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RESUMO 

Collembola inclui pequenos artrópodes, comumente encontrados no solo, vivendo em 

ambientes úmidos e ricos em matéria orgânica. Entre as formas mais diversificadas e numerosas 

do grupo estão os Entomobryidae, cuja classificação atual, inclui sete subfamílias. Nothobrya 

Arlé está inserido na subfamília Nothobryinae, sendo caracterizado pela presença de: órgão 

pós-antenal; ausência de escamas no corpo; 8+8 ocelos; antenas com seis antenômeros 

(primeiro e segundo segmentos subdivididos) e órgão metatrocanteral com 4-15 cerdas 

espiniformes. Este gênero possui duas espécies descritas até o momento: N. schubarti Arlé e N. 

arlei Silveira & Mendonça, registradas respectivamente para os estados do Piauí, Pernambuco 

e Rio de Janeiro. N. schubarti apresenta descrição pouco detalhada e carece de informações 

sobre quetotaxia cefálica e abdominal, já N. arlei omite em sua descrição a quetotaxia cefálica, 

assim como a nomenclatura das cerdas do tronco, e informações sobre a morfologia do triângulo 

labial e face dorsal do manúbrio. Este trabalho tem como objetivo descrever duas novas espécies 

de Nothobrya, apresentando informações morfológicas desconhecidas para o gênero. As coletas 

foram realizadas em dois municípios: Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte e Porto Velho, 

Rondônia, utilizando-se armadilhas de queda do tipo pitfall trap e aspiradores entomológicos. 

Os espécimes foram identificados em laboratório e descritos de forma detalhada através de 

consulta a literatura específica. Nothobrya sp. nov. 1, Nothobrya sp. nov. 2 se assemelham às 

demais espécies do gênero pelo habitus e coloração do corpo, no entanto, essas espécies diferem 

entre si pelo número de cerdas no órgão metatrocanteral, número de cerdas do tenáculo e 

morfologia do tenent hair. Nothobrya sp. nov. 1 e Nothobrya sp. nov. 2 e Nothobrya arlei 

podem ser diferenciadas também em relação ao número de macrocerdas nos segmentos 

torácicos e abdominais, fórmula das sensilas do tronco e o número de cerdas na face anterior e 

posterior do colóforo. Esse trabalho contribui com o reconhecimento de novas espécies para o 

gênero Nothobrya, adicionando informações morfológicas detalhadas para o táxon. Por outro 

lado, o registro e a descrição, de novas espécies permitem o planejamento e esforços de futuras 

ações no campo da conservação ambiental. 

 

Palavras chave: Entomobryoidea, Nothobryinae, Nothobryini, Orchesellinae, quetotaxia 

dorsal. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Collembola holds small arthropods, commonly found on soil, living in humid environments 

rich in organic matter. Entomobryidae gathers the most diversified and numerous forms of the 

group, and its current systematics includes seven subfamilies. Nothobrya Arlé is inserted in the 

subfamily Nothobryinae, being characterized by the presence of post- antennal organ; absence 

of body scales; 8 + 8 eyes; antennae with six segments (first and second segments subdivided); 

and trochanteral organ with 4–15 chaetae. The genus is currently represented by two described 

species: N. schubarti Arlé and N. arlei Silveira & Mendonça, recorded from Piauí, Pernambuco 

and Rio de Janeiro States. The two descriptions of N. schubarti are poorly detailed, lacking 

information about dorsal head and body chaetotaxy, while N. arlei has some omissions in the 

dorsal chaetotaxy description and nomenclature of the chaetae, as well as in the morphology of 

labial triangle and dorsal manubrium. This study consists in the description of two new species 

of Nothobrya, presenting new morphological information to the genus previously unknown. 

The collections were made in two municipalities: Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte and 

Porto Velho, Rondônia, using pitfall traps and entomological aspirators. The specimens were 

analyzed and described using specific literature. Nothobrya sp. nov. 1 and Nothobrya sp. nov. 

2 differs from known species of the genus in the number of dorsal chaetae and resembles these 

species by the colour pattern and habitus. However, Nothobrya sp. nov. 1 differs from 

Nothobrya sp. nov. 2 by the number of spine-like chaetae in the trochanteral organ, chaetae in 

the tenaculum, morphology tenent hair shape. Nothobrya sp. nov. 1 and Nothobrya sp. nov. 2 

also differs from Nothobrya arlei by number of dorsal chaetae and the body sensillae formula 

plus anterior and posterior collophore chaetotaxy. This study contributed with the description 

of two new species to the genus Nothobrya, adding detailed morphological information to the 

taxon. Additionally, the record and description of new species allows the planning and efforts 

related to future actions in the environmental conservation field. 

 

Keywords: Entomobryoidea, Nothobryinae, Nothobryini, Orchesellinae, dorsal macrochaetae. 
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1. Introdução  

1.1 Domínio fitogeográfico da Caatinga  

 

O domínio fitogeográfico da Caatinga é exclusivamente brasileiro, e ocupa uma 

área aproximada de 844.453 Km², englobando os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e um porção do norte de Minas 

Gerais, o que equivale a 11% do território nacional e 70% da Região Nordeste (Silva, et 

al., 2017) (Fig.1). Esse domínio é caracterizado pelo clima semiárido, com temperaturas 

médias anuais variando de 26ºC a 29ºC, insolação média de 2.800 horas/ano e baixa 

precipitação média anual (250mm-800mm), com chuvas irregulares concentradas em três 

a seis meses no ano (Prado, 2003; Alves, 2007).  

 

 

Figura 1. Domínio fitogeográfico da Caatinga. Modificado de Snif, 2016.  
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A Caatinga é formada por uma diversidade de tipos de fitofisionomias, tais como: 

a caatinga arbórea e arbustiva, florestas perenifólias e subperenifólias, florestas ripárias, 

cerrados, entre outros (Tabarelli & Silva, 2003). Esse conjunto de formações vegetais 

abrigam um significativo número de espécies, com alto grau de endemismo (Lima et al., 

2009). Todavia, a Caatinga mostra-se como um dos biomas menos estudados do Brasil, 

com grande parte de sua diversidade biológica ainda subestimada (Leal et al., 2005; 

Santana, 2006).  

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018) em média 46% 

da cobertura original da Caatinga já foi intensamente modificada pelo desmatamento e 

agropecuária, e 15% dessa área é suscetível à desertificação. Na região semiárida, as áreas 

em processo de desertificação em categoria “muito grave” somam 98.595 km² (INSA, 

2014). Nesse contexto, entre os núcleos de desertificação do país, o do Seridó destaca-se 

como um dos mais críticos em relação ao processo de desertificação, evidenciada pela 

condição de semi-aridez e uso da vegetação ao longo dos anos em algumas atividades 

econômicas, como por exemplo, a pecuária, a cotonicultura, a mineração, e mais recente, 

a atividade ceramista (Costa, 2009). O Núcleo de Desertificação do Seridó ocupa uma 

área de 2.792 km², distribuídos em oito municípios do Rio Grande do Norte, sendo eles: 

São José do Seridó, Acari, Ouro Branco, Santana do Seridó, Carnaúba dos Dantas, 

Parelhas, Caicó e Jardim do Seridó (Perez-Marin et al., 2013).  

Os avanços da desertificação em regiões semiáridas sinalizam a necessidade da 

criação de mais unidades de conservação para Caatinga que conta com apenas 8,4% da 

sua área protegida em unidades de conservação, destas, 1,5% em unidades de conservação 

integral (MMA, 2018) (Tabela 1). Essas estimativas reforçam a importância de estudos 

na área, para o planejamento de mais unidades de conservação. 
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Tabela 1. Lista de todas as unidades de conservação para o domínio da Caatinga, apresentando o número e 

área (ha) para cada categoria de manejo de cara esfera administrativa. Modificado de Hauff, 2010.  
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1.2 Domínio fitogeográfico da Amazônia 

 

 O domínio fitogeográfico da Amazônia é o maior do Brasil, compreendendo 

cerca de 69% do seu território, abrangendo os estados do Pará, Amazonas, Maranhão, 

Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, totalizando uma área 

aproximada de 4.196.943 km2 (MMA, 2018) (Fig.2). As principais formações vegetais 

encontradas nesse domínio são: floresta tropical úmida, savanas, florestas de montanha, 

florestas abertas, florestas de várzea, florestas de bambus e de palmeiras (Arpa, 2015). 

 

 

Figura 2. Domínio fitogeográfico da Amazônia Brasileira. Modificado de Imazon, 2011. 

A Amazônia abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, e até o momento 

foram registradas cerca de 45 mil espécies de plantas e mais de 3.000 espécies de animais 

vertebrados (MMA, 2018). Para a fauna de invertebrados terrestres, estimativas apontam 

até 8 milhões de espécies existentes no domínio, entretanto esse grupo permanece como 

o menos estudado (Arpa, 2015).  

Toda riqueza biológica da Amazônia tem sido ameaçada pelo desmatamento, 

relacionado principalmente a pecuária, exploração madeireira e cultivo da soja e algodão 

(Ferreira et al., 2005; Celentano et al., 2018). Estima-se que cerca de 766.448 km2 da 
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Amazônia já foram devastados, representando 15,12% de sua totalidade (Ferreira & 

Coelho, 2015).   

Outras atividades antrópicas responsáveis pela perda de ocupação natural e 

consequentemente biodiversidade na Amazônia são: introdução de espécies exóticas; 

exploração excessiva de espécies de plantas e animais; uso de híbridos e monoculturas na 

agroindústria e nos programas de reflorestamento; contaminação do solo, água, e 

atmosfera por poluentes (Mello et al., 2015; Carvalho, 2016;  Staevie, 2018). 

Atualmente, a Amazônia brasileira conta com 340 unidades de conservação, sendo 

146 federais e 194 estaduais (Almeida et al., 2018). Entretanto, parte das áreas de proteção 

têm sido reduzidas pelo desmatamento ilegal, diminuindo a sua efetividade (Schmitt & 

Scardua, 2015) (Fig.3). 

 

 

Figura 3. Mapa das unidades de conservação na Amazônia Legal, mostrando avanço do desmatamento até 

2016. Modificado de IPAM, 2017. 
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1.3 Classe Collembola 

 

1.3.1 Generalidades 

 

A classe Collembola Lubbock, 1870 é formada por pequenos artrópodes (medindo 

entre 0,12 e 17 mm), ápteros (não possuem asas), semelhantes em forma a insetos, com o 

corpo dividido em três tagmas: cabeça, tórax e abdome. A cabeça apresenta um par de 

antenas, e duas manchas oculares, com no máximo oito olhos cada. As peças bucais 

(mandíbulas e maxilas) estão encerradas dentro da cabeça (condição entognata). O tórax 

é formado por três segmentos (protórax, mesotórax, metatórax) e o abdome é formado 

por seis segmentos. Os segmentos abdominais I, III e IV, exibem na sua região ventral 

respectivamente o colóforo, tenáculo e fúrcula. O colóforo é uma vesícula eversível, 

responsável pela absorção de água e fixação do colêmbolo no substrato (Hopkin, 1997; 

Zeppelini & Bellini, 2004). Essa estrutura deu origem ao nome do grupo: Collembola 

deriva de Kolla (grego), que significa cola, e embolou (grego) que significa ferrolho, 

alavanca (Zeppelini & Bellini, 2004). O tenáculo compreende uma estrutura formada por 

uma peça base e duas peças distais, que se acoplam a fúrcula, quando esta se encontra em 

repouso. A fúrcula é formada pelo manúbrio e os dentes (par de ramos distais), utilizada 

pelo Collembola para fugir de seus predadores e para o deslocamento (Hopkin, 1997; 

Vázquez & Palacios-Vargas, 2004) (Fig.4). 

 

 

Figura 4. Anatomia externa de um colêmbolo Entomobryomorpha. Modificado de Cipola et al., 2018.  
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 Os colêmbolos são amplamente distribuídos no mundo, e ocupam os mais 

diversos tipos de habitats, como cavernas, superfície de corpos de água, ninhos de 

animais, dossel de árvores, geleiras, formigueiros, entre outros (Bellinger, 1985; Hopkin, 

1997; Zeppelini & Bellini, 2004). Entretanto, sua maior abundância e riqueza taxonômica 

é encontrada no solo (Zeppelini & Bellini, 2004). Esses animais desempenham 

importantes funções na natureza, participando de processos que envolvem a formação da 

microestrutura do solo e ciclagem e decomposição da matéria orgânica (Gange, 2000; 

Siddiky et al., 2012). Além disso, são base da cadeia alimentar de outros artrópodes, entre 

esses, insetos e aracnídeos, atuando também como agentes controladores de populações 

de fungos e bactérias (Christiansen & Bellinger, 1998; Santos-rocha et al., 2011) 

No mundo, são conhecidas atualmente cerca de 9000 espécies de Collembola 

incluídas em 708 gêneros e 29 famílias (Soto-Adames et al., 2008; Bellinger et al.,1996-

2019), contudo esse número é pequeno quando comparado a estimativas que chegam a 

50,000 (Cicconardi et al., 2013). No Brasil o conhecimento taxonômico de Collembola é 

de 370 espécies, uma riqueza subestimada. A maior parte das espécies descritas no Brasil 

é oriunda da Região Sudeste, com o registro de 214 espécies, seguido da Região Norte 

com 105 espécies, Nordeste com 73 espécies e Centro Oeste com 18 espécies (Zeppelini 

et al., 2018). 

1.3.2 Sistemática e Taxonomia 

 

Collembola é considerado um grupo monofilético, sustentado pelas seguintes 

sinapomorfias: mancha ocular com até oito olhos, antenas com quatro artículos, abdome 

com seis segmentos, presença de colóforo, tenáculo e fúrcula (Zeppelini & Bellini, 2004) 

(Fig.5). 
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Figura 5. Alguns dos caracteres morfológicos distintivos de Collembola. (A) Pseudachorutella gigas 

Massoud, 1967 apresentando mancha ocular com 8+8 ocelos (B) Seira dollfusi, Jacquemart, 1976 

mostrando quatro segmentos antenais; (C) Dicyrtomina sp. com o colóforo estendido; (D) Vista ventral da 

fúrcula de Pogonognathellus sp. Modificado de Bellinger et al., 1996-2019. 

 

Tradicionalmente, os Collembola foram agrupados junto aos hexápodes 

relacionados à Protura e Diplura. Entretanto, hipóteses com base em dados moleculares, 

morfológicos e ontogenéticos sugerem um maior parentesco de Collembola com 

crustáceos branquiópodes que invadiram o ambiente terrestre (Reumont et al., 2011). 

Os Collembola são divididos em quatro ordens: Entomobryomorpha (Fig. 6A), 

Poduromorpha (Fig. 6B), Symphypleona (Fig. 6C) e Neelipleona (Fig. 6D). Os 

Entomobryomorpha e Poduromorpha possuem plano corporal mais alongado com 

segmentos torácicos e abdominais bem definidos; já Symphypleona e Neelipleona 

possuem um plano corporal mais globoso, com grande parte dos segmentos corporais 

fundidos entre si. 
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Figura 6. Habitus de Collembola. (A) Entomobryomorpha Entomobrya clitellaria Guthrie, 1903; (B) 

Poduromorpha Brachystomella parvula Womersley, 1933; (C) Symphypleona Dicyrtoma fusca Stach, 

1924; (D) Neelipleona Neelus murinus Folsom, 1896. Modificado de Bellinger et al., 1996-2019. 

 

A ordem Entomobryomorpha é composta por aproximadamente 4.000 espécies 

descritas, incluídas em 200 gêneros, distribuídas em quatro superfamílias: Isotomoidea, 

Coenaletoidea, Tomoceroidea e Entomobryoidea e oito famílias: Isotomidae, Actaletidae, 

Coenaletidae, Tomoceridae, Oncopoduridae, Microfalculidae, Paronellidae, 

Entomobryidae (Soto-Adames et al., 2008; Cipola et al., 2018).  Seus integrantes são 

caracterizados pelo corpo alongado, apêndices bem desenvolvidos e ausência de pronoto 

(Soto-Adames et al., 2008). 

1.4 Família Entomobryidae Schäffer, 1896 sensu Zhang & Deharveng, 2015 

 

 A família Entomobryidae é a mais numerosa e diversa de Collembola, com 1.839 

espécies descritas, incluídas em 64 gêneros (Cipola et al., 2018). Seus membros são 

facilmente encontrados nas camadas superficiais do solo, serrapilheira, ou em cavernas 

(Hopkin, 1997). Os entomobriídeos geralmente possuem apêndices longos (antenas, 

pernas e fúrcula), corpo com ou sem escamas, presença de tricobótrias pós oculares, 

protórax ausente, quarto segmento abdominal maior que o terceiro, dentes da fúrcula 
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crenulados, mucro curto com um ou dois dentes e órgão metatrocanteral com cerdas lisas 

(Soto-Adames et al., 2008; Zeppelini, 2012).  

Atualmente a classificação dos Entomobryidae segue o proposto por Zhang & 

Deharveng, 2015, onde essa família foi subdividida em 7 subfamílias: Nothobryinae 

Zhang & Deharveng, 2015, Orchesellinae Börner, 1906, Heteromurinae Absolon & 

Kseneman, 1942, Bessoniellinae Soto-Adames et al., 2008, Entomobryinae Schäffer, 

1896, Seirinae Yossi, 1961 e Lepidocyrtinae Wahlgren, 1906. Essa divisão, foi baseada 

em dados moleculares e no padrão de distribuição de microsensilas e sensilas lisas (cerdas 

S) localizadas nos tergitos e encontradas na maioria dos grupos de Collembola (Fig.7).  

    

Figura 7. Cerdas S encontradas nos tergitos de Collembola (A) Sensila do Abd. I em Lepidocyrtus felipei 

Wang Chen & Christiansen, 2003; (B) Sensila do Th. II em Rambutsinella grinnellia Wang, Chen & 

Christiansen, 2004. Escala 20 μm. Modificado de Zhang & Deharveng, 2015.  

1.5 Nothobryinae Zhang & Deharveng, 2015 

 

A subfamília Nothobryinae é composta por três gêneros: Capbrya Barra, 1999 

que possui duas espécies descritas, C. themeda Barra, 1999  e C. marshalli Barra, 1999, 

registradas para a África do Sul; Hispanobrya Jordana & Baquero, 2005, com uma única 

espécie descrita, H. barrancoi Jordana & Baquero, 2005 para a Espanha e Nothobrya 

Arlé, 1961 com duas espécies descritas, N. shubarti Arlé, 1961, registrada para os estados 

do Piauí e Pernambuco e N. arlei Silveira & Mendonça, 2016 registrada para o estado do 

Rio de Janeiro. Os Nothobryinae são caracterizados pela presença de órgão pós-antenal, 

ausência de escamas corporais, fórmula das tricobótrias abdominais do abd. II a IV: 2/3/2, 

mucro falcado e ausência de cerda mucronal (Baquero et al., 2004; Silveira & Mendonça, 

2016). Nothobrya se diferencia de Capbrya e Hispanobrya especialmente por apresentar 

seis segmentos (subsegmentação nos artículos I e II), enquanto esses dois últimos táxons 
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apresentam quatro.  (Barra, 1999; Baquero et al., 2005) (Para o detalhamento completo 

das diferenças morfológicas entre esses gêneros, ver seção 6). 

As espécies de Nothobryinae apresentam descrições antigas e pouco detalhadas, 

frente as descrições taxonômicas atuais. Há ausência de propostas de homologias para as 

cerdas, fórmulas detalhadas das sensilas dorsais, assim como pontuais ausências de 

informações que dificultam a comparação dos Nothobryinae com os demais 

Entomobryidae. Como exemplo, a primeira espécie descrita para o gênero Nothobrya, N. 

schubarti, carece de informações sobre morfologia, quetotaxia cefálica e abdominal. Já a 

descrição da segunda espécie, N. arlei, omite a quetotaxia cefálica, assim como a 

nomenclatura das cerdas do tronco e informações sobre a morfologia do triângulo labial, 

além da face dorsal do manúbrio. 

2. Justificativa 

 

As duas espécies descritas para o gênero Nothobrya apresentam descrições 

taxonômicas breves e com imprecisões. Caracteres importantes para o diagnóstico de 

espécies como: a quetotaxia cefálica, quetotaxia dorsal e morfologia do colóforo foram 

negligenciadas na descrição de N. schubarti. Já a descrição de N. arlei carece de 

informações em relação a quetotaxia cefálica, posição de tricobótrias e presença de 

sensilas. Nesse contexto, o reconhecimento de novas espécies para o gênero e sua 

descrição detalhada irá contribuir adicionando caracteres morfológicos até então 

desconhecidos para o táxon. Por outro lado, o registro e a descrição de novas espécies 

permitem o planejamento e esforços de futuras ações no campo da conservação ambiental.  

3. Objetivos 

3. 1 Objetivo geral 

Descrever novas espécies do gênero Nothobrya provenientes das Regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. 

3. 2 Objetivos específicos   

● Descrever duas novas espécies para o gênero Nothobrya;  

● Apresentar uma diagnose detalhada e atualizada do gênero; 
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● Nomear a quetotaxia dorsal e traçar as fórmulas sensilares do tronco de Nothobrya 

spp.; 

● Comparar as duas novas espécies encontradas com as outras do gênero; 

● Comparar o gênero Nothobrya com táxons basais inseridos dentro de 

Nothobryinae e Orchesellinae; 

● Criar chave de identificação para as espécies de Nothobrya. 

4. Material e métodos 

4. 1 Área de Coleta 

 

As coletas foram realizadas no Sítio Zangarelhas município de Jardim do Seridó, 

Rio Grande do Norte e no município de Porto Velho, Rondônia. 

  O Sítio Zangarelhas está localizado no município de Jardim do Seridó, Rio Grande 

do Norte, entre as coordenadas 06°36’21,43” S; 36°44’43,32” O (Fig.8). Situado na 

mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Oriental, o município de Jardim 

do Seridó, fica a 246 km da capital Natal, ocupando uma área de 367.645 km², com 

altitude média de 236 m (IBGE, 2017). Apresenta temperatura anual média de 27,5°C, 

umidade relativa do ar de 59% e índice pluviométrico anual médio de 684. 8 mm/ano 

(PRODEEM, 2005; Diniz, 2015). As chuvas são irregulares, mas geralmente se 

concentram nos meses de fevereiro a abril. O clima é semiárido, os solos são classificados 

como Bruno Não Cálcico e litólicos eutróficos, caracterizados por serem rasos e 

pedregosos e suscetíveis a erosão (PRODEEM, 2005). O perfil de vegetação é de 

Caatinga hiperxerófila com predominância de cactáceas e outras espécies como o pereiro 

(Aspidosderma pyrifolium, Mart & Zucc) faveleira (Cnidoscolus phyllacanthus, Pax & 

Hoffm), jurema preta (Mimosa hostilis, Benth), marmeleiro (Croton sondeianus, Kunth) 

e catingueira (Caesalpinia pyramidalis, Pax & Hoffm) (Costa et al., 2009). 
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Figura 8. Mapa de localização e perfil da área de estudo no Sítio Zangarelhas, em Jardim do Seridó-RN. 

 

No município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, as coletas foram 

realizadas próximo ao Instituto de Pesquisas Patológicas do INPA, entre as coordenadas 

08°46'36" S, 63°52'18" O (Fig.9). O município de Porto Velho ocupa uma área 34.090 

km² com altitude média de 85 m (IBGE, 2017). Apresenta temperatura anual média de 

26°C, umidade relativa do ar de 87% e índice pluviométrico 2.286 mm/ano com chuvas 

concentradas nos meses de janeiro a março (Condé et al., 2013). O clima é tropical 

chuvoso, os solos predominantes são os Latossolos vermelhos, com fertilidade alta, 

profundos e porosos (Franke et al., 2005). A vegetação da região apresenta áreas de 

Floresta ombrófila aberta; Floresta ombrófila densa; Floresta estacional semidecidual; 

Savana (Cerrado) e Áreas das formações pioneiras de influência fluvial (Bezerra et al., 

2010). 
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Figura 9. Mapa de localização e perfil da área de estudo em Porto Velho, Rondônia. 

4.2 Métodos de coleta e identificação 

 

No Sítio Zangarelhas, município de Jardim do Seridó, foi realizada uma coleta no 

período chuvoso, no mês de março de 2017. O material biológico foi coletado por: França, 

J. S. & Siqueira, O. J. R. Os pontos amostrados foram áreas de plantações de hortaliças 

(alface). No município de Porto Velho, foi realizada uma coleta no período chuvoso no 

mês de março de 2014 por Pereira, M. J. Para tanto foram escolhidos remanescentes 

urbanos de Floresta Amazônica. Em ambas as áreas, os espécimes foram capturados com 

armadilhas de queda do tipo pitfall trap (Fig.10A), que consistiram em copos plásticos de 

400 ml instalados rente ao solo ao nível do folhiço, contendo etanol 70% e através de 

aspiradores entomológicos (Fig.10B), com amostras de solo dispostas em bandejas 

plásticas e coleta dos espécimes ativa. 
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Figura 10. Métodos de captura. (A) Pitfall trap instalado no solo; (B) Aspirador entomológico.  

4.3 Procedimentos laboratoriais   

 

Os espécimes de Nothobrya sp. nov. 2 foram concedidos (em álcool) da coleção 

entomológica do INPA. Todo o material biológico foi triado e morfotipado sob 

microscópio estereoscópico Leica EZ4 (Fig. 11A) e armazenados em frascos criogênicos, 

contendo etanol 70%. Em seguida, os espécimes foram despigmentados (diafanizados), 

já que sua coloração dificulta a visualização das estruturas. Nessa etapa, os espécimes são 

alocados em uma poça da placa de Kline (placa escavada), contendo Líquido de Nesbitt 

(solução despigmentadora) e posteriormente levados a uma chapa aquecedora para 

acelerar o processo de despigmentação (Fig.11B); após o clareamento, os espécimes 

foram transferidos para outro compartimento da placa de Kline e imersos em Líquido de 

Arlé, uma solução clarificadora e conservadora. Por fim estes foram montados em 

lâminas semipermanentes, utilizando-se Líquido de Hoyer como agente fixador 

(Christiansen & Bellinger 1980–1998). As lâminas foram levadas a uma estufa com 

temperatura média de 50° C, durante aproximadamente três dias, seladas com esmalte 

incolor e etiquetadas. Os espécimes foram identificados com auxílio de microscópio 

óptico Leica DM500 (Fig.11C, D) e auxílio de bibliografia específica. Também foi 

utilizado microscopia eletrônica de varredura (MEV). Nessa técnica, os espécimes foram 

transferidos do etanol 100% e posteriormente borrifados com ouro, utilizando os 

equipamentos BAL-TEC CPD 030 e BAL-TEC SPD 050, respectivamente. As imagens 

foram tiradas em microscópio eletrônico de varredura LEO VP 435. 
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Figura 11. (A) Microscópio estereoscópico e reagentes utilizados na montagem de lâminas; (B) 

Aceleramento do processo de despigmentação utilizando a chapa aquecedora; (C) Microscópio óptico com 

câmara clara e espécime em lâmina; (D) Espécime observado sob microscópio óptico (10 μm). 

4. 4 Análises morfológicas 

 

Para a descrição das novas espécies de Nothobrya foram desenhados com o 

auxílio de microscópio óptico com câmara clara as seguintes estruturas: ápice dos 

artículos antenais III e IV; quetotaxia dorsal da cabeça, do meso e metatórax e dos cinco 

primeiros segmentos abdominais, padrão ocular e cerdas interoculares, quetotaxia do 

triângulo labial, morfologia do palpo labial, papilas labrais, número de espinhos do órgão 

metatrocanteral, formas dos complexos empodiais, colóforo, tenáculo, forma do mucro e 

região distal da fúrcula e placa manubrial. Também foram tiradas medidas morfométricas 

dos holótipos. Neste trabalho, a quetotaxia dorsal da cabeça segue Mari Mutt, 1979 

baseada em Dicranocentrus Schött, 1893, com adaptações dos gêneros Entomobrya 

Rondani, 1861, Seira Lubbock, 1890, Heteromurtrella Mari Mutt, 1979 (Jordana & 

Baquero, 2005; Soto-Adames, 2008, Cipola et al., 2016).  Já a quetotaxia dorsal do tronco 

(tórax e abdome) segue a terminologia de Szeptycki, 1979 para Orchesella Templeton, 

1836.  
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A nova diagnose do gênero foi criada baseada na descrição e redescrição de N. 

schubarti Arlé, 1961, N. arlei Silveira & Mendonça, 2016 e nos dados obtidos com a 

descrição das duas novas espécies apresentadas neste trabalho. 

5. Resultados  

  A seguir são apresentadas a nova diagnose e a descrição de duas novas espécies 

de Nothobrya, como também a quetotaxia dorsal nomeada (exceto da cabeça) de N. arlei 

para fins de comparação entre as espécies do gênero. A figura 12 sumariza os símbolos 

utilizados nas descrições.  

 

 

Figura 12. Lista de símbolos usados na descrição da quetotaxia dorsal das espécies de Nothobrya desse 

trabalho.  

5.1. Diagnose de Nothobrya 

 

Família Entomobryidae Schäffer, 1896  

Subfamília Nothobryinae Zhang & Deharveng, 2015 

Gênero Nothobrya Arlé, 1961 

 

Diagnose. Hábito intermediário entre entomobriídeo e isotomídeo. Escamas ausentes. 

Quetotaxia dorsal secundária presente, cabeça e tronco com numerosas micro e 

mesocerdas secundárias; escamas corporais ausentes. Quetotaxia dorsal das macrocerdas 

pluriquetosa (com múltiplos secundários das macrocerdas primárias). Antenas com 4+4 

segmentos (artículos I e II subsegmentados). Bulbo apical da ant. IV ausente, ant. IV 

geralmente com projeção subapical. Papilas labrais muito desenvolvidas, em forma de 

garras, fórmula da quetotaxia labral 4/5/5/4. Órgão pós-antenal simples, com uma única 

vesícula, presente. 8+8 olhos. Órgão metatrocanteral com 3-32 cerdas espiniformes. 

Tenáculo com mais de duas ou mais cerdas, lisas ou multiciliadas. Segmento abdominal 
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IV curto, menos de duas vezes o comprimento do terceiro na linha média do corpo. 

Fórmula das tricobótrias abdominais Abd. II a IV: 2/3/2. Dentes da fúrcula crenulados, 

mucro falcado (Adaptado de Baquero et al., 2004; Silveira & Mendonça, 2016). 

5.1.1 Nothobrya sp. nov. 1 

 

Material tipo: Holótipo macho, Brasil, Rio Grande do Norte, Jardim do Seridó, 

Sítio Zangarelhas, 22/III/2017. França, J. S. & Siqueira, O. J. R col. Parátipo: 6 fêmeas e 

4 machos. Material depositado na Coleção de Collembola do Centro de Biociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CC/UFRN). 

 

Diagnose: Cabeça amarela pálida, Ant. I-IV com bandas arroxeadas. Fórmula das 

macrocerdas dorsais cefálicas: 5-6 An, 6-7 A ,7-8 M, 8 S, 1-2 Ps, 2 Pa. Cerdas pré- labrais 

lisas. Fórmula das macrocerdas do tronco: Th. II com 1 a, 7-9 m e 25-28 p. Th III com 

12-13 a, 11-13 m e 21-22 p. Abd. I com 5 a, 5 m. Abd. II com 6 a, 4-5 m. Abd. III com 3 

a, 3 m e 3-4 p. Abd. IV com 10 macrocerdas centrais (3 A, 3 B, 1 C, 1 T) e 10 macrocerdas 

laterais (3 E, 4 F, 3 Fe). Órgão metatrocanteral com 27 a 32 cerdas espiniformes. Tenáculo 

com 3-4 cerdas multiciliadas. 

 

Descrição da espécie: Comprimento total do corpo do holótipo 1,83 mm. Habitus 

intermediário entre entomobriídeo e isotomídeo (Fig.13). Cor de espécime em álcool 70% 

amarelo pálido, com pigmento azul arroxeado listrado nas antenas, tórax e abdome. 

Ausência de escamas no corpo.  
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Figura 13. Habitus de Nothobrya sp. nov. 1. 

Cabeça. Antenas menores do que o comprimento do corpo, com comprimento 

total de 0,82 mm no holótipo. Antenômeros I: 29,55; II: 78,8; III 39,4; IV: 108,3; V: 

118,2; IV: 147,7 μm. Antenas com seis segmentos, primeiro e segundo antenômeros 

subsegmentados. Antena IV com uma projeção subapical, e dois tipos de cerdas: cerdas 

multiciliadas e sensilas lisas (Fig.14A). Órgão apical do terceiro segmento antenal com 

dois bastões sensoriais e três sensilas guardas (Fig.14B). Olhos 8 + 8, lentes 'A' e 'B' 

maiores e 'G' e 'H' menores; 4 cerdas interloculares presentes (p, q, r, s, sendo p 

macrocerda e q, r e s mesocerda) como na Fig. 14C. Órgão pós-antenal presente. 

Quetotaxia dorsal da cabeça como na Fig. 14D com: 5-6 macrocerdas pré antenais (Série 

An); 6-7 macrocerdas anteriores (A0, A1, A1p, A2-5; A1 presente ou ausente), 7-8 

macrocerdas médio oculares (M0-4, M0p-1p; M0 presente ou ausente), 8 macrocerdas 

suturais (S0-6), 1-2 macrocerdas pós-suturais (Ps2 e Ps5; Ps2 presente ou ausente); 2 

cerdas pós-occipitais anteriores (Pa5 macrocerda e Pa6 tricobótria pós-ocular).  
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Figura 14. Nothobrya sp. nov. 1: (A) Ápice do antenômero IV mostrando a projeção subapical; (B) Ápice 

do antenômero III; (C) Mancha ocular; (D) Quetotaxia dorsal cefálica.  
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Quetotaxia posterior da cabeça com amplo número de macrocerdas de homologia 

imprecisa (cerdas não nomeadas). Cerdas labrais e pré-labrais lisas, com fórmula labral 

4/5/5/4 (Fig. 15A). Palpo labial com 5 papilas: A (0), B (5), C (0), D (4), E (4) + l. p. 

(processo lateral). Papila hispostomal (H) omitida no desenho. Cerdas do triângulo labial: 

M1-2 ou M1-4 multiciliadas (apresentando polimorfismo); e lisa; L1 multiciliada; l2 lisa; 

R menor que a série M e multiciliada; a1-5 lisas; a4-5 curtas (Fig.15B).   

 

 

 

Figura 15. Nothobrya sp. nov. 1: (A) Cerdas pré-labrais e labrais; (B) Triângulo labial.  
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Quetotaxia dorsal do tronco. Fórmula das sensilas: 22/166+4; fórmula das 

microsensilas: 10/10100. Th. II (Fig. 16A) com 1 macrocerda anterior (a5), 7-9 

macrocerdas mediais (m1-2i2, m4-5; m4pi? e m5 presentes ou ausentes); 25-28 

macrocerdas posteriores (complexos p1-6e; três destas, incluindo p2e presentes ou 

ausentes). Th. III (Fig.16B) com 12-13 macrocerdas anteriores (complexo a1-3, 2-3 

cerdas com homologias incertas, a4-7); 11-13 macrocerdas mediais (m1-1a, m4-5a, m6-

6ep; m6i presente ou ausente e 1-2 próximas a m1); 21-22 macrocerdas posteriores 

(complexos p1-6; p1 presente ou ausente). Abdome. Abd. I (Fig. 17A) com 5 

macrocerdas anteriores (a1-3, a5-6); 5 macrocerdas mediais (m2-5i). Abd. II (Fig. 17B) 

com 7 cerdas anteriores (a1-3, a6-7 macrocerda e a5 tricobótria); 5-6 cerdas mediais (m3-

3ea e m5 macrocerdas; m3ei presente ou ausente e m2 tricobótria); 4 mesocerdas 

posteriores (p5?-p7). Abd. III (Fig. 17C) com 4 cerdas anteriores (a1-3 macrocerdas e a5 

tricobótria); 5 cerdas mediais (m2 e m5 tricobótrias; m3, am6, pm6 macrocerdas); 3-4 

macrocerdas posteriores (p4-7; p7 presente e ausente). Abd. IV (Fig. 17D) com pelo 

menos 10+10 sensilas; com 3 macrocerdas na série A (A2-3, A6); 3 macrocerdas na série 

B (B3-4, B6); 2 cerdas na série C (C1 mesocerda, C4 macrocerda); 3 cerdas na série T 

(T2 e T4 tricobótrias, T6 macrocerda); 4 cerdas na série E (E1-2 e E4 macrocerdas; E3 

mesocerda); 4 macrocerdas na série F (F1-3); 3 macrocerdas na série Fe (Fe2-4). Abd.V 

(Fig.17E) com 1 macrocerda anterior (a1); 5 macrocerdas mediais (m2-3, m5-5e) e 6 

cerdas posteriores (p1, p3-4, ap6 macrocerdas; p5-5a mesocerdas).  
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Figura 16. Quetotaxia dos segmentos torácicos de Nothobrya sp. nov. 1: (A) Th.II; (B) Th. III.  
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Figura 17. Quetotaxia dos segmentos abdominais de Nothobrya sp. nov. 1: (A) Abd.I; (B) Abd. II; (C) Abd. 

III; (D) Abd. IV; (E) Abd. V.  
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Apêndices do tronco. Órgão metatrocanteral com 27 a 32 cerdas espiniformes (Fig. 18A).  

Complexo empodial como na Fig. 18B; unguis com 3 dentes internos: 2 proximais 

pareados e 1 mediano interno não pareado; e com um par de dentes externos proximais; 

unguículus lanceolado, com margens lisas; tenent hair acuminado. Face anterior do 

colóforo com 18+18 cerdas multiciliadas (Fig. 18C); lateral flap com cerca de 19 cerdas 

lisas e 6 cerdas multiciliadas e (Fig. 18D); face posterior do colóforo com 1+1 cerda distal 

lisa e 12+12 cerdas proximais multiciliadas (Fig. 18E). Tenáculo com 3-4 cerdas 

multiciliadas (Fig. 18F). Placa manubrial com 3 pseudoporos e 5 cerdas multiciliadas 

(Fig. 18G). Dentes tipicamente crenulados, mucro falcado sem cerda mucronal (Fig. 

18H).  



39 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Apêndices do tronco de Nothobrya sp. nov. 1: (A) Órgão metatrocanteral; (B) Complexo 

empodial do terceiro par de pernas; (C) Face anterior do colóforo; (D) lateral flap; (E) Face posterior do 

colóforo; (F) Tenáculo; (G) Placa manubrial; (H) Fúrcula.  
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5.1.2 Nothobrya sp. nov. 2 

 

Material tipo: Holótipo macho, Brasil, Porto velho, Rondônia, 03/III/2014. 

Pereira, M.J. col. Parátipo: 3 fêmeas e 2 machos. Material depositado na Coleção de 

Collembola do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(CC/UFRN). 

 

Diagnose: Cabeça amarela pálida, Ant I-IV com bandas azuladas. Fórmula das 

macrocerdas dorsais cefálicas: 5-6 An, 7 A, 8 M, 7-9 S, 2 Ps e 2 P. Cerdas pré- labrais 

lisas. Fórmula das macrocerdas do tronco: Th. II com 1 a, 8 m e 20 p. Th III com 12-13 

a, 10-11 m e 18 p. Abd. I com 6 a, 8 m e 1 p. Abd. II com 5 a, 6 m. Abd. III com 4-5 a, 3 

m e 2 p. Abd. IV com 11 macrocerdas centrais (3 A, 3 B, 2 C, 1 T) e 11 macrocerdas 

laterais (4 E,4 F, 3 Fe). Órgão metatrocanteral com 17 a 22 cerdas espiniformes. Tenáculo 

com 3 cerdas lisas. 

 

Descrição da espécie: Comprimento total do corpo do holótipo 1,73 mm. Habitus 

intermediário entre entomobriídeo e isotomídeo (Fig.19). Cor de espécime em álcool 70% 

amarelo pálido, com pigmento roxo listrado nas antenas, tórax e abdome. Ausência de 

escamas no corpo.  

 

 

Figura 19. Habitus Nothobrya sp. nov. 2 Foto de Nikolas Cipola.  

Cabeça. Antenas menores do que o comprimento do corpo, com o comprimento 

total de 0,74 mm no holótipo. Antenômeros I: 29,55; II: 68,9; III 29,5; IV:118,3; V:147,7; 

IV: 157,7 μm. Antenas com seis segmentos, primeiro e segundo antenômeros 
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subsegmentados (Fig.20A). Antena IV com uma projeção subapical, e dois tipos de 

cerdas: cerdas multiciliadas e sensilas lisas (Fig.20B e 21A). Órgão apical do terceiro 

segmento antenal com três bastões sensoriais e três sensilas guarda (Fig. 21B). Olhos 8 + 

8, lentes 'A' e 'B' maiores e G' e 'H' menores; 4 cerdas interloculares presentes (p, q, r, s, 

sendo p macrocerda e q, r e s mesocerda). (Fig. 21C). Orgão pós-antenal presente. 

Quetotaxia dorsal da cabeça como na Fig. 21D com: 5-6 macrocerdas pré antenais (Série 

An); 7 macrocerdas anteriores (A0-A1p, A2-5) 8 macrocerdas médio oculares (M0-4,) 

7-9 macrocerdas suturais (S0-3; S2 e S3 presentes ou ausentes, S4-S6), 2 macrocerdas 

pós-suturais (Ps3 e Ps5); 2 cerdas pós-occipitais anteriores (Pa5 macrocerda e Pa6 

tricobótria pós-ocular). Quetotaxia posterior da cabeça com amplo número de 

macroquetas de difícil homologia (cerdas não nomeadas). Cerdas labrais e pré-labrais 

lisas, com fórmula labral 4/5/5/4 (Fig. 22A); Palpo labial com 6 papilas: H (2) A (0), B 

(5), C (0), D (4), E (4) + l.p.; (processo lateral). Cerdas de triângulo labial apresentando 

polimorfismo: M1 e M2 multiciliadas ou lisas; M2 presente ou ausente; e lisa ou 

multiciliada; L1 multiciliada; l2 lisa, R multiciliada ou lisa; a1-5 lisas; a4 e a5 curtas 

(Fig. 20C e 22B). 
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Figura 20. MEV de Nothobrya sp. nov. 2: (A) Segmentos antenais mostrando a subdivisão no primeiro e 

segundo artículo; (B) Ápice do quarto artículo antenal com seta apontando para as sensilas lisas; (C) 

Triângulo labial; (D) Complexo empodial do terceiro par de pernas. Escalas A- B (10 μm) C-D (20 μm). 

Foto de Nikolas Cipola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

Figura 21. Nothobrya sp. nov. 2 :(A) Ápice do antenômero IV mostrando a projeção subapical; (B) Ápice 

do Antenômero III; (C) Mancha oceolar; (D) Quetotaxia dorsal cefálica.  
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Figura 22. Nothobrya sp. nov. 2:(A) Cerdas pré labrais e labrais; (B) Triângulo labial.  

 

Quetotaxia dorsal do tronco. Fórmula das sensilas: 22/166+5; fórmula das 

microsensilas: 10/10100. Th. II (Fig. 23A) com 1 macrocerda anterior (a5), 8 

macrocerdas mediais (m1-2i2, m4-5); 20 macrocerdas posteriores (complexos p1-6e). 

Th. III (Fig. 23B) com 12-13 macrocerdas anteriores (complexo a1-3, a4-a7, 3 cerdas 

com homologias incertas); 10-11 macrocerdas mediais (m1-m1a, m4-6pe; m1 presente 

ou ausente e 1 cerda próxima a m1) 18 macrocerdas posteriores (complexos p1-6). 
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Abdome. Abd. I (Fig. 24A) com 6 macrocerdas anteriores (a1-3, a5-6); 8 mediais (m2-

5i2) e 1 macrocerda posterior (p6i?). Abd. II (Fig. 24B) com 6 cerdas anteriores (a1-3 e 

a6 macrocerdas; a5 tricobótria), 7 cerdas mediais (m3-3ea macrocerdas e m2 tricobótria); 

2 mesocerdas posteriores (p6-7). Abd. III (Fig. 24C) com 5-6 cerdas anteriores (a1-3, a4? 

e a6 macrocerdas; a5 tricobótria; a6 presente ou ausente), 6 mediais (m2 e m5 

tricobótrias; m3, am6, pm6 macrocerdas e m3e mesocerda); 2 macrocerdas posteriores 

(p6-7). Abd. IV (Fig. 24D) com pelo menos 12+12 sensilas; com 3 macrocerdas na série 

A (A2-3?, A6); 3 macrocerdas na série B (B3-4, B6); 2 macrocerdas na série C (C1-4); 3 

cerdas na série T (T2 e T4 tricobótrias; T6  macrocerda); 4 macrocerdas na série E (E1-

4); 4 macrocerdas na série F (F1-3); 3 macrocerdas na série Fe (Fe2-4). Abd. V (Fig. 24E) 

com 1 mesocerda anterior (a1); 5 macrocerdas mediais (m2-3, m5-5e) e 6 cerdas 

posteriores (p1, p3-5 e ap6 macrocerdas; p5a mesocerda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

Figura 23. Quetotaxia dos segmentos torácicos de Nothobrya sp. nov. 2: (A) Th.II; (B) Th. III.  
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Figura 24. Quetotaxia dos segmentos abdominais Nothobrya sp. nov. 2:(A) Abd. I; (B) Abd. II; (C) Abd. 

III; (D) Abd. IV; (E) Abd. V.  
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Apêndices do tronco. Órgão metatrocanteral com 17-22 cerdas espiniformes (Fig. 25A).  

Complexo empodial como na Fig.20D e 25B; unguis com 3 dentes internos: 2 proximais 

pareados e 1 mediano interno não pareado; e com um par de dentes externos proximais; 

unguículus lanceolado, com margens lisas; tenent hair acuminado (Fig. 20D; Fig. 25B). 

Colóforo. Lateral flap com cerca de 18 cerdas lisas (Fig. 25C); face posterior do colóforo 

com 1+1 cerda distal lisa e 8 cerdas proximais multiciliadas (Fig.25C). Tenáculo com 3 

cerdas lisas (Fig.25D).  Placa manubrial com 2 pseudoporos e 5 cerdas multiciliadas (Fig. 

26A). Dentes tipicamente crenulados, mucro falcado sem cerda mucronal (Fig.26B).  
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Figura 25. Apêndice do tronco de Nothobrya sp. nov. 2: (A) Órgão metatrocanteral; (B) Complexo 

empodial do terceiro par de perna; (C) Lateral flap e face posterior do colóforo; (E) Tenáculo.  
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Figura 26. Nothobrya sp. nov. 2: (A) Placa manubrial; (B) Fúrcula.  
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5.1.3 Quetotaxia de Nothobrya arlei Silveira & Mendonça, 2016 

 

 A seguir é apresentada a quetotaxia detalhada de N. arlei, como apresentado na 

descrição original (Silveira & Mendonça, 2016), nomeada seguindo as descrições 

apresentadas neste trabalho e Szeptycki 1979. A quetotaxia cefálica foi omitida na 

descrição original e por isso não é apresentada. 

 

Quetotaxia do Th.II (Fig.27A) e Th. III (Fig.27B) de Nothobrya arlei. 

 

 

 

 

Figura 27. Quetotaxia dos segmentos torácicos de Nothobrya arlei: (A) Th.II.; (B) Th. III. 
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Quetotaxia do Abd. I (Fig.28A); Abd. II (Fig.28B); (C) Abd. III (Fig.28C); Abd. 

IV(Fig.28D) e Abd. V (Fig.28E) de Nothobrya arlei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Quetotaxia dos segmentos abdominais Nothobrya arlei:(A) Abd. I; (B) Abd. II; (C) Abd. III; (D) 

Abd. IV; (E) Abd. V. 
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6. Discussão 

  

A diagnose atualizada de gênero aqui proposta inclui novas informações, 

especialmente o número de cerdas espiniformes no órgão metatrocanteral. Essa 

informação é importante porque a tribo Nothobryini sensu Soto-Adames et al., 2008 foi 

criada para abrigar apenas Nothobrya schubarti, única espécie do gênero conhecida até 

então, pois esta apresenta apenas 3 a 4 cerdas no órgão metatrocanteral. De fato, a espécie 

é o único representante de Entomobryidae com tão poucas cerdas espiniformes no 

metatrocanter, o que foi interpretado como uma característica única para Nothobryini. 

Com a descrição de N. arlei Silveira & Mendonça, 2016 ficou evidente que esse número 

poderia ser maior, chegando a 15 e se igualando a outros gêneros de menor porte (menores 

que 1,5 mm) de Entomobryoidea, como Pseudosinella, Schäffer, 1897. A descrição de 

Nothobrya sp. nov. 1 indica que esse número pode ser ainda maior, chegando a 32, 

reforçando que a característica é frágil para sustentar a tribo. A melhor característica para 

tanto seria a forma do mucro, falcado, como sugerido por Zhang & Deharveng, 2015, 

característica essa que separa a tribo (ou subfamília de acordo com estes autores) dos 

demais Entomobryidae basais, os Orchesellinae. 

Comparando a quetotaxia dorsal da cabeça de Nothobrya sp. nov. 1 e Nothobrya 

sp. nov. 2 algumas diferenças podem ser apontadas como: na série S, Nothobrya sp. nov. 

1 apresenta 8 macrocerdas e Nothobrya sp. nov. 2 apresenta 7-9 macrocerdas. Na série 

Ps, Nothobrya sp. nov. 1 apresenta a macrocerda Ps2 e Nothobrya sp. nov. 2. a Ps3. No 

Th. II, Nothobrya sp. nov.1 possui 7-9 macrocerdas na série m e 25-28 macrocerdas na 

série p, enquanto Nothobrya sp. nov. 2 possui 8 macrocerdas na série m e 20 macrocerdas 

na série p, já N. arlei apresenta 9 macrocerdas na série m e 25 na série p. No Th. III, 

Nothobrya sp. nov. 1 e Nothobrya sp. nov. 2 apresentam 12-13 macrocerdas na série a, e 

N. arlei apresenta 7 macrocerdas na série a. Nothobrya sp. nov. 1 possui 11-13 

macrocerdas na série m, e 21-22 macrocerdas na série p. Nothobrya sp. nov. 2 apresenta 

10-11 macrocerdas na série m e 18 macrocerdas na série p, enquanto N. arlei apresenta 7 

macrocerdas na série m e 17 macrocerdas na série p. 

No abd. I, Nothobrya sp. nov. 1 apresenta 5 macrocerdas na série a; na série m 

apresenta 5 macrocerdas e na série p 2 mesocerdas, divergindo de Nothobrya sp. nov. 2  

que possui 6 macrocerdas na série a; 8 macrocerdas na série m e 1 macrocerda na série p, 

já N. arlei possui 4 macrocerdas na série a e 9 macrocerdas na série m. No abd. II, 
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Nothobrya sp. nov.1 possui 6 macrocerdas na série a; 4-5 macrocerdas na série m e 4 

mesocerdas na série p; Nothobrya sp. nov. 2 e N. arlei apresentam 5 macrocerdas na série 

a e 6 macrocerdas na série m. Na série p Nothobrya sp. nov. 2 possui 2 mesocerdas. 

No abd. III, Nothobrya sp. nov.1 e N. arlei apresentam 3 macrocerdas na série a. 

Todavia Nothobrya sp. nov.1 possui 3-4 macrocerdas na série p e N. arlei 2 macrocerdas. 

Nothobrya sp. nov. 2 apresenta 4-5 macrocerdas na série a e 2 macrocerdas na série p. 

Todas as três espécies possuem 3 macrocerdas na série m nesse segmento. No abd. IV  

Nothobrya sp. nov. 1 e Nothobrya sp. nov. 2 apresentam 4 macrocerdas na série F e 3 

macrocerdas na série Fe, já N. arlei possui 2 macrocerdas na série F e 1 macrocerda na 

série Fe, além de 2 macrocerdas na série Ae (não encontrada em Nothobrya sp. nov. 1 e 

Nothobrya sp. nov. 2). No abd.V, Nothobrya sp. nov. 1 e Nothobrya sp. nov. 2 apresentam 

5 macrocerdas na série m, sendo 4 em N. arlei. A tabela 2 mostra todas as diferenças na 

quetotaxia das três espécies citadas. 

 

Tabela 2. Comparação da quetotaxia dorsal detalhada das espécies de Nothobrya. 

 

Outras comparações também podem ser feitas em relação a quetotaxia do  

triângulo labial e número de cerdas na face dorsal da placa manubrial (não descrito em N. 

arlei e N. schubarti). Nothobrya sp. nov. 1 apresenta no triângulo labial, duas a quatro 

cerdas na série M, sendo M1-2 ou M1-4 multiciliadas; cerda e lisa e cerda R reduzida e 

multiciliada. Em Nothobrya sp. nov. 2 há duas cerdas na série M, na quais as cerdas M1 

e M2, podem ser multiciliadas ou lisas; e a cerda R e a cerda e podem ser multiciliadas 

ou lisas. Ambas espécies apresentam a face dorsal da placa manubrial com 5 cerdas 

multiciliadas.  

Nothobrya sp. nov. 1 e Nothobrya sp. nov. 2 compartilham com as demais 

espécies do gênero o habitus e o padrão de pigmentação corporal, que varia de azul a roxo 

nas antenas, e borda superior do tórax e abdome. Contudo, essas espécies podem ser 

                                                                   

Características  

Espécies  

Nothobrya 

schubarti 

Nothobrya  

arlei 

Nothobrya  

sp. nov. 1 

Nothobrya  

sp. nov. 2 

Macrocerdas dorsais da cabeça  ? ? 8S+Ps5 7-9S+Ps3 

Macrocerdas do Th. II  ? 9m+25p 7-9m+25-28p 8m+20 p 

Macrocerdas do Th. III  ? 7m+17p 11-13m+21-22 p 10-11m+18p 

Macrocerdas do Abd. I  ? 4a+9m 5a+ 5m 6a+8m+1p 

Macrocerdas do Abd. II  ? 5a+6m 6a+ 4-5m 5a+ 6m 

Macrocerdas do Abd. III  ? 3a+3m+2p 3a+3m+3-4p 4-5a+3m+2p 

Macrocerdas do Abd. IV ? 2Ae+2f1+1fe 4f1+3fe 4f1+3fe 

Macrocerdas do Abd. V ? 4m 5m 5m 
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diferenciadas entre si especialmente pelo número de cerdas espiniformes no órgão 

metatrocanteral e número de cerdas no tenáculo; Nothobrya sp. nov. 1 apresenta 27-32 

cerdas espiniformes no órgão metatrocanteral e 3-4 cerdas multiciliadas no tenáculo; 

Nothobrya sp. nov. 2 apresenta 17-22 cerdas espiniformes no órgão metatrocanteral e 

tenáculo com 3 cerdas lisas; N. schubarti apresenta órgão metatrocanteral com 3-4 cerdas 

espiniformes e tenáculo com 2 cerdas lisas. N. arlei apresenta 15 cerdas espiniformes no 

órgão metatrocanteral e 4 cerdas multiciliadas no tenáculo.  

Nothobrya sp. nov. 1, Nothobrya sp. nov. 2 e N. arlei compartilham entre si, a 

presença de uma projeção apical no sexto artículo antenal (não mencionado na descrição 

de N. schubarti); unguis com 3 dentes internos: 2 proximais pareados e 1 mediano interno 

não pareado e tenent hairs acuminados; em contraste, N. schubarti possui unguis com 

dois dentes internos e tenent hair truncado. No entanto, essas três primeiras espécies 

podem ser diferenciadas também em relação a fórmula das sensilas do tronco, número de 

cerdas na face anterior e posterior do colóforo e número de cerdas no lateral flap. 

Nothobrya sp. nov.1 possui a fórmula das sensilas do tronco: 22/166+4; face anterior do 

colóforo com 18 cerdas multiciliadas; face posterior do colóforo com  1+1 cerda distal 

lisa e 12+12 cerdas multiciliadas e lateral flap com 19 cerdas lisas e 6 cerdas 

multiciliadas; Nothobrya sp. nov. 2  possui a fórmula da sensilas do tronco: 22/166+5; 

face anterior do colóforo desconhecida; face posterior do colóforo com 1+1 cerda distal 

lisa e 8+8 cerdas multiciliadas e lateral flap com 18 cerdas lisas; N. arlei possui fórmula 

sensorial 12/133+3; face anterior do colóforo com 16 cerdas multiciliadas; face posterior 

do colóforo com 10 cerdas multiciliadas e lateral flap com 12 cerdas multiciliadas. A 

tabela 3 exibe os principais caracteres comparativos para as espécies de Nothobrya.
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Tabela 3. Principais caracteres comparativos para as espécies de Nothobrya (Adaptado de Silveira & Mendonça, 2016).  
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Nothobrya schubarti 
 

PI, PE - 

BR 

? ? 3-4 2 (lisas) 2 (int) Tr ? ? ? ? 

Nothobrya arlei RJ-BR ? 12/133+3 15 4 (mult) 

 

3 (int) 

 

Ac 16 (mult) 10 (mult) 16 (mult) ? 

Nothobrya sp. nov. 1 RN-BR 

M1-2ou 

M1-4; 

 E; R 

22/166+4 27-32 3-4 (mult) 

 

3 (int)  

 

Ac 18 (mult) 

 

1+1 (lisa)  

 12 (mult) 

 

19 (lisas) 

6 (mult) 
5 (mult) 

Nothobrya sp. nov. 2 RO-BR 

 

M1-2  

E; R 

 

  

22/166+5 17-22 3 (lisas) 3 (int)  Ac ? 

1+1 (lisa) 

8 (mult) 

 

  18 (lisas)    5(mult) 

Legenda: (BR) Brasil; (PE) Pernambuco; (PI) Piauí; (RN) Rio Grande do Norte; (RJ) Rio de Janeiro; (RO) Rondônia; Ac (Acuminado); (int) interno; (mult) multiciliadas; 

(OMT) órgão metatrocanteral; Tr (Truncado); (+) presente; (-) ausente; (?) sem dados na literatura.  
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A quetotaxia dorsal das espécies de Nothobrya indica que existe um padrão 

conservado, compartilhado com os demais Nothobrinae (Capbrya e Hispanobrya) como 

também outros gêneros basais inseridos em Orchesellinae, sendo esses: Australotomurus 

Stach, 1947, Corynothrix Tullberg, 1877, Neorchesella Mari Mutt, 1981, Orchesella 

Templeton, 1836 e Orchesellides, Bonet, 1930.  

Os gêneros Capbrya e Hispanobrya diferem pouco entre si, compartilhando em 

sua morfologia quatro segmentos antenais, com a presença da vesícula apical no quarto 

artículo antenal (Fig 29A), órgão metatrocanteral com 3-4 cerdas espiniformes e ausência 

de tenent hair (Barra, 1999; Baquero et al., 2005). Em contraste, Capbrya destoa de 

Hispanobrya por apresentar fórmula labral 4/4/5/5, unguis com dois dentes externos 

emparelhados e dois dentes internos não emparelhados e unguículo liso (Fig. 29B); 

tenáculo com 1-2 cerdas (Barra, 1999). Já Hispanobrya apresenta fórmula labral ?/5/5/4, 

unguis com três dentes externos e dois dentes internos desemparelhados e unguículo liso; 

tenáculo com 1 cerda (Baquero et al., 2005). Nothobrya difere Capbrya e Hispanobrya 

por apresentar uma subsegmentação nos artículos I e II, órgão metatrocanteral com 3-32 

cerdas espiniformes e 2-4 cerdas no tenáculo. 

 

 

 

 

Figura 29. Alguns caracteres diferenciais em Capbrya (A) Presença da vesícula apical; (B) Complexo 

empodial, ausência de tenent hair. Modificado de Barra, 1999.  

Nothobrya compartilha com os táxons inseridos em Orchesellinae a fórmula das 

tricobótrias abdominais (Abd II a IV: 2/3/2), ausência de escama no corpo e fórmula das 

sensilas ms (descrita para alguns táxons de Orchessellinae). Por outro lado, esses táxons 

são facilmente diferenciados pela combinação dos seguintes caracteres morfológicos: 
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número de artículos antenais, sendo cinco em Autralotomurus (primeiro segmento antenal 

subdividido), quatro em Corynothrix e cinco ou seis em Orchesella (primeiro e segundo 

segmento antenal subdividido), cinco em Orchesellides (primeiro segmento antenal 

subdividido) e seis em Neorchesella (primeiro e segundo segmento antenal subdividido);  

ausência de órgão pós-antenal (presente apenas em Australotomurus e alguns grupos de 

Orchesella); número de cerdas do órgão metatrocanteral (3-32 em Nothobrya; 20 a 45 em 

Australotomurus; maior que 15 em Corynothrix, Orchesella e  Orchesellides e menor que 

15 em Neorchesella); número de cerdas tenáculo (2-4 em Nothobrya; 5-15 em 

Austrotomurus; 2-5 em Corynothrix; 1-2 em Orchesella e Neorchesella e 1-3 em 

Orchesellides); morfologia do mucro (falcado em Nothobrinae e bidentado em 

Orchesellinae) e presença de cerda mucronal (exceto em Australotomurus e alguns táxons 

inseridos em Orchesella) em Orchesellinae. Além disso, Australotomurus apresenta 

dimorfismo sexual, os machos possuem antenas claramente maiores que as fêmeas, com 

cerdas modificadas no Ant. III (Mari Mutt,1985). Um resumo dessas comparações é 

apresentado na Tabela 4 a seguir. 
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Tabela 4. Comparação entre Nothobrya e gêneros relacionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Bibliografia: 1Baquero et al., 2004; 2Baquero et al., 2005; 3Barra, 1999; 4Mari Mutt, 1981; 5Mari Mutt,1983; 6Mari Mutt, 1984; 7Mari Mutt, 1984;8Mari Mutt & Greenslade, 

1985; 9Silveira & Mendonça, 2016; 10Zhang & Deharveng, 2015. Legenda: (+) presente; (-) ausente; (OPA) órgão pós -antenal; (OMT) órgão metatrocanteral; trc (tricobótria); 

(Bid) bidenteado; (Fal) falcado; (?) sem dados na literatura. 
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 Nothobrya1,9 6 + 2/3/2 10/101 - - 3-32 2-4 Fal - 

Nothobryinae Capbrya 3 4 + 2/3/2 ? - - 3-4 1-2 Fal - 
 Hispanobrya2  4 + 2/3/2 ? - - 3-4 1 Fal  - 
 Australotomurus8 5 + 2/3/2 ? - + 20-45 5-15 Bid - 
 Corynothrix 6 4 - 2/3/2 ? - - >15 2-5 Bid + 

Orchesellinae Orchesella7,10 5/6 +/- 2/3/2 10/101 - - >15 1-2 Bid +/- 
 Orchellides5,10 5 - 2/3/2 10/101 - - >15 1-3 Bid +  
 Neorchesella4  6 - 2/3/2 ? - - <15 1-2 Bid + 
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6.1 Habitat e Conservação  

 

A diversidade e a abundância de populações de Collembola no solo é influenciada 

por diversos fatores, como exemplo: pH, temperatura, umidade, aeração, quantidade de 

matéria orgânica, cobertura vegetal e presença de compostos tóxicos (Salomon et al., 

2004, Cole et al., 2005). Algumas espécies de colêmbolos são consideradas 

bioindicadores da qualidade do solo, por apresentarem sensibilidade as variações 

ambientais e principalmente as perturbações antrópicas (Vegter et al., 1988; Zeppelini et 

al., 2009).  Entretanto, essa sensibilidade varia entre as espécies e algumas apresentam 

diferentes graus de resistência a diversos fatores ambientais (Cassagne et al., 2006) 

Nothobrya sp. nov. 1 foi coletado dentro de uma plantação de hortaliças (Fig. 30), 

onde o solo é contaminado pelo uso ininterrupto de agrotóxicos e fertilizantes, pelos 

últimos seis anos. Dentre agrotóxicos utilizados atualmente na área estão: aceprimide e 

imidaclopride, do grupo químico neonicotinóides, além de fertilizantes como a ureia. 

Entretanto, foi visualmente nítida a abundância de Nothobrya sp. nov. 1 no local, 

sugerindo uma tolerância do grupo e possível explicação para sua densidade 

populacional, porém, para a avaliação deste efeito são necessários estudos 

ecotoxicológicos. 

   

 

Figura 30. Área de coleta de Nothobrya sp. nov. 1.   
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Os  neonicotinóides são inseticidas neurotóxicos, derivados da nicotina, que agem 

suspendendo transmissão neural no sistema nervoso central de insetos, acarretando sua 

paralisia ou morte (Tomizawa & Casida 2005). Esses compostos são eficientes no 

controle de pulgões, cigarrinhas e moscas-brancas (Jeschke et al., 2010). Os estudos sobre 

o impacto desses inseticidas em invertebrados do solo não alvo são escassos e grande 

parte das pesquisas está direcionada na sua toxicidade em polinizadores e insetos 

aquáticos (Pelosi et al., 2013; Pisa et al., 2015). 

Alguns estudos onde foram analisados os efeitos da toxicidade de inseticidas da 

classe neonicotinóides (incluindo aceprimide e imidaclopride) em microartrópodes de 

solo verificaram a redução da população de Folsomia  candida (Collembola, Isotomidae),  

além de declínio em sua taxa reprodutiva  (Rocha et al., 2010; Gestel et al., 2017; Mabubu  

et al., 2017; Zaller,2016)  

O uso de fertilizantes químicos e orgânicos geralmente tem efeitos benéficos para 

a fauna do solo, já que aumentam a concentração de nutrientes presentes no solo, e 

representam uma fonte de alimento (Alves, et al., 2018). Além disso, a aplicação de 

fertilizantes químicos e orgânicos a longo prazo pode levar a diminuição do pH do solo 

(Wang et al., 2016). Os menores valores de pH solo e maior diversidade e abundância de 

microartrópodes do solo, dentre esses, colêmbolos e ácaros, foram encontrados em 

diferentes culturas adubadas com ureia e NPK, nos trabalhos de Bandyopadhyaya et al., 

2002 e Schütz et al., 2008. 

Nothobrya nov. sp. 2 foi coletado em uma área urbana, onde vegetação nativa foi 

modificada pelo desmatamento para construção civil e estradas para pavimentação. A 

retirada da cobertura vegetal reduz a oferta de alimentos no ambiente edáfico e leva perda 

de habitat (Lal, 1996, Maués et al., 2010). Além disso, o desmatamento altera as 

características físicas e químicas do solo (Faria et al., 2010). Essas alterações exercem 

influência direta sobre a diversidade e abundância da fauna edáfica (Coimbra et al., 2007, 

Patucci et al.,2018). Dessa forma também é possível sugerir que Nothobrya sp. nov. 2 

apresenta resistência a perturbações antrópicas. 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5420372/#CR46
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5420372/#CR37
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6.2 Chave de identificação paras as espécies de Nothobrya  

A seguir é apresentada a chave de identificação paras as espécies de Nothobrya. 

 

1. Unguis com dois dentes internos; tenent hair truncado; órgão metatrocanteral com 3-4 

cerdas espiniformes, tenáculo com 2 cerdas ...................................N. shurbarti Arlé, 1961  

- Unguis com três dentes na margem interna; tenent hair acuminado (Fig.31); órgão 

metatrocanteral com 15 ou mais cerdas espiniformes, tenáculo com 3 ou mais cerdas 

...........................................................................................................................................2 

 

Figura 31. Complexo empodial de N. arlei, com seta apontado para o tenent hair (acuminado). Modificado 

de Silveira & Mendonça, 2016. 

2. Órgão metatrocanteral com 15 cerdas (Fig.32A), face posterior do colóforo apenas com 

cerdas multiciliadas (Fig.32B)....................................N. arlei Silveira & Mendonça, 2016  

 

 Figura 32. (A) Órgão metatrocanteral com seta apontando para cerdas espiniformes e (B) Face posterior 

do colóforo com cerdas multiciliadas de Nothobrya arlei. 
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- Órgão metatrocanteral com mais de 17 cerdas espiniformes; face posterior do colóforo 

com 1+1 cerdas lisas distais...............................................................................................3 

3. Órgão metatrocanteral com 17-22 cerdas espiniformes (Fig.33A); tenáculo com 3 

cerdas lisas (Fig.33B).........................................................................Nothobrya sp. nov. 2 

 

 

Figura 33. (A) Órgão metatrocanteral com 17 cerdas espiniformes e (B) Tenáculo com 3+3 cerdas lisas em 

Nothobrya sp. nov. 2 

 

- Órgão metatrocanteral com 27-32 cerdas espiniformes (Fig.34A); tenáculo com 3-4 

cerdas multiciliadas (Fig.34B)............................................................Nothobrya sp. nov. 1 

 

 

Figura 34. (A) Órgão metatrocanteral com 27 cerdas espiniformes e (B) Tenáculo com 3-4 cerdas 

multiciliadas em Nothobrya sp. nov. 1 
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8. Conclusões 

 

   A descrição detalhada de duas novas espécies de Nothobrya, especialmente da 

quetotaxia dorsal, contribui elevando o número de caracteres comparativos para o grupo. 

Nesse contexto, apesar do estudo da quetotaxia ser uma ferramenta importante nas 

descrições e comparações entre as espécies de Collembola, alguns táxons (como é o caso 

dos Nothobryinae) não possuem quetotaxias detalhadas conhecidas.  

 As macrocerdas dorsais constantes em Nothobrya revelam um padrão de 

quetotaxia conservado compartilhado com os demais Nothobrinae (Capbrya e 

Hispanobrya), e outros gêneros basais inseridos em Orchesellinae, como 

Australotomurus, Corynothrix, Neorchesella, Orchesella e Orchesellides. Entretanto 

Nothobrya destoa desses táxons especialmente em relação ao número de artículos 

antenais, número de cerdas no órgão metatrocanteral, número de cerdas no tenáculo e 

morfologia do mucro. 

O reconhecimento de novas espécies para o gênero Nothobrya indica que existe 

uma riqueza taxonômica desconhecida esse grupo. Espera-se que os dados apresentados 

nesse trabalho possam fomentar estudos morfológicos, sistemáticos e até mesmo 

filogenéticos dentro dos Entomobryidae.  
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