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RESUMO 

Colêmbolos são microartrópodes terrestres que apresentam grande diversidade entre os 

representantes da fauna edáfica. Atualmente existem mais de 8 mil espécies descritas ao 

redor do mundo. O Brasil é considerado um dos países com uma das maiores 

diversidades para o grupo, contudo o número de espécies descritas no país ainda é 

pouco representativo. Atualmente pouco mais de 300 espécies foram descritas e a 

maioria dos registros deriva da região Sudeste. Para a Região Nordeste, especialmente 

no Bioma Caatinga, o número de estudos é escasso. Assim, esse trabalho tem como 

objetivo principal descrever novas espécies de Entomobryoidea em duas áreas de 

Caatinga do Rio Grande do Norte, especificamente nos municípios de Riacho da Cruz e 

Portalegre, ambos localizados no Oeste Potiguar. As coletas foram realizadas em dois 

momentos, uma no mês de novembro de 2013 e outra no mês junho de 2014. Os 

espécimes foram triados e identificados em laboratórios e descritos de forma detalhada 

através de literatura específica. Foram descritas quatro novas espécies, três da família 

Entomobryidae: Seira sp. nov. 1, Seira sp. nov. 2, e Lepidocyrtus sp. nov. e uma da 

família Paronellidae: Salina sp. nov., Seira sp. nov. 1 foi comparada com três outras 

espécies do gênero: Seira coroatensis, Seira mendoncea e Seira ritae mostrando 

diferenças no número de macrocerdas, diferença de espinhos no órgão metatrocanteral e 

na fórmula do triângulo labial. Lepidocyrtus sp. nov. comparada com a espécie 

Lepidocyrtus sotoi, apresenta diferenças na coloração, fórmula do triângulo labial, tipos 

das cerdas prelabrais, número de espinhos no órgão metatrocanteral e alteração no 

número de cerdas nos segmentos corporais, Salina sp nov. comparada a Salina 

maculiflora e Salina colombiana difere na cor, número de espinhos do órgão 

metatrocanteral e no número de dentes do mucro além da visível diferença da quetotaxia 

em todos os segmentos. Seira sp nov. 2, comparada a Seira diamantinae e Seira 

jiboienses não apresenta cerdas na série (a) do mesotórax, apresenta cinco cerdas 

intraoculares, sendo uma delas macro, no abdômen IV as cerdas Be2 e Be3 estão 

presentes apenas em Seira sp. nov. 2. Este trabalho demonstra a grande diversidade de 

colêmbolos existentes em áreas de Caatinga, e além do conhecimento de novas espécies, 

pode ajudar a preservar o meio os quais são encontrados. 

 

Palavras – Chaves: Entomobryidae, Paronellidae, Fauna edáfica, Seira, Lepidocyrtus, 

Salina. 



   
 

Abstract 

 

Springtails are land micro arthropods that present huge diversity among the members of 

edaphic fauna. Nowadays, there are more than 8 thousand species spread around the 

globe. Brazil is considered one of the countries that has one of the most ranged variety 

for the group, yet, the number of labelled species in this country is scarcely significant. 

Currently, the number of labelled species is slightly over 300 and the majority of them 

derives from the Southwest region. Concerning the Northeast region, specially in the 

biome Caatinga, the number of studies is scanty. Thus, this paper has as its main goal to 

describe new species of Entomobryoidea in two Caatinga areas of Rio Grande do Norte, 

specifically in the municipality of Riacho da Cruz and Portalegre, both located in the 

west of the city. The collections were made in two disctint moments, the first in 

November 2013 and the second in June 2014. The specimens were screened and 

identified in labs and described in details using specific literature. In this piece of work, 

four new species were described, three from the Entomobryidae family: Seira sp. nov. 

1, Seira sp. nov. 2, e Lepidocyrtus sp. nov. and one from the Paronellidae family: Salina 

sp. nov., Seira sp. nov. 1 was compared to three other species of the same genera: Seira 

coroatensis, Seira mendoncea e Seira ritae, evidencing differences in the number of 

macrochaetae, number of spines in the metatrochanteral organ and in the labial triangle 

setea. Lepidocyrtus sp. nov.compared to the Lepidocyrtus sotoi species, shows 

differences in colour, labial triangle setea, types of Pre-labral setae, number of spines in 

the metatrochanteral organ, and change in the number of chaetae in the body segments. 

Salina sp nov. compared to Salina maculiflora and Salina colombiana evidencing 

differences in the number of spines of the metatrochanteral organ and in the number of 

theeth of the mucro and visible difference chaetotaxy in all segments. Seira sp nov. 2, 

compared to Seira diamantinae and Seira jiboienses does not present chatae in series (a) 

of mesothorx, it features five intraocular setae, being one macro. In the abdomen IV the 

chaetae Be2 e Be3 are present only in Seira sp. nov. 2. This paper shows the great 

diversity of existing collembolans in Caatinga areas, and apart from the knowledge of 

new species, may aid in the preservation of the environment where they are found. 

 

Key words: Entomobryidae, Paronellidae, edaphic fauna, Seira, Lepidocyrtus, Salina. 
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1. Introdução 

1.1 Generalidades 

 

Os colêmbolos (Fig.1) são microartrópodes terrestres com grande distribuição ao 

redor do planeta, estão por aqui a cerca de 400 milhões de anos. São animais pequenos 

que podem variar de 0.12 mm até 17 mm, e mesmo com esse tamanho reduzido foram 

capazes de se adaptar a diferentes ecossistemas, como áreas secas e frias, dossel das 

árvores e desertos (Hopkin 1997; Bellinger et al., 2016). O nome colêmbolo, é derivado 

do grego Kolla: que significa cola e do latim enbolon: que significa êmbolo. Esses 

nomes fazem referência ao colóforo (fig. 2), órgão localizado na parte ventral do corpo 

do animal que é responsável pela absorção de água e por manter o animal aderido ao 

substrato em que se encontra (Zeppelini & Bellini 2004; Hopkin 1997). Esses pequenos 

invertebrados apresentam umas das maiores diversidades da fauna edáfica juntamente 

com os ácaros (Rusek 1998). São ápteros (não apresentam asas), ametábolos (não 

realizam metamorfose completa), apresentam três pares de pernas e corpo segmentado, 

um par de antenas e são entognatos (apresentam o aparelho bucal encerrado na caixa 

cefálica). Apresentam um órgão denominado fúrcula, que proporciona ao animal a 

capacidade de saltar, habilidade utilizada para locomoção e transposição de obstáculos 

além de fugir dos predadores (fig. 2). 

Os colêmbolos em sua grande maioria podem ser encontrados no solo, folhiço, 

sob a casca das árvores, madeira em decomposição e junto a fungos (Borror & Delong 

2011). Apresentam dieta variada, alimentam-se de fungos, restos de vegetais ou animais 

que encontram em seu caminho, e compõem a base da cadeia alimentar de outros 

artrópodes em fases iniciais de desenvolvimento, como aracnídeos e insetos. Com uma 

dieta baseada em fungos e detritos orgânicos vegetais e animais, os colêmbolos são 

responsáveis por parte da ciclagem dos nutrientes que retornam ao solo (Castaño-

meneses et al. 2004). A dinâmica das comunidades biológicas é regida por fatores 

bióticos e abióticos, e qualquer mudança na disponibilidade de matéria orgânica, 

alteração no pH do solo, diminuição da umidade afetam diretamente a riqueza e 

abundância desse grupo em uma determinada área. Dessa maneira, algumas espécies de 

colêmbolos são consideradas bioindicadores da qualidade do solo, já que rápidas 
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mudanças estruturais em sua população são facilmente notadas em resposta às 

alterações citadas (Rusek 1998; Vegter et al., 1988; Zeppelini et al., 2009).  

 

Figura 1. Anatomia externa de um colêmbolo Entomobryomorpha. Modificado de Godeiro, 2013. 

 

O Brasil detém potencialmente uma das maiores biodiversidades do mundo para 

colêmbolos, (Mari-Mutt & Bellinger, 1996; Bellini & Zeppelini, 2004). Estima-se uma 

diversidade de mais ou menos 50 mil espécies para o território, contudo estima-se que 

apenas 5% desse total foram descritos, provavelmente devido à grande área territorial 

do Brasil, fator limitante ao conhecimento que se tem a respeito desses pequenos 

invertebrados (Rafael et al., 2011). Outro fator importante, que influenciava 

negativamente, era a falta de material especializado utilizado para a identificação da 

fauna local, pois usualmente as chaves de identificação utilizadas eram de espécies de 

fora do país, normalmente dos países da América do Norte (Culik & Zeppelini, 2003). 

Abrantes et al., (2012), listaram mais de 300 espécies para o território nacional, 

o maior número de registros encontra-se na região Sudeste, com 75,1% dos registros, 

seguida da Região Norte com 32,5%, o Nordeste apresenta 16,3%, o Centro-Oeste 7% e 

por fim a Região Sul com 3,3%. 
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Figura 2. Entomobryidae. (A) Colóforo; (B) Fúrcula. Modificado de: 

www.talkphotography.co.uk/threads/meet-the-collembola.62835/ (2016). 

 

Várias regiões do país não apresentam estudos suficientes, e outras sequer 

tiveram algum estudo sobre a composição da fauna de colêmbolos (Abrantes et al., 

2010). O bioma Caatinga presente nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais e com uma área de 

750.000 Km² o que corresponde a 11% do território nacional, teve nos últimos anos 

cerca de 40.000 Km², de sua área devastada por ações antrópicas, que 

consequentemente diminuiu a área vegetal e a disponibilidade de habitat para a fauna 

local (Alves, 2007). 

 A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, apresenta clima 

semiárido, com alta taxa de evapotranspiração (1500-2000 mm/ano) e baixa incidência 

de chuva (300-1000 mm/ano), concentradas entre três a cinco meses por ano (Sampaio, 

1995). Considerado como um bioma homogêneo e com pouca diversidade durante 

muito tempo, atualmente essa ideia vem sendo descaracterizada. Estudos mostram que a 

Caatinga é um ambiente heterogêneo, rico em diversidade e espécies endêmicas 

(Andrade-Lima, 1981). 

Nos anos de 2010 e 2011 cinco áreas do nordeste foram amostradas para o 

grupo, gerando os seguintes registros: Serra da Jiboia, município de Santa Terezinha, 

Bahia (23 espécies); Serra das Confusões, município de Caracol, Piauí (23 espécies); 

Parque Nacional de Ubajara, Ubajara, Ceará (14 espécies); Mata Pau Ferro, município 
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de Areia, Paraíba (17 espécies) e a Chapada do Araripe, município do Crato, Ceará (23 

espécies), totalizando 88 espécies (algumas espécies foram encontradas em mais de um 

município) das quais 44 foram classificadas como novas espécies, distribuídas dentro de 

6 superfamílias, 9 famílias e 31 gêneros. A família Entomobryidae foi a mais 

representativa e o gênero Seira apresentou o maior número de espécies (Bellini 2014). 

Já para o Estado do Rio Grande do Norte, temos os registros da Seira potiguara (Bellini 

et al., 2010); Tyrannoseira diabolica (Bellini & Godeiro, 2012); Seira coroatensis 

(Godeiro & Bellini, 2015).  

 

1.2 Sistemática e Taxonomia 

 

Os hexápodes são representados por quatro grupos: Protura, Diplura, 

Colêmbolos e Insetos. Protura, Diplura e Colêmbolos são grupos antigos considerados 

hexápodes basais com registros fosseis datados dos períodos Devoniano, Carbonífero e 

Cretáceo. (Luan et al., 2005; Brusca & Brusca, 2007). 

Registros históricos indicam que a primeira citação sobre colêmbolos foi 

apresentada na obra: “A história dos animais”, escrita por Aristóteles, 350 a.C. No livro 

ele faz menção a um grupo de pequenos animais vermelhos e setosos que classificou 

como pulgas da neve. A primeira publicação para o grupo foi feita por De Geer (1743), 

que descreveu a espécie Sminthurus fuscus (Allacma fusca). Já o termo “Collembola” 

foi usado pela primeira vez por Lubbock em seu trabalho intitulado: “Monograph of 

Collembola and Thysanura” (Hopkin 1997). 

Apesar das semelhanças existentes, entre todos os grupos citados, os colêmbolos 

apresentam características próprias como: mancha ocular com no máximo oito olhos, 

antenas com quatro artículos, fúrcula, tenáculo e colóforo (Fig. 3). Essas características 

fazem dos colêmbolos um grupo monofilético (Zepellini & Bellini, 2004).  
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Figura 3. Características morfológicas típicas dos colêmbolos. (A) Dicyrtominae apresentando mancha 

ocular com 8+8; (B) Seiridae demonstrando número de segmentos antenais do primeiro ao quarto; (C) 

Fúrcula detalhada; (D) Katiannidae com o colóforo estendido (E) Tenáculo de um Entomobryideo. 

Modificado de: www.collembola.org (2016); www.talkphotography.co.uk/threads/meet-the-

collembola.62835/ (2016). 

Estudos mais recentes com base em dados moleculares colocam os colêmbolos 

junto aos crustáceos em grau de parentesco. Segundo especialistas, os colêmbolos 

derivam de crustáceos que invadiram o ambiente terrestre e tiveram seu clímax 

evolutivo no período Devoniano (Bellinger et al., 2015). Hopkin (1997), listou uma 
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série de eventos e características que dão suporte essa a ideia, segundo ele as alterações 

morfológicas que provavelmente aconteceram foram: 

 O segundo par de antenas foi perdido;  

 O número de segmentos foi reduzido até restarem cabeça, os três segmentos 

torácicos e os seis segmentos abdominais; 

 As pernas presentes nos segmentos torácicos foram mantidas, entretanto as do 

quarto segmento abdominal foram modificadas para formar a fúrcula; 

 As pernas do terceiro segmento abdominal foram reduzidas e tornaram-se o 

tenáculo; 

 As pernas do primeiro segmento abdominal formaram vesículas que deram 

origem ao tubo ventral; 

 Segundo, quinto e sexto segmento abdominais tiveram as pernas suprimidas. 

Existem atualmente cerca de 8.500 espécies de colêmbolos descritos (Bellinger 

et al., 2015). Divididas em quatro ordens: Poduromorpha, Entomobryomorpha, 

Symphypleona e Neelipleona (fig. 4). As ordens Poduromorpha e Entomobryomorpha 

apresentam o corpo mais alongado dividido em tagma cefálico, torácico e abdominal, já 

as ordens Symphypleona e Neelipleona apresentam corpo mais arredondado com os 

segmentos corporais em grande parte fundidos (Zeppelini & Bellini, 2004). 
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Figura 4. Habitus dos quatro grupos de colêmbolos existentes: (A) Podura aquatica - Poduromorpha; (B) 

Seira potiguara - Entomobryomorpha; (C) Arrhopalites sp - Symphypleona. (D) Neelus murinus - 

Neelidae. Modificado de: www.collembola.org (2016). 

 

1.3 Ordem Entomobryomorpha, Börner, 1913 

 

A ordem Entomobryomorpha, possui quatro superfamílias: Isotomoidea; 

Coenaletoidea, Tomoceroidea e Entomobryoidea e nove famílias: Isotomidae, 

Actaletidae, Coenaletidae, Tomoceridae, Oncopoduridae, Praentomobryidae, 

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

A superfamília Entomobryoidea apresenta a maior riqueza taxonômica de 

colêmbolos epidáficos do mundo, e abrange as famílias: Microfalculidae, 

Praentomobryidae (extinta), Oncobryidae (extinta), Entomobryidae e Paronellidae, 

sendo que apenas as duas últimas apresentam registro para o Brasil. Os representantes 

dessa superfamília apresentam órgão metatrocanteral com mais de 14 cerdas, presença 

de tricobótria pós-ocular, alguns machos apresentam placas genitais papiladas, 

apresentam dois tipos de cerdas (não ocorre para todos os gêneros), cerdas do tipo blunt 

localizadas no quarto segmento antenal e alguns grupos apresentam mais de 4 

segmentos antenais (Soto-Adames et al., 2008).  
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1.4 Família Entomobryidae, Schäffer, 1896 

 

A família Entomobryidae foi criada para abranger os gêneros Tomocerus, 

Lepidocyrtus, Seira, Orchesella, Degeeria (Entomobrya) e Isotoma.  Schäffer (1896) 

criou três subfamlias para Entomobryidae: Entomobryinae, Tomocerinae e Isotominae. 

Börner (1913), fez uma nova classificação para Entomobryidae e listou as subfamilias 

Entomobryinae, Paronellinae, e Cyphoderinae e mais a frente criou as tribos: 

Orchesellini e Entomobryini. Yossi (1961) associou o estudo da quetotaxia e da 

filogenética e criou uma nova subfamília para Entomobryidae e a batizou de Seirinae. 

Segundo Soto-Adames et al. (2008), Entomobryidae apresenta três subfamílias: 

Entomobryinae, Orchesellinae e Capbryinae, como vista na tabela 1.  

 

Tabela 1. Classificação da Superfamília Entomobryoidea Soto-Adames 2008. 

Família Entomobryidae Paronellidae Microfaculidae 

Subfamilia Entomobryinae* Cyphoderinae*  

            Tribo             Entomobryini  

             Lepidocyrtini  

             Seirini  

             Willowsini  

 Capbryinae Paronellinae* 

 Orcheselinae*           Bromacanthini 

              Bessoniellini           Callyntrurini 

              Corynothrichini           

Cremastocephalini 

              Heteromurini           Paronellini 

              Mastigocerini           Troglopedetini 

              Nothobryini  

              Orchesellini  
*Subfamílias com espécies registradas para o Brasil 

Entomobryidae é a maior família de colêmbolos com mais de 1700 espécies, 

representando cerca 16% de todos os colêmbolos descritos (Bellinger et al., 1996 – 

2016; Hopkin 1997). Os integrantes dessa família podem ser achados em todo o mundo 

e em diferentes habitats, como serapilheira, superfície do solo, embaixo de cascas de 

árvores, ou em cavernas. Nesse trabalho Consideraremos a classificação de Deharveng 

(2004), o qual acrescenta a subfamília Lepidocyrtinae, Entomobryidae abrange quatro 

subfamílias: Entomobryinae com (18 gêneros e 609 espécies), Lepidocyrtinae (14 

gêneros e 659 espécies), Orchesellinae (5 gêneros e 126 espécies) e Seirinae (6 gêneros 

e 286 espécies) representados na (fig. 5). São caracterizados por apresentar protórax 
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reduzido, quatro segmentos antenais, tricobótrias cefálicas e nos segmentos abdominais 

II-IV, apêndices longos (antenas, pernas e fúrcula), o quarto segmento abdominal duas 

vezes maior que o terceiro, dentes do mucro crenulado, “tenent hair” clavado, órgão 

metatrocanteral com mais de 14 cerdas (em forma de espinho) e apresentarem complexo 

de microcerdas ao redor das tricobótrias abdominais (Hopkin, 1997; Soto-Adames, 

2008; Bellinger et al. 2015).  

 

Figura 5. Representantes da família Entomobryidae. (A) Entomobrya clitellaria (Entomobryinae); (B) 

Lepidocyrtus finensis (Lepidocyrtinae); (C) Orchesella flavescens (Orcheselinae); (D) Seira brasiliana 

(Seirinae). Fonte: www.collembola.org (2016). 

 

1.5 Família Paronellidae Börner, 1913 

 

A família Paronellidae, outro grande grupo que apresenta grande diversidade 

dentro dos Entomobryoidea, apresenta ampla distribuição em países tropicais (Hopkin, 

1997). São animais de tamanho considerável, o que facilita sua visualização na 

serapilheira, tornando mais fácil sua captura (Mari-Mutt, 1987). Essa família se divide 

em duas subfamílias: Paronellinae, com 29 gêneros/subgêneros e 403 espécies, e 
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Cyphoderinae com 13 gêneros e 135 espécies (fig. 6) (Soto-adames et al. 2008; 

Bellinger et al. 2016). 

Os Paronellidae são caracterizados por apresentarem grandes apêndices, 

destacando-se as antenas e a fúrcula. As antenas podem ter quatro ou cinco segmentos 

com ausência de órgão pós antenal, quarto segmento abdominal pelo menos três vezes 

maior que o terceiro, padrão das tricobótrias abdominais variadas, dentes do mucro liso 

e mucro sem cerdas, placa genital masculina papilada ou circinada, no máximo uma 

cerda no tenáculo, que pode estar ausente e mucro com espinhos voltados para posição 

terminal do corpo.  Podem apresentar coloração brilhante e colorida que pode ir do 

amarelo ao roxo (fig. 6A). A maioria das espécies vivem em árvores, arbustos, epífitas, 

gramíneas e sobre a serapilheira. Algumas espécies que são apenas encontradas em 

cavernas podem apresentar redução na pigmentação, no número de ocelos e no 

comprimento dos apêndices (Fig. 6B) (Hopkin, 1997; Soto-Adames et al., 2008; 

Bellinger et al., 2015; Wilson 1982). Demais características estão listadas na tabela 2. 

 

Figura 6. Representantes da família Paronellidae. (A) Paronellinae; (B) Cyphoderinae. Modificada de: 

www.collembola.org (2016). 

Tabela 2. Características das subfamílias de Paronellidae, modificada de Soto-Adames, 2008. 

Características Paronellinae Cyphoderinae 

Tricobótrias abdominais 2-3-2 2-3/2-3  

Dente do Mucro Franjado - + 

Escamas + - + 

Mucro Variado Alongado 

Segmentos antenais 4-5            4 

Cerda no tenaculum 0-1 1 

Placa genital masculina Papilado, Circinado Circinado 
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As duas subfamílias de Paronellidae são mais facilmente diferenciadas pela 

presença de cerdas franjadas no dente do mucro dos representantes da subfamília 

Cyphoderinae (fig. 7B), característica ausente nos Paronelinae, como visto na (figura 

7A). 

 

Figura 7. Variação do dente do mucro de Paronellidaes. (A) Mucro sem cerdas franjadas Fonte: 

www.collembola.org; (Paronellinae); (B) Mucro com cerdas franjadas (Cyphoderinae). Fonte: modificada 

de Soto-Adames et al., 2008. 

 

1.6 Diagnose dos Gêneros 

 

1.6.1 Gênero Seira 

 

Família Entomobryidae Schäffer, 1896  

Subfamília Seirinae Yosii R, 1961  

Gênero Seira Lubbock J, 1870  

O Gênero Seira é identificado entre os Entomobryidae por apresentar o mucro 

falcado sem espinho mucronal, oito lentes em cada mancha ocular, escamas grandes 

com tons amarronzados e amarelados que recobrem o dorso da cabeça e do corpo, 

segmentos antenais, pernas e ventre do manúbrio (Christiansen & Bellinger, 2000). A 

maior parte das espécies é holotropical e mais observadas em localidades mais quentes 

(Godeiro & Bellini, 2015 Mari Mutt et al, 1998 – 2008). 

 Existem cerca de 220 espécies do gênero (Christiansen & Bellinger, 2000), para 

as Américas temos cerca de 60 espécies descritas, desse total, mais ou menos 35 estão 

registradas em terras brasileiras, sendo o gênero mais dominante dos colêmbolos para 

regiões de florestas e de habitats áridos do nordeste do país (Godeiro & Bellini, 2013; 

Godeiro & Bellini 2015; Bellinger et al, 2016; Zepellini e Bellini, 2008). 
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1.6.2 Gênero Lepidocyrtus 

 

Família Entomobryidae Schött, 1891 

Subfamília Lepdocyrtinae 

Gênero Lepidocyrtus Bourlet, 1839 

 

Lepidocyrtus é um dos gêneros mais abrangentes de colêmbolos, as maiorias das 

espécies vivem na serapilheira e associados a gramíneas. Com mais de 240 espécies 

descritas, o grupo apresenta morfologia generalizada e é reconhecido pela presença de 

8+8 olhos, antena com 4 segmentos, mesonoto bem desenvolvido, Abd IV 2.5 maior 

que o terceiro, mucro bidentado com espinho basal, escamas arredondadas e estriadas 

sobre o corpo e no lado ventral da fúrcula, (Zhang et al., 2009; Soto-Adames 2000, 

Bellini et al., 2015).  

 

1.6.3 Gênero Salina 

 

Família Paronellidae Börner, 1913 

Subfamília Paronellinae Börner, 1913 

Gênero: Salina Mac Gillivray, 1894 

 

Salina MacGillivray 1894, apresenta 71 espécies distribuídas pela Índia, leste da 

Ásia e pelas Américas. Para o Novo Mundo o gênero está representado por apenas 13 

espécies distribuídas pela América do Norte, América Central, Caribe e sul da 

Argentina, para o Brasil a espécie Salina celebebensis (Schaeffer, 1898), foi encontrada 

no Rio de Janeiro. Os integrantes do gênero apresentam grande homogeneidade em sua 

morfologia, e isso pode dificultar a identificação de novas espécies. O gênero é 

diferenciado pela variação das cores, a forma e o número de dentes do mucro, a forma e 

o número de dentes no úngues, a presença de uma macrocerda intraocular, dens do 

mucro não cranulado e a quetotaxia dorsal. O gênero está dividido em grupos, Mitra, 

1993 propôs dois grupos de espécies para Salina: celebensis e indica baseado na forma 

do mucro e do formato do apêndice do dens (fig. 29J). Yoshii 1983 propôs uma nova 
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divisão, excluindo o grupo indica e acrescentando o grupo beta onde levou em 

consideração a quetotaxia do primeiro e segundo segmento abdominal. (Soto 2010; 

Oliveira e Cipola, 2016).  

2. Justificativa 

 O Rio Grande do Norte, do seu interior até o litoral, apresenta áreas de 

vegetação e clima secos típicos da Caatinga, e rico em endemismo. Assim, estudos que 

direcionam o levantamento e identificação de espécies presentes nesse bioma, bem 

como estudos que buscam a descoberta de possíveis novas espécies, que poderão 

contribuir com o esclarecimento de vários pontos relacionados a aspectos morfológicos, 

funcionais e biológicos desses animais.  

3. Objetivo geral 

 

 Descrever novas espécies de Colêmbolos Entomobryoidea ocorrentes em duas 

áreas de Caatinga, promovendo o acréscimo de conhecimento sobre este grupo 

de animais no Brasil e Região Neotropical; 

3.1 Objetivos específicos  

  Identificar e descrever novas espécies de Entomobryoidea provenientes dos 

munícipios de Riacho da Cruz e Portalegre; 

  Comparar a fauna encontrada com outras espécies aparentemente relacionadas, 

especialmente neotropicais.  

4. Materiais e Métodos 

4.1 Áreas de Estudo 

 

 O presente estudo foi realizado em dois municípios próximos, localizados na 

região do extremo oeste do Rio Grande do Norte, o Município de Riacho da Cruz e o 

Município de Portalegre (fig. 8). 
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Figura 8. Localização dos munícipios de Portalegre e Riacho da Cruz.  

O Município de Riacho da Cruz está situado na região do oeste potiguar 

(05°56’09,6” S; 37°56’45,6” W) de longitude, abrangendo uma área de 

aproximadamente 119km
2
. Apresenta clima quente e possui formação vegetal 

tipicamente de Caatinga Hiperxerófila, que se caracteriza por plantas adaptadas a 

ambientes mais secos, com indivíduos de pequeno e médio porte. O solo é do tipo não 

cálcico, com fertilidade natural média a alta, textura areno/argilosa e média argilosa, 

fase pedregosa, relevo suave ondulado, bem drenados, relativamente rasos. O período 

chuvoso na região geralmente engloba os meses de fevereiro a abril, com precipitação 

pluviométrica de 724,9 mm anuais (CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2005). 

O Município de Portalegre está localizado a uma altitude média de 642m, 

(município sobre serra) e coordenadas (“06°01’26,4” S, “37°59’16,8” W), abrangendo 

uma área de aproximadamente 110km
2
. Apresenta clima muito quente, característica do 

semiárido, o período chuvoso vai de fevereiro a maio, com precipitação pluviométrica 

de 771,8 mm anuais. O solo é do tipo litólico eutrófico - fertilidade alta, textura média, 

fase pedregosa e rochosa, relevo ondulado. Mesmo com maior altitude, o perfil de 

vegetação em Portalegre também é de Caatinga Hiperxerófila, com a presença de 

grande quantidade de cactáceas além de espécies como jurema preta, mufumbo, 
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faveleiro, marmeleiro, facheiro e xique-xique. As espécies encontradas em Portalegre 

são semelhantes às espécies encontradas no município de Riacho da Cruz (CPRM – 

Serviço Geológico do Brasil, 2005). 

4.2 Métodos de coleta e identificação 

 

 Foram realizadas duas coletas, uma no mês de novembro de 2013 contabilizando 

um total de dois dias consecutivos e uma segunda coleta no mês de julho de 2014 num 

total de cinco dias consecutivos.  Cada coleta foi dividida em dois momentos, uma ida a 

campo pela manhã e outra pela tarde, cada ida a campo gerou um esforço de quatro a 

cinco horas de coletas por turno totalizando uma média entre nove a dez horas diárias.  

No município de Riacho da Cruz foram escolhidos dois pontos, um ponto mais seco 

com baixa umidade e outro mais úmido próximo à água (fig. 9). No município de 

Portalegre as coletas foram realizadas em um único ponto com alta umidade, próximo a 

água corrente (fig. 10). O método escolhido para ambas as áreas para captura dos 

animais foi a coleta ativa. Os espécimes capturados a partir da serapilheira foram 

colocados em bandejas brancas para uma melhor visualização. Para captura dos 

espécimes usou-se aspiradores entomológicos (fig. 11). 

Os animais capturados eram separados e fixados em frascos plásticos 

devidamente lacrados com álcool a 70%, que continha todos os dados necessários à 

identificação da área. 
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Figura 9. Pontos de coletas no município de Riacho da Cruz – RN. Fonte: https://maps.google.com.br/ 
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Figura 10. Ponto de coleta do município de Portalegre – RN. Fonte: https://maps.google.com.br/
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Figura 11.  Áreas e método de coleta utilizado. As imagens (A e B) representam as coletas no município 

de Riacho da Cruz e as imagens (C e D) representam as coletas no município de Portalegre. 

 

4.3 Preparação do material biológico 

 

Os espécimes capturados foram triados e separados por morfotipos com a ajuda 

de microscópio estereoscópico. Logo após a separação houve a montagem de lâminas 

utilizando-se Ácido Clorídrico a 100% e Bicromato de Potássio para diafanização 

(despigmentação) e líquido de Arlé para clarificar e conservar os espécimes. Para 

fixação foi usado o líquido de Hoyer segundo instruções de montagem de Christiansen 

& Bellinger (1998) e Arlé & Mendonça (1982). Após a montagem as lâminas foram 

levadas à estufa por um período de aproximadamente uma semana e temperatura 

constante de 50 ºC, para secagem. Os espécimes identificados foram analisados e 

desenhados com auxílio de microscópio óptico com câmara clara e posteriormente 

vetorizados comCoreldraw X7 versão 17.0.0.491. 
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4.4 Análise morfológica  

 

Para a descrição das novas espécies foram desenhadas as antenas III e IV, 

descrita a quetotaxia dorsal da cabeça, do meso e metatórax e dos quatro primeiros 

segmentos abdominais e do quinto quando necessário. Foram também desenhados 

padrão ocular e cerdas interoculares, quetotaxia do triângulo labial, papilas labiais, 

palpo maxilar, placa sublobal, cerdas labrais, número de espinhos do órgão 

metatrocanteral, placa manubrial, forma dos complexos empodiais, região distal da 

fúrcula, forma do mucro. Também foram tiradas medidas morfométricas dos holótipos, 

importantes para a descrição de novas espécies. Os espécimes foram conservados em 

etanol a 70% e foram fotografados em microscópio estereoscópico para ilustração da 

coloração original.  

5. Resultados e Discussão 

 

 Com esse trabalho foram identificadas quatro novas espécies de colêmbolos, 

duas espécies do gênero Seira, uma espécie do gênero Lepidocyrtus e uma espécie do 

gênero Salina. As espécies estão descritas e ilustradas por imagens e tabelas. As tabelas 

3, 5 e 8 apresentam abreviações que são lidas da seguinte forma: Mac (macrocerda); 

Meso (mesotórax); Met (metatórax) Abd (abdômen). As tabelas 4, 6 e 7 apresentam 

símbolos que são lidos da seguinte maneira: O (macrocerda); • (microcerda); ◘ 

(mesocerda); ƪ (tricobotria);▼(cerdas em forma de leque); + (presença); - (ausência). 

5.1.1 Seira sp. nov. 1 

Material tipo: Holótipo macho, Brasil, Rio Grande do Norte, Riacho da Cruz. VI 

– 2014. Col. Freitas, T. F. G. Parátipos: 6 Machos e 4 Fêmeas. Material depositado na 

coleção de Colêmbolos do Departamento de Botânica e Zoologia, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte.  

Descrição: comprimento total do corpo do holótipo 1,44 mm. Hábito tipicamente 

entomobriídeo (fig. 12). Cor dos espécimes montados amarelado, apresentando 

manchas pretas na lateral do corpo. Segmentos antenais apresentam uma coloração 

arroxeada. Quarto artículo antenal não anulado, apresentando bulbo apical bilobado, 

(fig. 13A.). Manchas oculares ovais, 8+8 lentes oculares, sendo a maior a lente B e a 

menor, G (fig. 13C). Cinco cerdas interoculares. Triângulo labial com cerda r presente e 



  31 
 

reduzida e M1, M2 e E normais em tamanho, multiciliadas (fig.13E). Órgão 

metatrocanteral com aproximadamente 26 espinhos curtos (fig. 13H). Úngues com 

quatro dentes, dois na base pareados e dois apicais não pareados. Todos os unguículus 

acuminados, com bordas levemente serrilhadas (fig. 13I). Mucro tipicamente falcado 

(fig. 13J).  

 

Figura 12. Habitus de Seira sp. nov. 1 
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Figura 13. Prancha geral de Seira sp. nov. 1. (A) Antenômero IV mostrando bulbo apical. (B) 

Antenômero III.  (C) Mancha ocelar. (D) Papila labral. (E) Palpo maxilar e placa sublobal. (F) Papila 

labial E. (G) Triângulo labial. (H) Órgão metatrocanteral. (I) Complexo empodial do terceiro par de 

pernas. (J)  Parte terminal do dente e Mucro. 
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Quetotaxia cefálica dorsal. Série antenal (An) com 10+10 macrocerdas; série (A) 

com 6+6 cerdas: A0, A2, A3 e A5 como macrocerdas; A1 e A4 como microcerdas; série 

(M) com 5+5 cerdas: M1, M2 e M4 como macrocerdas; M3 e M4i como microcerdas; 

série (S) com 5+5 macrocerdas: (S1, S2, S3, S5, S6) e 1+1 microcerda (S4) mais uma 

cerda não pareada (S0); serie Ps com 3+3 cerdas: Ps2, Ps3 e Ps5 como macrocerdas; 

serie (Pa) com 6+6 cerdas: Pa1, Pa2, Pa3, Pa4 e Pa5 como macrocerdas; Pa6 como 

tricobótrias; serie (PM) com 2+2 macrocerdas;: Pm1 e Pm3; serie (Pp) com 3+3 cerdas: 

Pp1, Pp2 e Pp3 como macrocerdas. 
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Figura 14. Quetotaxia cefálica detalhada da Seira sp. nov. 1. 

 

Quetotaxia dorsal do Mesotórax (fig. 15) Série a com 7+7 cerdas (sem colar de 

cerdas anterior): a2p como microcerda; a5i2, a5i2p, a5ip, a5i, a5 e a5p como 

macrocerdas; série (m) com 13+13 cerdas: m1i3, m5, m5p e m5a como microcerdas; 

m1i2, m4i, m4ip, m1i, m2i, m1, m2, m4p e m4 como macrocerdas; série (p) com 15+15 

cerdas: p1i2, p1i, p1, p1ip, p1p, p2a, p2, p2p, p2e, p2ep, p2ea, p3 e p5 como 

macrocerdas; P4 e P6 como microcerdas. 
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Quetotaxia dorsal do Metatórax. Série a com 8+8 cerdas: a1a presente, a6 e a7 

como microcerdas; a1, a2, a3, a4 e a5 como macrocerdas; série m com 5+5 cerdas: m1i 

como macrocerda; m1, m4, m5 e m7 como microcerda; série p com 8+8 cerdas: p4, p5 e 

p6 como microcerdas; p1, p2, p3, p2a, p2e e p2ea como macrocerdas; Sensila presente 

próxima a m7. 

Quetotaxia dorsal do Abdômen I. Série a com 7+7 cerdas: a1a, a1e, a2, a3, a5 e 

a6 como microcerdas; a1 como macrocerda; Sensila presente próxima de a6; série m 

com 6+6 cerdas: m5 e m6 como microcerdas; m2, m3, m4i e m4 como macrocerdas; 

série p com 2+2 microcerdas: p5 e p6. 
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Figura 15. Quetotaxia dos segmentos corporais da Seira sp. nov. 1 (A) Mesotórax. (B) Metatórax. (C) 

Abdômen I. 

 

Quetotaxia dorsal do Abdômen II. Série a com 6+6 cerdas: a2p, a3, a6 e a7 

como microcerdas; as como Sensila e a2 como macrocerda; a5 como tricobótria com 4 

microcerdas em volta; série m com 9+9 cerdas: m3ei, m3ea, m6 e m7 como 

microcerdas; m3, m3ep, m3e e m5 como macrocerdas; m2 como tricobótria com 3 

microcerdas em volta; série (p) com 3+3 cerdas: p5 e p7 como microcerdas e p6 como 

mesocerda; el e se presentes, se como sensila. 
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Quetotaxia dorsal do Abdômen III. Série a com 8+8 cerdas: as, a3 e a7 como 

microcerdas; am6 como macrocerda; a1, a2 e a6 como cerdas em forma de leque, a5 

como tricobótria com 5 cerdas em forma de leque; série m com 6+6 cerdas; m2 como 

tricobótria com 4 microcerdas em forma de leque; m5 como tricobótria com 3 cerdas em 

forma de leque;  m4 e m3e como cerdas  em forma de leque; m7 como microcerda; m3 

como macrocerda; série p com 6+6 cerdas: p3 e p5 como microcerdas; p7 e p7i como 

mesocerdas; pm6 e p6 como macrocerdas; em e emp como cerda em forma de leque, c3 

como microcerdas; se e el presentes, se como sensilas; d2 como setula presente, 

próxima de p5. 

Quetotaxia dorsal do Abdômen IV. Série A com 8+8 cerdas: A1, A2 presentes, 

A3a e uma cerda extranumerária entre A4 e A5 como microcerda; A3, A4, A5 e A6 

como macrocerda; A2a ausente; A7a presente como microcerda; série B com 5+5 

cerdas: B2 como microcerda; B3, B4, B5 e B6 como macrocerdas; B1 e B2 ausentes; 

série C com 4+4 cerdas: C1 e C4 como macrocerdas; C2 e C3 presentes como 

microcerdas; série T com 7+7 cerdas: T1, T3, T5, T6 e T7 como microcerdas; T2 e T4 

como tricobótrias com 5 e 3 microcerdas em volta respectivamente; série D com 5+5 

cerdas: D1 como cerda em leque, D2a ausente; D3p como microcerda; D2 como 

macrocerda; D3 como tricobótria sem cerdas em forma de leque associadas; série E com 

4+4 cerdas: E1, E3 e E2a ausentes; E2, E4, E4p e E4p2 como macrocerdas; Ee7 e Ee10 

ausentes; série F com 6+6 macrocerdas: F1, F1p, F2, F2P, F3 e F3p; série Fe com 5+5 

macrocerdas: Fe2, Fe3, Fe4, Fe5 e Fe6; Fe2p ausente; microcerdas externas depois de 

Fe não foram vistas; Abd IV. Com 6+6 cerdas posteriores. 
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Figura 16. Quetotaxia dos segmentos corporais da Seira sp. nov. 1. (D) Abdômen II. (E) Abdômen III. (F) 

Abdômen IV. 

 

5.1.2 Discussão Taxonômica 

 

Para a presente discussão foram utilizadas três espécies com quetotaxia 

semelhante e distribuição próxima: Seira coroatensis Godeiro & Bellini, 2015 Seira 



  39 
 

mendoncea Bellini & Zeppelini, 2008 (Bellini & Zeppelini 2008a) e a Seira ritae 

Bellini & Zeppelini, 2011 (Bellini & Zeppelini 2011a). Todas as espécies citadas 

apresentam semelhanças da quetotaxia para todos os segmentos, contudo: Na linha 

cefálica S, a cerda S4 é macrocerda apenas em S. mendoncea, na linha Pa, a cerda Pa4 

encontra-se presente apenas na Seira sp. nov. A série M da cabeça, é semelhante com S. 

coroatensis que apresenta M1, M2 e M4 como macrocerdas, diferentemente da S. Ritae 

que apresenta M1-M4 como macrocerdas e da S. mendoncea que apresenta apenas M1 e 

M4 como macrocerdas.  No mesotórax Seira sp. nov. apresenta 6+6 macrocerdas no 

complexo m1-2, semelhante a S. ritae, já a S. mendoncea apresenta 4+4 e a S. 

coroatensis apresenta 4+4 ou 5+5.  A Seira sp. nov. é a única que apresenta a cerda a5 

como macroqueta no metatórax, na S. coroatensis a cerda a5 está como microcerda e na 

S. ritae e S. mendoncea está ausente, ainda no metatórax a cerda m6 está ausente na 

Seira sp. nov., aparecendo como macro apenas na S. coroatensis e como micro nas 

restantes. Por fim, o órgão metatrocanteral da Seira sp. nov. apresenta 26 espinhos e S. 

mendoncea 25, na S. ritae observa-se no máximo 17 espinhos, a S. coroatensis é que 

mais apresenta espinhos com um total de 30. Esses e mais detalhes podem ser vistos nas 

tabelas 3 e 4 abaixo. 

Tabela 3. Quetotaxia comparada de Seira.  

Características  
Seira. sp. nov. 

1 

Seira 

coroatensis 
Seira ritae Seira mendocea 

Distribuição 
Riacho da 

Cruz - RN 

Almino 

Afonso - RN 
João Pessoa - PB 

Cacimba de Dentro - 

PB 

Triângulo Labial M1M2rEL1L2 
M1M2rEL1

L2 
M1M2rEL1 M1M2rEL1L2 

Formato unguiculus lanceolado lanceolado lanceolado lanceolado 

Nº de espinhos no 

órgão metatrocanteral  
26 30 17 24 

Mac. Série M cabeça 3 3 4 2 

Mac. Série S cabeça 6 6 2 2 

Mac. Meso. série m1 e 

m2 
9 5 9 7 

Nº de mac. Abd I 5 5 5 5 

Nº de mac. Abd II 5 5 5 5 

Nº de mac. Abd IV 27 26 25 26 

Abreviações usadas: Mac (macrocerda); Meso (mesotórax); Met (metatórax) (mesotórax); Abd 

(abdômen).
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Tabela 4. Quetotaxia de Seira sp. nov. 1 x Seira coroatensis 

  

Quetotaxia Seira sp. nov. Seira coroatensis 
Seira coroatensis 

(comparação) com 

Seira sp. nov. 

Cabeça 

Série A: A0, A2, A3, A5 (O); A1, A4 (•). Serie An: A0, A2, A3 (O); A1, A4, A5 (•). A5 (•) 

Série M: M1, M2, M4 (O); M3, M4i (•). Série M: M1, M2, M4 (O); M3, M4i (•). - 

Série S: S0, S1, S2, S3, S5, S6 (O); S4 (•). Série S: S0, S1, S2, S3, S5, S6 (O); S4 (•). - 

Série PS: Ps2, Ps3, Ps5 (•). Série PS: Ps5 (O); Ps2, Ps3 (•).  Ps5 (O) 

Série Pa: Pa1, Pa2, Pa3, Pa4, Pa5 (O); Pa6 (ƪ). Série Pa: Pa1, Pa2, Pa3, Pa5 (O); Pa6 (ƪ). - Pa4 

Série Pm: Pm1, Pm3 (O). Série Pm: Pm1, Pm3 (O). - 

Série Pp: Pp1, Pp2, Pp3 (O). Série Pp: Pp1, Pp2, Pp3, Pp5 (O); Pp4 (•). + Pp4, Pp5 

Mesotórax 

Série a: a5i2, a5i2p, a5ip, a5i a5, a5p (O); a2p (•). Série a: a5i2, a5i2p, a5ip, a5i a5, a5p (O); a2p (•). - 

Série m: m1i2, m4i, m4ip, m1i, m2i, m1, m2, m4p, m4 (O); 

m1i3, m5, m5p, m5a (•). 

Série m: m1i, m2i, m1, m2, m4p, m4 (O); m1i3, m1i4? m4ip, 

m5 (•); m1i2, m4i (O, •) 

m1i2, m4i (O,•); 

m4ip (•); - m5p, 

m5a; + m1i4  

Série p: p1i2, p1i, p1, p1ip, p1p, p2a, p2, p2p, p2e, p2ep, 

p2ea, p3, p5 (O); p4, p6 (•). 

Série p: p1i2, p1i, p1, p1ip, p1p, p2a, p2, p2p, p2e, p2ep, p3p, 

p2ea, p3, p5 (O); p4, p6, p6e (•). 
+ p3p, p6e 
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Metatórax 

Série a: a1, a2, a3, a4, a5 (O); a1a, a6, a7 (•). Série a: a1, a2, a4, a5 (O); a6, a7 (•). - a3, a1a 

Série m: m1i (O); m1, m4, m5, m7 (•). Série m: m1i, m4, m6 (O); m1, m5, m7(•). 
m4 (O); + m6 

OBS: Sensila próxima de m7  

Série p: p1, p2, p3 p2a, p2e, p2ea (O); p4, p5, p6 (•). Série p: p1, p2, p2a, p2e, p4 (O); p2ea, p3, p5, p6 (•); 
p4 (O); p2e, p3 

(•) 

ABD I 

Série a: a1 (O); a1a, a1e, a2, a3, a5, a6, (•). 
Série a: a5 (O); a1, a1e, a2, a3, a6 (•). 

a1 (•); a5 (O) 
 

Série m: m2, m3, m4, m4i (O); m5, m6 (•). Série m: m2, m3, m4, m4i (O); m5, m6 (•). 
- 

Série p: p5, p6 (•) Série p: p5, p6 (•) - 

ABD II 

Série a: a2 (O); a2p, a3, as, a6, a7 (•); a5 (ƪ). Série a: a2 (O); as, a7 (•); a5 (ƪ); a2p (▼). a2p (▼) 

Série m: m3, m3ep, m3e, m5 (O); m3ei, m3ea, m6, m7 (•); 

m2 (ƪ). 

Série m: m3, m3ep, m3e, m5 (O); m3ei, m3ea, m6, m7 (•); m2 

(ƪ). 
- 

Série p: p5, p7 (•); p6 (◘). Série p: p5, p7 (•); p6 (◘). 
- 

OBS: el e se presentes; se como Sensila. OBS: el e se presentes; se como Setula. 
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Legenda: O (macrocerda); • (microcerda); ◘ (mesocerda); ƪ (tricobotria);▼(cerdas em forma de leque); + (presença); - (ausência).

ABD III 

Séria a: am6 (O); as, a3, a7 (•); a5 (ƪ); a1, a2, a6 (▼). Séria a: am6 (O); as, a3 (•); a7 ◘;  a5 (ƪ); a1, a2, a6 (▼). a7 (◘) 

Série m: m3 (O); m7(•); m2, m5 (ƪ); m4, m3ea (▼). Série m: m3 (O); m7(•); m2, m5 (ƪ); m4, m3ea (▼). - 

Série p: pm6, p6 (O); p3, p5 (•); p7, p7i (◘); Série p: pm6, p6 (O); p5, p7 (•); p7i (◘); p7 (•) 

OBS: c3 (•); em, emp (▼); el e se presentes como Sensilas; 

d2 setula próxima de p5. 

OBS: c3, em, emp (▼); el (◘); se como Sensila; d2 como 

setula próxima de p5. 
c3 (▼);  el (◘) 

ABD IV 

Série a: A3, A4, A5, A6 (O); A1, A2, A3a, AE7 (•). Série a: A2a, A2, A3a, A3, A4, A6, (O); A1, A5, AE7 (•). 
+ A2a; A5 (•) 

A3a (O)  

Série B: B3, B4, B5, B6 (O); B2 (•). 
Série B: B1, B2, B3, B4, B5, B6 (O). 

B2 (O) 

Série C: C1, C4 (O); C2, C3 (•). 
Série C: C4 (O); C1, C2, C3 (•). 

C1 (•) 

Série T: T1, T3, T5, T6, T7 (•); T2, T4 (ƪ). Série T: T3, T5, T6, T7 (•); T2, T4 (ƪ). - T1 

Série D: D2 (O); D3P (•); D3 (ƪ); D1 (▼). Série D: D2 (O); D2a, D3P (•); D3 (ƪ); D1 (▼). + D2a 

Série E: E2, E4, E4P, E4P2 (O). 
Série E: E2, E4, E4P, E4P2 (O); E1, E2p (•). + E1, E2p 

Série F: F1, F1P, F2, F2P, F3, F3P (O). Série F: F1, F1p, F2, F2p, F3, F3p (O). - 

Série FE: Fe2, Fe3, Fe4, Fe5, Fe6 (O); Série FE: Fe2, Fe2p, Fe3, Fe4 Fe5, Fe6 (O); 

+ Fe2p (O) 

OBS: Apresenta seis cerdas posteriores. OBS: Apresenta quatro cerdas posteriores. 
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5.2 Seira sp. nov. 2 

 

Material tipo: Holótipo macho, Brasil, Rio Grande do Norte, Portalegre. VI – 

2014. Col. Freitas, T. F. G. Parátipo: 4 Fêmeas. Material depositado na coleção de 

Colêmbolos do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte.  

Descrição: Comprimento total do holótipo de 1,39 mm de hábito tipicamente 

entomobriídeo. Corpo dorsalmente dobrado entre mesotórax e abdômen II (fig. 17). 

Coloração dos espécimes em álcool branco/amarelo pálido com pigmentação arroxeada 

escura cobrindo as antenas e manchas escuras na lateral do corpo e pernas. Quarto 

artículo antenal não anulado apresentando bulbo apical bilolado (fig. 18A). Antena III 

com duas cerdas rod (fig. 18b). Manchas oculares ovais, 8+8, sendo a maior a lente B e 

menor G (fig. 18C). Mucro tipicamente falcado (fig 18D). Úngues com três dentes e 

dois espinhos pareados (fig. 18E). Cerdas tipo blunt próximas ao dente do mucro (fig. 

18F). 

 

 

Figura 17. Habitus Seira sp. 2 
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Figura 18. Prancha de Seira sp. nov. 2 (A) Antenômero IV mostrando bulbo apical. (B) Antenômero III. (C) 

Mancha ocelar com 8+8 ocelos. (D) Órgão metatrocanteral. (E) Parte do dente do mucro. (F) Complexo 

empodial. (G) Cerdas do tipo blunt próximas ao dente do mucro.  
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Figura 19. Quetotaxia cefálica da Seira sp. nov. 2 segundo Soto-Adames 2008. 

 

Quetotaxia cefálica dorsal. Serie antenal An com 10+10 macrocerdas; série A 

com 4+4 cerdas: A0, A2 e A4 como macrocerdas e A3 como microcerda; série M com 

4+4 cerdas: M1, M2 e M4 como macrocerdas e M4i como microcerda; série S com 6+6 
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macrocerdas: (S1, S2, S3, S5, S6) mais uma cerda não pareada S0; serie Ps com 3+3 

cerdas: Ps2, Ps3 e Ps5 como microcerdas; serie Pa com 6+6 cerdas: Pa1, Pa2, Pa3, Pa4 

como microcerdas e Pa5 como macrocerda; Pa6 como tricobótria; serie PM com 2+2 

microcerdas: Pm1 e Pm3; serie Pp com 4+4 cerdas: Pp1, Pp2, Pp3 e Pp4 como 

microcerdas. 

Quetotaxia dorsal do mesotórax. série m com 11+11 cerdas: m4ip, m4i, m5a e 

m5p como microcerdas; m1i2, m1i, m2i2, m1, m2, e m4 como macrocerdas; série p 

com 16+16 cerdas: p1i2, p1i, p1, p1ip, p1p, p2a, p2, p2p, p2e, p1i2p, p3p e p3 como 

macrocerdas; p2ea, P5, p6 e P6e como microcerdas. 
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Figura 20. Quetotaxia do mesotórax da Seira sp. nov. 2. 

 

Quetotaxia dorsal do metatórax. Série a com 4+4 cerdas: a1 e a2 como 

macrocerdas; a3 e a6 como microcerdas; série m com 5+5 cerdas: m1, mi1 e m6 como 

macrocerda; m4, m6p e m7 como microcerdas; série p com 9+9 cerdas: p1, p1i, p2, p2a, 
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p2e, e p3 como macrocerda; p4, p5 e p6 como microcerdas; Sensila presente próxima a 

m7. 

Quetotaxia dorsal do abdômen I. Série a com 6+6 cerdas: a1, a1e, a2, a3, a5 e a6 

como microcerdas; Sensila presente próxima de a6; série m com 6+6 cerdas: m5 e m6 

como microcerdas; m2, m3, m4i e m4 como macrocerdas; série p com 2+2 microcerdas: 

p5 e p6. 

Quetotaxia dorsal do abdômen II. Série a com 6+6 cerdas: a2 como macrocerda; 

a3, a6 e a7 como microcerdas; as como Sensila e a2 como macrocerda; a5 como 

tricobótria com 5 microcerdas em volta; série m com 8+8 cerdas: m3, m3e, m3ep e m5 

e como macrocerdas; m3ea, m6, e m7 como microcerdas; m2 como tricobótria com 3 

microcerdas em volta; série p com 3+3 cerdas: p5, p6 e p7 como microcerdas; se 

presentes como sensila. 

Quetotaxia dorsal do Abdômen III. Série a com 6+6 cerdas: a3 e a7 como 

microcerdas; am6 como macrocerda; a1, a2 e a6 como cerdas em forma de leque, a5 

como tricobótria com 3 cerdas em forma de leque; série m com 5+5 cerdas; m2 como 

tricobótria com 4 microcerdas em forma de leque; m5 como tricobótria com 4 cerdas em 

forma de leque;  m4 como cerda  em forma de leque; m7 como microcerda; m3 como 

macrocerda; série p com 6+6 cerdas: p3, p5 p7 e p7i como microcerdas; pm6 e p6 como 

macrocerdas; cerdas em e emp como cerda em forma de leque, c3 como microcerdas; se  

presente como sensila; d2 como setula presente, próxima de p5. 
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Figura 21. Quetotaxia dos segmentos corporais de Seira sp. nov. 2 (A) Mesotórax. (B) Metatórax. (C) 

Abdômen I. (D) Abdômen II. 

Quetotaxia dorsal do Abdômen IV. Série A com 9+9 cerdas: A1, A2, A2a 

presentes, A3a, A3, A4, A5, A6 e Ae7 como macrocerda; A7a presente como 

macrocerda; série B com 9+9 cerdas: Be2 e Be3 presentes; B1 e B4 como microcerdas; 

B2, B3, B4a, B5 e B6 como macrocerdas; série C com 5+5 cerdas: C1 e C4 como 
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macrocerdas; C1p, C3 e C4a presentes como microcerdas; série T com 7+7 cerdas: T1, 

T3, T5, T6 e T7 como microcerdas; T2 e T4 como tricobótrias com 4 e 3 microcerdas 

em volta respectivamente; série D com 5+5 cerdas: D1 como cerda em leque, D2a 

presente como microcerda; D3p como microcerda; D2 como macrocerda; D3 como 

tricobótria sem cerdas em forma de leque associadas; série E com 6+6 cerdas: E1e E3 

ausentes; E2a, E2, E4 e E4p como macrocerdas; E4p2 como microcerda; Ee7 e Ee10 

ausentes; série F com 5+5 macrocerdas: F1, F1p, F2, F3 e F3p; série Fe com 5+5 

macrocerdas: Fe2, Fe3, Fe4, Fe5 e Fe6; cerda Fe2p ausente; microcerdas externas 

depois de Fe não foram vistas; cerdas posteriores totalizam o total de 7+7. 
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Figura 22. Quetotaxia do abdômen IV de Seira sp. nov. 2. 
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5.2.1 Discussão taxonômica 

 

Para a presente discussão foram analisadas duas espécies: Seira diamantinae 

Godeiro & Bellini 2015, e Seira jiboiensis Godeiro & Bellini, 2014. Ambas são também 

do subgênero Lepidocyrtinus, como Seira sp. nov. 2. Na quetotaxia dorsal da cabeça a 

nova espécie apresenta a cerda (A4) como macrocerda, a cerda (M3) está ausente e 

apresenta cinco cerdas intraoculares, sendo quatro microcerdas e uma macrocerda. A 

série (a) do mesotórax não apresenta cerdas. No Abdômen IV, as cerdas Be2 e Be3 

estão presentes. Comparando com Seira diamantinae e Seira jiboiensis temos: na 

espécie nova, na série (Pa) da cabeça, todas as cerdas são macro, em Seira jiboiensis 

(Pa1) é micro e em Seira diamantinae apenas Pa5 é macro. No metatórax a cerda (m5) 

está ausente na espécie nova, estando presente nas duas outras espécies. No abdômen I, 

Seira sp. nov. e Seira jiboiensis apresentam 5 macrocerdas contra 4 da Seira 

diamantinae, ainda no Abdômen I a cerda (m6) está ausente apenas em Seira jiboiensis. 

No abdômen II, a cerda (p6) é macro apenas em Seira diamantinae. No abdômen III, a 

cerda (p7i) é microcerda em Seira sp. nov. e mesocerda nas restantes. No abdômen IV a 

cerda (T7) é mesocerda em Seira jiboienses e microcerda nas demais, ainda no abdômen 

IV, a Seira sp. nov. é a única com a cerda (F2p) ausente. Seira sp. nov. apresenta sete 

cerdas posteriores, Seira jiboienses apresenta nove cerdas posteriores e Seira 

diamantinae apresenta quatro cerdas posteriores. O número de espinhos no órgão 

metatrocanteral também é diferente, Seira sp. nov. apresenta  cerca de 22 espinhos, 

número maior que Seira jiboienses que apresenta 16 e menor que Seira diamantinae que 

apresenta 37 espinhos.  Na tabela 5, pode ser visto o total de macrocerdas de alguns 

segmentos e outras características das espécies citadas. Para detalhamento completo de 

todas as cerdas e diferenças das espécies, ver tabela 6. 

Tabela 5. Quetotaxia comparada de Seira sp. nov 2. x Seira diamantinae x Seira jiboienses 

Características Seira. sp. nov. 2 Seira diamantinae Seira jiboienses 

Distribuição Portalegre - RN 
Chapada Diamantina 

– Ba 
Serra da Jiboia – Ba 

Triângulo Labial ? M1M2rE M1M2rEL1L2 

Formato unguículus lanceolado Lanceolado lanceolado 

Nº de espinhos no 

órgão metatrocanteral 
22 37 16 
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Mac. Série M cabeça 3 2 2 

Mac. Série S cabeça 7 7 5 

Mac. Meso. série m1 e 

m2 
6 6 3 

Nº de mac. Abd I 5 4 5 

Nº de mac. Abd II 5 6 4 

Nº de mac. Abd IV 30 26 23 
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Tabela 6. Quetotaxia de Seira sp. nov. 2 x Seira diamantinae x Seira jiboiensis. 

Quetotaxia Seira sp. nov. 2 Seira jiboiensis Seira diamantinae 
Seira jiboiensis  
comparação) com 

Seira sp. nov. 2 

Seira diamantinae  

(comparação) com 

Seira sp. nov. 2 

Cabeça 

Série A: A0, A2, A4 (O) A3 

(•). 

Serie A: A0, A2, A3 (O); A1, 

A4, A5 (•). 

Serie A: A0, A2, A4 (O); A1, A1p, 

A3 (•);  
A3 (•); + A5 + A1, A1p, A3 

Série M: M1, M2, M4 (O); 

M4i (•). 

Série M: M2, M4 (O); M3, M4i 

(•).  

Série M: M1, M2, M4 (O); M3, 

M4i (•). 
- M1; + M3 + M3 

Série S: S0, S1, S2, S3, S4, 

S5, S6 (O);  

Série S: S0, S2, S3, S6 (O); S5 

(•). 

Série S: S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 

(O);  

- S1, S4, S6; S5 

(•) 
- 

Série PS: Ps2, Ps3, Ps5 (•). Série PS: Ps2, Ps3, Ps5 (•) Série PS: Ps5 (O); Ps2; Ps3 (•). - Ps3 (•) 

Série Pa: Pa1, Pa2, Pa3, Pa4, 

Pa5 (O); Pa6 (ƪ). 

Série Pa: Pa1 (•); Pa2, Pa3, Pa4  

Pa5 (O); Pa6 (ƪ). 

Série Pa: Pa5 (O); Pa1, Pa2, Pa3, 

Pa4 (•); Pa6 (ƪ). 

 

Pa1 (•); 

Pa1, Pa2, Pa3, 

Pa4 (•) 

Série Pm: Pm1, Pm3 (•). Série Pm: Pm1(•); Pm3 (O) Série Pm: Pm1, Pm3 (•). - - 

Série Pp: Pp1, Pp2, Pp3, Pp4 

(•). 

Série Pp: Pp3 (O); Pp1, PP2, 

Pp5 (•). 

Série Pp: Pp5 (O); Pp1, Pp2, Pp3, 

Pp4 (•); 
Pp3 (O); + Pp5 + Pp5 

Mesotórax 

Série a: -------------------------- 

Série a: a5i2, a5i2p, a5ip, a5i, 

a5, a5p (O); a2p (•). 

Série a: a4e, a4, a4i, a4i2, a4i3, 

a4i4, a5i2, a5i2p, a5ip, a5i, a5, a5p 

(O); a2p (•). 

Ausência de 

cerdas série (a) 

para espécie nov. 

Ausência de 

cerdas série (a) 

para espécie nov. 

Série m: m1i2, m1i, m2i2, 

m1, m2, m2i, m4 (O); m4ip, 

m4i, m5a, m5p (•). 

Série m: m5i, m2i, m2, m4i, 

m4p, m4 (O); m1i3, m1i2, m4ip, 

m5a, m5, m5p (•). 

Série m: m1i2, m1i, m2i, m2i2, 

m1, m2, m4p, m4i, m4 (O); m1i3, 

m4ip, m5, m5p (•). 

M1i2 (•); m4i 

(O); - m1, m2i2, 

m1i; + m5i, m4p, 

m1i3 

m4i (O); + m1i3, 

- m5a 

Série p: p1i2, p1i, p1, p1p, 

p1ip, p1i2p, p2a, p2, p2p, p2e, 

p3p, p3 (O); p2ea, p5, p6, p6e 

(•). 

Série p: p1i2, p1i, p1, p1ip, p1p, 

p2a, p2, p2p, p2e, p2ep, p3p, p3, 

p5 (O) p1i2p, p6, p6e (•). 

Série p: p1i2p, p1i2, p1, p1ip, p1i, 

p1p, p2a, p2, p2p, p2ep, p3p, p3 

(O); p2ea, p4, p5, p6, p6e (•). 

- p2ea; p5 (O) +  

p2ep 
+ p4, p2ep; - p2e  



  54 
 

 

 

 

 

 

Metatórax 

Série a: a1, a2, (O); a3, a6 (•). Série a: a3, a6, a7 (•); a1, a2, 

a4, a5 (O);  
Série a: a2, a6 (O); a1a, a1, a3, a4, 

a5, a7 (•). 
+ a4, a5, a7 

a1; a6 (•); + a4, 

a5, a7 

Série m: m1, m1i (O) m4, m6p, 

m7 (•). 

Série m: m1i, m6 (O); m4, m5, 

m7 (•); m6p (◘). 

Série m: m6 (O); m1, m5, m7, m6p 

(•). 
- m1; m6p (◘); 

+ m5 
-m1i; + m5 

OBS: Setula próxima de m7  OBS: Setula próxima de m7   

Série p: p1, p1i, p2, p2a, p2e, 

p3 (O); p4, p5, p6 (•). 

Série p: p1, p2, p2a, p2e, p3 

(O); p2ea, p4, p5, p6 (•). 

Série p: p1i, p1, p2, p2a, p2e (O); 

p3, p4, p5, p6 (•). 
- p1i; + p2ea P3 (•) 

ABD I 

Série a: a1 a1e, a2, a3, a5, a6 

(•). 

Série a: a5 (O); a1, a1a, a1e, 

a2, a3, a6 (•). 

Série a: a1, a2, a3, a5, a6 (•);  A5 (O); - a5; + 

a1a 
- a1e 

OBS: Setula present near a6  OBS: Setula present near a6   

Série m: m2, m3, m4, m4i (O); 

m5, m6 (•). 

Série m: m2, m3, m4, m4i (O); 

m5 (•). 

Série m: m2, m3, m4, m4i (O); m5, 

m6 (•). - m6 - 

Série p: p5, p6 (•) Série p: p5, p6 (•) Série p: p5, p6 (•) - - 

ABD II 

Série a: a2 (O); a3, a6, as, a7 
(•); a5 (ƪ). 

Série a: a2 (O); a3, as, a6, a7 

(•); a5 (ƪ). 

Série a: a2 (O); a2p, a3, as, a6, a7 

(•); a5 (ƪ). 
- + a2p 

Série m: m3, m3e, m3ep, m5 

(O); m3ea, m6, m7(•); m2 (ƪ). 

Série m: m3, m3e, m5 (O); 

m3ei, m6, m7 (•); m2 (ƪ).  

Série m: m3, m3ep, m3e, m5(O); 

m3ei, m3ea, m6, m7 (•); m2 (ƪ). 
- m3ep, m3ea; + 

m3ei 
+ m3ei 

Série p: p5, p6, p7 (•). Série p: p5, p6, p7 (•). Série p: p6 (O); p5, p7 (•);  - P6 (O) 

OBS: el presente OBS: el e se presentes como 

setulae. 
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Legenda: O (macrocerda); • (microcerda); ◘ (mesocerda); ƪ (tricobotria);▼(cerdas em forma de leque); + (presença); - (ausência).

ABD III 

Séria a: am6 (O); as, a3, a7, (•); 

a5 (ƪ); a1, a2 a6, (▼). 

Séria a: am6 (O); as, a3, a6 (•); 

a5 (ƪ); a1, a2 (▼). 

Séria a: am6 (O); as, a3, a7 (•); 

a5 (ƪ); a1, a2, a6 (▼). - a7 A6 (•) 

Série m: m3 (O); m7(•); m2, m5 

(ƪ); m4 (▼). 

Série m: m3 (O); m7(•); m2, m5 

(ƪ); m4 (▼). 

Série m: m3 (O); m7(◘); m2, m5 

(ƪ); m4, m3ea (▼). - m7 (◘); + m3e 

Série p: pm6, p6 (O); p5 p7 e 

p7i (•);  

Série p: pm6, p6 (O); p3, p5 (•); 

p7i, p7 (◘);  

Série p: pm6, p6 (O); p3, p5, p7 

(•); p7i (◘); p7, p7i (◘) P7i (◘); 

OBS: c3 (•); em, emp (▼); se 

presentes como Sensila; d2 

setula próxima de p5. 

OBS: em, emp, c3 (▼).  Se 

como microcerda; d2 setula 

próxima de p5. 

OBS: c3, em, emp (▼);  el (◘); se 

como setula; d2 setula próxima de 

p5. 

  

ABD IV 

Série a: A3a, A3, A4, A5, A6, 

Ae7 (O); A1, A2, A2a (•). 

Série a: A3, A4, A5 (O); A1, 

A2a, A2, A3a, A6, Ae7 (•). 

Série a: A2a, A2, A3a, A3, A4, 

A6, Ae7 (O); A1, A5 (•). 

A3a, A6, Ae7 

(•) 

 A2 (O); A3a; 

A5 (•) 

Série B: B2, B3, B4a, B5, B6 

(O); B1, B4, Be2, Be3 (•). 

Série B: B3, B4, B5, B6 (O); B2 

(•). 

Série B: B1, B2, B3, B4, B5, B6 

(O). 
B2(•); - B4a, 

B1, Be2, Be3 

B1, B4 (•); - 

B4a, Be2, Be3 

Série C: C1, C4 (O); C1p, C3, 

C4a (•). 

Série C: C1, C4 (O); C1p, C2, 

C3 (•).  

Série C: C4 (O); C1, C2, C3 (•); 
+ C2; - C4a 

C1 (•); - C1p, 

C4a 

Série T: T1, T3, T5, T6, T7 (•); 

T2, T4 (ƪ). 

Série T: T1, T3, T5, T6 (•); T7 

(◘); T2, T4 (ƪ). 

Série T: T3, T5, T6, T7 (•); T2, 

T4 (ƪ). 
T7 (◘) - T1 

Série D: D2 (O); D3P, D2a (•); 

D3 (ƪ); D1 (▼). 

Série D: D2(•); D3P (◘); D3 (ƪ); 

D1 (▼). 

Série D: D2 (O); D2a, D3P (•); 

D3 (ƪ); D1 (▼). 

D2 (•); D3P (◘); 

-D2a 
- 

Série E: E2a, E2, E4, E4p (O); 

E4P2 (•). 

Série E: E2, E2p, E3 (O); E4, 

E4p (•). 

Série E: E2, E4, E4p2 (O); E1, 

E2p (•). 

- E2a, E4p2; 

E4p (•); + E3 

E4p2 (O); + E1, 

E2p; - E2a 

Série F: F1, F1p, F2, F3, F3p 

(O). 

Série F: F1, F1p, F2, F2p F3, 

F3p (O). 

Série F: F1, F1p, F2, F2p, F3, 

F3p (O); 
+ F2p + F2p 

Série FE: Fe2, Fe3, Fe4, Fe5, 

Fe6 (O); 

Série FE: Fe2, Fe3, Fe4, Fe5, 

Fe6 (O); 

Série FE: Fe3, Fe4 (O); Fe5, Fe6 

(•). 
- 

- Fe2; Fe5, Fe6 

(•) OBS: Apresenta sete cerdas 

posteriores. 

OBS: Apresenta nove cerdas 

posteriores. 

OBS: Apresenta quatro cerdas 

posteriores. 
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5.3 Gênero Lepidocyrtus 

 

Material tipo: Holótipo macho, Brasil, Rio Grande do Norte, Riacho da Cruz. VI 

– 2014. Col. Freitas, T. F. G. Parátipo: 4 Machos e 14 Fêmeas. Material depositado na 

coleção de Colêmbolos do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Descrição: Comprimento total do holótipo de 1,82 mm, hábito tipicamente 

entomobriídeo, corpo dorsalmente dobrado entre mesotórax e abdômen II (fig. 23). 

Coloração dos espécimes em álcool marrom/amarelo pálido com pigmentação azul 

escura cobrindo as antenas e manchas ocelares. Escamas amarronzadas, sutilmente 

arredondadas e truncadas cobrindo ambos os lados da cabeça, região dorsal do tórax e 

abdômen, face ventral do manúbrio e dentes. Antenas, pernas e tubo ventral sem 

escamas. Antena IV sem bulbo apical, com dois tipos de cerdas ciliadas (pequenas e 

normais), dois tipos de cerdas lisas (pequenas e normais) (fig. 24A) Antena III com 

órgão sensorial (fig. 24B) com 2 cerdas rod e 3 sensila guardas. Olhos com 8+8 lentes 

de A até G bem desenvolvidas (fig. 24C), lente H é a menor. Presença de cerdas 

interoculares com 4 cerdas (p, q, t e s), mais uma escama intraocular (representado por 

‘x’ na fig. 24C). Triângulo labial com cerda r presente e reduzida e M1, M2 e E normais 

em tamanho, multiciliadas (fig.24F). Órgão metatrocanteral em forma de ‘V’, com 

aproximadamente 30 espinhos curtos (fig. 24G). Úngues com quatro dentes, dois na 

base pareados e dois apicais não pareados (fig. 24K). Mucro tipicamente bifalcado com 

espinho (fig. 24L).  
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Figura 23. Habitus de espécime de Lepidocyrtus sp. nov. 
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Figura 24. Prancha geral de Lepidocyrtus sp. nov. (A) Antenômero IV. (B) Antenômero III.  (C) Mancha 

ocelar. (D) Cerdas pré-labrais; (E) Papilas labrais. (F) Triângulo Labial. (G) Órgão metatrocanteral. (H) 

Palpo maxilar e placa sublobal. (I) Papila labial. Papila labial. (J) Placa manubrial; (L) Parte terminal do 

dens e mucro Mucro; (K) Complexo empodial do terceiro par de pernas. 
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Quetotaxia dorsal da cabeça (fig. 25A) Série antenal An com 9+9 macrocerdas; série A 

com 4+4 cerdas: A0, A3, A4 e A5 como microcerdas; série M com 6+6 cerdas: M0, 

M1, M2, M3 e M4i como microcerdas; M4 como macrocerda; série S com 5+5 

microcerdas: S2, S3, S4, S5 e S6; série Ps com 3+3 microcerdas: Ps2, Ps3 e Ps5; série 

Pa com 6+6 microcerdas Pa1, Pa2, Pa3, Pa4 e Pa5; Pa6 como tricobótria; série Pm com 

2+2 microcerdas Pm1 e Pm3; série Pp com 3+3 microcerdas: Pp1, Pp2 e Pp3. 
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Figura 25. Quetotaxia cefálica de Lepidocyrtus sp. nov. 

 

Quetotaxia dorsal do Mesotórax Série a com 2+2 cerdas (excluindo as cerdas do colar 

anterior): a2 e a5, mas 3 outras microcerdas com homologias incertas (?); série m com 

12+12 macrocerdas: m1, m1i, m2, m2i, m4, m4i, m4i2, m4p, m4ip, m5, m5a e m5p; 

série p com 6+6 microcerdas: p1, p2, p3, p4, p5, p6; Sensila s presente. 
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Quetotaxia dorsal do Metatórax. Série a com 8+8 microcerdas: a1, a2, a3, a4, a5, a5e, 

a6 e a7; série m com 4+4 microcerdas: m4, m5, m6 e m7; série p com 6+6 microcerdas: 

p1, p2, p3, p4, p5 e p6; Sensila s presente. 

Quetotaxia do Abdômen I. Séria a com 4+4 microcerdas: a1a, a1, a2 e a5; série m com 

5+5 microcerdas: m2, m3, m4, m5, m6 (m5 presente ou ausente); série p com 2+2 

microcerdas: p5 e p6; Sensila s presente. 

Quetotaxia do Abdômen II. Série a com 3+3 microcerdas: a2, a3 e a6; a5 como 

tricobótria com duas cerdas em forma de leque; série m com 6+6 cerdas: m4, m6 e m7 

como microcerdas; m3 e m5 como macrocerdas; m2 como tricobótria com duas cerdas 

em forma de leque; série p com 4+4 microcerdas: p4, p5, p6 e p7; Sensila as próxima de 

a2; el presente como mesocerda. 

Quetotaxia do Abdômen III. Série a com 4+4 cerdas: a3 e a7 como microcerdas; am6 

como macrocerda; a5 como tricobótria; série m com 6+6 cerdas: m2 e m5 como 

tricobótrias; m2 com 3 cerdas em forma de leque e m5 com 6 cerdas em forma de leque; 

m3 m4, m7 e m7a como microcerdas; série p com 5+5 cerdas: p4 e p5 como 

microcerdas; pm6 e p6 como macrocerdas; p7 como mesocerda; Sensila s presente; 

microsensila d2 próxima de p5. 

Quetotaxia do Abdômen IV. Série A com 4+4 macrocerdas: A3, A4, A5 e A6; série B 

com 4+4 cerdas: B3 e B4 como microcerdas; B5 e B6 como macrocerdas; série C com 

6+6 cerdas: C1, C2, C3 e C4a como microcerdas; C2a e C4 como macrocerdas; série T 

com 7+7 cerdas: T1, T3, T5 e T6 como microcerdas; T7 como mesocerda; T2 e T7 

como tricobótrias; T2 com 4 cerdas em forma de leque e T2 com 2 cerdas em forma de 

leque; série D com 5+5 cerdas: D1 como cerda em forma de leque; D1p como 

microcerda; D2 como mesocerda; D3 e D3p como macrocerda; série E com 6+6 cerdas: 

E1, E2, E3, E4 e E4p2 como macrocerdas; E4p como microcerda; série F com 4+4 

cerdas: F1 e F3 como macrocerdas; F2 e F3p como microcerdas; série Fe com 4+4 

cerdas: Fe1, Fe2 e Fe4? Como microcerdas; Fe6 como macrocerda; Sensila próxima de 

T7; uma microcerda não nomeada mais 11 sensilas entre as series A e T. 
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Figura 26. Quetotaxia dos segmentos corporais de Lepidocyrtus sp. nov. (B) mesotórax; (C) metatórax; (D) 

Abdômen I; (E) Abdômen II; (F) Abdômen III. 
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Figura 27. (G) Quetotaxia do abdômen IV de Lepidocyrtus sp. nov. 

 

5.3.2 Discussão taxonômica 

 

Lepidicyrtus sp. nov. é a única espécie dentre as espécies neotropicais do gênero 

que apresenta a combinação de: corpo quase todo pálido, ausência de escamas nas 

antenas e pernas, cerdas prelabrais todas lisas, presença da cerda r no triângulo labial, 

mesotórax bem desenvolvido, corpo dorsalmente curvado, órgão metatrocanteral com 

cerca de 30 cerdas em forma de espinho, unguiculus pouco truncado, Abd. III com 3 
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macrocerdas laterais, Abd. IV com 6 macrocerdas laterais. A nova espécie se assemelha 

particularmente com L. sotoi Bellini & Godeiro, 2015 (Bellini et al, 2015). Ambas não 

apresentam escamas nas antenas, pernas e tubo ventral, na quetotaxia labial, no geral a 

quetotaxia dorsal (com exceção especialmente do mesotórax e macrocerdas do Abd. III 

e IV), número de espinhos do órgão metatrocanteral (27 em L. sotoi, 30 na nova 

espécie) apêndix dental e espinho do mucro com um espinho simples. Entretanto 

Lepidocyrtus aridus sp. nov. apresenta: forma do corpo diferenciada, uma quetotaxia 

mais complexa no mesotórax, am6 como macrocerda no Abd. III (microcerda em L. 

sotoi), 6 macrocerdas laterais no Abd. IV (7 em L. sotoi) e unguículus truncado (vs. 

Lanceolado). Na tabela 7 abaixo pode-se verificar todas as diferenças da quetotaxia de 

ambas as espécies. 
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Tabela 7. Quetotaxia de Lepidocyrtus sp. nov. x Lepidocyrtus sotoi 

 

Quetotaxia Lepidocyrtus sp. nov. Lepidocyrtus Sotoi L.sotoi comparação com L. sp. nov. 

Cabeça 

Série A: A0, A3, A4, A5 (•). Serie A: A0, A2, A3, A5 (O); A1, A4 

(•). 
A0, A3, A5 (O); + A2 (O); + A1 (•). 

Série M: M0, M1, M2, M3, M4i (•); M4 (O). Série M: M2, M3 (•); M4 (O). - M0, -M1, - M4i 

Série S: S2, S3, S4, S5, S6 (•). Série S: S2, S3, S4, S6 (•). - S5 

Série PS: Ps2, Ps3, Ps5 (•). Série PS: Ps2, Ps3, Ps5 (•). - 

Série Pa: Pa1, Pa2, Pa3, Pa4, Pa5 (•); Pa6 (ƪ). 
Série Pa:  Pa1, Pa2, Pa3, Pa4, Pa5;  

Pa6 (ƪ). 
- 

Série Pm: Pm1, Pm3 (•). Série Pm:  Pm1, Pm3 (•). - 

Série Pp: Pp1, Pp2, Pp3 (•). Série Pp: Pp1, Pp2, Pp3 (•). - 

Mesotorax 

Série a: a2, a5 (•). Série a: a2p?, a5 (•). - a2; + a2p 

Série m: m1, m1i, m2, m2i, m4, m4i, m4i2, m4p, m4ip, m5, 

m5a, m5p (•). 

Série m: m4, m5, m5a (•). -m1, m1i, m2, m2i, m4i, m4i2, m4p, 

m4ip, m5p. 

Série p: p1, p2, p3, p4, p5, p6 (•). Série p: p1, p2, p3, p4, p5, p6, p6e 

(•). 
+ p6e 

OBS: Sensila s e microsensila ms 

presentes. 

Metatórax 

Série a: a1, a2, a3, a4, a5, a5e, a6, a7 (•). Série a: a1, a2?, a3, a4, a6, a7 (•); - a5 

Série m: m4, m5, m6, m7 (•). Série m: m2, m4, m5, m6, m6p, m6e, 

m7 (•). 
+ m2, m4, m6p, m6e. 

Série p: p1, p2, p3, p4, p5, p6 (•). Série p: p1, p2, p3, p4, p5, p6 (•). - 

OBS: Sensila s presente. OBS: Sensila s presente.  

ABD I 

Série a: a1a, a1, a2, a5, a6 (•). Série a: a1a, a1, a2, a3, a5, a6 (•). + a3 

Série m: m2, m3, m4, m5, m6 (•). Série m: m2, m3, m4, m5, m6 (•). - 

Série p: p5, p6 (•). Série p: p5, p6 (•). - 

OBS: Sensila s presente. OBS: Microsensila ms presentes.  
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ABD 

II 

Série a: a2, a3, a6 (•), a5 (ƪ). Série a: a2, a3, a6 (•), a5 (ƪ). - 

Série m: m4, m6, m7 (•); m3, m5 (O); m2 (ƪ). Série m: m3e, m4, m6, m7 (•); m3, m5 (O); m2 (ƪ). + m3e 

Série p: p4, p5, p6, p7 (•). Série p: p4, p5, p6, p7 (•). - 

OBS: Sensila as presente; el presente como 

mesocerda.  

OBS: OBS: Sensila as presente; el presente como mesocerda.  

ABD 

III 

Séria a: a3, a7 (•); am6 (O).  a5 (ƪ); Séria a: a3, a6, am6, a7 (•); a5 (ƪ); a2 (▼). Am6 (•); + a2 

(▼). 

Série m: m3, m4, m7, m7a (•); m2, m5 (ƪ). Série m: m3, m4, m7, m7a (•); m2, m5 (ƪ). - 

Série p: p4, p5 (•); p6, pm6 (O); p7 (◘). Série p: Série p: p4, p5 (•); p6, pm6 (O); p7 (◘). - 

OBS: Sensila s e microsensila d2 presentes. OBS: Microcerda em e emp presentes; Sensila as; Microsensila d2 

presente próxima de p5 
- 

ABD 

IV 

Série a: A3, A4, A5, A6 (•). Série a: A3, A4, A5, A6 (•). - 

Série B: B3, (•);  B4, B5, B6 (O). Série B: B1, B2, Be3 (•); B3, B4, B5, B6 (O). + B1, B2, B3e 

(•); + B3, B4 

(O);  

Série C: C1, C2, C3, C4, C4a (•); C2a, (O). 
Série C: C1, C1p, C2, C3, C4 (•). - C4a, C2a; C4 

(•). 

Série T: T1, T3, T5, T6 (•); T7 (◘); T2, T4 (ƪ).  Série T: T1, T3, T5, T7 (•); T6 (◘); T2, T4 (ƪ).  T6 (◘); T7 (•); 

Série D: D1P, D3 (•); D3P, D2 (◘).  D1 (▼). 
Série D: D1P, D3 (•); D2 (O); D3P (◘); D1 (▼).  D3 (•); D3p (◘); 

+ D2 (O); 

Série E: E1, E2, E3, E4p, E4p2 (O); E4 (•). Série E: E4 (•); E1, E2, E3, E4p, E4p2 (O). E4 (•); E4p (O); 

Série F: F2, F3p (•); F1, F3 (O).  Série F: F2 (•); F3 (O); F1 (◘). - F3p; F1 (◘). 

Série FE: Fe1, Fe2, Fe4 (•); Fe6 (O). 
Série FE: Fe1, Fe2 (•); Fe3, Fe5 (◘). - Fe4, Fe6; + 

Fe5, Fe3 (◘). 

OBS: Sensila presente próxima T7; 1 microcerda sem 

nomeação; 11 sensilas presentes entre série A e T. 

OBS: Sensila presente próxima T7; Sensila ps e r presentes; 5 

microcerdas sem nomeação;  2 sensilas entre a série A e C; 7 certas 

posteriores. 

- 
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5.4 Gênero Salina  

 

Material tipo: Holótipo fêmea, Brasil, Rio Grande do Norte, Portalegre. VI – 

2014. Col. Freitas, T. F. G. Parátipo: 1 Machos e 3 Fêmeas. Material depositado na 

coleção de Colêmbolos do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Descrição: comprimento total do corpo do holótipo 1,28 mm. Hábito tipicamente 

Paronelídeo (fig. 28). Cor dos espécimes em álcool: tom amarronzado, segmentos 

antenais apresentam uma coloração escura e antenas maiores que o corpo (fig. 28). 

Manchas oculares ovais, 8+8 lentes oculares (fig. 30). Quarto artículo antenal não 

anulado, apresentando bulbo apical (fig. 29A). Antena III com duas cerdas rod (fig. 

29B). Cerdas prelabrais todas lisas (fig. 29C). Quetotaxia do triângulo labial: Cerdas 

A1, A2, A3 e A4 lisas; M, E, L1 e L2 multiciliadas; sem cerda r (fig. 29G). Órgão 

metatrocanteral com 28 espinhos curtos (fig. 23H). Úngues com três dentes e um 

espinho (fig, 29I). Unguículu truncado (fig. 29I). Mucro retangular com vesícula lateral 

(fig. 29J). 
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Figura 28. Habitus Salina sp. nov. 
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Figura 29. Prancha geral de Salina sp. nov.  (A) Antenômero IV com bulbo apical. (B) Antenômero III. 

(C) Cerdas pré-labrais. (D) Papilas labrais. (E) Papila labial E. (F) Palpo maxilar e placa sublobal. (G) 

Triângulo labial. (H) Órgão metatrocanteral. (I) Complexo empodial do terceiro par de pernas (J) Mucro 

com vesícula apical. 
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Quetotaxia dorsal da cabeça. Série antenal An com 4+4 macrocerdas; série A 

com 1+1 cerda: A3 como macrocerda; série M com 4+4 cerdas: M1, M2, M3 e M4 

como macrocerdas; série (S) com 3+3 microcerdas: S2, S3, e S6?; série (Pa) com 2+2 

cerdas: Pa5 como macrocerda; Pa6 como tricobótria; série Pm com 2+2 macrocerda: 

Pm1e pm3; série Pp com 1+1 cerda: Pp1como macrocerda; Pe3 presente como 

macrocerda. 
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Figura 30. Quetotaxia cefálicade Salina sp. nov. 
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Quetotaxia dorsal do Mesotórax. Série a com 1+1 cerda (excluindo as cerdas do 

colar anterior): a5; série m com 3+3 macrocerdas: m2, m5? e m7; série p com 9+9 

macrocerdas: p1, p2, p2a, p2e, p2ea, p3?, p4, p5, p6; Sensila s presente. 

Quetotaxia dorsal do Metatórax. Série a com 3+3 macrocerdas: a1, a4?, a5?; série m 

com 1+1 macrocerda: m6; série p com 5+5 macrocerdas: p1, p2, p3, p5 e p6; Sensila s 

presente. 

Quetotaxia do Abdômen I. Série a com 3+3 macrocerdas: a2, a3 e a5?; série m 

com 4+4 macrocerdas: m2, m3 e m4, m5; série. 

Quetotaxia do Abdômen II. Série a com 1+1 cerda; a5 como tricobótria; série m com 

4+4 macrocerdas: m3, m3e, m5; m2 como tricobótria; série p com um macrocerda: p6; 

Sensila s presente. 

Quetotaxia do Abdômen III. Série a com 2+2 cerdas: am6 como macrocerda; a5 

como tricobótria; série m com 2+2 cerdas: m2 e m5 como tricobótrias; série p com 3+3 

macrocerdas: p6, p7 e pm6; Sensila s presente; cerda el presente. 

Quetotaxia do Abdômen IV. Série A com 2+2 macrocerdas: A3 e A6; série B 

com 4+4 macrocerdas: B3, B4, B5, Be1; série C com 1+1 macrocerda: C1; série T com 

2+2 cerdas: T2 e T4 como tricobótrias; série E com 4+4 macrocerdas: E1, E2a, E2, E4; 

série F com 4+4 macrocerdas: F1, F2, F3, F3p; série Fe com 4+4 macrocerdas: Fe1, 

Fe2, Fe3 e Fe5; Sensila s presente próxima de T2 e T4. Seis cerdas sem nomeação 

presentes. 

Quetotaxia do Abdômen V: Série a com 4+4 macrocerdas: a0, a3, a5 e a6; série 

m com 5+5 macrocerdas: m2, m3, m5 e m5a, m5e; série p com 6+6 macrocerdas: p1, 

p2, p4, p5, p6 e pp6; Sensila s presente. 
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Figura 31. Quetotaxia dos segmentos de Salina sp. nov. (A) Mesotórax. (B) Metatórax. (C) Abdômen I. 

(D) Abdômen II. 
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Figura 32. Quetotaxia dos segmentos de Salina sp. nov. (E) Abdômen III. (F) Abdômen IV. (G) 

Abdômen V. 



  74 
 

5.4.2 Discussão taxonômica 

 

 Para a seguinte discussão foram selecionadas duas novas espécies: Salina 

maculiflora e Salina colombiana Oliveira & Cipola, 2016, (Oliveira & Cipola, 2016). A 

primeira diferença notada é a coloração, as duas espécies apresentam uma coloração 

amarelada diferentemente de Salina sp. nov. que apresenta o corpo com tons marrons.  

O número de espinhos do órgão metatrocanteral também apresenta significativa 

variação, tendo Salina sp. nov. um total de 28, número superior aos 18 da Salina 

colombiana e 14 da Salina maculiflora. O mucro também apresenta diferença no 

número de dentes, em Salina sp nov. podem ser vistos cinco dentes (fig. 23J), em Salina 

colombiana e Salina maculiflora têm-se dois e três, respectivamente. No abdômen IV, 

Salina colombiana e Salina maculiflora apresentam cerdas posteriores, as quais não 

foram vistas em Salina sp. nov., ainda no abdômen IV o número de tricobótrias é 

diferente, em Salina sp. nov. foram percebidas duas (T1 e T4) enquanto que Salina 

maculiflora e Salina colombiana apresentam 5 (B6, T2, T4, Fe4 e Fe5).  Já o número de 

macrocerdas é bem variável com exceção do abdômen três que apresenta número igual 

de macrocerdas, como visto na tabela 8. Uma comparação completa de todas as cerdas 

pode ser vista na tabela 9.  

      Tabela 8. Quetotaxia comparada de Salina. 

Características Salina maculiflora Salina colombiana Salina sp. nov. 

Formato unguículus Truncado Truncado Truncado 

Forma do mucro Retangular Retangular Retangular 

Nº de espinhos no órgão 

metatrocanteral 
14 18 28 

Nº de cerdas posteriores 

no Abd IV 
6 4 - 

Mac. Cabeça 18 19 19 

Mac. Meso 5 7 13 

Mac. Met. 4 6 9 

Nº de mac. Abd I 3 5 7 

Nº de mac. Abd II 6 5 4 

Nº de mac. Abd III 5 5 5 

Nº de mac. Abd IV 17 19 25 

Nº de mac. Abd V 13 11 17 
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Tabela 9. Quetotaxia de Salina sp, nov.  X Salina maculiflora x Salina colombiana. 

 

Quetotaxia Salina sp. nov.  Salina maculiflora Salina colombiana 

Salina 

maculiflora 

(comparação) 

com Salina sp. 

nov. 

Salina 

colombiana 

(comparação) com 

Salina sp. nov. 

Cabeça 

Série A: A3 (O). Serie A: A5 (O);  Serie A: A5 (◘). + A5; - A3 + A5; - A3 

Série M: M1, M2, M3, M4 

(O). 

Série M: M4(O); M2 (◘). Série M: M4 (O); M2 (◘). 
M2 (◘). M2 (◘). 

Série S: S2, S3, S6? (O). Série S: S2, S3 (O); S7 (◘).  Série S: S2, S3 (O); S7 (◘). + S7; - S6 + S7; - S6 

Série PS: ------- Série PS:  -------  Série PS: --------------- - - 

Série Pa: Pa5 (O); Pa6 (ƪ). Série Pa: Pa5, P5a (O); Pa6 (ƪ). Série Pa: Pa2?, P5a, Pa5 (O); Pa6 

(ƪ).  
 + P5a +Pa2, P5a;  

Série Pm: Pm1, Pm3 (O). Série Pm: Pm1, Pm3(O). Série Pm: Pm1, Pm3 (O). - - 

Série Pp: Pp1 (O). Série Pp: Pp1 (O);  Série Pp: Pp1 (O). 

 
- - 

Obs: Cerda Pe3 externa 

presente.  

Obs: Cerda Pe3 externa 

presente. 

Obs: Cerda Pe3 externa presente. 

Mesotórax 

Série a: a5 (O). Série a: -----  
Série a: a5 (O). 

- a5 (O) - 

Série m: m2, m5?, m7 (O). Série m: m7(O); m1, m2 (◘).  
Série m: m1, m2, m4, m7 (O). 

 + m1, m2 (◘) + m4, m1 

Série p: p1, p2, p2a, p2e, p2ea, 

p3, p4, p5, p6 (O). 
Série p: p2(O); p1 (◘). 

Série p: p1, p2, p3 (O). p1 (◘); -  p2a, 

p2e, p2ea, p4, 

p5, p6 

-  p2a, p2e, p2ea, 

p4, p5, p6 (O). 
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Metatórax 

Série a: a1, a4?, a5?, a6? (O). Série a: ------- Série a: ------------------ + a1, a4, a5, a6 + a1, a4, a5, a6 

Série m: m6 (O). Série m: -------- Série m:----------------- 
+ m6 + m6 

Série p: p1, p2, p3, p6 (O). Série p: p1, p2, p3, p5(O);  Série p: p1, p2, p2a, p3, p4?, p5 

(O). 
+ p5; - p5; - p6 

+ p2a, p4, p5; - 

p6 

ABD I 

Série a: a2, a3, a5? (O). Série a: -----  
Série a: ------- 

+ a2, a3, a5 + a2, a3, a5 

Série m: m2, m3, m4, m5 (O). Série m: m3, m4 (O); m5 (◘). Série m: m2, m3, m3e, m5 (O). 
- m2; + m5 + m3e, m5 

Série p:  ------ Série p:p6 (O); p7 (◘). Série p: ----------------- + p7 - 

ABD II 

Série a: a5 (ƪ). Série a: a5 (ƪ). Série a: a5 (ƪ). - - 

Série m: m3, m3e m5, m6? (O); 

m2 (ƪ). 

Série m m3, m3e, m5 (O); m2 

(ƪ). 

Série m: m3, m3e, m5 (O); m2 (ƪ). 
- m6; + m3e - m6;  

Série p:---------- Série p: p6(O); p7 (◘). Série p:  p6(O); p7 (◘). 

+ p6, p7 + p6, p7 
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ABD III 

 

Séria a: am6 (O); a5 (ƪ). Séria a: a7, am6 (◘); a5 (ƪ). Séria a: a7, am6 (◘); a5 (ƪ). 
+ a7; am6; (◘) + a7; am6; (◘) 

Série m: m2, m5 (ƪ). Série m: m2, m5 (ƪ). Série m: m2, m5 (ƪ). 
- - 

Série p: p6, pm6, p7 (O). Série p: p6, pm6 (O); p7i (◘).  Série p: p6, pm6 (O); p7i (◘). 
- p7; + P7i - p7; + P7i 

ABD IV 

Série A: A3 e A6 (O). Série a: A1, Ae1, A6 (O); A3 

(◘). 

Série a: A1, A3, A4, A6 (O). 
+ A1, Ae1 + A1, A4 

Série B: B3, B4, B5, Be1 (O). Série B: B3, B4, B5 (O); B6 (ƪ). Série B: B3, B4, B5 (O); B6 (ƪ). 
+ B6 (ƪ); - Be1 + B6 (ƪ); - Be1 

Série C: C1 (O). Série C: C1 (O). Série C: C1 
- - 

Série T: T2, T4 (ƪ). Série T: T2, T4 (ƪ). Série T: T2, T4 (ƪ). 
- - 

Série D: --------- Série D: --------- Série D: ---------- 
- - 

Série E: E1, E2a, E2, E4 (O). Série E: E1, E2 (O). Série E: E1, E2, E4 (O). 
- E2a, E4 - E2a 

Série F: F1, F2, F3, F3p (O). Série F: F1, F2, F3, F3P (O). Série F: F1, F2, F3 (O); F3P (◘). 
-  F3p (◘)  

Série FE: Fe1, Fe2, Fe3, Fe5 

(O). 

Série FE: Fe1, Fe2, Fe3(O); 

Fe4, Fe5 (ƪ).  

Série FE: Fe1, Fe3 (O). Fe3, Fe5 

(ƪ). 
 Fe5 (ƪ). Fe5 (ƪ). 

 OBS: Apresenta 5 cerdas 

posteriores. 

OBS: Apresenta 3 cerdas 

posteriores. 
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ABD V 

Série a: a0, a3, a5, a6(O). Série a: a5 (O); a3, a6 (◘). Série a: a3, a5, a6 (O). - a0, a5; a3, a6 

(◘)  
- a0 

Série m: m2, m3, m5, m5a, m5e 

(O). 

Série m: m2, m3, m5, m5a, 

m5e (O). 

Série m: m2, m3, m5 (O). 
- - m5a, m5e 

Série p: p1, p2, p4, p5, p6, pp6 

(O). 

Série p: p1, p3, p4, p5, (O); p6 

(◘). 

Série p: p1, p3, p4, p5, ap6 - p2; + p3; p6 

(◘) 

-p6, p2, pp6; + 

ap6 
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6. Conclusões 

 

Os resultados obtidos neste trabalho, com a descrição de quatro novas espécies 

para a ciência, demonstram a potencial riqueza taxonômica existente e ainda não 

descrita de colêmbolos para o Brasil, mais especificamente na Caatinga. Dentre as 

quatro espécies descritas, dois gêneros apresentam poucos registros para Brasil: Salina e 

Lepidocyrtus e devem ser priorizados no futuro para avaliações taxonômicas.  Os dados 

aqui apresentados abrem espaço também para futuros estudos de cunho ecológico e de 

distribuição, que pode trazer benefícios para um Bioma ainda negligenciado.  
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