cerdas em posição proximal, 1 

em posição medial e 2 em posição distal na face anterior, espinho clavado presente na face 

posterior; fêmur com 12 cerdas, uma delas sendo uma microcerda na face posterior; tibiotarso 

com apenas cerdas lisas e acuminadas; cerdas pretarsais anterior e posterior presentes; unguis 

apresentando túnica com 1 dente externo e 1 dente interno (Fig. 35F); comprimento do 

unguículo aproximadamente o mesmo do unguis, sem filamento longo (Fig. 35F). Linha de 

cerdas distais e linhas longitudinais dos tibiotarsos com fórmula: 

 

  
             

             
      

      

     
         

     

     
         

     

     
      

 

Fúrcula: manúbrio com 6+6 cerdas posteriores; dentes com quetotaxia como mostrado 

na figura 37; fórmula das cerdas anteriores do dente 3, 2 ... 1; mucro serrilhado na margem 

interna; relação mucro: dente: manúbrio 1: 2,5: 1,5. Tenáculo tridentado com 4 cerdas no 

ápice (Fig. 35G). Colóforo com filamentos granulados e com 2+2 cerdas. Tórax sem divisão 

clara. Grande abdome: macrocerdas dorsais lisas e microcerdas como no arranjo apresentado 

na figura 36A; padrão invertido de tricobótrias A-B-C (Richards 1968); 1+1 cerdas 

neosminthuroides. Pequeno abdome com quetotaxia como mostrado nas figura 36 B e D, 

respectivamente para fêmeas e machos; tricobótria D presente; fêmea com cerda mps1 e mps2 

grossas e longas, apêndice subanal liso e com um leve franjeamento em direção ao ápice (Fig. 

36F), papila genital com 3+3 cerdas; macho com papila genital com 14+14 cerdas. 
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Figura 33. Szeptyckitheca sp.nov.A. Quetotaxia cefálica; B; Quetotaxia labral. 
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Figura 34. Szeptyckitheca sp.nov.A. Antena; B. Ápice do terceiro artículo antenal; C. Ápice do 

quarto artículo antenal, detalhe extra acima com o bulbo apical. 



57 
 

 

 

 

Figura 35. Szeptyckitheca sp.nov. A. Perna protorácica; B. Complexo empodial protorácico; C. Perna 

mesotorácica; D. Complexo empodial mesotorácico; E. Perna metatorácica; F. Complexo empodial 

metatorácico; G. Tenáculo. 
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Figura 36. Szeptyckitheca sp.nov. A. Quetotaxia do Grande abdome; B. Quetotaxia pequeno abdome da 

fêmea; C. Apêndice subanal; D. Sexto segmento abdominal do macho, vista posterior. 
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Discussão: Betsch & Weiner (2009) criaram o gênero Szeptyckitheca considerando o 

fato de o gênero Sphyrotheca Börner 1906 ser uma entidade heterogênea, onde suas espécies 

intertropicais formam um grupo consideravelmente diferente da espécie tipo Sphyrotheca 

mutifasciata. Assim, foram incluídas neste gênero as espécies:  S. mucroserrata Snider 1979, 

S. vanderdrifti Delamare Deboutteville & Massoud 1964, S. bellingeri Betsch 1965, S. boneti 

Figura 37. Szeptyckitheca sp.nov. Fúrcula com indicação da quetotaxia do manúbrio e dente. 
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Denis 1948, S. santiagoi Yosii 1959 sensu Lawrence 1968, S. formosana Yosii 1965, S. 

machadoi Delamare Deboutteville & Massoud 1964, S. implicata Hüther 1967, S. coerulea 

Bretfeld 2005. Duas outras espécies de Sphyrotheca que se encaixam na diagnose de 

Szeptyckitheca, e que ainda não foram reconhecidas como este último gênero, foram descritas 

por Palacios-Vargas et al. 2003 e, portanto, devem ser consideradas a partir de então como 

Szeptyckitheca karlerum (Palacios et al. 2003) comb. nov. e Szeptyckitheca peteri (Palacios et 

al. 2003) comb. nov.. 

Considerando o fato de que a espécie S. mucroserrata, que por sua vez é a única 

espécie de Szeptyckitheca com ocorrência conhecida no Brasil, não é considerada como este 

gênero na lista de espécies do Brasil apresentada por Abrantes et al. (2010, 2012), este é o 

primeiro reconhecimento do gênero para o país. A espécie S. vanderdrifti possivelmente 

também apresenta distribuição não Brasil (Bellinger et al. 1996-2014), no entanto esta não é 

uma informação publicada oficialmente. A espécie Szeptyckitheca sp. nov. se diferencia mais 

notavelmente das espécies S. mucroserrata e S. vanderdrifti por seu peculiar padrão de 

coloração (Fig. 32A-C), pela presença de um espinho posterior no trocanter mesotorácico e 

pela presença da cerda medial A1 na região frontal da cabeça.  As três espécies apresentam a 

quetotaxia anterior do dente com fórmula 3, 2 ... 1.  

As outras espécies com distribuição conhecida na Região Neotropical, mas fora do 

Brasil, são S. bellingeri, S. karlerum comb. nov. e S. peteri comb. nov.. Estas diferem da 

nova espécie, além do padrão de coloração, por não apresentarem a cerda A1 na região frontal 

da cabeça, além de outras características como: unguis com túnica pouco desenvolvida e 

unguículo metatorácico mais longo que o unguis em S. bellingeri e S. peteri comb. nov. 

(túnica bem desenvolvida e unguículo metatorácico aproximadamente com o mesmo 

comprimento que o unguis na nova espécie); e ausência de espinho no trocanter mesotorácico 

em S. karlerum comb. nov. (espinho presente na nova espécie).  As espécies S. bellingeri e S. 

peteri comb. nov. apresentam também um espinho na face posterior do trocanter 

mesotorácico como na nova espécie e a espécie S. karlerum comb. nov. apresenta túnica bem 

desenvolvida no unguículo metatorácico com comprimento menor ou igual ao unguis. 
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Ordem Symphyleona Börner 1901 sensu Massoud 1971 

Superfamilia Katiannoidea Bretfeld 1994 

Família Katiannidae Börner 1913 sensu Bretfeld 1999 

Sminthurinus Börner 1901 

 

Diagnose (Bretefeld 1999): Quinto segmento abdominal incluído no pequeno abdome; cabeça 

e abdome com cerdas normais; tricobótrias A-B-C-D presentes; cerdas neosminthuroides 

presentes; terceiro artículo antenal com uma papila ou tubérculo; quarto artículo antenal não 

subdividido; orgão trocanteral presente; filamentos do colóforo lisos; tenáculo com 3+3 

dentes e 1+1 apêndice basal; sexto segmento abdominal das fêmeas com cerdas a0 (ou ms1, 

no esquema de Betsch 1997); outras cerdas circum-anais com projeções laterais. 

 

Sminthurinus sp. nov. (Figs. 38-43) 

 

 Diagnose: Sminthurinus com tubérculo do terceiro artículo antenal dividida em 4 

vesículas; Grande abdome com 2+2 vesículas e 2+2 órgão ovais nas laterais do Grande 

abdome; coxa metatorácica com 1 orgão oval; lamelas do unguis com 2 dentes internos; 

cerdas subapicais da face anterior do dente ausentes; fórmula da quetotaxia anterior do dente 

3, 2 ... 1, cerda basal longa; mucro com ambas as margens interna e externa serrilhadas.  

 

Figura 38. Sminthurinus sp.nov. A-B. Espécimes conservados em álcool 70%. 
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Material Examinado: 

 

Holótipo: espécime fêmea em lâmina semipermanente. Alótipo: espécime macho em 

lâmina semipermanente. Parátipos: 4 espécimes fêmeas, 1 macho e juvenil em diferentes 

lâminas semipermanentes. Material tipo com etiqueta: Tibáu do Sul, RN, BRA, PEMP, 

Pitfall, 4-VIII-2012, Silva, D. col. 

 

Descrição: Habitus sminthuroid (Figs. 32A-B). Holótipo com comprimento total 

(cabeça+corpo) de 0,83 mm; corpo com 0,75 mm; comprimento longitudinal da cabeça 0,28 

mm; antena com 0,39 mm; fúrcula com 0,36 mm. Alótipo com comprimento total de 0,57 

mm; corpo com 0,52 mm; comprimento longitudinal na cabeça 0,18 mm; antena com 0,28 

mm; fúrcula com 0,24 mm. Cor em espécimes conservados em álcool 70% (Figs. 32A-B): 

corpo e cabeça amarelo pálido, manchas roxas na parte lateral e posterior do corpo e na parte 

posterior e dorsal da cabeça com o padrão mostrado nas figuras 32 a e B, antenas com cor 

roxa mais evidente no ápice de cada artículo; pernas e fúrcula sem pigmentação. 

Cabeça: 8+8 lentes oculares, 2 cerdas oculares acuminadas; quetotaxia labral a:4, m:5, 

p:5, pl:6 (Fig. 39B); região clipeal, interocular e linhas frontais A e B com cerdas lisas 

acuminadas e curtas; linhas frontais C, D e E com cerdas grossas, acuminadas e curtas 

(espinhos). Quetotaxia cefálica como na figura 39A. Antena (Fig. 39A): fórmula da relação 

entre os artículos antenais igual a 1: 2,6; 3,2; 7,3 no holótipo; primeiro artículo com 7 cerdas; 

segundo artículo com 15 cerdas; terceiro artículo com 18 cerdas, com órgão apical com 2 

sensilas, cerda Aai como microsensila (Fig. 40B), tubérculo presente divido em 4 vesículas 

(Fig. 40C); quarto artículo sem sub-articulação com uma papila apical e uma sensila ou bulbo 

apical na posição lateral interna (Fig. 40D). Perna protorácica (Fig. 41A): coxa com uma 

cerda interna e um pequeno órgão oval externo; trocanter com 4 cerdas mediais; fêmur com 

10 cerdas acuminadas e lisas e uma cerda anterior em forma de gancho; tibiotarso com cerdas 

lisas e acuminadas e 5 tenent-hairs distais; cerdas pretarsais anterior e posterior presentes; 

lamelas do unguis apresentando uma serrilhação externa (Fig. 41A) e dois dentes internos, 

unguículo com comprimento menor do que o do unguis e com 2 dentes externos. Perna 

mesotorácica (Fig. 41C); coxa com 3 cerdas e um órgão oval; trocanter com 2 cerdas 

proximais e 2 mediais, um órgão oval medial; fêmur com 11 cerdas, sendo uma delas uma 

microcerda na face posterior; tibiotarso com apenas cerdas lisas e acuminadas e 5 tenent-hairs 

distais com a mesma distribuição observada no tibiotarso prototácico; cerdas pretarsais 

anterior e posterior presentes; unguis apresentando serrilhação externa e dois dentes internos, 
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unguículo mais curto do que o unguis, com aproximadamente 8 dentes externos (Fig. 41D). 

Perna metatorácica (Fig. 41E): coxa com 2 cerdas e 1 órgão oval; trocanter com 2 cerdas em 

posição proximal e 2 cerdas e 1 órgão oval em posição medial (Fig. 41F); fêmur com 12 

cerdas, duas delas sendo microcerdas na face posterior, 1 papila presente na face externa; 

Figura 39. Sminthurinus sp. nov. A. Cabeça com indicações da quetotaxia; B. Quetotaxia labral. 
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tibiotarso com apenas cerdas lisas e acuminadas e 4 tenent-hairs distais, cerda distal anterior 

externa acuminada; cerdas pretarsais anterior e posterior presentes; unguis apresentando 

serrilhação externa e dois dentes internos, unguículo mais curto do que o unguis, com 

aproximadamente 9 a 10 dentes externos (Fig. 41G). Linha de cerdas distais e linhas 

longitudinais dos tibiotarsos com fórmula: 

  
            

             
      

      

     
         

     

     
         

     

     
      

Fúrcula (Fig. 43F): manúbrio com 5+5 cerdas posteriores; dentes com quetotaxia 

como mostrado na figura 43F; fórmula das cerdas anteriores do dente 3 ... 1, cerda basal 

longa; mucro estreito, serrilhado com aproximadamente 10 dentes em cada margem (interna e 

externa); relação mucro: dente: manúbrio 1: 2,5: 1,9. Tenáculo tridentado com 2 cerdas no 

ápice e um par de apêndices basais (Fig. 43A). Colóforo com filamentos lisos e com 2+2 

cerdas. Tórax com divisão visível (Fig. 42A). Grande abdome: cerdas dorsais lisas, 

acuminadas e curtas, quetotaxia anterior como apresentado na figura 42A; padrão triangular 

de tricobótrias A-B-C (Richards 1968), tricibótria B curta, tricobótria C longa e com o ápice 

aplanado (Fig. 42B); 2+2 vesículas e 2+2 órgãos ovais nas laterais na porção anterior do 

abdome (Fig. 42B); 1+1 cerdas neosminthuroides. Quinto e sexto segmento abdominal com 

quetotaxia como mostrado nas figuras 43B e D para fêmeas e 43C para machos; tricobótria D 

presente e curta; fêmea com cerda mps1 grossa e cerda mps2 grossa e ciliada na lateral, cerdas 

mi1, mpi1 e mpi2 grossas, apêndice subanal franjeado (Fig. 43E), papila genital com 6+6 

cerdas; macho com papila genital com 8+8 cerdas. 

Discussão: Os órgãos ovais que aparecem nas coxas pro e mesotorácicas são de 

natureza diferente daqueles entrados na coxa metatorácica e trocanteres meso e metatorácicos. 

Todos foram chamados igualmente de órgãos ovais devido a uma carência de informação a 

respeito destas diferentes estruturas. Sobre a quetotaxia do sexto segmento abdominal desta 

nova espécie, a linha “ai” foi enumerada (Figs. 43B e D) de maneira que pudessem ser 

observadas as cerdas homólogas às apresentadas no esquema de Betsch (1997), apesar da 

evidente presença de cerdas extras nesta linha e na linha aai, condições estas também 

conhecidas em outras espécies de Sminthurinus (Delamare Deboutteville & Massoud 1963; 

Palacios-Vargas et al. 2012). 

Palacios-Vargas et al. (2012) apresenta uma chave de identificação para as espécies de 

Sminthurinus da América do Norte e a espécie, descrita no mesmo trabalho, Sminthurinus 

imperialis do México. Nesta chave são utilizados os seguintes caracteres: forma das margens 

do mucro, número de cerdas anteriores subapicais do dente, forma do tubérculo da terceiro 
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artículo antenal e número de dentes no unguis. Assim, utilizando as informações apresentadas 

nesta chave, observa-se que a nova espécie Sminthurinus sp. nov. se diferencia das espécies S. 

atrapallidus Snider 1978, S. elegans Fitch 1982, S. latimaculosus Maynard 1951, S. henshawi 

(Folsom 1896) Maynard 1951 e S. maculosos (Snider, 1978) por apresentar serrilhamento em 

ambas as margens do mucro (Fig. 43G), sendo que em S. atrapallidus ambas as margens são 

lisas e nas demais apenas uma é serrilhada.  

A nova espécie se diferencia de S. conchyliatus Snider 1978, S. quadrimaculatus 

(Ryder, 1878) Dennis, 1933 e S. imperialis Palácios et al. 2012 em relação ao número de 

cerdas anteriores subapicais do dente, sendo que não apresenta cerdas nesta posição (Fig. 

43F), enquanto que estas últimas apresentam, respectivamente, 1, 2, 2 cerdas. Também é 

diferente de S. quadrimaculatus por esta apresentar 3 dentes internos no unguis e o tubérculo 

do terceiro artículo antenal não dividido. 

Usando estas mesmas características apresentadas na chave de Palacios-Vargas et al. (2012), 

podemos comparar Sminthurinus sp. nov. com as demais espécies do gênero com ocorrência 

neotropical. A tabela seguinte mostra esta comparação: 

 

Tabela 6. Comparativo entre as espécies do gênero Sminthurinus da região Neotropical. 
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vesículas do tubérculo do 

3º artículo antenal 
4 1 1 ? 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 4 

número de dentes 

internos no unguis 
2 1 0 1 2 0 3 1 0 0 1 2/3 2 1 2 1 2 1 0 1 0 2 

cerdas subapicais 

anteriores do dente 
0 0 2 0 1 1 ? 2 1 0 0 ? 2 0 0 0 0 ? ? 1 0 2 

Margens serrilhadas no 

mucro 
2 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 1 2 
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Não foram encontradas estas informações para as espécies S. exiguus Nicholet 1847 e 

S. mime (Börner) Woeltzkow (1907), que por sua vez também apresentam ocorrência na 

região Neotropical (Bellinger et al. 1996-2014).   

Figura 40. Sminthurinus sp. nov. A. Antena; B. Ápice do terceiro artículo antenal; C. Região do terceiro 

artículo antenal com tubérculo; D. Ápice do quarto artículo antenal em foto de microscopia óptica, seta 

mostrando a sensila apical. 
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Figura 41. Sminthurinus sp. nov. A. Perna protorácica; B. Porção distal do tibiotarso protorácico e 

complexo empodial; C. Perna mesotorácica; D. Porção distal do tibiotarso mesotorácico e complexo 

empodial; E. Perna metatorácica; F. Órgão oval metratrocanteral; G. Porção distal do tibiotarso 

metatorácico e complexo empodial. 
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Figura 42. Sminthurinus sp. nov. A. Quetotaxia da porção anterior e medial do Grande abdome; B. 

Aumento da região do Grande abdome com as vesículas e órgãos ovais; C. Imagem de microscpia óptica 

com setas apontando para uma vesícula e um órgão oval no Grande abdome; D. Cerda 

neosminthuroidea. 
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Figura 43. Sminthurinus sp. nov. A. Tenáculo; B. Pequeno abdome da fêmea, com indicação da 

quetotaxia; C. Pequeno abdome do macho. D. Sexto segmento abdominal da fêmea, vista ventral; E. 

Apêndice subanal da fêmea; F. Fúcula com indicação da quetotaxia do dente; G. Imagem de micoscopia 

óptica do mucro. 
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6. Conclusão 

 

Este trabalho confirmou o pressuposto que o motivou: a Mata Atlântica do Rio Grande 

do Norte apresenta uma fauna de Collembola desconhecida e potencialmente diversificada. 

Desta forma, muitas espécies estão por ser descritas e isso mostra o potencial, do ponto de 

vista taxonômico, para Collembola nesta região do Brasil. Além disso, o fato de 9 dos 16 

gêneros identificados e duas famílias (Dicyrtomidae e Katiannidae) serem registros novos e 

entre as espécies amostradas uma delas pertencer a um novo gênero (Gen.nov. sp.nov.) indica 

que existe uma carência de conhecimento até mesmo para táxons supraespecíficos e que o 

conhecimento sobre estes organismos está longe de atingir o mínimo necessário para que seja 

identificado o real perfil da fauna de Collembola no Brasil e, posteriormente, para que está 

seja adequadamente preservada. 

As novas espécies descritas apresentam novidades em sua morfologia, o que agrega 

informação ao conhecimento dos táxons estudados. O novo gênero descrito, aqui chamado de 

Gen.nov. faz parte de um visível subgrupo dentro da família Sminthuridae (de gêneros que 

apresentam unguis com cavidade) que aparentemente tem potencial para ser reconhecido 

futuramente em alguma categoria taxonômica supragenérica.  

Por fim, existem também algumas considerações que devem ser feitas para o gênero 

Szeptyckitheca: na diagnose apresentada por Betsch & Weiner (2009) é apresentado que a 

cerda A1 é frequentemente ausente nas espécies do gênero. No entanto, 6 das 11 espécies 

conhecidas mais a nova espécie apresentam esta cerda. Assim esta característica deve ser 

desconsiderada da diagnose e ser utilizada apenas a nível intragenérico. Com a revisão da 

descrição das outras espécies Szeptyckitheca, ficam evidente duas características que 

poderiam ser incluídas na diagnose: a cerda em forma de gancho presente na face anterior do 

fêmur protorácico e o fato do espinho presente no trocanter protorácico estar situado também 

na face anterior, diferente dos espinhos posteriores dos trocanteres meso e metatorácicos. 
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