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RESUMO  

  

Colêmbolos são microartrópodes comumente reconhecidos em ambientes edáficos. 

Entre as formas mais comuns (e mais visíveis) destes animais, estão os 

Entomobryoidea, um dos grupos mais diversificados de colêmbolos. Embora sejam 

registradas mais de 8300 espécies de Collembola no globo, no Brasil pouco mais de 

310 espécies são registradas, sendo a maioria no Sudeste do país. No Nordeste, em 

particular no Rio Grande do Norte, esses registros ainda são reduzidos, mesmo na 

Mata Atlântica, domínio reconhecidamente diverso para esta fauna e de forma 

específica, para os Entomobryoidea. Assim, este trabalho teve como principal objetivo 

descrever novas espécies de Entomobryoidea em remanescentes urbanos de Mata 

Atlântica no Rio Grande do Norte, especificamente no Parque das Dunas, Natal e na 

Área de Proteção Ambiental de Genipabu, Extremoz. As coletas foram realizadas nos 

meses Julho e agosto de 2012 e Janeiro e Fevereiro de 2013. Os espécimes foram 

identificados em laboratório e descritos de forma detalhada através de consulta a 

literatura específica. Neste trabalho foram descritas quatro novas espécies da família 

Entomobryidae: Entomobrya sp. nov. 1, Seira sp. nov. 1, Seira sp. nov. 2 e 

Trogolaphysa sp. nov. 1. Seira sp. nov. 1 possui claras semelhanças com S. 

paraibensis, entretanto a quetotaxia do Th. II e Abd. IV distingue ambas as espécies. 

Estas semelhanças sugere proximidade filogenética entre as espécies. Seira sp. nov. 

2 é caracterizado por sua quetotaxia, principalmente na região ‘M’ cefálica e pelo seu 

Th II. Existe possibilidade de uma relação filogenética com S. praiana e S. potiguara 

devido a algumas semelhanças. Entomobrya sp. nov. 1 possui poucas semelhanças 

com espécies brasileiras, entretanto não há para estas últimas detalhes da quetotaxia 

dorsal, o que pode ocultar relações de proximidade evolutiva, entretanto, a principal 

característica diagnóstica de Entomobrya sp. nov. 1 frente a outras espécies do 

gênero é a quetotaxia do Abd. IV. Trogolaphysa sp. nov. 1 mostrou acentuada 

diferença em sua quetotaxia cefálica dorsal e ao Th II e Abd. IV. A descrição de novas 

espécies de colêmbolos, potencialmente endêmicas de seus habitats de ocorrência 

pode ajudar na compreensão de padrões morfológicos e evolutivos nos táxons 

amostrados, assim como na preservação dos ambientes nos quais foram 

encontradas.  

Palavras-chave: Entomobryidae, fauna de solo, Paronellidae, sistemática, taxonomia.  
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ABSTRACT  

  

Springtails are commonly recognized microarthropods edaphic environments. Among 

the most common (and most visible) forms of these animals are the Entomobryoidea, 

one of the most diverse groups of springtails. Although more than 8,300 species of 

Collembola are registered on the globe, in Brazil a little over 310 species are recorded, 

mostly in the Southeast. In the Northeast, particularly in Rio Grande do Norte, these 

records are still reduced, even in the Atlantic Forest domain for this admittedly diverse 

fauna and specifically, for Entomobryoidea. This study aimed to describe new species 

of Entomobryoidea in urban remnants of Atlantic Forest in Rio Grande do Norte, 

specifically in Parque das Dunas, Natal in the Environmental Protection Area 

Genipabu, Extremoz. The collections were made in the months July and August 2012 

and January and February 2013, using entomological vacuums and plastic trays. The 

specimens were identified in the laboratory and described in detail by looking at the 

literature. In this paper four new species were described Entomobryidae family: 

Entomobrya sp. nov. 1, Seira sp. nov. 1, Seira sp. nov. 2 and Trogolaphysa sp. nov. 

1. Seira sp. nov. 1 has clear similarities to S. paraibensis, however the chaetotaxy of 

the mesothorax and abdomen IV distinguishes both species. The number of 

phylogenetic proximity suggests similarities between species. Seira sp. nov. 2 is 

characterized by its chaetotaxy, mainly in the 'M' head and his mesothorax. There is 

possibility of a phylogenetic relationship with S. praiana and S. Potiguara due to some 

similarities. Entomobrya sp. nov. 1 has little resemblance to Brazilian species, from the 

point of view of color, however there is for the latter detailing the dorsal chaetotaxy, 

which might obscure evolutionary relationships of proximity. Even so, the main 

diagnostic feature Entomobrya sp. nov. 1 compared to other species of the genus is 

the complexity of the chaetotaxy of the fifth abdominal segment. Descriptions of new 

species of Collembola, potentially endemic to their habitats of occurrence may help to 

understand the morphological and evolutionary patterns in the sampled taxa, as well 

as the preservation of the environments in which they were found.  

  

key words: Entomobryidae, soil faune, Paronellidae, sistematics, taxonomy.  
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 1. INTRODUÇÃO    

  

1.1 Fauna Edáfica  

  

Os ecossistemas florestais acumulam em seu substrato camada de matéria 

orgânica oriunda de folhas mortas, cascas de árvores e frutos, galhos e troncos de 

arvores, bem como fezes e restos de animais mortos. Estes componentes, ao 

entrarem no ciclo de decomposição, são processados pelos organismos edáficos, 

liberando elementos inorgânicos essenciais para a manutenção da produtividade 

vegetal dos ecossistemas florestais (Heneghan et al., 1999). Assim, a fauna edáfica 

habita a região de transição (e junção) entre o solo mineral e orgânico, colaborando 

com a manutenção e formação dessa interface de importância biológica.  

Para fins de estudo da fauna edáfica, separam-se três grandes grupos de 

animais (fig. 1), definidos conforme o tamanho do corpo: microfauna; compostos por 

organismos com diâmetro corporal inferior a 0,1 mm (protozoários, alguns rotíferos e 

nematóides), mesofauna; com diâmetro corporal entre 0,1 - 2 mm (tardígrados, 

ácaros, colêmbolos, proturos, aracnídeos, entre outros) e macrofauna; composta por 

organismos com diâmetro corporal superior a 2 mm (maioria dos insetos, Lumbricidae, 

entre outros) (Swift et al.,1979).  

Dentre os animais presentes na mesofauna edáfica, os que apresentam maior 

riqueza e abundancia são os Collembola (colêmbolos ou pulgas de solo) e Acari 

(ácaros), seguidos por outros grupos de microartrópodes como proturos, dipluros, 

pseudoescorpiões, sínfilos e paurópodes (Luna et al., 2007; Yang et al., 2012). De um 

modo geral, a mesofauna não é bem conhecida e sua diversidade é muito 

subestimada, apesar da sua importância na mineralização dos nutrientes no solo e da 

sua utilidade como um bioindicador de qualidade de solo. Além da falta de valorização 

do potencial informativo deste grupo de organismos, uma das possíveis causas se 

deve as dificuldades inerentes ao seu tamanho, o que leva ao menor interesse da 

comunidade científica. Esse déficit de interesse é uma das causas da dificuldade do 

levantamento real da biodiversidade edáfica. (Cicconardi et al., 2013, Decaëns 2010).  
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Figura 1 - Classificação da fauna edáfica de acordo com o tamanho do diâmetro do corpo. Retirado 
de Swift et al., 1979. 
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1.2 Classe Collembola  

  

1.2.1 Generalidades  

  

Os Collembola formam um grupo bem sucedido evolutivamente. Registros 

datam a sua presença desde os primórdios da colonização terrestre pelos primeiros 

artrópodes e este grupo ainda está presente nos dias atuais em todas as regiões 

terrestres do globo. Registros fósseis (fig. 2) comprovam a existência deste grupo 

desde o Devoniano inferior, e que apesar de fósseis de Collembola serem difíceis de 

resgatar, alguns espécimes em âmbar foram preservados em diferentes momentos 

geológicos. Inclusive, não é incomum chegar a uma identificação taxonômica em nível de 

espécie em muitos espécimes fossilizados, o que mostra uma maturidade do grupo 

Collembola nesse período geológico (Christiansen & Nascimbene, 2006; Hopkin, 1997).   

O termo Collembola vem do grego kolla = cola, grude + do latim embolon = 

alavanca, termo dado devido a observação de uma das estruturas típicas do grupo, o 

colóforo. Collembola é um dos táxons de artrópodes terrestres mais bem sucedidos 

evolutivamente em relação à diversidade de habitats colonizados. Fósseis do 

Devoniano mostram que o grupo sofreu poucas alterações morfológicas desde esse 

período, o que sugere que o táxon já havia alcançado seu clímax evolutivo durante 

esse momento (Bellinger et al., 2013). Os Colêmbolos possuem um padrão corporal 

hexápode semelhante aos insetos ápteros atuais, com o corpo alongado ou globoso 

dividido em cabeça, toráx e abdômen. Possuem um par de antenas, duas manchas 

ocelares com até oito ocelos.   

Como sinapomorfias do grupo, pode-se observar a fúrcula, tenáculo e colóforo 

(Hopkins, 1997; Bellinger et al., 2013), tratadas de forma mais clara no tópico 1.2.3 – 

Sistemática (p. 19).  
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Figura 2 - Espécimes de Collembola preservados em âmbar datados do Cretáceo superior, Canadá, 
mostrando o tamanho corporal dos espécimes (em mm). (A). Grinnellia ventis (0.61 mm); (B). 
Sminthuricinus decepta (0.78 mm); (C). Mucrovirga incompleta (0.35 mm); (D). Sminthurconus 
Grimaldi (0.90 mm); (E). Villusisotoma brevis (0.565 mm); (F). Villusisotoma Longa (0.961 mm). 
Fonte: Christiansen & Nascimbene (2006). 
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1.2.2 Ecologia  

  

Os Collembola fazem parte da fauna edáfica e a qualidade do solo é um papel 

determinante em seu ciclo de vida, por possuírem sensibilidade em relação a diversos 

fatores inerentes ao substrato. Destes, possuem destaque: pH do solo, presença, 

ausência ou concentração de micronutrientes como Ca, Mg e Mn (Hagvar & 

Abrahamsen, 1984; Fountain & Hopkin, 2004), aeração, quantidade e qualidade da 

matéria orgânica, cobertura vegetal, biodiversidade vegetal e presença (ou ausência) 

de compostos tóxicos em geral.   

A sensibilidade de muitas espécies de Collembola, especialmente as 

endêmicas, confere ao grupo a possibilidade de serem utilizados como bons 

bioindicadores de qualidade de solo (Culik & Zeppelini, 2002; Fountain & Hopkin, 

2004; Zeppelini et a.l, 2009).  

Os Collembola participam ativamente na ciclagem de matéria orgânica do solo, 

e associados a fungos e a microfauna bacteriana, estes garantem a mineralização dos 

nutrientes e melhoram a qualidade do solo (Heneghan et al., 1999). Ainda, associados 

ou não a outros componentes da biota edáfica, os Collembola influenciam no 

melhoramento da agregação física do solo (Siddiky et al., 2012), ajudam a estimular 

a atividade fúngica e bacteriana no habitat edáfico (Cassagne et al., 2004), a dispersar 

esporos destes organismos e ainda auxiliam significativamente na fragmentação 

mecânica dos componentes orgânicos presentes no solo (Yang et al., 2012).  

 Os Collembola presentes no folhiço ainda possuem importância ecológica em 

diferentes teias tróficas. Assim, participam na cadeia alimentar principalmente como 

organismos saprófitos e fungívoros, além de se alimentar de colônias de bactérias. 

Também são importantes fontes de alimento para outros artrópodes de solo como 

ácaros e pseudoescorpiões (Swift et al., 1979).   
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1.2.3 Sistemática 

  

Do ponto de vista sistemático, os Collembola eram inseridos filogeneticamente 

dentro do grupo Entognatha (indivíduos com aparatos bucais ocultos dentro de uma 

cápsula cefálica), porém o termo entrou em desuso por este grupo ser considerado 

parafilético (Zeppelini & Bellini, 2004).   

Por apresentar sinapomorfias claras (fig. 3 e 4), Collembola é considerado um 

grupo monofilético. Estruturas como: colóforo, vesícula eversível encontradas no 

ventre do primeiro segmento abdominal, extremamente importante para a 

manutenção do balanço osmótico desses animais; tenaculum (ou retináculo) situado 

no terceiro segmento abdominal que apresenta um par de peças distais (rami), com a 

função de acoplar-se à fúrcula no momento de repouso; e a fúrcula, órgão 

especializado para o salto, encontrado na porção ventral do quarto segmento 

abdominal, utilizado em momentos de estresse ou fuga. Tais caracteres suportam o 

monofiletismo deste grupo. (Bellinger et al., 2013, Zeppelini & Bellini, 2004).  

  

 

Figura 3 - Exemplos de duas das sinapomorfias do grupo. (A). MEV de Oncopodura fadriquei 
mostrando a fúrcula estendida, retirado de Jordana et al., 2012. (B). Katiannidae com o colóforo 
estendido. Fonte: <www.collembola.org> (2013). 

 

Apesar de possuir características distintas, o relacionamento filogenético dos 

Collembola com outros artrópodes ainda não está bem esclarecido. Atualmente, 

existem algumas hipóteses que tentam definir o posicionamento dos Collembola (fig. 
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4) com os demais artrópodes, tais como Atelocerata e a Pancrustacea (Koenemann 

et al., 2010; Zepellini & Bellini, 2004).  

Hexapoda compreende organismos que possuem sempre três pares de pernas, 

onde cada par está relacionado com um dos segmentos torácicos do artrópode, além 

de outras características como redução de apêndices posteriores, abdômen com 

estilos ou sem apêndices locomotores, etc. O monofiletismo do grupo hexapoda não 

é seriamente questionado pela comunidade acadêmica, contudo, a definição de quais 

outros grupos estão mais proximamente relacionados ao hexapoda é o atual desafio. 

Atualmente Hexapoda é formado pela classe Insecta além de outras ordente de 

artrópodes terrestres menos conhecidas: Archaeognatha, Collembola, Diplura, 

Protura e Zygentoma.  

Baseando-se em dados morfológicos os Hexapoda foram agrupados a 

Myriapoda formando um grupo chamado Atelocerata (fig. 5) (‘sem chifres’) nome dado 

em referência a perda do segundo par de antenas ou Tracheata, nome dado em 

referência ao tipo de sistema respiratório predominante no grupo. Contudo, dados 

moleculares consistentes, indicam que os Hexapoda possuem uma relação mais 

próxima com Crustacea do que com Insecta possibilitando a formação de uma outra 

hipótese chamada Pancrustacea (Fig. 6) (Collembola + Crustacea) (Zeppelini & 

Bellini, 2004).  

Os argumentos em que se sustentam a hipótese Atelocerata são baseadas em 

dados morfológicos como a presença ou ausência de estruturas e sistemas presentes 

nos Hexapoda + Myriapoda. Caracteristicas como: perda do segundo par de antenas, 

Tipo de estrutura mandibular, grau de desenvolvimento dos tubos de Malphigui, 

posição relativa do tentorium, presença de estilete e a presença de vesículas 

eversíveis. Entretanto, comparando-se algumas características morfológicas entre 

Symphyla/Hexapoda pode-se observar a que alguns caracteres são equivocadamente 

considerados sinapomorfias, tais como braços tentoriais anteriores, a cavidade pré-

oral, estiletes e vesículas eversíveis (Grimaldi, 2009).  

A hipótese Pancrustacea morfologicamente baseia-se na forma do 

desenvolvimento e na similaridade da estrutura do sistema nervoso e de alguns 

sistemas sensoriais. Além disso, baseando-se em características moleculares, estas, 

suportam a relação mais próxima entre o grupo Collembola com Crustacea, 

fornecendo indícios que os Collembola na verdade são crustáceos altamente 

especializados (Abrantes et al., 2010; Bellinger et al., 2013; Hopkins, 1997).  
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Ainda, em análises filogenéticas baseadas em sequências mitocondriais, têm 

se questionado repetidamente o monofiletismo dos Hexapoda, sugerindo que o plano 

corporal e a presença de três pares de pernas evoluíram independentemente durante 

a história evolutiva dos Arthropoda, bem como nos Collembola, fomentando uma 

relação mais distante entre Collembola com hexapoda quando comparado com 

Crustacea (Koenemann et. al., 2010; Regier et al., 2005).  

  

 

Figura 4 - Hipótese atelocerata, na qual o Collembola está posicionado aos hexapoda basais 
formando um grupo monofilético com os Protura (Ellipura).  Fonte: Zeppelini & Bellini (2004). 

  

  

 

 

Figura 5 - hipótese Pancrustacea onde os Collembola não possuem relação próxima aos hexapoda. 
Fonte: Zeppelini & Bellini (2004). 
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 1.2.4 Diversidade  

  

Segundo Bellinger et al., (2013) atualmente no mundo todo existem 

aproximadamente pouco mais de 8.300 espécies descritas de Collembola. Esse 

número é relativamente baixo se compararmos com os táxons megadiversos de 

hexápodes, particularmente entre os Insecta Holometabola. Apesar dos esforços de 

se propor novos caracteres morfológicos mais sofisticados (Deharveng, 2004, Jordana 

& Baquero, 2005 e Soto, 2008) para uma identificação mais precisa, houve um grande 

declínio no número de novas espécies identificadas por ano no mundo mesmo com o 

aumento do número de taxonomistas da classe Collembola (Cicconardi et al., 2013) 

(fig. 6).  

  

 

Figura 6 - (A). Número de espécies descritas de Collembola válidas até hoje. (B). Proporção de 

espécies descritas por autor. Fonte: Deharveng (2004). Adaptado. 

 

A taxonomia da Classe Collembola sofreu várias modificações desde o seu 

primeiro registro. A riqueza taxonômica dos Collembola é, geralmente, organizada em 

quatro grandes Ordente: Entomobryomorpha, Poduromorpha, Neelipleona e 

Symphypleona (fig. 7).   

As ordens Entomobryomorpha e Poduromorpha possuem um plano corporal 

mais alongado e fusiforme com segmentos corporais visíveis, enquanto as Ordente 

Symphypleona e Neelipleona possuem um plano corporal mais globoso e 

arredondado e possuem os segmentos corporais pelo menos em grande parte 

fundidos entre si (Zeppelini & Bellini, 2004).  
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Figura 7 - Hábito das diferentes Ordente de Collembola. Pode-se observar o padrão corporal mais 
fusiforme em (A). Entomobryomorpha, (B). Poduromorpha e um padrão corporal mais globoso em 
(C). Symplypleona, (D). Neelipleona.  Fonte: Fjellberg (1998). Adaptado. 

  

Pode se distinguir os Entomobryomorpha dos Poduromorpha observando a 

presença ou ausência do primeiro tergito torácico. Nos Poduromorpha, é possível 

distingui-lo enquanto no Entomobryomorpha ele não é visível (fig. 8).  

  

 

Figura 8 - Hábito de (A). Entomobryomorpha e (B). Poduromorpha.  Fonte: Bellinger et al., 

(2013). Adaptado. 

 

Para se distinguir os Symphypleona do Neelipleona observa-se o comprimento 

da antena. Caso a antena seja mais longa do que a cabeça do espécime, este é 
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classificado como Symphypleona, se a antena for mais curta do que a cabeça, 

classifica-se como Neelipleona (fig. 9).  

  

 

Figura 9 - Hábito de (A). Symphypleona e (B). Neelipleona.  Fonte: Bellinger et al. (2013). Adaptado. 

  

Além do hábito, outras características de valor taxonômico são utilizadas para 

a identificação dos espécimes de Collembola, número de segmentos da antena, 

presença\número de bulbo apical no Antenômero IV, número de ocelos da mancha 

ocular, presença\ausência de órgão pós antenal, presença\ausência de protórax, 

padrão dos complexos empodiais, número e posição relativa de dentes no unguis, 

forma do unguículo, tipo de cerda rastreadora, forma do órgão metatrocanteral, 

quantidade de cerdas no órgão metatrocanteral, padrão de distribuição de tricobótrias 

nos Abd. II, III e IV, na fúrcula, o seu tamanho relativo, número de cerdas apicais na 

face ventral do manúbrio, tamanho e forma do mucro, entre outros caracteres que 

possuem valor taxonômico em diferentes níveis hierárquicos (Bellinger et al., 2013, 

Hopkins, 1997, Zeppelini & Bellini, 2004).  
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Figura 10 - Alguns dos caracteres morfológicos utilizados para a classificação de Collembola. (A). 
Hábito do corpo evidenciando as diferentes partes do corpo (cabeça, tórax e abdômen) de um 
Entomobryomorpha (colorido artificialmente), (B). Antena de um Entomobryóide com quatro 
segmentos, (C). Antena de um Symphypleona evidenciando a subsegmentação do quarto segmento 
antenal, (D). Bulbo apical localizado na extremidade do quarto segmento antenal, pode estar ausente 
e quando presente pode ser simples (foto), bilobado ou trilobado, (E) Microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) de um entomobryóide indicando a mancha ocular e seus ocelos, podem variar em 
número (0-8 lentes) e tamanho, (F). Órgão pós antenal de Triacanthella madiba com quatro 
vesículas. Fonte (A, B, C, D e E): Bellinger et al., (2013). Adaptado. Fonte (F): Janion et al., (2012). 
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Figura 11 - Alguns dos caracteres morfológicos utilizados para a classificação de Collembola. (A). 
Poduromorpha apresentando os três segmentos torácicos, (B). Entomobryomorpha onde o protórax 
está ausente, (C). Complexo empodial. No detalhe, as setas indicam a posição relativa dos dentes 
no unguis, (D). Complexo empodial. Seta superior indicando a cerda rastreadora e a seta inferior 
indicando o Unguículo, (E). Figura mostrando parte da fúrcula na região abdominal/ventral de um 
Collembola. Seta superior indicando a posição do manúbrio e as duas setas inferiores indicando a 
posição do dente, (F). MEV de um Collembola mostrando detalhes do mucro. Fonte (A, B, C, D e E): 
Bellinger et al., (2013). Adaptado. Fonte (F): Lukić et al., (2010). 
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 1.2.5 Ordem Entomobryomorpha, Börner, 1913  

  

Entomobryomorpha é uma das ordente mais diversas de Collembola, com 

cerca de 3.870 espécies descritas (Bellinger et al., 2013). As características para a 

identificação das superfamílias dos Entomobryomorpha são: Proporção do tamanho 

dos segmentos abdominais, presença de órgão pós antenal, presença de cerda 

rastreadora clavada ou não, presença de escamas, tipo de mucro (tridentado ou 

falcado), número e disposição das cerdas no órgão metatrocanteral, número de 

segmentos antenais, distribuição das tricobótrias nos segmentos abdominais 2-4, 

complexo da placa genital masculina e cerdas do tenáculo (Soto-Adames et al., 2008).  

 Atualmente a Ordem Entomobryomorpha está dividida em quatro 

superfamílias: Isotomoidea; Coenaletoidea; Tomoceroidea e Entomobryoidea 

(Bellinger et al., 2013, Hopkins, 1997, Soto et al., 2008).  

 

1.2.5.1 Superfamília Isotomoidea, Szeptycki, 1979  

  

Isotomoidea tem como características possuir cerdas geralmente lisas ou 

unilateralmente ciliadas, macroquetas sempre acuminadas e ausência de escamas. 

Além disso, o terceiro segmento abdominal não se funde com o segmento posterior.  

Isotomoidea se divide em duas famílias: Isotomidae e Actaletidae (fig. 12). Todos 

Isotomidea possuem não mais do que quatro segmentos antenais. Não possuem 

escamas no corpo, cerdas no órgão metatrocanteral e tricobótria (inclusive a 

tricobótria pós-ocular). O quarto segmento abdominal é distinto (fig. 12 A) e de 

tamanho subigual ou menor do que o terceiro segmento abdominal (exceto Folsomia, 

Folsomina, Pectenisotoma onde estes segmentos abdominais estão fundidos (fig. 12 

B)). Cerda rastreadora com formas variadas, porém nunca com forma de folha 

(Bellinger et al., 2013, Hopkins, 1997, Soto et al., 2008).  
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Figura 12 - Padrões corporais presentes na superfamília Isotomoidea. (A). Isotomidae com 
segmentos abdominais IV-VI fusionados (porém não maior que a soma do comprimento do 
mesotórax ao abdômen III). (B). Isotomidae com segmentos abdominais não fusionados. (C). Padrão 
corporal básico de Actaletidae. Fonte: Bellinger et al., (2013). Adaptado. 

 

A família Actaletidae é uma família pequena que possui apenas 12 espécies 

em dois gêneros: Actaletes e Spinactaletes. Geralmente seus segmentos abdominais 

IV-VI são fusionados, mas o terceiro segmento abdominal possui 1,4 do comprimento 

do segmento mesotorácico (fig. 12 C). Possuem também cerda rastreadora em forma 

de folha (Bellinger et al., 2013, Hopkins, 1997, Soto et al., 2008).  
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1.2.5.2 Superfamília Coenaletoidea, Soto-Adames et al., 2008  

  

A superfamília Coenalotoidea é uma adição recente à Ordem 

Entomobryomorpha. Coenalotoidea é formada por apenas duas espécies (Coenaletes 

caribaeus Bellinger, 1985 e Coenaletes vangoethemi, Jacquemart, 1980). Esta 

superfamília é caracterizada pela sua forma corporal, possuindo um corpo achatado 

dorsoventralmente fortemente esclerotizado; possui os segmentos abdominais 3-4 

fundidos, mas com os segmentos abdominais 5-6 claramente distintos (fig. 13). 

Possuem mandíbulas com placa molar desenvolvida com um único dente apical.  

As afinidades filogenéticas de Coenaletidae não são claras. A posição desta 

família em Entomobryomorpha baseia-se na forma do corpo alongado, bem como a 

redução do pronoto (Bellinger et al., 2013, Hopkins, 1997, Soto et al., 2008).  

  

 

Figura 13 - Padrão corporal de um Coenaletoidea. Retirado de Soto-Adames, 2008. 

  

1.2.5.3 Superfamília Tomoceroidea, Szeptycki, 1979  

  

 Tomoceroidea tem como características possuir a maior parte da cabeça e do corpo 

cobertas por cerdas ciliadas, macroquetas às vezes multilateralmente ciliadas e 

cilíndricas, geralmente truncadas. Podem ou não possuir escamas, mas não possuem 

tricobótrias pós-oculares. As tricobótrias presentes nos segmentos abdominais II e III 

podem possuir dois padrões diferentes: 0-1 ou 1-2, mas nunca com um padrão 2-3 de 

tricobótrias para estes segmentos.  

Tomoceroidea possui duas famílias, Oncopoduridae e Tomoceridae (fig. 14 A 

e B respectivamente), que podem ser facilmente distintas observando-se a presença 
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de um complexo de espinhos na metade distal do dente, bem como um quarto 

segmento abdominal relativamente maior, além disso, o padrão 0-1-0 de tricobótrias 

nos segmentos abdominais não é observado em Tomoceridae (Bellinger et al., 2013, 

Hopkins, 1997, Soto et al., 2008).  

  

 

Figura 14 - Exemplares de Tomoceroidea. (A). Oncopodura crassiformes (Oncopoduridae). (B). 
Tomocerus vulgaris (Tomoceridae). Fonte: Bellinger et al., (2013). 

  

1.2.5.4 Superfamilia Entomobryoidea Womersley, 1934  

  

A superfamília Entomobryoidea é a mais diversa da Ordem 

Entomobryomorpha, possuindo cerca de 2.250 espécies descritas (Bellinger et al., 

2013; Bellini & Zeppelini, 2011). São caracterizados pela presença de tricobótrias pós-

oculares e possuem órgão metatrocanteral composto por pelo menos três cerdas 

(geralmente 15 ou mais cerdas). Algumas famílias de Entomobryoidea, tais como 

Microfalculidae e Paronellidae, possuem papilas nas placas genitais masculinas, estas 

não ocorrem em nenhuma outra superfamília de Entomobryomorpha. Todos os 

membros desta superfamília possuem o quarto segmento abdominal distintamente 

maior do que o terceiro, com exceção de Corynothrix (Orcheselinae), sem que haja a 

fusão de segmentos abdominais, como ocorre em Oncopoduridae e Isotomidae. Pode 

possuir mais do que quatro segmentos antenais como observado em Oncobryidae, 

Paronellidae e Entomobryidae (Soto-Adames et al., 2008).  

A superfamília Entomobryoidea é dividida em cinco famílias: Microfalculidae 

Massoud & Betsch, 1966; Praentomobryidae Christiansen & Nascimbene, 2006; 

Entomobryidae Schäffer, 1896; Paronellidae Börner, 1913 e Oncobryidae Christiansen 
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& Pike, 2002. No Brasil, estão presentes apenas as famílias Entomobryidae (fig. 15) e 

Paronellidae (Bellinger et al., 2013, Hopkins, 1997, Soto et al., 2008).  

  

1.2.5.4.1 Família Entomobryidae, Schäffer, 1896  

  

Os Entomobryidae são encontrados no mundo todo, ocupando vários nichos 

ecológicos tais como dossel de árvores, cavernas, superfície do solo, sob a liteira, etc. 

(Hopkins, 1997). Essa família possui seis subfamílias: Capbryinae Soto-Adames et al., 

2008; Entomobryinae, Schött, 1891, Lepidocyrtinae Wahlgren, 1906, Orchesellinae, 

Börner, 1906, Seirinae Yosii, 1961 Willowsiinae Yoshii & Suhardjono, 1989 (fig. 17).  

Gradativamente, o número de novas espécies identificadas de Collembola 

aumenta, e atualmente pode-se observar 1743 espécies descritas da família 

Entomobryidae, divididas em suas subfamílias: Capbryinae possui apenas três 

espécies em dois gêneros, Entomobryinae possui 508 espécies em 14 gêneros, 

Lepdocyrtinae com 656 espécies em 26 gêneros, Orchesellinae possui 251 espécies 

em 16 gêneros, Seirinae possui 270 espécies em seis gêneros e Willowsiinae possui 

56 espécies em nove gêneros (Bellinger et al., 2013, Hopkins, 1997, Soto et al., 2008).  
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Figura 15 - Hábito das diferentes famílias de Entomobryidae. (A). Entomobrya corticalis 
(Entomobryinae), (B). Pseudosinella immaculata (Lepidocyrtinae), (C). Orchesella flavescens 
(Orcheselinae), (D). Seira bipunctata (Seirinae) e (E). Willowsia busquei (willowsiinae). Retirado de 
<www.collembola.org> (2013) 

  

Os Entomobryinae são caracterizados pelo tamanho do quarto segmento 

abdominal que é pelo menos duas vezes maior do que o terceiro segmento abdominal, 

por possuir o tenente hair clavado, mais que 15 cerdas no órgão metatrocanteral e 

pelo complexo de microcerdas existentes ao redor das tricobótrias abdominais 

(Hopkins, 1997).   
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Orchesellinae possui mais do que quatro segmentos antenais, enquanto todas 

as outras subfamílias não vão além deste número. Todos os adultos da família 

Orchesellinae possuem seis segmentos antenais e 11 cerdas em seu órgão 

metatrocanteral, enquanto os membros da família Capbryinae, quatro cerdas no órgão 

metatrocanteral (Soto-Adames, 2008).  

A identificação dos espécimes desta família pode ser realizada utilizando-se 

outros caracteres morfológicos tais como padrão de coloração, comprimento e largura 

da antena, tamanho relativo dos apêndices corporais, morfologia e número das cerdas 

da placa genital masculina, comprimento do mesonoto, bem como a quetotaxia 

cefálica e dorsal, que pode fornecer uma identificação em nível de espécie (Jordana 

& Baquero, 2005, Soto-Adames, 2008).   

  

1.2.5.4.2 Família Paronellidae Börner, 1913  

  

Com 513 espécies Paronellidae é a segunda mais diversa família de 

Entomobryoidea. Está distribuída mundialmente, com exceção das regiões das 

latitudes temperadas do norte, onde não houve nenhum registro desta família 

(Hopkins, 1997). Contudo pode-se encontrar membros da família em geleiras da 

Austrália e Nova Zelândia (Hopkins, 1997; Bellinger et al., 2013).  

 A família Paronellidae se difere de Entomobryidae por nunca possuir órgão pós 

antenal (PAO), possuir quatro ou até no máximo cinco segmentos antenais, quarto 

segmento abdominal é sempre pelo menos três vezes maior do que o terceiro 

segmento abdominal, padrão de tricobótrias abdominais bastante variado, complexo 

da placa genital masculina papilado ou circinado, complexo de microcerdas da 

tricobótrias sempre presentes, possui nenhuma ou no máximo uma cerda no tenáculo 

e por possuir dentes da fúrcula lisos, com mucro distinto, com espinhos voltados para 

posição terminal do corpo (Soto-Adames, 2008). Possuem vários nichos ecológicos 

tais como dossel de árvores, superfície do solo, arbustos, sob a liteira e possuem 

alguns gêneros específicos que são cavernícolas (Hopkins, 1997). Essa família possui 

duas subfamílias: Paronellinae Börner, 1913 e Cyphoderinae Börner, 1913 (fig. 18) 

(Bellinger et al., 2013).  
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Figura 16 - Representantes da família Paronellidae. (A). Cyphoderinae, (B).  Paronellinae. Retirado 
de <www.collembola.org> (2013). 

  

A subfamília Paronellinae possui atualmente cerca de 390 espécies em 35 

gêneros, enquanto a subfamília Cyphoderinae possui cerca de 130 espécies divididas 

em 12 gêneros (Greenslade and Yoshii, 2000, Soto-Adames, 2008).   

A distinção entre as subfamílias de Paronellidae é clara e pode ser feita 

observando os caracteres mostrados a seguir (Tabela 1), porém em nível de espécie, 

é necessária a observação do padrão de coloração e da quetotaxia corporal do 

espécime.  

  

Tabela 1 - Características das subfamílias de Paronellidae  

 

   Paronellinae     Cyphoderinae  

Segmentos Antenais  4-5   4  

Escamas  + -   +  

Tricobótria nos segmentos 

Abdominais  

2-3-2 2-4  

  

2-3/2-3 3-4  

Cerda no Tenaculum  0-1   1  

Placa genital masculina  

Papilado, 

Circinado  

 

Circinado  

Mucro  Variado       Alongado  
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 1.3 Estudo da quetotaxia  

  

Entende-se por quetotaxia (fig. 17 e 18) o estudo dos diferentes tipos e padrões 

das cerdas presentes no corpo dos organismos, dentre eles, o colêmbolo. Neste 

grupo, leva-se em consideração o número, o calibre (micro, meso ou macroqueta), 

padrão de distribuição em determinado segmento e as diferentes combinações de 

presença ou ausência de uma ou mais cerdas em posições predeterminadas. Além 

disso, podese utilizar outras estruturas além das cerdas propriamente ditas, tais como, 

pseudoporo, sensilas, tricobótrias, etc.   

O estudo da quetotaxia de Collembola iniciou-se na década de 40, onde foi 

observado que o padrão de cerdas na ordem Poduromorpha geralmente se mantinha 

constante, o que permitiu a elaboração de um estudo sobre os padrões das cerdas 

existentes nesses organismos. Em 1956 Yosii iniciou o estudo da quetotaxia 

adicionando essa característica as teorias filogenéticas.   

Em algumas décadas a utilização da quetotaxia se tornou uma ferramenta 

básica para o estudo do Collembola. Um grande divisor de águas nessa questão foi a 

publicação do trabalho de Szeptycki (1979) que definiu boa parte dos padrões de 

quetotaxia cefálica e dorsal dos Entomobryidae, que até hoje ainda se mantém como 

uma referência atualizada. Outros trabalhos se seguiram de outros autores como 

Jordana & Baquero (2005), Soto-Adames (2008), também reforçando o uso dos 

padrões de cerdas para o estudo dos Collembola.  

  

 

Figura 17 - Esquema simplificado de quetotaxia cefálica, torácica e abdominal de Jacquemart (1974) 
mostrando diferentes padrões de quetotaxia em (A). Tyrannoseira raptora e em (B).  Tyrannoseira 
bicolorcornuta. Fonte: Bellini & Zeppelini, 2011. 
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Figura 18 - Desenho esquemático da quetotaxia cefálica detalhada de um Entomobryidae. (A) 
Quetotaxia cefálica de um Entomobryidae, mostrando a posição da tricobótria pósocular, aumento 
de 40x. (B) Detalhe da tricobótria pós-ocular, aumento de 100x. Fonte: Meira, 2013. 
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1.4 Estudos da Diversidade de Collembola no Brasil  

  

No Brasil, atualmente observa-se um total de cerca 313 espécies de Collembola 

registrados, a maior parte destes registros ocorrem na região sudeste (75,1%), 

seguidas pelas regiões Norte (32,5%), Nordeste (16,3%), Centro-oeste (7%) e Sul 

(3,3%) (Abrantes et al., 2010, Abrantes et al., 2012, Abrantes & Duarte, 2013, Bellini 

& Godeiro, 2012, Bellini & Meneses, 2012, Godeiro & Bellini, 2013, Godeiro & Bellini, 

2014, Mendonça et al., 2012, Mendonça & Queiroz, 2013, Palácios-Vargas et al., 

2013, Zeppelini & Palácios-Vargas, 2013).  

No Brasil, as Famílias Entomobryidae e Isotomidae, atualmente, são as mais 

diversas e que mais crescem em número de novas espécies descritas a cada ano. 

Atualmente existem 71 espécies de Isotomidae em 20 gêneros (Tabela 3) e 59 

espécies descritas de Entomobryidae no Brasil em 10 gêneros (Tabela 2).  

  

Tabela 2 - Distribuição das espécies da Família Entomobryidae no Brasil 

Espécie  Dist. No Brasil  

*Dicranocentrus bicolor Handschin, 1924    

*D. heloisae Arlé & Mendonça,1982  BA, RJ  

*D. silvestrii Absolon, 1903  RJ, Rio São Francisco  

*D. termitophilus Handschin, 1924    

*Mastigoceras camponoti Handschin, 1924  AM, MG, RJ, SP,   

*Entomobrya aipatse Arlé, 1960  MT  

*E. ataquensis Arlé, 1960  Fronteira MG-SP  

E. decora Nicolet, 1847  RJ  

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

E. griseoolivata Packard, 1873  PB  

E. inaequalis Denis, 1924     

E. cf. nivalis Linnaeus, 1758  PB  

E. paroara Arlé & Guimarães,1978  PA  

E. spectabilis Reuter, 1890  Rio São Francisco  

*E. tupiana Arlé, 1939  RJ  

*E. uambae Arlé, 1960  AM, MT  

*E. wasmanni Handschin, 1924  RJ  
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*Lepidosira tapuia Arlé & Guimarães, 1980  RJ  

*L. villasboasi Arlé & Guimarães, 1981  MT  

Lepidocyrtus maldonadoi Mari Mutt, 1986  PI, RN  

L. nigrosetosus Folsom, 1927  PB  

L. pallidus Reuter, 1890  RS  

*Nothobrya schubarti Arlé, 1961  PE, PI  

*Rhynchocyrtus klausi Mendonça & Fernandes, 2007  PB, RJ, RN 

*Pseudosinella alba Packard, 1873   ES 

*P. brevicornis Handschin, 1924   CE, RJ 

P. octopunctata Börner, 1901    RJ 

*Seira annulata Handschin, 1927   SP 

*S. arenicola Bellini & Zeppelini, 2008   PB 

*S. atrolutea Arlé, 1939 MS, SP 

*S. brasiliana Arlé. 1939 MS, PB, RJ, SP, RJ 

S. domestica Nicolet, 1842    RJ 

*S. eidmanni Stach, 1935   RJ, SP 

*S. glabra Godeiro & Bellini, 2013 RN 

*S. harena Godeiro & Bellini, 2014 PB 

*S. jiboiensis Godeiro & Bellini, 2014 BA 

*S. mataraquensis Bellini & Zeppelini, 2008 PB 

*S. melloi Arlé, 1939   ES, RJ 

*S. mirianae Arlé & Guimarães, 1981 RJ, PB 

*S. mendoncea Bellini & Zeppelini, 2008 CE, PB 

*S. musarum Ridley, 1890   PE  

*S. nigrans Arlé, 1960   MT, PB 

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

*S. paraibensis Bellini & Zeppelini, 2009   PB, RN 

*S. paranensis Stach, 1935    PR 

*S. potiguara Bellini et al., 2010 RN 

*S. praiana Bellini et al., 2010   RJ 

*S. primaria Godeiro & Bellini, 2014   CE 

*S. prodiga Arlé, 1960   MT, PB, PE, RJ 
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*S. pseudoannulata Bellini & Zeppelini, 2008   PB 

*S. pulcher Handschin, 1924 SC 

*S. reichenspergeri Handschin, 1924  SC 

*S. subannulata Denis, 1933   ES, RJ 

*S. ritae Bellini & Zeppelini, 2011   PB 

*S. xinguensis Arlé, 1960   CE, PB, MT 

*TyrannoSeira bicolorcornuta Bellini et al., 2009    PE 

*T. raptora Zeppelini & Bellini, 2006 PB 

*T. diabolica Bellini & Godeiro, 2012   RN 

 

 * precedido ao nome da espécie indica que a espécie foi originalmente descrita no Brasil.  

   

A família Paronellidae é a terceira mais expressiva dentro da ordem 

Entomobryomorpha e conta atualmente com 16 espécies registradas no Brasil, 

possuindo sete gêneros (Tabela 3).   

  

Tabela 3 - Distribuição das espécies da Família Paronellidae no Brasil 

Família / espécie  Dist. no Brasil  

*Salina celebensis Schäffer, 1898  RJ  

*Paronellides alticolus Arlé, 1939  RJ  

Campylothorax cassagnaus Mitra & Dallai, 1980  RJ  

*C. schaefferi Börner, 1906  AM, Rio São Francisco  

*C. mitrai Bellini & Meneses, 2012  RJ  

*Trogolaphysa aelleni Yoshii, 1988  SP  

*T. hauseri Yoshii, 1988  SP  

*T. hirtipes Handschin, 1924  RJ  

*T. millsi Arlé, 1939  RJ  

*T. tijucana Arlé & Guimarães, 1979  RJ  

*Troglobius brasiliensis Palacios-Vargas & Zeppelini, 1995  PA, SP  

Cyphoderus agnotus Börner, 1906  PE  

*C. arlei Cassagnau, 1963  RJ  

C. innominatus Mills, 1938  PE, RJ  

C. cf. similis Folsom, 1927  ES  

*Cyphoderodes xenopus Börner, 1913  RS  

 * precedido ao nome da espécie indica que a espécie foi originalmente descrita no Brasil.  



42  

  

1.4.1 Estudo da Diversidade de Collembola no Nordeste Brasileiro  

  

Os estudos sobre a riqueza taxonômica dos Collembola na Região Nordeste 

do Brasil concentram-se basicamente nos Estados da Paraíba e de Rio Grande do 

Norte, onde a maioria das novas espécies registradas estão relacionadas 

principalmente aos biomas de clima Semiárido, como Mata Atlântica, Brejo de Altitude 

e Caatinga se estendendo pelas restingas, mangues e dunas (Bellini et al., 2009, 

Bellini et al., 2010, Bellini & Godeiro, 2012, Bellini & Meneses, 2012, Bellini & Zeppelini, 

2008, Bellini & Zeppelini, 2011a, Bellini & Zeppelini, 2011b, Fernandes et al., 2010, 

Godeiro & Bellini, 2013. Godeiro & Bellini, 2014, Medeiros et al., 2011, Palácio-Vargas 

et al., 2013, Zeppelini & Bellini, 2006, Zeppelini et al., 2008).  

No Nordeste, os biomas predominantemente presentes são o da Caatinga e a 

Mata Atlântica. Nesta Região, foram registradas 53 espécies de Collembola, 

distribuídas em 24 gêneros (fig.20). Dentre os gêneros observados o que mais se 

destaca em abundância e diversidade é o gênero Seira, com 17 espécies registradas 

para essa região (Ferreira et al., 2013, Godeiro & Bellini, 2013. Godeiro & Bellini, 2014, 

Santos-Rocha et al., 2011).  

  

 

Figura 19 - Número de espécies por gênero registradas no Nordeste até início de 2014. 
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1.5 Mata Atlântica  

  

A Mata Atlântica é considerada a segunda maior floresta pluvial presente na 

Região Neotropical. Antes da atual urbanização, o bioma Mata Atlântica ocupava 

quase que totalmente a região costeira. Devido à ação antrópica negativa, atualmente 

restam apenas pouco mais de 5% de sua área original divididas em fragmentos 

(Tabarelli et al., 2005, Zeppelini et al., 2013).  

A Mata Atlântica possui duas configurações principais: a Mata Atlântica 

localizada na região costeira e a floresta tropical ou floresta semi-decidual (Morellato, 

2000). O clima apresenta diferenças em cada configuração. Na Mata Atlântica costeira 

apresenta-se um clima quente e úmido sem estação seca definida e na floresta tropical 

é marcada por um clima sazonal marcado por um inverno seco (Morellato, 2000; 

Zeppelini et al., 2013). 

A Mata Atlântica se constitui num dos ecossistemas de maior diversidade 

biológica do planeta, pois abriga flora e fauna autóctones, com diversas espécies 

endêmicas. De fato, a Mata Atlântica é um dos hotspots mundiais de biodiversidade, 

por abrigar elevado número de espécies endêmicas (CI, 2013). Pode-se destacar em 

relação à fauna de vertebrados comuns a este particular domínio de vegetação, 

mamíferos como o timbu (Didelphis albiventris Lund, 1940), o gato-maracajá-

demanchas-pequenas (Leopardus wiedii Schinz,1821) e o macaco guariba (Alouatta 

guariba, Geoffroy, 1812); aves, como a Choca barrada (Thamnophilus capistratus 

Lesson, 1840), o Beija-flor (Família Trochilidae Vigors, 1825), o Aracuã (Herpetotheres 

cachinnans Linnaeus, 1758); lagartos, o Bico-doce (Ameiva ameiva Linnaeus, 1758) 

e o Tejuaçu (Tupinambis teguixin, Linnaeus, 1758) além de ampla fauna de 

invertebrados. Quanto à flora, as espécies arbóreas: Pau-brasil (Caesalpinia echinata 

Lam.) Jatobá (Hymenaea courbarili L.), Gameleira (Ficus gomelleira Kun. & Bouch.), 

Sapucaia (Sterculia striata, St. Hil. & Naud), Pau-ferro (Caesalpinia ferrea Mart.), 

Peroba (Aspidosperma spruceanum, Benth. & Müll.) e a Amescla (Trattinnickia 

burseraefolia, Mart.). Muitas dessas espécies da fauna e flora são comumente 

encontradas, inclusive em território potiguar (IDEMA, 2013).  

A Mata Atlântica esteve largamente presente em 17 Estados brasileiros (fig.20): 

Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
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Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, hoje há menos de 10% de sua 

área total, equivalentes a 147.018 km² (AMANE, 2002, CI, 2013).  

Cerca de 60% da população brasileira vive na Mata Atlântica, o que 

corresponde a mais de 110 milhões de habitantes, gerando uma grande pressão 

antrópica nesse bioma. As regiões menos afetadas pela ação humana são as áreas 

menos atrativas em valor imobiliário, como nas encostas íngremes da costa da Serra 

do Mar, e as montanhas no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná (CI, 2013).  

  

 

Figura 20 - Mapa dos Estados brasileiros mostrando suas respectivas áreas de Domínio de Mata 
Atlântica (DMA). Fonte: RMBA, <http://www.rbma.org.br/anuariomataatlantica/ mata_atlantica.php>, 
(2013). 
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1.5.1 Remanescentes de Mata Atlântica na Região Nordeste  

  

A Mata Atlântica no Nordeste estendia-se por uma faixa litorânea contínua do 

Rio Grande do Norte até a Bahia e, nos Estados do Ceará e do Piauí, ocupando uma 

área total de 28,84% do se território. Atualmente a área ocupada pela Mata Atlântica 

no Nordeste não chega a 3%, e a faixa contínua se tornou fragmentada na extensão 

da costa nordestina. Atualmente a Bahia é o Estado do Nordeste que possui maior 

área de Mata Atlântica com 46% dela presente em seu território (fig. 20) (AMANE, 

2013).  

 

Figura 21 - Mapa do Brasil em destaque a Região Nordeste com o Estado do Rio Grande do Norte 
destacado em vermelho. Meira, 2014. 

 

A degradação da Mata Atlântica é causada principalmente pela ação antrópica 

negativa, que reduziu sua área natural estimada 3.000 Km² de florestas primitivas para 

apenas cerca de 840 Km² de remanescentes florestais, distribuídos geralmente em 

pequenos fragmentos em diferentes áreas. No Rio Grande do Norte, a Mata Atlântica 

atualmente cobre apenas 0,81% do território do Estado (IDEMA, 2013, SNE, 2002) 

(fig. 22).  
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Figura 22 - Parte do mapa do Estado do Rio Grande do Norte, mostrando a localização do município 
de Extremoz e Natal. 

 

Em áreas mais urbanas do Estado, em Natal, por exemplo, há o Parque 

Estadual Dunas de Natal, que foi criado através do decreto estadual nº 7.237 de 22 

de Novembro de 1977, sendo a primeira Unidade de Conservação implantada no Rio 

Grande do Norte. Existem ainda no Rio Grande do Norte, outras áreas de menor 

extensão que estão protegidas em parques ou reservas, sejam particulares ou 

públicas (IDEMA, 2013).  

O incentivo para a criação de reservas, como o Parque Estadual Dunas de 

Natal e a APA de Genipabu, são medidas fundamentais para a preservação de um 

espaço com dimensões mínimas para o sustento da manutenção da diversidade 

biológica presentes na Mata Atlântica.   

Apenas com tempo e o investimento em pesquisa, pode-se descobrir todo o 

potencial biológico presente nos fragmentos de Mata Atlântica presentes no Rio 

Grande do Norte.  
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2. JUSTIFICATIVA  

  

A Mata Atlântica é considerada um hotspot de biodiversidade e, portanto, abriga 

elevada riqueza taxonômica, em parte não revelada, de fauna e flora que precisam 

ser preservadas. Nesse âmbito, o levantamento e a descrição das espécies é o 

primeiro passo para futuras ações no campo da conservação ambiental, 

especialmente no processo de escolha de áreas prioritárias para o estabelecimento 

de reservas. Essa realidade se torna ainda mais chamativa quando se tem em 

consideração áreas de Mata Atlântica em áreas urbanas, que sofrem direta ou 

indiretamente pressões da expansão urbana e atividades antrópicas em geral.   

A avaliação e descrição de novas espécies de colêmbolos também são 

importantes fora da realidade da conservação. O reconhecimento e descrição de 

novas espécies colaboram com o entendimento de padrões evolutivos, processos de 

colonizações antigas estudados através da biogeografia e ecologia histórica e mesmo 

a compreensão de caracteres morfológicos dentro da taxonomia atual. Por fim, 

mesmo que não seja foco direto deste trabalho, o reconhecimento de novas espécies 

é também o primeiro passo para a compreensão da biologia das espécies, o que pode 

trazer informações valiosas do ponto de vista ecológico, comportamental ou com 

potencial biotecnológico.  
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 3. Objetivos  

  

3.1 Objetivos Gerais  

  

Realizar estudos taxonômicos através da descrição de novas espécies de 

Collembola Entomobryoidea ocorrentes em dois remanescentes urbanos de Mata 

Atlântica do Rio Grande do Norte, buscando elevar o conhecimento da fauna do grupo 

para este domínio e para a Região Neotropical.  

  

3.2 Objetivos Específicos  

  

- Descrever novas espécies de Entomobryidae e Paronellidae encontradas em 

dois remanescentes urbanos de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte;  

- Comparar a fauna encontrada com os registros brasileiros, neotropicais e 

mundiais.  
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4. Material e Métodos  

  

4.1 Áreas de coleta  

  

As coletas foram realizadas em dois municípios que possuem remanescentes 

urbanos de Mata Atlântica localizados no Estado do Rio Grande do Norte, Natal e 

Extremoz.   

  

4.1.1 Parque das Dunas, Natal, Rio Grande do Norte  

  

Criado em 1977 o Parque Estadual das Dunas de Natal foi criado através do 

decreto Estadual nº 7.237 de 22/11/1977, sendo a primeira Unidade de Conservação 

Ambiental implantada no Estado do Rio Grande do Norte. A RPPN está localizada em 

um trecho da orla do município de Natal (fig. 23).  

Com 1.172 hectares de mata nativa, o Parque das Dunas é um dos parques 

urbanos presentes no Rio Grande do Norte com remanescentes originais de Mata 

Atlântica do Brasil (IDEMA, 2013). Dos 97% de cobertura inicial de Mata Atlântica 

presentes em Natal, atualmente restam apenas pouco mais de 10% nos 

remanescentes urbanos, concentrados em grande parte no Parque das Dunas 

(SOSMA, 2013).  

A cobertura vegetal do Parque das Dunas é composta por mata de duna 

litorânea, caracterizada por espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, possuindo 

ainda a ocorrência de praias e sopés de dunas, com formação vegetal de tabuleiro 

litorâneo. Nela predominam espécies típicas da Mata Atlântica, além de algumas 

espécies de caatinga e tabuleiro. A flora reúne mais de 270 espécies arbóreas 

distintas e 78 famílias, representada por mais de 350 espécies nativas (IDEMA, 2013).   
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Figura 23 - Área do Parque das Dunas. Fonte: IDEMA (2013). 

  

Ainda, o Parque das Dunas é reconhecido pela UNESCO como parte integrante 

da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira, sendo de grande importância 

para a melhor qualidade de vida da população da cidade do Natal (IDEMA, 2013).  



51  

  

 

Figura 24 - Vista aérea de um trecho do Parque das Dunas, Natal. Fonte: IDEMA, 2013. 
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4.1.2 APA Genipabu, Extremoz, Rio Grande do Norte  

  

Criada na metade da década de 90, a APA de Genipabu está localizada no 

município de Extremoz (fig. 21), foi instituída pelo Decreto Estadual n.º 12.620 de 

17.05.95/ IDEMA-RN.   

Com uma área 1.739 ha, a APA Genipabu tem como objetivo ordenar o uso, 

proteger e preservar os ecossistemas de Praias, Mata Atlântica e Manguezal; Lagoas, 

Rios e demais recursos hídricos; espécies vegetais e animais presentes na região. 

Dos 77% de bioma Mata Atlântica presente no município de Extremoz, atualmente há 

cerca de 5% (SOSMA, 2013).  

  

 

Figura 25 - Área correspondente a APA de Genipabu. Fonte: IDEMA (2013). 

  



53  

  

 

Figura 26 - Área de Proteção Ambiental de Genipabu, Rio Grande do Norte. Imagem ilustra 
ecossistemas de dunas e de Mata Atlântica presentes na APA. Fonte: Meira, 2013. 

 

Na APA de Genipabu são permitidos usos e atividades, orientados e 

estabelecido a partir do Plano de Manejo e do Zoneamento Ecológico Econômico - 

ZEE.  
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4.2 Método de Coleta  

  

Cada coleta foi realizada em duas etapas, uma no período de chuvas (junho de 

2012) e outra no período de estiagem (Janeiro de 2013). Cada coleta teve a duração 

de cinco dias consecutivos. No início de cada coleta foi realizada a instalação de 

armadilhas de queda em recipientes plásticos contendo 400 mL de etanol 70%, 

instalados rente ao solo ao nível do folhiço. O volume de etanol foi sempre reposto 

conforme a necessidade.   

Além da armadilha de queda (fig. 26 A e B), foram realizadas coletas ativas 

com aspiradores entomológicos (fig. 27 A e B e fig. 28). Este tipo de coleta consiste 

em retirar uma pequena quantidade do folhiço e colocar em uma bandeja de cor clara 

e aspirar com o aspirador entomológico os espécimes observados.   

A coleta ativa foi executada por dois coletores gerando um esforço de coleta 

ativa com o total de 36 horas organizadas em 6 horas/dia, sendo uma hora por ponto 

amostrado realizada no decorrer de três dias consecutivos.  

 

 

Figura 27 - (A) ponto de instalação das armadilhas de queda instalada em Genipabu, utilizou-se fitas 
para a marcação das posições das armadilhas. (B) Detalhe da armadilha. Fonte: Meira, 2013. 

Os pontos elencados para serem amostrados foram aqueles que aparentaram 

serem mais favoráveis à presença de Collembola, como, por exemplo, sob troncos 

caídos, próximo a base de árvores, locais úmidos e sombreados e com bastante 

folhiço.   
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Figura 28 - Equipamento de coleta. (A) Detalhe da bandeja com amostra de folhiço. (B) Aspirador 
entomológico. 

 

                                             

Figura 29 - Utilização do equipamento de coleta. Utilização da bandeja para a deposição do folhiço 
e coleta ativa dos espécimes utilizando-se o aspirador entomológico. Fonte: Meira, 2013. 

 

Os espécimes coletados eram acondicionados e fixados em tubos contendo 

etanol a 70% até o momento da triagem do material coletado no laboratório.  
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4.3 Método de Fixação  

 

Após a coleta, o material coletado foi triado e morfotipado utilizando-se 

estereomicroscópios do modelo Leica ez4 e em seguida armazenados em tubos do 

tipo Eppendorf contendo etanol (C2H6O) 70%. Dentre as morfoespécies amostradas, 

foram escolhidas para a descrição quatro mais abundantes e bem representadas entre 

as lâminas.  

De cada morfoespécie de Entomobryoidea coletada foram montadas no mínimo 

10 lâminas, cada uma contendo um espécime. Todos foram diafanizados utilizando-

se duas gotas de ácido clorídrico (HCl) a 100% e duas gotas de bicromato de potássio 

ficando os espécimes imersos nessa solução até atingir o ponto de diafanização ideal, 

de acordo com os procedimentos de Arlé & Mendonça (1982).   

Após o clareamento, o excesso da mistura dos reagentes foi retirado com 

Líquido de Arlé. Em seguida os espécimes já diafanizados foram montados entre 

lâmina e lamínula utilizando-se uma gota de líquido de Hoyer como agente fixador. As 

lâminas eram levadas a uma estufa durante três dias para a completa secagem do 

agente fixador e em seguida as lâminas eram seladas com esmalte comum.   
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4.4 Método de Identificação  

  

O material biológico montado foi identificado com auxílio de bibliografia 

especializada. Parte das novas espécies identificadas foi desenhada com auxílio de 

microscópio óptico comum com câmara clara. Os desenhos foram feitos em grafite, 

em papel ofício. Posteriormente, os desenhos foram digitalizados e vetorizados nos 

programas específicos.  

Foram desenhadas pranchas detalhadas da quetotaxia cefálica, torácica e 

abdominal das espécies, Hábito, padrão ocular com as cerdas interoculares, 

quetotaxia do triângulo labial, forma dos complexos empodiais, número de cerdas do 

órgão metatrocanteral, forma do mucro e fúrcula. Para a quetotaxia dorsal, foram 

usadas como principais referências para a identificação do material coletado os 

estudos sobre a quetotaxia baseados em Jacquemart (1974), Szeptycki (1979), 

Jordana & Baquero (2005), Soto (2008) e Soto & Taylor (2013) (fig. 29).   
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Figura 30 - Quetotaxia de Seira resumida segundo Jacquemart (A e B) e segundo Soto-Adames (C 
e D). (A) Quetotaxia cefálica generalizada. (B) Quetotaxia dorsal. (C) Quetotaxia cefálica detalhada, 
autoria própria, segundo esquema de Soto-Adames. (D) Quetotaxia dorsal detalha do quarto 
segmento abdomina. Fonte: (A e B) Christiansen (2000), (C) Autoria própria e (D) Soto-Adames. 

  

Para finalizar, foi realizada a medição morfométrica dos holótipos das novas 

espécies, bem como o registro em foto para a ilustração do padrão de suas colorações 

originais.  
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 5. Resultados e Discussão  

  

Como resultado, neste trabalho foram descritas quatro espécies de 

Entomobryoidea de áreas urbanas de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte. As 

abreviações utilizadas neste trabalho foram as seguintes: Ant. (I-IV) para artículos 

antenais; Th. (II e III) para os segmentos torácicos, Abd. (I-V) para os segmentos 

abdominais I-V respectivamente.  
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5.1 Entomobrya sp. nov. 1  

  

Familia Entomobryidae Schäffer, 1896  

Subfamília Entomobryinae Schäffer, 1896  

Gênero Entomobrya Rondani, 1961  

Entomobrya sp. nov. 1  

  

Material tipo: Holótipo macho, Brasil, Rio Grande do Norte, Extremoz. VIII-2012. Coll. 

Meira, M. J. C. Parátipos: 5 machos e 10 fêmeas. Mesmo dados do holótipo.  

Material depositado na Coleção de Collembola do Departamento de Botânica, 

Ecologia e Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

  

Descrição: comprimento total do corpo do holótipo de 0,995 mm. Hábito típico de 

Entomobryidae. Cor dos espécimes fixados em álcool amarelo claro, com manchas 

azuis escuras nas extremidades laterais dos Th II e III e Abd I, nas extremidades 

laterais e na metade da região caudal do Abd II, em toda borda lateral e na terça parte 

dorsal/terminal do Abd IV e quase a totalidade do Abd V com a mancha em forma de 

semiarco com a faixa estreita nas extremidades do segmento, atingindo o ápice na 

região mediana dorsal. Coloração azulada no fim do artículo antenal I e pigmentada 

em sua totalidade nos artículos antenais II, III e IV, sendo mais escuro nas porções 

finais destes artículos (fig. 30); Ausência de escamas no corpo; Manchas oculares 

com 8+8 lentes, lente B maior e lente H menor (AB>GH); Quatro cerdas interoculares 

(fig. 31-B); Colóforo sem escamas; Antena longa com duas a três vezes o tamanho 

da cabeça (fig. 30 e 31 A); Todos os artículos antenais com cerdas multiciliadas. 

Quarto artículo antenal liso com vesícula apical simples e com cerdas multiciliadas 

ligeiramente menores que os demais artículos antenais (fig. 31 C); Tricobótria cefálica 

presente (fig. 32). Quetotaxia do triângulo labial como na figura 31 G: cerdas ‘A1’, ‘A2’, 

‘A3’, ‘A4’ e ‘A5’ lisas; M, E e L multiciliadas; r normal, lisa. Papila labial como na figura 

34 H. Órgão metatrocanteral com aproximadamente 13 espinhos (fig. 31 D); Unguículo 

lanceolado, com bordas lisas (fig. 31 I, J e K); Mucro bidentado; espinho mucronal 

basal presente. Ventre do manúbrio com 12 cerdas subapicais.  
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Figura 31 - Hábito de espécime de Entomobrya sp. nov. 1 fixado em etanol 70%. 
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Figura 32 - Entomobrya sp. nov. 1. (A)  Hábito do espécime sem pigmentação, (B) Lentes da mancha 
ocular e cerdas interoculares, (C) Bulbo apical do quarto artículo antenal, (D) Órgão metatrocanteral, 
(E) Porção terminal do manúbrio e dentes da fúrcula, (F) Porção distal do dente e mucro, (G) 
Triângulo labial, (H) Papila labial, (I) primeiro complexo empodial, (J) segundo complexo empodial, 
(K) terceiro complexo empodial 
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Figura 33 - Quetotaxia simplificada de Entomobrya sp. nov. 1, baseada em Jacquemart, 1974. 
Círculos representam as macroquetas, círculos cortados por um traço representam os pseudoporos 
e os traços ondulados representam as tricobótrias. 
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Quetotaxia cefálica dorsal: Série ‘Na’ com 4+4 cerdas; Cerdas ‘An1’, ‘An2’, 

‘An3’ e ‘An3a’ como macroquetas. Série ‘A’ com (1) 3+3 cerdas; Cerdas ‘A0’, ‘A2’, ‘A3’ 

e ‘A5’ como macroquetas; Série ‘M’ com 4+4 cerdas; Cerdas ‘M1’, ‘M2’, ‘M3’ e ‘M4’ 

como macroquetas. Série ‘S’ com (1) 7+7 cerdas; Cerdas ‘S0’, ‘S1’, ‘S2’, ‘S3’, ‘S3’, 

‘S4’, ‘S4i’, ‘S5’ e ‘S5i’ como macroquetas; Série interocular com 4+4 cerdas, ‘p’, ‘q’, ‘t’ 

e ‘s’ como microquetas; Série ‘Ps’ com 1+1 cerdas; Cerda ‘Ps2’ como macroqueta. 

Série ‘Pi’ com 1+1 cerdas; Cerda ‘Pi3’ como macroqueta. Série ‘Pa’ com 4+4 cerdas; 

Cerdas ‘Pa1’, ‘Pa3i’, ‘Pa3’ e ‘Pa5’ como macroquetas. Série ‘Pm’ com 2+2 cerdas; 

Cerdas ‘Pm1’ e ‘Pm3’ como macroquetas. Série ‘Pp’ com 4+4 cerdas; Cerdas ‘Pp1’, 

‘Pp1e’, ‘Pp2’ e ‘Pp3’ como macroquetas; Possui duas macroquetas extranumerárias 

próximas a ‘Pp1e’ e ‘Pe3’ (fig. 33).  

  

Quetotaxia dorsal do mesotórax: Série ‘a’ com 7+7 cerdas; Cerdas ‘a1’, ‘a2’, 

‘a3’, ‘a4’, ‘a5’, ‘a6’ e ‘a7’ como macroquetas; Possui sete macroquetas 

extranumerárias entre a1 e a6, quatro macroquetas extranumerárias externamente à 

‘a7’. Série ‘m’ com 3+3 cerdas; Cerdas ‘m1’, ‘m2’ e ‘m4’ como macroquetas. Série ‘p’ 

com 11+11 cerdas; Cerdas ‘p1’, ‘mp1a’, ‘mp1p’, ‘p2’, ‘p2a’, ‘p3’, ‘p4’, ‘p4a’, ‘p5’, ‘p6’ e 

‘p6e’ como macroquetas; uma sensila e uma macroqueta extranumerária após ‘p6e’ 

(fig. 34 - A).  

  

Quetotaxia dorsal do metatórax: Série ‘a’ com 8+8 cerdas; Cerdas ‘a1’, ‘a2’, 

‘a3’, ‘a4i’, ‘a4’, ‘a5’, ‘a6’ e ‘a7’ como macroquetas. Série ‘m’ com 2+2 cerdas; Cerdas 

‘m6’ e ‘m7’ como macroquetas. Série ‘p’ com 11+11 cerdas; Cerdas ‘p1i’, ‘p1’, ‘p1a’, 

‘p2’, ‘p3’, ‘p4i’, ‘p4’, ‘p5’, ‘p6pi’, ‘p6’ e ‘p6p’ como macroquetas; Cerda ‘p1i’ pode não 

estar presente. Este segmento apresenta próximo à sua região caudal 6+6 

macroquetas extranumerárias e uma sensila (fig. 34 - B).   

  

Quetotaxia dorsal do abdômen I – Série ‘a’ com 2+2 cerdas; Cerdas ‘a3’ e  

‘a5’ como macroquetas. Série ‘m’ com 7+7 cerdas; Cerdas ‘m2’, ‘m3’, ‘m4’, ‘m4ip’, ‘m6’ 

e ‘m6e’ como macroquetas; Cerda ‘m5’ reduzida. Série ‘p’ ausente. Este segmento 

possui uma sensila próximo à ‘m5’ (fig. 34 C).  
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Figura 34 - Quetotaxia cefálica de Entomobrya sp. nov. 1. 
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Quetotaxia dorsal do abdômen II – Série ‘a’ com 3+3 cerdas; Cerdas ‘a2’, ‘a3’ 

e ‘a6’ como macroquetas; Cerda ‘a5’ presente como tricobótria. Série ‘m’ com 7+7, 

cerdas m3, m3p, m3e, m3ea, m5 e m6 presentes como macroquetas; Série ‘p’ com 

2+2, cerdas p5 e p6 presentes como macroquetas. Este segmento possui uma 

Microcerda ‘as’ presente e uma cerda extranumerária internamente à tricobótria ‘a5’; 

(fig. 34 – D)  

  

Quetotaxia dorsal do abdômen III – Série ‘a’ com 5+5 cerdas; Cerdas ‘a2’, ‘a2a’, 

‘a3’, ‘a6’ e ‘a7’ como macroquetas; Cerda ‘a5’ como tricobótria. Série ‘m’ com 3+3 

cerdas; Cerdas ‘m3’, ‘m6’ e ‘m7’ como macroquetas; Cerdas ‘m2’ e ‘m5’ como 

tricobótrias. Série ‘p’ com 2+2 cerdas; Cerdas ‘p6’ e ‘p7’ como macroquetas.  

Pseudoporo presente na região A1, localizado internamente à ‘m2’. Este segmento 

possui três macroquetas extranumerárias, uma próxima à ‘m6’ e as demais na porção 

final do segmento abaixo de ‘m5’. Possui ainda uma sensila abaixo da cerda ‘m5’ (fig. 

35 – A).  

  

Quetotaxia dorsal do abdômen IV – Série ‘Ai’ com 1+1 cerdas; Cerda ‘Ai2’ como 

macroqueta. Série 'A' com 3+3 cerdas; Cerdas ‘A3’, ‘A5’ e ‘A6’ como macroquetas. 

Série ‘Ae’ com 3+3 cerdas; Cerdas ‘Ae5pp’, ‘Ae7’ e ‘Ae8’ como macroquetas. Série ‘B’ 

com 2+2 cerdas; Cerdas ‘B5’ e ‘B6’ como macroquetas; Série ‘C’ com 1+1, cerda ‘C2a’ 

como macroqueta. Série ‘T’ com 4+4 cerdas; Cerdas ‘T1’, ‘T6’, ‘T7’ e ‘T7p’ como 

macroquetas; Cerdas ‘T2’ e ‘T4’ presentes como tricobótrias. Série ‘D’ com 4+4 

cerdas; Cerdas ‘D2’, ‘D3’, ‘D3p’ e ‘D3p2’ como macroquetas. Série ‘Ee’ com 3+3 

cerdas; Cerdas ‘Ee3’, ‘Ee3’, ‘Ee4’, ‘Ee5’ como macroquetas. Série ‘E’ com 3+3 cerdas; 

Cerdas ‘E3’, ‘E4’ e ‘E4p’ como macroquetas. Série ‘F’ com 6+6 cerdas ‘F1’, ‘F1p’, ‘F2’, 

‘F2p’, ‘F3a’ e ‘F3’ como macroquetas; Cerda ‘F1’ pode ou não estar presente. Este 

segmento possui ainda 8+8 macroquetas extranumerárias, contudo a macroqueta 

mais próxima e acima à ‘A3’ pode ou não estar presente (fig. 35 – B).  
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Figura 35 - Quetotaxia dorsal dos segmentos torácicos e abdominais de Entomobrya sp. nov. 1. (A) 
Mesotórax. (B) Metatórax. (C) abdômen I. (D) Abdômen II. 
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Figura 36 - Segmentos Abdominais de Entomobrya sp. nov. 1. (A). Abdômen III. (B). Abdômen IV e 
(C). Abdômen V. 
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5.1.1 Discussão Taxonômica  

  

Entomobrya sp. nov. 1 possui um padrão de coloração que o difere de E. 

uambae (Arlé, 1959) pela falta de pigmentos azulados e falhas na pigmentação 

deixando algumas áreas em E. uambae sem coloração; e de E. decora (Nicolet, 1847) 

pela coloração escura cobrindo por completo o metatórax e os segmentos abdominais 

I-III e parcialmente o Abd. IV. Entomobrya sp. nov. 1 possui antenas longas como 

presente em E. aipatse (Arlé, 1959) e E. leonensis (Jordana & Baquero,2005), porém 

difere da E. leonensis pela quantidade de cerdas (20 cerdas) no órgão metatrocanteral 

enquanto há apenas 13 na Entomobrya sp. nov. 1.  

Nenhuma espécie observada na literatura de Entomobrya apresentou o mesmo 

número ou padrões de quetotaxia, principalmente em relação aos segmentos 

abdominais IV e V, onde as diferenças mais acentuadas no Abd. IV foram nas séries 

‘A’ (7+7), ‘B’ (2+2), ‘E’ (6+6) e ‘F’ (6+6). As diferenças ocorrem com as espécies E. 

atrocincta (Schött 1896) e E. naziridizi (Ramel et al. 2008) E. nivalis (Linnaeus, 1758), 

E. leonensis, E. chungseensis (Baquero & Jordana, 2008), E. fjellbergi (Baquero & 

Jordana, 2008), E. karlstetterae (Baquero & Jordana, 2008), E. mieheorum (Baquero 

& Jordana, 2008) e E. retingensis (Baquero & Jordana, 2008).  

Por fim, no segmento abdominal V, a característica mais marcante é a não 

existência de um padrão similar tão complexo na série ‘P’ em outras espécies do 

gênero, em relação a Entomobrya sp. nov. 1 (Arlé, 1959, Bellinger et al., 2013, Jordana 

et al., 2005, Jordana & Baquero, 2008, Ramel et al., 2007).  
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5.2 Seira sp. nov. 1  

  

Familia Entomobryidae Schäffer, 1896  

Subfamilia Seirinae Yosii R, 1961  

Gênero Seira Lubbock, J, 1870  

Seira sp. nov. 1  

  

Material tipo: Holótipo macho, Brasil, Rio Grande do Norte, Extremoz. VIII-2012. Coll. 

Meira, M. J. C. Parátipos: 3 machos e 7 fêmeas. Mesmo dados do holótipo. Material 

depositado na Coleção de Collembola do Departamento de Botânica, Ecologia e 

Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

  

Descrição: comprimento total do holótipo de 1,78 mm de hábito tipicamente 

entomobriídeo (fig. 36). Coloração dos espécimes em álcool amarelo pálido com 

pigmentação escura próximo às manchas ocelares, borda lateral do mesotórax, 

segmentos abdominais II e IV e porção distal do fêmur. Coloração azul claro nas 

antenas e pernas (fig. 36). Presença de escamas pardas arredondadas em todo o 

corpo; Antena longa com pelo menos duas vezes o tamanho da cabeça (fig. 36 e 37 

A), Antenômero IV fracamente anelado com um bulbo apical bilobado sem pin setae 

(fig. 37 B). Mancha ocelar oval com 8+8 lentes oculares, lentes ‘A’ e ‘D’ maiores e ‘G’ 

e ‘H’ menores (fig. 37 C). Presença de cinco cerdas interoculares multiciliadas (fig. 37 

C). Cerdas Pré-labral e Labral lisas. Triângulo labial com cerda ‘r’ reduzida, ‘M1’, ‘M2’ 

e ‘E’ pilosas (fig. 37 F). Órgão metatrocanteral em formato triangular com 30 cerdas 

(fig. 37 G). Pro, meso e meta unguis com quatro dentes internos, um par na base e 

dois dentes despareados próximo ao ápice. Unguículo truncado com bordas 

levemente serrilhadas em sua base. Cerda rastreadora capitada com bordas lisas (fig. 

37 H, I e J). Ventre do manúbrio com oito cerdas subapicais. Manubrium sem cerdas. 

Mucro tipicamente falcado (fig. 37 E).  
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Figura 37 - Hábito de espécime de Seira sp. nov. 1 fixado em etanol 70%. 
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Figura 38 - Prancha geral de Seira sp. nov. 1. (A). Hábito. (B) Antenômero IV mostrando bulbo apical 
bilobado. (C) Mancha ocelar com 8+8 ocelos, lente D maior e lente G menor. Observam-se cinco 
microcerdas interoculares. (D) Papilas labiais. (E) Parte do dente e e mucro. (F) Triângulo labial. (G) 
Órgão metatrocanteral. (H) Primeiro complexo empodial. (I) Segundo complexo empodial. (J) 
Terceiro complexo empodial 
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Figura 39 - Quetotaxia simplificada de Seira sp. nov. 1, baseada em Jacquemart, 1974. Círculos 
representam as macroquetas, círculos cortados por um traço representam os pseudoporos e os 
traços ondulados representam as tricobótrias. 
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Quetotaxia cefálica dorsal Série ‘An’ com 8+8 cerdas; uma microqueta 

extranumerária próxima à cerda ‘An3’. Série ‘A’ com (2) 4+4 cerdas; cerdas ‘A0’, ‘A1’, 

‘A3’ e ‘A5’ como macroquetas; cerda ‘A2’ e ‘A4’ como microquetas. A série ‘M’ com 

5+5 cerdas; cerdas ‘M1’, ‘M2’ e ‘M4’ como macroqueta e a cerdas ‘M3’ e ‘M4i’ como 

microquetas. A série ‘S’ com (1) 7+7 cerdas, cerdas ‘S0’, ‘S1’, ‘S2’, ‘S3’, ‘S4’, ‘S5’, ‘S6’ 

e ‘S7’ como macroquetas; duas microquetas extranumerárias próximas à ‘S7’. Série 

interocular com 5+5 cerdas; Cerda ‘r’ como macroqueta e cerdas ‘p’, ‘q, ‘t’ e ‘s’ como 

microquetas. Série ‘Ps’ com 3+3 cerdas; Cerdas ‘Ps2’, ‘Ps3’ e ‘Ps5’ como microquetas. 

Série ‘Pa’ com 4+4 cerdas; Cerda ‘Pa5’ como macroqueta; Cerdas ‘Pa1’, ‘Pa2’ e ‘Pa3’ 

como microquetas; Cerda ‘Pa6’ como tricobótria. Série ‘Pm’ com 2+2 cerdas; Cerdas 

‘Pm1’, e ‘Pm3’ como microquetas. Série ‘Pp’ com 4+4 cerdas; cerdas ‘Pp1’, ‘Pp2’, 

‘Pp3’ e ‘Pp4’ como microquetas. Série ‘Pe’ com 2+2 cerdas; Cerdas ‘Pe2’ e ‘Pe3’ 

presentes como microquetas. Presença de uma microqueta extranumerária acima de 

‘Pe3’ (fig. 39).  
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Figura 40 - Quetotaxia cefálica detalhada da Seira sp. nov. 1 segundo Soto-Adames. 
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Quetotaxia dorsal do Mesotórax: Série ‘a’ com 7+7 cerdas. No grupo interno 

com seis cerdas; Cerdas ‘a5’, ‘a5i’, ‘a5i2’, ‘a5ip’ e ‘a5ip2’ como macroquetas; Cerda 

‘a2p’ como microqueta; Grupo externo com uma cerda ‘a5p’ como macroqueta; Duas 

macroquetas extranumerárias inidentificáveis próximas à ‘a5p’. A série ‘m’ com13+13 

cerdas; No grupo interno composto com oito cerdas; Cerdas ‘m1’, ‘m1i’, ‘m1i2’, ‘m2’ e 

‘m2i’ como macroquetas; Cerdas ‘m1i3’, ‘m4ip’ e ‘m5a’ como microquetas; uma 

microqueta extranumerária próxima a ‘m3ip’; Grupo medial com três cerdas; Cerdas 

‘m4’, ‘m4i’ e ‘m4p’ como macroquetas; Grupo externo com duas cerdas; Cerdas ‘m5’ 

e ‘m5p’ como microquetas. A série ‘p’ com 15+15 cerdas em três grupos; interno com 

seis cerdas; Cerdas ‘p1’, ‘p1i2’, ‘p1p’, ‘p1ip’ e ‘p1ip2’ como macroquetas; Cerda ‘p1i’ 

como microqueta; uma microqueta extranumerária próxima à cerda ‘p1i’; Grupo medial 

é formado por seis cerdas; Cerdas ‘p2’, ‘p2a’, ‘p2p’, ‘p2ep’ e ‘p3’ como macroquetas; 

Cerda ‘p4’ como microqueta. Grupo externo formado por três cerdas; Cerdas ‘p5’, ‘p6’ 

e ‘p6e’ presentes como microquetas (fig. 40 A).  

Quetotaxia dorsal do Metatórax: A série ‘a’ com 8+8 cerdas; No grupo interno 

com seis cerdas; Cerdas ‘a1’ e ‘a2’ como macroquetas; Cerdas ‘a1a’, ‘a3, ‘a4’ e ‘a5’ 

como microquetas; No grupo externo com duas cerdas; ‘a6’ e ‘a7’ como microquetas. 

A série ‘m’ com 5+5 cerdas; grupo interno é formado por três cerdas; Cerdas ‘m1’, 

‘m4’ e ‘m5’ como microquetas; Grupo externo formado por duas cerdas; Cerdas ‘m6p’ 

e ‘m7’ como microquetas. A série ‘p’ com 8+8 cerdas; No grupo interno com seis 

cerdas; Cerdas ‘p1’, ‘p1i’, ‘p2’, ‘p2a’ e ‘p3’ como macroquetas; Cerda ‘p4’ como 

microqueta; Duas cerdas no grupo externo; Cerdas ‘p5’ e ‘p6’ como macroquetas (fig. 

40 B).  

Quetotaxia dorsal do abdômen I: Série ‘a’ com 5+5 cerdas; No grupo interno 

com quatro cerdas; Cerdas ‘a1’, ‘a1e’, ‘a3’ e ‘a5’ como microquetas; No grupo externo 

com uma cerda; Cerda ‘a6’ como microqueta. Série ‘m’ com 6+6 cerdas; No grupo 

interno com quatro cerdas; Cerdas ‘m2’, ‘m3’ e ‘m4i’ como macroquetas; Cerda ‘m4’ 

como microqueta; No grupo externo com duas cerdas; Cerda ‘m6’ como macroqueta; 

Cerda ‘m5’ como microqueta. Série ‘p’ com 2+2 cerdas; cerdas ‘p5’ e ‘p6’ como 

microquetas (fig. 40 C).  

  

Quetotaxia dorsal do abdômen II: Série ‘a’ com 5+5 cerdas; No grupo interno  

com três cerdas; Cerda ‘a2’ como macroqueta; cerdas ‘a2p’ e ‘a3’ como microquetas; 

No grupo externo com duas cerdas ‘a6’ e ‘a7’ como microquetas. A série ‘m’ com 6+6 
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cerdas; No grupo interno, com duas cerdas ‘m3’ e ‘m3e’ como macroquetas. No grupo 

medial possui uma cerda, ‘m3ea’ como microqueta. No grupo externo com três cerdas; 

Cerda ‘m5’ como macroqueta; Cerdas ‘m6’ e ‘m7’ como microquetas. A série ‘p’ com 

3+3 cerdas; Cerdas ‘p5’, ‘p6’ e ‘p7’ como microquetas. A cerda ‘p5’ pode ou não estar 

presente (fig. 40 D).  
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Figura 41 - Quetotaxia detalhada dos segmentos torácicos da Seira sp. nov. 1. (A). Mesotórax, (B). 
Metatórax, (C) abdômen I, (D). Abdômen II. Esquema segundo Soto-Adames. 
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Quetotaxia dorsal do abdômen III: A série ‘a’ com (7+7) cerdas em três grupos; 

No grupo interno com quatro cerdas; cerdas ‘a1’, ‘a2’, ‘a2p’ e ‘a3’ como microquetas. 

No grupo medial com uma cerda; cerda ‘a6’ como microqueta; No grupo externo com 

uma cerda; ‘a7’ como macroqueta; Cerda ‘a5’ como tricobótria. A série ‘m’ com (4+4) 

cerdas em três grupos. No grupo interno com uma cerda; Cerda ‘m3’ como 

macroqueta. No grupo medial com duas cerdas; cerdas ‘m3ea’ e ‘m4’ como 

microquetas. No grupo externo com uma cerda; ‘m7’ como microqueta; Cerdas ‘m2’ e 

‘m5’ como tricobótrias. A série ‘p’ com (6+6) cerdas em três grupos; No grupo interno 

com uma cerda; cerda ‘p3’ como microqueta. No grupo medial com uma cerda; Cerda 

‘p5’ como microqueta. No grupo externo posterior com quatro cerdas; Cerdas ‘p6’, 

‘pm6’, ‘pi7’ e ‘p7’ como macroquetas. Cerdas ‘em’, ‘emp’, ‘c3’, ‘d2’ e ‘el’ presentes; 

Duas microcerdas extranumerárias próximas a ‘el’ (fig. 41 A).  

Quetotaxia dorsal do abdômen IV: A série ‘A’ está presente com 8+8 cerdas; 

cerdas ‘A3a’, ‘A3’, ‘A4’, ‘A5’ e ‘A6’ como macroquetas; cerdas ‘A1’, ‘A2a’ e ‘A2’ como 

microquetas. A cerda ‘A5’ pode não estar presente. A série ‘Ae’ com 1+1 cerdas; 

Cerda ‘Ae7’ como microqueta. A série ‘B’ com 6+6 cerdas; Cerdas ‘B3’, ‘B5a’ e ‘B5’ 

como macroquetas; Cerdas ‘B2’, ‘B4’ e ‘B6’ como microquetas. A série ‘Be’ com 1+1 

cerdas; Cerda ‘Be3’ como microqueta. A série ‘C’ com 4+4 cerdas; Cerdas ‘C1’ e ‘C2’ 

como macroquetas; Cerdas ‘C3’ e ‘C4’ como microquetas. A série ‘T’ com 5+5 cerdas; 

Cerdas ‘T2’ e ‘T4’ como tricobótrias; Cerdas ‘T1 e ‘T7’ como macroquetas; Cerdas 

‘T3’, ‘T5’ e ‘T6’ como microquetas. A série ‘D’ com 4+4 cerdas; Cerda ‘D3’ como 

tricobótria; Cerda ‘D1’ como macroqueta; Cerdas ‘D2a’, ‘D2’ e ‘D3p’ como 

microquetas. A série ‘E’ com 5+5 cerdas; Cerdas ‘E2a’, ‘E2’, ‘E3’ e ‘E4p’ como 

macroquetas; Cerda ‘E4p2’ como microqueta.  A série ‘F’ com 5+5 cerdas; Cerdas 

‘F1’, ‘F1p’, ‘F2’, ‘F2p’ e ‘F3’ como macroquetas. A série ‘Fe’ com 5+5 cerdas; Cerdas  

‘Fe4’, ‘Fe5’ e ‘Fe6’ como macroquetas; Cerdas ‘Fe2’ e ‘Fe3’ como microquetas. Neste 

segmento observa-se duas microquetas extranumerárias, uma próxima ao Psp. e 

outra localizada próxima à cerda ‘C4’. Observa-se também uma linha composta por 

oito cerdas (uma macroqueta e sete microquetas) extranumerárias na porção final 

deste segmento (fig. 41 B).  
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Figura 42 - Quetotaxia detalhada de Seira sp.nov. 1. (A). Abd III, (B). Abd IV. Segundo esquema de 
Soto-Adames. 
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5.2.1 Discussão Taxonômica  

  

Seira sp. nov. 1 pode ser distinguida de outras espécies de Seira neotropicais 

especialmente pela combinação única de sua quetotaxia frente as demais espécies. 

Na região cefálica não há combinação de número e padrão de cerdas similar com 

outras espécies de Seira. Entretanto, existem semelhanças na série ‘An' com S. 

desapercebida (Soto-Adames, 2002), S. pseudoannulata (Bellini & Zeppelini, 2008) e 

S. polysperes (Barra, 2004); e na série ‘S’ apenas com S. paraibensis (Bellini & 

Zeppelini, 2009), espécie com a qual Seira sp. nov. 1 também compartilha um bulbo 

apical bilobado no Ant. IV. Seira sp. nov. 1 ainda pode se distinguir das demais 

espécies do gênero por apresentar configuração única de macroquetas nas regiões 

1A, 1B, 2, 3B e 3C no mesotorax, segundo Jacquemart (1974). Possui 7+7 cerdas no 

Abd. III, característica compartilhada apenas com S. desapercebida. Uma 

característica marcante da Seira sp. nov. 1 é a presença de 27 macroquetas no  

Abd. IV. (Barra, 2004, Bellini & Zeppelini, 2008, Bellini & Zeppelini, 2009, 

SotoAdames,2002).   
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5.3 Seira sp. nov. 2  

  

Familia Entomobryidae Schäffer, 1896  

Subfamilia Seirinae Yosii R, 1961  

Gênero Seira Lubbock, J, 1870  

Seira sp. nov. 2  

  

Material tipo: Holótipo macho, Brasil, Rio Grande do Norte, Extremoz. VIII-2012. Coll. 

Meira, M. J. C. Parátipos: 2 machos e 12 fêmeas. Mesmo dados do holótipo.  

Material depositado na Coleção de Collembola do Departamento de Botânica, 

Ecologia e Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

  

Descrição: comprimento total do holótipo é de 1,65 mm de hábito tipicamente 

entomobriídeo (fig. 41). Coloração dos espécimes em álcool amarelo pálido com 

pigmentação azul próximo nos antenômeros II, III e IV, a cabeça e região da mancha 

ocular completamente envolvida em um pigmento escuro, duas pequenas faixas 

estreitas de pigmento em cada lado dos segmentos abdominais III e porção distal do 

fêmur, coloração suave azul claro nas pernas (fig. 42). Presença de escamas pardas 

arredondadas cobrindo todo o corpo. Antena longa com pelo menos duas vezes o 

tamanho da cabeça (fig. 42 e 43 A), Antenômero IV fracamente anelado com um bulbo 

apical bilobado sem pin setae (fig. 43 B). Mancha ocelar oval com 8+8 lentes oculares, 

lentes ‘A’ e ‘B’ maiores e ‘G’ e ‘H’ menores (fig. 43 C). Presença de cinco cerdas 

interoculares multiciliadas (fig. 43 C). Cerdas Pré-labral e Labral lisas. Triângulo labial 

com cerda ‘r’ reduzida, ‘M1’, ‘M2’ e ‘E’ pilosas (fig. 43 F). Órgão metatrocanteral em 

formato retangular com 22 cerdas (fig. 43 G). Pro, meso e meta unguis com quatro 

dentes internos, um par na base e dois dentes despareados próximo ao ápice. 

Unguículo truncado com bordas levemente serrilhadas em sua base. Cerda 

rastreadora capitada com bordas lisas (fig. 43 H, I e J). Manubrium sem cerdas. Mucro 

tipicamente falcado (fig. 43 E).  
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Figura 43 - Seira sp. nov. 2. Espécime fixado em etanol a 70%. 
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Figura 44 - Prancha geral de Seira sp. nov. 2. (A). Hábito. (B) Antenômero IV mostrando bulbo apical. 
(C) Mancha ocelar com 8+8 ocelos, Lente B maior e lente H menor. (D) Papilas labiais. (E) Parte do 
dente e mucro, vistas lateral e ventralmente. (F) Órgão metatrocanteral. (G) Triângulo labial. (H) 
Primeiro complexo empodial. (I) Segundo complexo empodial. (J) Terceiro complexo empodial. 
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Figura 45 - Quetotaxia simplificada de Seira sp. nov. 2, baseada em Jacquemart, 1974. 
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Quetotaxia cefálica dorsal Série ‘An’ com 9+9 cerdas. Série ‘A’ com (2) 4+4 

cerdas; cerdas ‘A0’, ‘A2’, ‘A3’ e ‘A5’ como macroquetas; Cerdas ‘A1’ e ‘A4’ como 

microquetas. A série ‘M’ com 5+5 cerdas; as cerdas ‘M1’, ‘M2’ e ‘M4’ como macroqueta 

e cerdas ‘M3’ e ‘M4i’ como microquetas; Presença de duas microquetas 

extranumerárias acima de ‘M3’. A série ‘S’ com (1) 7+7 cerdas; Cerdas ‘S0’, ‘S1’, ‘S2’, 

‘S3’, ‘S4’, ‘S5’ e ‘S6’ como macroquetas e cerda ‘S4p’ como microqueta que pode ou 

não estar presente. Série interocular com 5+5 cerdas, ‘p’, ‘q’, ‘r’, ‘s’ e ‘t’ como 

microquetas. Série ‘Ps’ com 3+3 cerdas; cerda ‘Ps2’, ‘Ps3’ e ‘Ps5’ como microquetas. 

Série ‘Pa’ com 5+5 cerdas; Cerdas ‘Pa1’, ‘Pa2’, ‘Pa3’ ‘Pa4’ e ‘Pa5’ como microqueta. 

Série ‘Pm’ com 2+2 cerdas; Cerdas ‘Pm1’ e ‘Pm2’ presentes como microquetas. Série 

‘Pp’ com 5+5 cerdas; cerda ‘Pp1’, ‘Pp2’, ‘Pp3’, ‘Pp4’ e ‘Pp5’ presente como 

microquetas (fig. 45).  

   



87  

  

 

Figura 46 - Quetotaxia cefálica detalhada da Seira sp. nov. 2 segundo Soto-Adames. 
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Quetotaxia dorsal do Mesotórax: Série ‘a’ com 7+7 cerdas. Cerdas ‘a5’, ‘a5p’, 

‘a5i’, ‘a5i2’, ‘a5ip’ e ‘a5ip2’ como macroquetas e ‘a2p2’ presente como microqueta; 

Presença de duas macroquetas extranumerárias entre e acima de ‘a5i’ e ‘a5i2’ e uma 

microqueta abaixo a ‘a5ip’. A série ‘m’ com 13+13 cerdas presente em dois grupos; 

grupo interno composto por 11 cerdas; Cerdas ‘m1’, ‘m1i’, ‘m2’, ‘m2i’, ‘m4i’, ‘m4i’ e 

‘m4ip’ como macroquetas e ‘m1i2’, ‘m1i3’ e m4ip’ presentes como microquetas; grupo 

mais externo composto por duas cerdas ‘m5’ e ‘m5p’ como macroquetas. A série ‘p’ 

com 17+17 cerdas em dois grupos; interno com 14 cerdas; Cerdas ‘p1’, ‘p1p’, ‘p1ip’, 

‘p2’, ‘p2e’, ‘p2ep’, ‘p2a’, ‘p2p’ e ‘p3’ presentes como macroquetas e cerdas ‘p1i’, ‘p1i2’, 

‘p1i2p’, ‘p2ea’ e ‘p4’ presentes como microquetas; Grupo externo composto por três 

cerdas; Cerdas ‘p5’, ‘p6’ e ‘p6e’ como microquetas (fig. 46 A).  

Quetotaxia dorsal do Metatórax: A série ‘a’ composta por 7+7 cerdas; Cerdas 

‘a1’, ‘a2’, ‘a3’, ‘a4’, ‘a5’, ‘a6’ e ‘a7’ como microquetas. A série ‘m’ presente com 4+4 

cerdas; Cerdas ‘m4’, ‘m5’, m6p’ e ‘m7i’ presentes como microquetas. A série ‘p’ com 

7+7 cerdas; Cerdas ‘p1’, ‘p2’, ‘p3’ e ‘p5’ como macroquetas e as cerdas ‘p2a’, ‘p4’ e 

‘p6’ como microquetas (fig. 46 B).  

Quetotaxia dorsal do abdômen I: A série ‘a’ composta por 5+5 cerdas; Cerdas 

‘a1’, ‘a2’, ‘a3’, ‘a5’ e ‘a6’ como microquetas. A série ‘m’ presente com 4+4 cerdas; 

Cerdas ‘m3’, ‘m4’, m5’ e ‘m6’ presentes como microquetas. A série ‘p’ com 2+2 cerdas; 

Cerdas ‘p5’ e ‘p6’ como microquetas (fig. 46 C).  

Quetotaxia dorsal do abdômen II: A série ‘a’ com 5+5 cerdas; No grupo interno 

com quatro cerdas; Cerda ‘a2’ como macroqueta e cerda ‘a2p’, ‘a3’ e ‘a5’ como 

microquetas; No grupo externo com uma cerda; Cerda ‘a6’ como microqueta. A série 

‘m’ com 7+7 cerdas; No grupo interno, com quatro cerdas, ‘m3’ e ‘m3e’ como 

macroquetas e ‘m3ei’ e ‘m3ea’ presentes como microquetas. No grupo externo possui 

três cerdas, ‘m5’ como macroqueta e ‘m6’ e ‘m7’ como microquetas. A série ‘p’ com 

2+2 cerdas; Cerdas ‘p5’ e ‘p6’ presentes como microquetas. Cerda ‘el’ presente. (fig. 

46 D).  
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Figura 47 - Quetotaxia detalhada dos segmentos torácicos da Seira sp. nov. 2. (A). Mesotorax, (B). 
Metatórax, (C) abdômen I, (D). Abdômen II. Esquema segundo Soto-Adames. 

 

  

Quetotaxia dorsal do abdômen III: A série ‘a’ com 5+5 cerdas em dois grupos; 

No grupo interno com três cerdas; Cerdas ‘a1’, ‘a2’ e ‘a3’ como microquetas; No grupo 

externo com duas cerdas; Cerda ‘a6’ e ‘a7’ como microqueta. A série ‘m’ com 6+6 

cerdas em dois grupos. No grupo interno com quatro cerdas; Cerda ‘m3’ como 

macroqueta, que pode não estar presente e cerdas ‘m3’, ‘mea3’ (pode não estar 

presente) e ‘m4’ presentes como microquetas. No grupo externo com uma cerda; 

Cerda ‘m7’ como microqueta; Cerdas ‘m2’ e ‘m5’ como tricobótrias. A série ‘p’ com 

5+5 cerdas em três grupos; No grupo interno com uma cerda; Cerda ‘p3’ como 



90  

  

microqueta. No grupo externo com quatro cerdas; Cerdas ‘p6’ como macroqueta e 

cerdas ‘p5’, ‘p7’ e ‘pi7’ como microquetas. Cerdas ‘em’, ‘emp’, ‘c3’, ‘d2’ e ‘se’ presentes 

(fig. 47 A).  

Quetotaxia dorsal do abdômen IV: A série ‘A’ está presente com 6+6 cerdas; 

Cerdas ‘A3’, ‘A4’, ‘A5’ e ‘A6’ como macroquetas; cerdas ‘A1’ e ‘A2’ como microquetas. 

A série ‘Ae’ com uma cerda 1+1; Cerda ‘Ae7’ como macroqueta. A série ‘B’ está 

presente com 6+6 cerdas; Cerdas ‘B1’, ‘B2’, ‘B3’, ‘B4’, ‘B5’ e ‘B6’ como macroquetas. 

A série ‘Be’ está ausente. A série ‘C’ com 6+6 cerdas; Cerdas ‘C1’, ‘C2’, ‘C3’, ‘C4a’ e 

‘C4’ como macroquetas; Cerda ‘C1p’ como microqueta. A série ‘T’ com 7+7 cerdas; 

Cerdas ‘T2’ e ‘T4’ como tricobótrias; Cerdas ‘T1’, ‘T3’, ‘T5’ e ‘T7’ como macroquetas e 

cerda ‘T6’ como microqueta. A série ‘D’ com 4+4 cerdas; Cerda ‘D3’ como tricobótria; 

Cerdas ‘D2a’, ‘D2’ e ‘D3p’ como macroquetas; Cerda ‘D1’ como microqueta. A série 

‘E’ com 6+6 cerdas; Cerdas ‘E1’, ‘E2’, ‘E2p’, ‘E3’, ‘E4’ e ‘E4p2’ como macroquetas.  A 

série ‘F’ com 5+5 cerdas; Cerdas ‘F1’, ‘F1p’, ‘F2’, ‘F2p’ e ‘F3p’ como macroquetas. A 

série ‘Fe’ com 5+5 cerdas; Cerdas ‘Fe1’, ‘Fe2’, ‘Fe4’, ‘Fe5’ e ‘Fe6’ como macroquetas; 

presença de uma microqueta extranumerária entre a ‘Fe1’ e ‘Fe2’. Presença de duas 

cerdas extranumerárias, uma macroqueta e uma microqueta, próximas à cerda ‘C4’. 

Presença de uma linha composta por três macroquetas extranumerárias próximas à 

série ‘Fe’ na porção final deste segmento (fig. 47 B).  
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Figura 48 - Quetotaxia detalhada de Seira sp. nov. 2. (A). Abdômen III, (B). Abdômen IV. 
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5.3.1 Discussão Taxonômica  

  

Seira sp. nov. 2 pode ser distinguida de outras espécies de Seira neotropicais 

especialmente pela combinação única de sua quetotaxia frente as demais espécies. 

Na região cefálica não há combinação de número e padrão de cerdas similar com 

outras espécies de Seira. Nas séries ‘M’ e ‘S’ com exceção da Seira sp. nov 1, 

nenhuma outra espécie comparada possui o mesmo número de cerdas. Porém a Seira 

sp. nov. 2 difere na presença de cerdas extranumerárias e em sua disposição; Na 

série ‘Pa’ não se assemelha a nenhuma outra espécie citada na literatura. Ocorre 

algumas semelhanças na série ‘An' com S. mendoncea e S. potiguara.  

Ainda pode se distinguir das demais espécies do gênero por apresentar 

configuração única de macroquetas nas regiões 1A, 1B, 2, 3B e 3C no mesotórax e 

nas regiões A, B e C do metatórax, segundo Jacquemart (1974). Seira sp. Nov. 2 não 

possui cerdas no Abd I como acontece apenas em S. praiana e S. raptora; No Abd. II 

possui 6+6 macroquetas, diferindo das demais comparadas; Uma característica 

marcante da Seira sp. nov. 2 é a presença de (1) 8+8 na região ‘S’ e não possuir 

nenhuma cerda na região ‘Pa’. (Barra, 2004, Bellini & Zeppelini, 2008, Bellini & 

Zeppelini, 2009, Soto-Adames, 2002, Soto-Adames,2008).  
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5.4 Trogolaphysa sp. nov. 1  

  

Familia Paronellidae Schäffer, 1896  

Subfamília Paronellinae Börner, 1913  

Gênero Trogolaphysa Mills, 1938  

Troigolaphysa sp. nov. 1  

  

Material tipo: Holótipo macho, Brasil, Rio Grande do Norte, Extremoz. VIII-2012. Coll. 

Meira, M. J. C. Parátipos: 2 machos e 6 fêmeas. Mesmo dados do holótipo.  

Material depositado na Coleção de Collembola do Departamento de Botânica, 

Ecologia e Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

  

Descrição: comprimento total do corpo do holótipo de 1,52 mm. Hábito típico de 

Paronellidae. Coloração dos espécimes em álcool amarelo escuro, com uma faixa 

escura nas bordas cefálica e lateral das extremidades do Th. II, no Th. III apresenta 

essa caraterística apenas em sua lateral. Antena completamente pigmentada com 

coloração azulada (fig. 48); Presença de escamas no corpo; Manchas oculares 

contendo 8+8 lentes, lente B maior e lente H menor (AB>GH); Presença de duas 

cerdas interoculares (fig. 49-B); Antena longa com pelo menos o dobro do tamanho 

da cabeça (fig. 48 e 49 A); Estrutura extra ocular (EOS) presente; Quarto artículo 

antenal liso com vesícula apical simples e com cerdas multiciliadas ligeiramente 

menores que os demais artículos antenais (fig. 49 C); Tricobótria cefálica presente 

(fig. 49). Quetotaxia do triângulo labial como na figura 49 G: cerdas ‘A1’ e ‘A2’ normais 

e lisas; ‘M1’, ‘M2’ e ‘E’ normais e multiciliadas; Cerda ‘r’ reduzida e lisa. Lábio e 

triângulo labial como na figura 49 H. Órgão metatrocanteral com aproximadamente 15 

espinhos (fig. 49 D); Unguículo em forma de lança com bordas lisas (fig. 49 I, J e K); 

Mucro com quatro dentes.   
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Figura 49 - Hábito de espécime fixado em etanol 70% de Trogolaphysa sp. nov. 1. 
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Figura 50 - Trogolaphysa sp. nov. 1. (A)  Hábito do espécime, (B) Quarto artículo antenal mostrando 
o bulbo apical simples, (C) Lentes da mancha ocular e cerdas interoculares, (D) Porção terminal do 
dente e o mucro da fúrcula, (E) Órgão metatrocanteral, (F) Triângulo labial e lábio, (G) primeiro 
complexo empodial, (H) segundo complexo empodial, (I) terceiro complexo empodial. 
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Figura 51 - Quetotaxia simplificada de Trogolaphysa sp. nov. 1 baseada em Jacquemart, 1974. 
Círculos representam as macroquetas, círculos cortados por um traço representam os pseudoporos 
e os traços ondulados representam as tricobótrias. 

  

 

  



97  

  

Quetotaxia cefálica dorsal: Série ‘An’ com 10+10 cerdas, ‘An1’, ‘An2’, ‘An2p’, 

‘An2p2’, ‘An3a2’, ‘An3a’, ‘An3’, ‘An3p’, ‘An3p2’ e ‘An3p3’ como macroquetas; Série ‘A’ 

com (2) 3+3 cerdas, ‘A0’, ‘A1’, ‘A2’, ‘A3’ e ‘A5’ como macroquetas; Série ‘M’ com 4+4 

cerdas, ‘M0’ ausente, cerdas ‘M2’, ‘M3’, ‘M4i’ e ‘M4’ como macroquetas; Série ‘S’ com 

(1) 3+3 cerdas; Cerda ‘S0’ presente, cerdas ‘S2’, ‘S5’ e ‘S6’ como macroquetas; Série 

interocular com 2+2 cerdas, ‘p’, ‘q, ‘t’ e ‘s’ como microquetas; Série ‘Ps’ ausente; Série 

‘Pi’ ausente; Série ‘Pa’ com 4+4 cerdas; Cerdas ‘Pa1’, ‘Pa2’, ‘Pa3’ e ‘Pa5’ como 

macroquetas; Cerda ‘Pa6’ como tricobótria cefálica; Série ‘Pm’ com 2+2 cerdas; 

Cerdas  ‘Pm1’ e ‘Pm3’ como macroquetas; Série ‘Pp’ com 1+1 cerdas; Cerda  ‘Pp3’ 

como macroqueta (fig. 51).  

  

Quetotaxia dorsal do Mesotórax: Série ‘a’ com 2+2 cerdas. Cerda ‘a5’ presente 

como macroqueta e cerda ‘a4p’ presente como microqueta. Não se tem certeza da 

origem desta cerda. A série ‘m’ com 2+2 cerdas; cerda ‘m5’ presente como tricobótria 

e cerda ‘mp1p’ presente como microqueta. Não se tem certeza da origem desta cerda. 

A série ‘p’ com 3+3 cerdas. Cerdas ‘p2’, p2a’ e ‘p3’ presentes como macroquetas (fig. 

52 A).  

Quetotaxia dorsal do metatórax: Não possui cerdas neste segmento (fig. 52 -  

B).   
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Figura 52 - Quetotaxia cefálica de Trogolaphysa sp. Nov. 1. 
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Figura 53 - Trogolaphysa sp. nov. 1 Quetotaxia dorsal dos segmentos torácicos e abdominais. (A). 
Tórax II. (B). Tórax III. (C) abdômen I. (D). Abdômen II. 

 

Quetotaxia dorsal do abdômen I – Série ‘a’ com 5+5 cerdas. Cerda ‘a6’ presente 

como macroqueta; Cerdas ‘a1a’, ‘a1’, ‘a3’ e ‘a5’ presentes como microquetas; Série 

‘m’ com 6+6, cerdas; Cerdas ‘m5’, ‘m6’ presentes como macroquetas; Cerdas ‘m2’, 

‘m3’, ‘m4i’ e ‘m4’ presentes como microquetas; Série ‘p’ com 2+2 cerdas. Cerdas ‘p5’ 

e ‘p6’ presentes como macroquetas (fig. 52 C).  
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Quetotaxia dorsal do abdômen II – Série ‘a’ com 4+4 cerdas. Cerdas ‘a2’ e ‘a7’ 

presentes como macroquetas; Cerdas ‘a2p’, ‘a3’; Cerda ‘a5’ presente como tricobótria; 

Série ‘m’ com 3+3. Cerdas ‘m3’, ‘m5’ e ‘m7’ presentes como macroquetas; Série ‘p’ 

com 3+3 cerdas. Cerda ‘p6’ presente como macroqueta; Cerdas ‘p3’ e ‘p7’ presentes 

como microquetas. Presença das cerdas ‘d2’ e ‘se’. Presença de duas cerdas 

extranumerárias, uma macroqueta (fig. 52 – D). 

  

Quetotaxia dorsal do abdômen III – Série ‘a’ com 2+2 cerdas. Cerdas ‘a2’ e ‘a7’ 

presentes como microquetas; Cerda ‘a5’ presente como tricobótria; Série ‘m’ com 2+2 

cerdas. Cerdas ‘m7’ presente como macroqueta; Cerda ‘m3’ presente como 

microquetas; Cerdas ‘m2’ e ‘m5’ presentes como tricobótrias; Série ‘p’ com 4+4 

cerdas. Cerdas ‘p6’ e ‘pm6’ presentes como macroquetas; Cerdas ‘p3’ e ‘p7’ presentes 

como microquetas. Cerdas ‘d2’, ‘se’ e ‘el’ presentes. 4 cerdas extranumerárias 

presentes, uma macroqueta (‘am6?’) e três microquetas (‘m7e?’ e duas 

indistinguíveis) (fig. 53 – A).  

 

Quetotaxia dorsal do abdômen IV – Série ‘A’ com 4+4 cerdas. Cerdas ‘A3’, ‘A4’, 

‘A5’ e ‘A6’ presentes como macroquetas; Série ‘Ai’ com 2+2 cerdas. Cerdas ‘Ai1’ e 

‘Ai2’ presentes como macroquetas; Série ‘Ae’ com 5+5 cerdas. Cerdas ‘Ae3’, ‘Ae4’, 

‘Ae5’ e ‘Ae5pp’ e ‘Ae7’ presentes como macroquetas; Série ‘B’ com 4+4 cerdas. 

Cerdas ‘B2’, ‘B4’, ‘B5’ e ‘B6’ presentes como macroquetas; Presença de duas 

macroquetas extranumerárias próximas às cerdas ‘B5’ e ‘B6’. Série ‘C’ com 1+1, cerda 

‘C2’ presente como macroqueta; Série ‘T’ com 3+3 cerdas. Cerdas ‘T1’, ‘T6’, ‘T7’ e 

‘T7p’ presentes como macroquetas, cerdas ‘T2’ e ‘T4’ presentes como tricobótrias; 

Série ‘D’ com 3+3 cerdas. Cerdas ‘D2’, ‘D3’ e ‘D3p’ presentes como macroquetas; 

Cerda ‘D4’ presente como tricobótria. Série ‘E’ com 4+4 cerdas. Cerdas ‘E2a’, ‘E2’, 

‘E4’ e ‘E4p’ presentes como macroquetas. Série ‘Ee’ com 4+4 cerdas. Cerdas ‘Ee3’, 

‘Ee4’, ‘Ee5’ e ‘Ee7’ presentes como macroquetas. Série ‘F’ com 2+2 cerdas. Cerdas 

‘F1’ e ‘F2’ presentes como macroquetas (fig. 53 – B). 
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Figura 54 - Segmentos Abdominais de Trogolaphysa sp. nov. 1. (A). Abdômen III. (B). Abdômen IV. 
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5.4.1 Discussão Taxonômica  

  

Trogolaphysa sp. nov. 1 possui um padrão de coloração que o difere de T. 

giordanoae (Soto-Adames & Taylor, 2013), T. jacobyi (Soto-Adames & Taylor, 2013), 

T. millsi (Arlé, 1939) e T. tijucana (Arlé & Guimarães, 1979) pela falta da pigmentação 

ou padrão de coloração diferente nos artículos antenais. O número de olhos presente 

em Trogolaphysa sp. nov. 1 difere de T. aelleni (Yosii, 1988), T. giordanoae e T. 

tijucana.  

Nenhuma espécie observada na literatura de Trogolaphysa apresentou o 

mesmo número ou padrões de quetotaxia, principalmente em relação a quetotaxia 

cefálica dorsal e aos segmentos torácicos II e abdominal IV, onde não houve nenhum 

padrão semelhante. As diferenças observadas ocorrem com as espécies T. carpenteri 

(Cassagnau, 1963), T. cotopaxiana (Thibaud & Najt, 1989), T. distinguenda (Thibaud 

& Najt, 1989), T. geminata (Mari Mutt, 1987), T. giodanoae, T. jataca (Wray, 1953), T. 

relicta (Thibaud & Najt, 1989), T. riopedrensis (Mari Mutt, JA, 1987) e T. subterranea 

(Mari Mutt, 1987).  

Por fim, houve uma semelhança em relação ao comprimento número de dentes 

mucronais e número de dentes do unguis entras as espécies T. carpenteri, T. relicta, 

T. subterranea  
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6. Conclusões  

  

  

A descrição de quatro novas espécies de colêmbolos Entomobryoidea em 

áreas urbanas de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte sugere que há ampla riqueza 

taxonômica desconhecida para colêmbolos neste domínio, especialmente no 

Nordeste Brasileiro. Essa percepção é importante, pois retrata a condição ainda 

prematura do conhecimento sobre a distribuição da diversidade de Collembola no 

Brasil e Região Neotropical.  

A descrição detalhada das espécies, especialmente da quetotaxia dorsal, 

reforça o conhecimento básico dentro da área e traz elevado número de dados 

comparativos importantes quando se estuda o perfil da fauna em diferentes regiões 

do mundo. De fato, um pequeno percentual das espécies de Entomobryoidea (e 

mesmo de Collembola) possui descrições tão detalhadas e facilmente comparáveis. 

Essas informações são particularmente relevantes tendo em vista que o pequeno 

porte dos animais estudados geralmente resulta em pequeno número de caracteres 

avaliáveis, o que não é a realidade neste trabalho. E esses dados podem repercutir 

de maneira importante no âmbito da taxonomia e outras ciências comparativas. Por 

exemplo, a descrição de Entomobrya sp. nov. 1 apresentou complexa quetotaxia no 

Abd. V, o que sugere que outras espécies brasileiras possam apresentar conformação 

destoante do restante do gênero, bem como na Trogolaphysa sp. nov. 1 onde o padrão 

da quetotaxia cefálica dorsal, do segmento torácico II e do segmento abdominal IV é 

único entre as espécies observadas. Caso isso seja observado em trabalhos futuros, 

é possível que essa conformação sustente a criação de um novo gênero (ou 

subgênero) endêmico da Região Neotropical ou de poucos biomas.  

Por fim, a descrição de novas espécies de Collembola é o ponto de partida para 

outras atividades. Espera-se que os dados apresentados neste trabalho facilitem a 

comparação entre áreas e a percepção de endemismo em remanescentes de Mata 

Atlântica do Rio Grande do Norte. Embora não se saiba se alguma das espécies 

descritas é endêmica de suas respectivas áreas de coleta, caso isso seja constatado 

no futuro, será dado importante para o manejo e manutenção de reservas pré-

estabelecidas no Rio Grande do Norte.  
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