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Resumo 

A Região Nordeste do Brasil, especificamente o Rio Grande do Norte, abriga remanescentes 

urbanos de Mata Atlântica com potencial diversidade biológica, porém ainda com um número 

bastante reduzido de registros de colêmbolos, particularmente, da subfamília Seirinae. Ao 

mesmo tempo, esses remanescentes urbanos têm uma grande influência antrópica, e o reconhe-

cimento de sua diversidade é de suma importância para o seu manejo e manutenção. Sendo 

assim, este trabalho tem por objetivo realizar um estudo taxonômico das espécies de Seirinae 

ocorrentes em parte destes remanescentes, através da análise de indivíduos depositados em co-

leções que foram coletados entre os períodos de julho 2013 a julho de 2017, com o uso de 

aspiradores entomológicos e armadilhas de queda (pitfall traps). Foram redescritas quatro es-

pécies do gênero Seira: S. paraibensis, S. arenicola, S. harena e S. brasiliana, utilizando novos 

métodos de montagem das lâminas, bem como descrição quetotáxica de estruturas não repre-

sentadas anteriormente. A espécie Seira dapeste, recentemente descrita na área de estudo, tam-

bém foi incluída no trabalho. S. arenicola quando comparada com S. brasiliana, S. coroatensis 

e S. mataraquensis apresenta divergências na quantidade de macroquetas da quetotaxia dorsal 

da cabeça como também na quantidade de espinhos do órgão metatrocanteral. S. paraibensis 

foi comparada com outras três espécies do gênero: S. harena, S. dapeste e S. diamantinae sina-

lizando diferenças no número de macroquetas da série “An” da quetotaxia cefálica e quantidade 

de espinhos no órgão metatrocanteral. S. harena comparada a S. dapeste, S. diamantinae e S. 

prodiga difere na quantidade de macroquetas da região cefálica, Abd I e Th III, pseudoporos 

da placa manubrial e espinhos do órgão metatrocanteral. S. brasiliana foi sinonimizada com S. 

potiguara e comparada com S. arenicola, S. jiboiensis e S. tinguira apresentando diferenças na 

quantidade de macroquetas do Abd. II e espinhos do colóforo posterior. Este trabalho além de 

mostrar a riqueza de colêmbolos em áreas de Mata Atlântica, contribui com o aumento do co-

nhecimento da fauna de Entomobryoidea para Região Nordeste do Brasil, gerando metadados 

que são úteis para manutenção e manejo do Parque Estadual Dunas de Natal. 

PALAVRAS-CHAVE: Entomobryinae, Entomobryoidea, riqueza taxonômica, Seirini, Seira. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

The northeastern region of Brazil, specifically Rio Grande do Norte state, holds several spots 

of Atlantic Rainforest with potentially large biological diversity, nevertheless still with a quite 

limited number of registers of springtails, particularly, of the subfamily Seirinae. At the same 

time, urban remnants of forested areas present great anthropic influence and the recognition of 

this diversity is the first step for their maintenance. This study had for main objective to perform 

a taxonomic study of the Seirinae species in such urban remnants, through the analysis of spec-

imens deposited at the Collembola Collection of UFRN, collected between the July 2013 to 

July of 2017 with entomological aspirators and pitfall traps. Four species of Seira were rede-

scribed in detail: S. paraibensis, S. arenicola, S. harena and S. brasiliana. S. dapeste, recently 

described from the study area was also included in the study. S. arenicola when compared with 

S. brasiliana, S. coroatensis and S. mataraquensis is dissimilar especially in number of macro-

chaetae on dorsal head as well as in the quantity of spines of the metatrocanteral organ. S. 

paraibensis was compared with another three species: S. harena, S. dapeste and S. diamantine 

signaling differences in the number of macrochaetae on “An” series of the cephalic chaetotaxy 

and quantity of spines on metatrocanteral organ. S. harena compared to S. dapeste, S. diaman-

tinae and S. prodiga differs in the quantity of the macrochaetae of cephalic region, Abd I, Th 

III, pseudopores in the manubrial plate and thorns on metatrocanteral organ. S. potiguara was 

identified as a junior synonym of S. brasiliana and it was compared with S. arenicola, S. jiboi-

ensis e S. tinguira, and all species differ in number of the macrochaetae of Abd II and ventral 

tube chaetotaxy. This study contributes with the increase of knowledge of Entomobryoidea 

fauna from Northeastern region of Brazil, producing metadata which can be used for mainte-

nance of Parque Estadual Dunas do Natal. 

Key words: Entomobryinae, Entomobryoidea, Seirini, Seira, taxonomic richness. 
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1 – Introdução 

 

1.1 Generalidades 

 

Os Collembola (Fig. 1) são pequenos artrópodes que medem entre 0,12mm a 17mm (a 

maioria das espécies tem entre 0,5 e 2mm), sendo um dos grupos de grande importância na base 

da cadeia alimentar por servirem de alimento para diferentes animais, além disso, juntamente 

com fungos e bactérias, os Colêmbolos realizam a decomposição da matéria orgânica e enri-

quecimento do solo, sobretudo por desempenhar funções relevantes na ciclagem de nutrientes 

nestes ambientes tendo como consequência a sustentação de florestas (Bellini & Zeppelini, 

2004; Palacios-Vargas, 1985; Athias et al., 1974; Zeppelini, 2012). Estes animais minúsculos 

também possuem uma série de adaptações que os permitem habitar diversos lugares como de-

sertos, regiões glaciares, cavernas, areia de dunas e praias, entre outros (Pozo et al., 1986). São 

encontrados em todos os continentes, dispondo de ampla distribuição geográfica e de grande 

abundância em ambientes terrestres (Hopkin, 1997; Bellinger et al., 1996-2019).  

Estes organismos são caracterizados basicamente por possuírem um par de antenas com 

quatro segmentos, três segmentos torácicos com um par de apêndices ambulacrais cada e seis 

segmentos abdominais. Na superfície ventral do primeiro segmento abdominal está o colóforo, 

que é a estrutura responsável pela absorção de água e por manter o animal aderido ao solo, no 

terceiro segmento o tenáculo e no quarto segmento a fúrcula, estrutura saltatória que, quando 

em repouso, fica presa ao tenáculo e possibilita aos colêmbolos um melhor deslocamento sobre 

os obstáculos, fuga dos predadores e locomoção (Bellini & Zeppelini, 2004; Bellinger et al., 

1996-2018). A figura 1 mostra um colêmbolo e suas principais estruturas.   
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Até os dias atuais foram descritos aproximadamente 8.900 espécies de colêmbolos em 

todo o mundo, entretanto, pesquisas estimam que em ecossistemas tropicais exista uma grande 

riqueza de colêmbolos não descrita, principalmente, na Região Neotropical (Bellinger et al., 

1996-2018;). Para esta região biogeográfica há o registro de aproximadamente 1.320 espécies, 

o que corresponde a um número relativamente baixo de registros quando comparado à domínios 

temperados (Mari-Mutt & Bellinger, 1990; 1996; Mari-Mutt et al., 1998-2009). Neste sentido, 

espera-se que o Brasil abrigue uma ampla riqueza taxonômica de Collembola com aproxima-

damente 5 mil espécies (Zeppelini, 2012). Por outro lado, hoje, existem pouco mais que 370 

espécies registradas no país, o que indica a necessidade de um maior esforço em taxonomia 

descritiva, como também em métodos moleculares para organização da sistemática do grupo e 

análise de possíveis espécies crípticas, colaborando assim com aumento do conhecimento dessa 

classe e de sua real distribuição (Bellinger et al., 1996-2018; Bellini & Zeppelini, 2004; Abran-

tes et al., 2010; 2012; Zeppelini et al., 2018).  

 

 

Figura 1. Anatomia externa de um colêmbolo Entomobryidae. Seira pseudoannulata Bellini & Zep-

pelini, 2008.  Modificado de Bellini & Zeppelini, 2008. 
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1.2 – Superfamília Entomobryoidea, Womersley, 1934 

Dentre os táxons de colêmbolos registrados no Brasil, mais de 200 espécies fazem parte 

da superfamília Entomobryoidea (Zeppelini et al, 2018), no entanto, estima-se que esse número 

de espécies seja muito inferior a fauna de colêmbolos que realmente existe no país (Abrantes et 

al., 2010, Zeppelini, 2012). Os Entomobryoidea (Fig. 1, 2) são caracterizados por seu corpo 

alongado e segmentado, com protórax reduzido – sem pronoto, com apêndices longos cobertos 

por cerdas e/ou escamas, quetotaxia dorsal heterogênea, macroquetas com ápice não afilado, 

tricobótrias pós oculares presentes e órgão metatrocanteral presente (Soto-Adames et al., 2008). 

No Brasil, Entomobryoidea abrange duas famílias: Entomobryidae e Paronellidae, que juntas 

apresentam um total de 227 espécies subdivididas em 20 gêneros. Distribuídos em 21 estados, 

estes grupos ocupam diversos nichos como cavernas, serapilheira da superfície do solo e dossel 

de árvores. As características que diferenciam estes dois grupos são apresentadas na Tabela 1 a 

seguir. A principal delas é a morfologia da fúrcula, onde os Entomobryidae apresentam o dens 

dorsalmente crenulado e o mucro em forma de garra curta, com um ou dois dentes; enquanto 

os Paronellidae apresentam o dens liso, com o mucro variado, mas nunca em forma de garra 

curta (Soto-Adames et al. 2008, Bellinger et al. 1996-2018). 
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Figura 2. Características gerais dos Entomobryoidea. (A) Orgão metatrocanteral, (B) Tricobótria pós 

ocular, (C) Escamas. Seira harena Godeiro & Bellini, 2014.  
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1.2.2 Família Entomobryidae Tömösvary, 1982  

Entomobryidae é a maior família de Collembola com cerca de 1839 espécies nominais 

reconhecidas (Cipola et al., 2018). No Brasil, este grupo abarca mais de 79 espécies descritas e 

possui ampla distribuição geográfica com seus integrantes registrados em aproximadamente 

80% do território nacional (Zeppelini et al, 2018). Entomobryidae (Fig. 4), abrange no país 6 

subfamílias sensu Zhang & Deharveng (2015): Entomobryinae Schaffer, 1896, Heteromurinae 

Zhang & Deharveng, 2015, Lepidocyrtinae Wahlgren, 1906, Nothobryinae sensu Zhang & 

Deharveng, 2015, Orchecellinae Börner, 1906 e Seirinae Yosii, 1961 e 12 gêneros: Amazhomi-

dia Cipola & Bellini, 2016, Dicranocentrus Schött, 1893, Entomobrya Rondani, 1961,  Hete-

romurtrela Mari Mutt, 1979, Lepidocyrtoides Schött, 1917, Lepidocyrtus Bourlet, 1839, Mas-

tigoceras Handschin, 1924, Nothobrya Arlé, 1961, Pseudosinella Schäffer, 1897, Rhychocyrtus 

Mendonça & Fernandes, 2007, Seira Lubbock, 1870 e Tyrannoseira Bellini & Zeppelini, 2011 

(Zeppelini et al, 2018). O grupo tem como características morfológicas órgão pós antenal pre-

sente ou ausente, apêndices compridos, quarto segmento abdominal duas vezes maior que o 

terceiro, complexo de cerdas em forma de leque ao redor das tricobótrias abdominais, órgão 

Características Entomobryidae Paronellidae 

Órgão pós-antenal + - 

Tenent hair clavado + - - 

Mucro Bidentado ou falcado Variado 

Dens Crenulado Liso 

Espinhos do Orgão metatrocanteral 3->15 > 15 

Segmentos antenais 4 – 6 4 – 5 

Cerdas do tenáculo  0 – 4  0 – 1  

Tabela 1. Características das famílias Entomobryidae e Paronellidae, modificada de Soto – Adames et 

al, 2008 
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metatrocanteral, geralmente com mais de 14 cerdas, dentes do mucro crenulado,  tenent hair 

clavado e mucro bidentado ou falcado  (Hopkins, 1997; Soto – Adames et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Seirinae Yosii, 1961  

Dentre as 7 subfamílias de Entomobryidae sensu Zhang & Deharveng (2015), Seirinae 

se destaca por ser a terceira maior subfamília de Entomobryidae contendo no presente 233 es-

pécies (Tabela 2), (Bellinger et al. 1996-2018). Tem como principais características o mucro 

falcado e dens sem espinhos, escamas presentes, apicalmente arredondadas, com dentículos 

fortemente esclerotizados, face ventral da fúrcula coberta por escamas uniformes, mesotórax 

com um deslocamento posterior de m1 em relação a m2 e a posição de a2 e a5 destacados do 

colar de cerdas, presença de m1 e m2 e ausência de a4, m4 e p4  no metatórax e presença de 

uma terceira tricobótria no Abd IV com  A3, B1, F2 e D1p ausentes tendo ainda D1 destacado 

do complexo de cerda da tricobótria e espinho mucronal ausente (Soto – Adames, 2008; Zhang 

& Deharveng., 2015). Essa subfamília contém apenas dois gêneros atualmente: Seira Lubbock, 

1870 e Tyrannoseira Bellini & Zeppelini, 2011 (Fig. 5), ambos encontrados no Brasil (Zeppe-

lini et al, 2018).  

 

Figura 4. Exemplo de espécime da família Entomobryidae. Seira dapeste. Fonte: Bellini et al., 2018.   
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Subfamílias Gêneros Espécies 

Bessoniellinae 1 1 

Entomobryinae 17 598 

Heteromurinae 11 142 

Lepidocyrtinae 15 684 

Nothobryinae 3 5 

Orchesellinae 5 129 

Seirinae 2 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 5. Representantes da subfamília Seirinae. (A) Tyrannoseira gladiata; (B) Seira caerucineria. 

Fonte: Zeppelini & Cipriano., 2012; Cipola et al., 2014. 

Tabela 2. Quantidade de gêneros e espécies por subfamília de Entomobryidae. sensu Zhang & Dehar-

veng 2015. (Bellinger et al. 1996-2018). 
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O gênero Seira Lubbock, 1870, possui grande riqueza e distribuição geográfica ampla, 

com seus representantes encontrados em climas temperados e tropicais, e mais facilmente ob-

servados em localidades de climas quentes (Christiansen & Bellinger, 2000; Godeiro e Bellini, 

2013-2015; Mari Mutt et al, 1998-2008). O grupo é o quarto maior gênero de Entomobryidae 

com 228 espécies descritas em todo o mundo, das quais 35 estão registradas no Brasil e 3 no 

Rio Grande do Norte, sendo elas: Seira coroatensis Godeiro & Bellini, 2015, Seira potiguara 

Bellini, Fernandes & Zeppelini, 2010 e Seira dapeste (Bellinger et al. 1996–2018; Bellini et al., 

2018).  

Este táxon foi subdividido em três subgêneros por Yosii, 1959: Lepidocyrtinus Börner, 

1903, Afroseira Yosii, 1959 e Seira s. str. Lubbock, 1870 (Yosii, 1959). No entanto, levando 

em consideração o fato de que esta subdivisão foi classificada quase que totalmente em espécies 

africanas ou asiáticas e que a maior parte das espécies, descritas para o gênero, se inserem em 

Seira s. str., a subdivisão tem sido omitida em algumas descrições mais recentes (Bellini et al., 

2018; Christiansen & Bellinger, 2000). Contudo, é possível observar características que distin-

guem os espécimes neotropicais do subgênero Lepidocyrtinus de Seira s. str. como: Macroque-

tas abauladas na região dorsal da fúrcula, tamanho do corpo, antenas longas, mesonoto proje-

tado fortemente sobre a cabeça e dente externo do unguis mais espaçado.     

O gênero Tyrannoseira Bellini & Zeppelini, 2011, é endêmico da Região Nordeste do 

Brasil contendo 5 registros na área e apenas 1 registro no Rio Grande do Norte, Tyrannoseira 

diabolica Bellini & Godeiro, 2012 (Bellini & Godeiro, 2012; Bellinger et al. 1996–2018; Zep-

pelini et al, 2018). Apesar de Seira e Tyrannoseira compartilharem semelhanças que os coloca 

dentro do grupo dos Seirinae, ambos são mais facilmente diferenciados no tamanho aumentado 

dos fêmures dos machos de Tyrannoseira, que contem espinhos curtos e fortes posicionados na 

porção ventral de cada fêmur, já Seira apresenta uma forma não modificada dos fêmures e 

ausência de tais espinhos (Fig. 6). Seira possui o ápice do tibiotarso com três fileiras de espinhos 

curtos, Tyrannoseira com uma fileira de espinhos longos e ápice curvado. Outras diferenças 

podem ser observadas na quetotaxia dorsal, como exemplo do Abd I em que Tyrannoseira não 

apresenta macroquetas diferentemente da maior parte das espécies de Seira (Bellini & Zeppe-

lini, 2011).  
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Nos últimos anos, as descrições taxonômicas dos Entomobryoidea, particularmente os 

Seirinae têm procurado observar e detalhar o maior número de características possíveis, ge-

rando assim um melhor esclarecimento sobre táxon (Bellini et al 2018; Godeiro & Bellini, 2015; 

Soto-Adames, 2008). É importante salientar, que o detalhamento morfológico das espécies e a 

apresentação de estruturas que anteriormente não eram representadas, traz mais conhecimento 

sobre o grupo e maior validade para sua classificação. Entretanto, as descrições mais antigas e 

mesmo parte das descrições recentes (como em Arlé, 1939, Christiansen & Bellinger, 2000, 

Bellini & Zeppelini 2008, 2009), exibem uma forma reduzida da quetotaxia dos espécimes, 

bem como a ausência de algumas estruturas que nas descrições mais atuais são apresentadas, o 

que gerou ao longo do tempo problemas como o de diagnoses dúbias e informações equivoca-

das. Neste contexto, as redescrições de espécies são de grande importância, tendo em vista 

apresentar mais informações taxonômicas sobre o grupo, assim como sanar possíveis problemas 

que ocorreram anteriormente. 

1.4 Mata Atlântica   

A Mata Atlântica Brasileira possui aproximadamente 26 espécies de Seirinae descritas, 

das quais três estão registradas no Rio Grande do Norte (Christiansen & Bellinger, 2000; Zep-

pelini et al, 2018). Esse bioma abriga uma grande riqueza faunística com aproximadamente 

1020 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos, 350 de peixes e ampla 

fauna de invertebrados (IBF, 2018; MMA, 2018). Quanto a flora, existem vários tipos de for-

mações florestais nativas sendo elas: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Flo-

resta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual, além 

A B 

Figura 6. Variação no fêmur dos Seirinae (A) Tyrannoseira sex; (B) Seira paraibensis. Fonte: Bellini 

& Zeppelini., 2011; Bellini & Zeppelini., 2009. 
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dos ecossistemas associados como manguezais, restingas, brejos de altitude, brejos interioranos 

e encraves florestais (MMA, 2018).  

A Mata Atlântica, além de sua grande biodiversidade, apresenta um alto índice pluvio-

métrico devido às chuvas de encosta provocadas pelas altas montanhas que interceptam as nu-

vens em curso e o clima tropical úmido com temperaturas elevadas (IBF, 2018). O solo apre-

senta um pH ácido, sempre úmido e bastante pobre, recebe pouca quantidade de luz, devido à 

baixa absorção dos raios solares em detrimento da alta e densa vegetação, contudo, a umidade 

e a grande quantidade de matéria orgânica presente, tornam o solo favorável para os organismos 

decompositores (fungos, bactérias e colêmbolos), possibilitando o aproveitamento do produto 

da decomposição (nutrientes e sais minerais) pelas plantas (IBUSP, 2018).  

Atualmente, este bioma ocupa no Brasil uma área de matas remanescentes de 102.012 

Km² que percorre desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Entretanto, devido a 

ocupação e atividades humanas ao longo do tempo, essa área tem diminuído e se fragmentado 

cada vez mais mantendo parcialmente cerca de 7,91% da mata original que antes era de 

1.315.460 km² (fig. 7) (SOSMA, 2015; IBF, 2018). Deste modo, a conservação dos remanes-

centes é de fundamental importância para a sociedade brasileira, pois visa proteger os recursos 

naturais, utilizando-os de forma racional e sustentável, proporcionando a população, qualidade 

de vida, lazer, geração de renda, ecoturismo, alimentação e outros benefícios. Entretanto, para 

isso, destaca-se a criação de Unidades de Conservação nessas áreas (MMA, 2018). 
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1.4.1 Mata Atlântica no Nordeste Brasileiro  

Na Região Nordeste do Brasil existem poucos remanescentes de Mata Atlântica que são 

considerados pontos de abrigo de ampla biodiversidade (CI, 2017). Originalmente essa área 

possuía cerca de 255.245 km² de Mata Atlântica, contudo, atualmente esse bioma dispõe de 

aproximadamente 19.427 km² o que mostra a alta influência antrópica na região (IBF, 2018). 

Esforços para tentar garantir a proteção desse bioma tem sido tomados ao longo dos anos e 

cerca de 424 Unidades de Conservação foram instituídas em todo o território do bioma no Brasil 

(Facema, 2016; MMA, 2018). O Rio Grande do Norte foi um dos estados mais afetados com 

as ações antrópicas (MMA, 2015). Entretanto, existem cinco unidades de conservação de Mata 

Figura 7. Áreas remanescentes de Mata Atlântica do Brasil. Modificado de SOSMA, 2015. 
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Atlântica no estado (Fig. 8), que juntas abrangem uma área de aproximadamente 88.668 hecta-

res de mata protegida, sendo destacado como uma das principais Unidades de Conservação o 

Parque Estadual Dunas do Natal (Idema, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Parque Estadual Dunas do Natal   

Criado em 1977, o Parque Estadual Dunas do Natal (Fig. 9), é uma das maiores Unida-

des de Conservação Urbana do Brasil e é a principal do estado englobando uma área de 1.172 

hectares de Mata Atlântica (IBF, 2018; Idema, 2013). Além de abrigar várias espécies endêmi-

cas de fauna e flora, o Parque possui uma importância fundamental para qualidade de vida das 

pessoas que residem na cidade (PD, 2015). Ele possibilita uma melhor interação entre os que 

visitam e a natureza, permite o desenvolvimento de atividades recreativas e de educação ambi-

ental e viabiliza a produção de pesquisas cientificas no local. Também vale salientar que as 

dunas contidas na área são responsáveis por proteger e realimentar o lençol de água que abas-

tece boa parte da cidade de Natal (Idema, 2013). Neste contexto, o Parque das Dunas tem por 

objetivo assegurar a preservação e conservação da Mata Atlântica e dos demais ecossistemas 

Figura 8. Unidades de Conservação de Mata Atlântica do RN. Modificado de Idema, 2013. 
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associados, além de oferecer lazer, possibilitar pesquisas científicas e garantir a proteção dos 

recursos genéticos da área (PD, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Justificativa   

A Mata Atlântica é conhecida pela grande diversidade faunística e florística que en-

globa, contudo, vem sofrendo ao longo dos anos com os desmatamentos e fragmentações de 

sua área pelas ações antrópicas. Aliando esses fatos a pesquisas que estimam  uma grande ri-

queza de Colêmbolos na área e a informações que gerem mais conhecimento a respeito do 

grupo, especificamente dos Seirinae, este trabalho busca registrar e redescrever espécies de 

Seirinae em áreas de Mata Atlântica de Natal/RN, mais especificamente no Parque Estadual 

das Dunas do Natal e adjacências, colaborando com o conhecimento do grupo e gerando dados 

fidedignos taxonômicos para o ideal reconhecimento e comparação das espécies e da fauna de 

Seirinae com outros Entomobryoidea, eliminando diagnoses dúbias, equivocadas ou impreci-

sas. Os registros também fomentarão maior conhecimento acerca da biodiversidade brasileira 

de colêmbolos, alimentando assim, bancos de dados que sejam úteis para a manutenção e ma-

nejo do parque.  

Figura 9. Parque Estadual das Dunas do Natal. Fonte: ParquedasDunas, 2015. 
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2 - Objetivo Geral 

Realizar estudo taxonômico das espécies de Seirinae ocorrentes no Parque Estadual Du-

nas de Natal e imediações, gerando novos registros para a área e redescrevendo espécies com 

diagnoses dúbias e/ou equivocadas. 

2.1 - Objetivos Específicos 

 Inventariar a fauna de Seirinae do Parque Estadual Dunas de Natal – Natal, Rio 

Grande do Norte e imediações; 

 Redescrever espécies observadas, consultando o material tipo destas; 

 Criar uma chave de identificação para espécies de Seirinae encontradas na área in-

ventariada. 

3 - Material e Métodos  

 

3.1 - Área de Coleta  

O Parque Estadual Dunas do Natal, localizado no bairro Tirol, Natal/RN, coordenadas 

-5.8304200, -35.1895020 – latitude: 5º.48’S a 5º.53’S – longitude: 35º. 9’W a 35º. 12’W (Fig. 

10), foi a primeira Unidade de Conservação criada no Rio Grande do Norte (PD, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Área do Parque das Dunas/Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Fonte: Google Earth  
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Reconhecido pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-

cia e a Cultura) como uma das Unidades de Conservação que compõe a Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica Brasileira, o Parque possui densa vegetação composta por mata de duna litorâ-

nea, caracterizada por espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, além de apresentar a ocorrên-

cia de praias e sopés de dunas, e formação vegetal tabuleiro litorâneo (PD, 2015). As espécies 

predominantes são as de Mata Atlântica juntamente com algumas espécies de Caatinga e Tabu-

leiro (Fig. 11) (Idema, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fauna (Fig. 12), aliada a extensa área de vegetação do parque, apresenta cerca de 180 

espécies dentre os mais diversos táxons animais, incluindo invertebrados. (Idema, 2013). A 

presença humana no interior da mata transitando e abrindo caminhos, além da presença de in-

tensa atividade antrópica circundante, gera notório impacto antrópico na fauna e flora, alterando 

sua dinâmica e deprimindo suas populações naturais (Idema, 2013). 

 

 

 

Figura 11. Flora do Parque das Dunas. A imagem exibe alguns representantes da flora do Parque. Modi-

ficado de: PD, 2015. 

 



27 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entorno do Parque, existem pequenas manchas de mata com vegetação residual que 

também são relevantes para pesquisa por abrigarem diversidade biológica original. A Mata dos 

Saguis juntamente com a Mata da (CAERN) Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (Fig.13), são fragmentos florestais de Mata Atlântica situadas dentro da (UFRN) Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Norte. Estas áreas são classificadas como áreas especiais, e 

também passam por problemas devido a ações antrópicas que influenciam na qualidade de seu 

uso em função da ausência de manejo adequado (PMAUFRN, 2014).  

As espécies apresentadas neste trabalho tiverem seus representantes coletados em 2013 

no Parque Estadual Dunas do Natal, 2015 e 2017 na Mata dos Saguís e 2016 na Mata da CA-

ERN. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Fauna do Parque das Dunas. A imagem mostra a diversidade de animais na área. (A)  Coleo-

dactylus natalenses, (B) Callithrix jacchus, (C) Iguana iguana, (D) Boa constrictor. Modificado de: Par-

que das Dunas, 2015; ICMBio, 2014. 
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3.2 – Procedimentos laboratoriais  

Em laboratório, foram utilizados para as devidas análises, material conservado em ál-

cool a 70% resfriado em temperatura de aproximadamente 8 ºC na coleção de Collembola do 

Centro de Biociências da UFRN (cc / UFRN). Os espécimes foram triados sob microscópio 

estereoscópico e morfotipados. As morfoespécies tiveram seus representantes montados entre 

lâmina e lamínula para microscopia. A montagem seguiu os procedimentos descritos por Chris-

tiansen & Bellinger (1998) com modificações, utilizando-se Líquido de Nesbitt para diafanizar 

os espécimes, Líquido de Arlé para a limpeza dos espécimes e Líquido de Hoyer para fixação 

final dos indivíduos. Outros métodos usados na montagem das lâminas utilizaram Ácido lático 

para remover a musculatura dos espécimes, KOH para diafanização, H2O para lavagem e lim-

peza e Líquido de Hoyer para fixação final dos indivíduos.  

3.3 – Estudos taxonômicos  

A identificação das espécies foi realizada através do estudo da morfologia geral e que-

totaxia dos exemplares sob microscópio óptico comum, com o auxílio de chaves, descrições e 

revisões taxonômicas (Arlé, 1959; Bellini & Zeppelini, 2008; Godeiro & Bellini, 2015; Soto-

Adames, 2008; Soto et al., 2008). Entretanto, a comparação com espécimes depositados na 

Coleção de Collembola do Departamento de Botânica e Zoologia, Centro de Biociências, 

Figura 13 – Imagem aérea das áreas de coleta. Parque das Dunas, Mata da CAERN e Matinha dos sa-

guis. Fonte: Google Earth 
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(UFRN), também foi necessária para um melhor reconhecimento das espécies. Nos aspectos 

morfológicos, procurou-se observar o habitus, coloração, presença de escamas, quantidade de 

lentes oculares e segmentos antenais, dentre outras características. A análise quetotáxica, por 

sua vez, verificou as cerdas distribuídas na porção dorsal e ventral da cabeça, tronco e apêndices 

dos espécimes, levando em consideração a quantidade aliada ao tipo especifico das cerdas. 

 As redescrições foram realizadas por meio de desenhos feitos com grafite e papel A4, 

sob microscópio óptico Leica DM500, contando com câmara clara. Foram desenhadas estrutu-

ras das antenas III e IV, quetotaxia dorsal da cabeça, do meso e metatórax, e dos segmentos 

abdominais I-II-III-IV e V, padrão ocular, labro, lábio, palpo maxilar e placa sublobal, orgão 

metatrocanteral, complexo empodial, colóforo, placa manubrial e mucro. Posteriormente, os 

desenhos em grafite foram vetorizados no software Corel Draw X8, no qual também foi feita  a 

montagem de pranchas descritivas.  

3.4 – Confecção da chave de identificação 

A chave foi produzida através de revisão bibliográfica, observando características mor-

fológicas dos espécimes redescritos. A chave foi feita manualmente e não precisou de auxílio 

de software para sua confecção. 

4 - Resultados e Discussão  

Foram identificadas cinco espécies de Seirinae no Parque das Dunas e matas residuais 

adjacentes, todas do gênero Seira (Tabela 3). Todas as espécies encontradas já foram descritas 

anteriormente, contudo, são classificadas como novos registros para as áreas de estudos deste 

trabalho. As espécies S. paraibensis Bellini & Zeppelini, 2009 (Fig. 20) e S. brasiliana Arlé, 

1939 (previamente descrita como S. potiguara para o Rio Grande do Norte) (Fig. 33), S. areni-

cola (Fig. 14) e S. harena (Fig. 27) apresentam ou diagnoses dúbias ou descrições com equívo-

cos e foram redescritas como apresentado a seguir. 

A espécie S. dapeste, em particular, foi descrita recentemente em março de 2018, e foi 

apenas registrada neste trabalho.   

As abreviações e símbolos usados nas redescrições e figuras deste trabalho são exibidas 

na (Tabela 4).  



30 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies Localidade 

S. arenicola Bellini & Zeppelini, 2008 Mata da CAERN 

S. paraibensis Bellini & Zeppelini, 2008 Parque das Dunas/ Mata dos Sa-

guís 

S. harena Godeiro & Bellini, 2014 Parque das Dunas 

S. brasiliana Arlé, 1939 Parque das Dunas 

S. dapeste Bellini, Santos & Bellini, 2018 Mata dos Saguis 

Abreviações Símbolos 

Macroqueta  mac. Macroqueta    

Mesoqueta mes. Mesoqueta  

Microqueta mic. Microqueta  

Artículos antenais  ant. Tricobótria 
         

Segmentos torácicos th. Espinho  

Abreviações Símbolos 

Segmentos abdominais abd. Sensila 
 

  Microsensila  

  Micro ou macroqueta  

  Caracter presente ou 

ausente  
 

  Pseudoporo  

Tabela 3. Lista de espécies de Seirinae identificadas neste trabalho por ponto de coleta. 

Tabela 4. Lista de abreviações e símbolos apresentados nas redescrições e figuras. 
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4.1 Seira arenicola Bellini & Zeppelini, 2008 

Figs. 14-19 

Material tipo. Holótipo macho, Brasil, Paraíba, Mataraca, vi-2006. Col. Zeppelini, D. Parátipos: 

3 machos, 3 fêmeas, Brasil, Paraíba, Mataraca, VI-2006. Col. Zeppelini, D. Material depositado 

no Museu Nacional, Rio de Janeiro (CM / MNRJ). 

Outros materiais estudados. 1 macho e 5 fêmeas, Brasil, Rio Grande do Norte, Natal, Mata da 

CAERN/UFRN, 2016, Col. Gurgel et al. 

Redescrição. Hábito tipicamente entomobriídeo (Fig. 14), coloração como na descrição origi-

nal. Escamas presentes na Ant. I, II, e 1/3 da Ant. III basal; cabeça dorsal e ventral; dorso do 

tronco; pernas; colóforo anterior; ventre do manúbrio e dens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Habitus de S. arenicola. Modificado de: Bellini & Zeppelini, 2008 
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Cabeça. Antenas mais curtas que o tronco. Ant. IV com bulbo apical simples, com ápice bilo-

bado (Fig. 15A). Órgão apical da Ant. III típico, com dois bastões sensoriais, três sensilas 

guarda, sensilas longas e cerdas multiciliadas circundantes (Fig. 15B). Ant. I mais curta que o 

comprimento da cabeça. Labro com quatro espinhos (papilas) labrais, sendo dois maiores no 

centro e dois laterais menores. Quetotaxia labral sem cerdas bífidas, com 5 (p), 5 (m), 4 (a) 

cerdas lisas, p0-1 maiores que p2, cerdas pré-labrais (4) multiciliadas. Olhos 8+8, lentes A e B 

maiores, demais subiguais; 5 cerdas interoculares, p mac. q, r, s, t mes (Fig. 15C). Quetotaxia 

dorsal com série "An" com 9+9 ou 8+8 mac. Série "A" com 6+6 cerdas; A0, A2-3 e A5 como 

mac; A1 e A4 como mic; série "M" com 5+5 cerdas; M1-2 e M4 como mac; M3 e M4i como 

mic. série "S" com 7+7 cerdas; S0-3 e S6 como mac; S5 como mac ou mic; S4 como mic.; série 

"Ps" com 3+3 mic. série "Pa" com 6+6  cerdas, Pa1-5 como mac e Pa6 como tricobótria pós-

ocular; série ”Pm" com 2+2 mac. ;  série "Pp" com 5+5 cerdas, Pp1-3 e Pp5 como mac e Pp4 

como mic; série “Pe” com 2+2 mac (Fig. 15D). Palpo labial com papilas H, A-E presentes, 

fórmula das cerdas guardas labiais como: H+2, A+0, B+5, C+0, D+4, E+4+l.p. (processo late-

ral) (Fig. 15E). Cinco cerdas proximais ao palpo labial (Fig. 5E). Triângulo labial (campos 

basomedial e basolateral) com cerdas M1, M2, E, L1 e L2 multiciliadas, a1-5 lisas, r lisa e 

reduzida (Fig. 15F). Palpo maxilar típico, placa sublobal com 3+1 apêndices. Quetotaxia ventral 

da cabeça com 3+3 cerdas pós-labiais sendo o 3º par mais longo. 
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Figura 15. Seira arenicola. (A) Bulbo apical da Ant. IV, (B) Orgão sensorial apical da Ant. III, (C) Mancha 

ocular direita (D) Quetotaxia dorsal da cabeça, (E) Palpo labial e parte das cerdas do campo basolateral do lá-

bio; (F) Campos basolateral e basomedial do lábio. 

. 
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Quetotaxia dorsal do mesotórax. Mesonoto sem projeção. Série "a", excluindo o colar 

anterior, com 1+1 ou 2+2 mac, a5 (presente ou ausente) e a5p. Série "m" com 13+13 ou 12+12 

cerdas, m1i2, m4ip, m5 e m5p mic; m1ia, m1i, m2i2, m2i, m1, m2, m4i, m4p e m4 mac, m2 

presente ou ausente. Série "p" com 17+17 a 14+14 cerdas; complexo p1 com 4-5 mac, p1i2 

mac, mic ou ausente; complexo p2 com 5-7 mac, p2a e p3p presentes ou ausentes; p4, p6 e p6e 

mic e p5 mac. Sensila al e microsensila ms presentes (Fig. 16A). 

Quetotaxia dorsal do metatórax. Série "a" com 6+6 cerdas, a1-2, a4-5 mac, a6-7 mic. 

Série "m" com 7+7 cerdas; m1, m1i e m6 mac; m4-5 mic; m6p mes; m7 mac ou mic. Série "p" 

com 10 + 10 cerdas; p1i, p2, p2a, p2ia, p2ea e p3 mac; p2e, p4, p5, p6 mic. Sensila al perto de 

m7 (Fig. 16B).  

Quetotaxia dorsal do Abd. I. Série "a" com 6+6 mic; Série "m" com 7+7 cerdas, m2i, 

m2, m3, m4i e m4 mac; m5-6 mic. Série "p" com 2+2 mic. Microsensila ms próxima a a6 (Fig. 

16C). 

Quetotaxia dorsal do Abd. II. Série "a" com 6+6 cerdas; a2 mac; a2p, a3, a6-7 mic; 

a5 tricobótria com 5-6 escamas em forma de leque a sua volta; Série "m" com 8+8 cerdas; m3, 

m3ep, m3e e m5 mac; m3ea e m6-7 mic; m2 como tricobótria com 3 escamas em forma de 

leque a sua volta. Série "p" com 3 + 3 mic. Sensilas acc.p6 próxima a p7, as próxima a a2 (Fig. 

16D).  
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 Figura 16. Seira arenicola, quetotaxia dorsal do tronco. (A) mesotórax, (B) metatórax, (C) Abd. I, (D) Abd. II. 
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Quetotaxia dorsal do Abd. III. Série "a" com 3+3 cerdas com a3 e a7 mic; a5 tricobó-

tria com 6 escamas em forma de leque a sua volta. série 'M' com 6+6 cerdas, m3, am6 e pm6 

mac; m7 mic; m2 e m5 como tricobótrias com 6 e 3 escamas em forma de leque circundantes, 

respectivamente. Série "p" com 4+4 cerdas; p5, p7i e p7 mic; p6 como mac. Sensilas as próxima 

a m3, acc.p6 próxima a pm6; microsensila ms  próxima a p5. (Fig.17A). 

Quetotaxia dorsal do Abd. IV. Série "A" com 8+8 cerdas; A1-2 e A6 mic; A3-5 mac; 

Ae7 mic presente próxima a B6. Série "B" com 6+6 cerdas; B3-6 mac; B1-2 mic; Série "C" 

com 6+6 cerdas; C1 e C4 mac; C1p, c2-4a mic. Série "T" com 7+7 cerdas; T1, T3, T5-7 mic; 

T2 e T4 como tricobótrias, com 3 escamas em forma de leque ao redor de cada uma. Série "D" 

com 5+5 cerdas; D1-2 mic; D3p mes; D3 como tricobótria. Série "E" com 6+6 cerdas; E1 e 

E4p2 mic; E2-4p mac; Série "F" com 6+6 mac, F1-3p. Série "Fe" com 3+3 cerdas; Fe4-5 mac; 

Fe6 mes (Fig. 17B). 

Quetotaxia dorsal do Abd. V. Série "a" com 5+5 cerdas; a1 mic; a3, a5-a6 mac. Série 

"m" com 6+6 cerdas; m2-5 mac; m5a mic. Série "pa" com 6+6 cerdas; p4a, p5a e p6ae mic; p3a 

mes. Série “p” com 6+6 cerdas; p1, p3-ap6 mac; pp6 mic. Série “pp” com 3+3 mic, p1p, p3pi, 

p3pe. Sensilas as, acc.p4 e acc.p5 presentes (Fig. 17C). 

Apêndices do tronco. Órgão metatrocanteral com aproximadamente 14 cerdas (Fig. 

18A). Complexo empodial com unguis com 2 dentes pareados externos e 4 dentes internos: 2 

maiores proximais e pareados, 2 distais menores e não-pareados; unguículus lanceolado; um 

par de pequenas cerdas pré-tarsais presentes; tenent-hairs aproximadamente do tamanho do un-

guis, discretamente multiciliados; tibiotarso III com uma cerda lisa interna, acima da posição 

do unguículus (Fig. 18B). Colóforo anterior com 2+2 mac distais, 4+4 mes longas e 6+6 espi-

nhos proximais (Fig. 18C); colóforo posterior com 2+2 cerdas distais multiciliadas, 4+4 lisas e 

2+2 espinhos (Fig. 18D); lateral flaps com aproximadamente 10 cerdas multiciliadas e 5 lisas 

(Fig.18E). Placa manubrial com 4+4 cerdas e 3+3 pseudoporos (Fig. 19A). Mucro tipicamente 

falcado (Fig. 19B). 
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Figura 17. Seira arenicola, quetotaxia dorsal do tronco. (A) Abd III, (B) Abd. IV (C), Abd. V. 
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Figura 18. Seira arenicola, apêndices do tronco I. (A) órgão metatrocanteral, (B) Complexo empodial, (C) 

Colóforo anterior, (D) Colóforo posterior, (E) Lateral flap. 
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Figura 19. Seira arenicola, apêndices do tronco II. (A) Placa manubrial, (B) Mucro falcado. 
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4.1.1 - Discussão taxonômica  

 

Seira arenicola apresenta uma combinação quetotáxica quando comparada a outras es-

pécies de Seira neotropicais. Apesar de S. arenicola apresentar complexo empodial típico de 

Seira, similar aos de S. brasiliana Arlé, 1939, S. coroatensis Godeiro & Bellini, 2015 e S. ma-

taraquensis Bellini & Zeppelini, 2008, como também semelhanças na distribuição de cerdas 

em parte das séries, essas espécies diferem na distribuição de macroquetas dorsais da cabeça e 

do tronco, bem como nas variadas estruturas espalhadas pelo corpo. Na quetotaxia cefálica dor-

sal, S. arenicola tem 8+8 ou 9+9, S. brasiliana 7+7 e S. coroatensis 9+9 mac na série “An”; 

Série “M” S. arenicola e S. coroatensis com 3+3 mac. e S. brasiliana 2+2. No triângulo labial, 

S. mataraquensis apresenta ausência da cerda “r”, enquanto em S. arenicola e nas outras duas 

espécies esta cerda está presente.  No th. III, S. arenicola contém 11+11 mac, S. brasiliana e S. 

mataraquensis 7+7, e S. coroatensis 12+12. O abd I de S. arenicola apresenta a mesma quanti-

dade de mac que S. coroatensis com 5+5 mac., sobretudo, difere de S. brasiliana com 2+2 e S. 

mataraquensis com 4+4. No abd IV, S. arenicola, S. brasiliana e S. coroatensis exibem a 

mesma quantidade de mac. na série “A” e “B”, no entanto, na série “F” S. arenicola tem 6+6 

mac, S. brasiliana 4+4 e S. coroatensis 5+5. O número de espinhos do órgão metatrocanteral 

também é desigual, S. arenicola com até 15 espinhos, S. brasiliana com até 24 espinhos e S. 

coroatensis com aproximadamente 30 espinhos (Tabela 5 e 9).  

 

 

 

 

 

Características morfoló-

gicas 

Seira  

arenicola 

Seira 

brasiliana 

Seira 

 coroatensis 

Seira 

 mataraquensis 

Série “An” cabeça mac. 8+8 ou 9+9 
 

7+7 9+9 - 

Série “M” cabeça mac. 3+3 2+2 3+3 - 

Triangulo labial M1M2rL1L2 M1M2rL1L2 M1M2rL1L2 M1M2EL1L2 

Th. III mac. 11+11 7+7 12+12 7+7 

Abd I mac. 5+5 2+2 5+5 4+4 

Nº de espinhos no órgão 
metatrocanteral 

15 24 30 - 

Tabela 5. Comparação entre as espécies: Seira arenicola x Seira potiguara x Seira coroatensis x Seira ma-

taraquensis.  
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4.2 - Seira paraibensis Bellini & Zeppelini, 2008 

Figs. 20-26 

Material tipo. Holótipo fêmea, Brasil, Paraíba, Mataraca, vi-2006. Col. Zeppelini, D. Parátipos 

4 machos, 3 fêmeas, Brasil, Paraíba, Mataraca, vi-2006. Col. Zeppelini, D. Material depositado 

no Museu Nacional, Rio de Janeiro (CM / MNRJ). 

Outros materiais estudados. 1 macho e 3 fêmeas, Brasil, Rio Grande do Norte, Natal, Parque 

Estadual Dunas de Natal, 2013, Col. Meira & Dias; Mata dos Saguis/UFRN, 2015, Santos & 

Souza.  

Redescrição. Hábito tipicamente entomobriídeo (Fig. 20), coloração como na descrição origi-

nal. Escamas presentes na Ant. I, II, e 1/3 da Ant. III basal; cabeça dorsal e ventral; dorso do 

tronco; pernas; colóforo anterior; ventre do manúbrio e dens. 

 

 

 

 

Figura 20 – Habitus de S. paraibensis Bellini & Zeppelini, 2008. Fonte: autor. 
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Cabeça. Antenas mais curtas que o tronco. Ant. IV sem escamas, com bulbo apical simples, 

com ápice bilobado (Fig. 21A). Órgão apical da Ant. III típico, com dois bastões sensoriais, três 

sensilas guarda e sensilas longas e cerdas multiciliadas circundantes (Fig. 21B). Ant. I mais 

curta que o comprimento da cabeça. Olhos 8+8, lentes A e D maiores, demais subiguais; 5 

cerdas interoculares, p mac; q, r, s, t mes (Fig. 21C). Quetotaxia dorsal com série "An" com 8 

+ 8 mac; série "A" com 6 + 6 cerdas; A0, A2, A3 e A5 como mac; A1 e A4 como mic. Série 

"M" com 5 + 5 cerdas; M1, M2 e M4 como mac; M3 e M4i como microquetas. Série "S" com 

8 + 8 mac; S0-S4, S5i e S5-S6. Série "Ps" com Ps4 ausente; Ps2, Ps3 e Ps5 como mic. Série 

"Pa" com 6 + 6 cerdas; Pa1-4 como mic; Pa5 como mac e Pa6 como tricobotria pós-ocular. 

Série 'Pm' com 2 + 2 mic. Série "Pp" com 5 + 5 mic.  (Fig. 21C). Palpo labial com papilas H, 

A-E presentes, fórmula das cerdas guardas labiais como: H+2, A+0, B+5, C+0, D+4, E+4+l.p. 

(processo lateral). Cinco cerdas proximais ao palpo labial. Triângulo labial (campos basomedial 

e basolateral) com cerdas M1, M2, E, L1 e L2 multiciliadas, a1-5 lisas, r multiciliada e longa, 

podendo ser ausente ou reduzida e lisa em outros espécimes. Palpo maxilar típico, placa sublo-

bal com 3+1 apêndices. Quetotaxia ventral da cabeça com 3+3 cerdas pós-labiais sendo o 3º 

par mais longo (Fig. 21D). 
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Figura 21. Seira paraibensis. (A) Bulbo apical da Ant. IV, (B) Orgão sensorial apical da Ant. III, (C) Quetota-

xia dorsal da cabeça, (D) Região labial. 

. 
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Quetotaxia dorsal do mesotórax. Mesonoto pouco projetado. Série "a", com 7+7 cer-

das; complexo a5 com 1-5 mac, a5 e a5p mac. Série "m" com 11 + 11 cerdas; m1, m1i, m1i2, 

m2i2, m2i, m2, m4p e m4 como mac; m41p, m5 e m5p como mic. Série "p" com 13 + 13 cerdas; 

p1, p1i, p1i2p, p1ip, p1p, p2a, p2p, p2, p2ep e p3 como mac; p1i2, p2ea, p4, p5, p6 e p6e como 

mic. Sensila al e microsensila ms presentes (Fig. 22A). 

Quetotaxia dorsal do metatórax. Série "a" com 6+6 cerdas, a1-2, a4-5 mac, a6-7 mic. 

Série "m" com 6 + 6 cerdas; m1, m1i, m4, m5 e m7 como mic; m6 como mac ou mic. Série "p" 

com 8 + 8 cerdas; p1, p1i, p2, p2a e p3 como macroquetas; p4, p5 e p6 como microquetas (Fig. 

22B). 

Quetotaxia dorsal do Abd. I. Série "a" com 5+5 mic; Série "m" com 6+6 cerdas, m2, 

m3, m4i mac; m4-6 mic. Série "p" com 2+2 mic, p5-6. Microsensila ms próxima a a6 (Fig. 

22C). 
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Figura 22. Seira paraibensis, quetotaxia dorsal do tronco. (A) mesotórax, (B) metatórax, (C) Abd. I. 
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Quetotaxia dorsal do Abd. II. Série "a" com 7+7 cerdas; a2 mac; a2p, a3, a6-7 mic; 

a5 tricobótria com 6 escamas em forma de leque a sua volta; Série "m" com 6+6 cerdas; m3, 

m3e e m5 mac; m7 mic; m2 como tricobótria com 4 escamas em forma de leque a sua volta. 

Série "p" com 3 + 3 cerdas; p5 e p7 mic; p6 mes; as próxima a a2 (Fig.23A).  

Quetotaxia dorsal do Abd. III. Série "a" com 1+1 mic. a3; a5 tricobótria com 6 esca-

mas em forma de leque a sua volta. série 'M' com 6+6 cerdas, m3, am6 e pm6 mac; m3ea e m7 

mic; m2 e m5 como tricobótrias com 6 e 1 escamas em forma de leque circundantes, respecti-

vamente. Série "p" com 5+5 cerdas; p3, p5, p7i e p7 mic; p6 como mac. Sensila as próxima a 

m3, acc.p6 próxima a pm6; microsensila ms  próxima a p5. (Fig.23B). 

 

 

 

 

Figura 23. Seira paraibensis, quetotaxia dorsal do tronco. (A) Abd II, (B) Abd III. 
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Quetotaxia dorsal do Abd. IV. Série "A" com 7+7 cerdas; A1-2 e A5 mic; A3a-A4 e 

A6 mac. Série "B" com 6+6 cerdas; B2 mac; B1 e B3-6 mic; Série "C" com 4+4 cerdas; C1-2 

e C4 mac; C3 e C4a mic. Série "T" com 7+7 cerdas; T1, T3, T5-6 mic; T7 mes; T2 e T4 como 

tricobótrias, com 3 escamas em forma de leque ao redor de cada uma. Série "D" com 5+5 cer-

das; D1-2 mic; D3p mes; D3 como tricobótria. Série "E" com 6+6 cerdas; E1 e E4p2 mic; E2-

4p mac; Série "F" com 6+6 mac, F1-3p. Série "Fe" com 3+3 cerdas; Fe3-5 mac. (Fig. 24A). 

Quetotaxia dorsal do Abd. V. Série "a" com 4+4 cerdas; a3, a6 e ap6 mic; a5 mac;. 

Série "m" com 5+5 cerdas; m2-5e mac; m5a mic. Série "pa" com 3+3 mic; p4a, p6ai e p6ae. 

Série “p” com 5+5 cerdas; p1, p3-p5 mac; ap6 mic. Série “pp” com 1+1 mac, pp6. Sensilas as, 

acc.p4 e acc.p5 presentes (Fig. 24B). 

Apêndices do tronco. Órgão metatrocanteral com aproximadamente 36 cerdas (Fig. 

25A). Complexo empodial com unguis com 2 dentes pareados externos e 4 dentes internos: 2 

maiores proximais e pareados, 2 distais menores e não-pareados; unguículus lanceolado; um 

par de pequenas cerdas pré-tarsais presentes; tenent-hairs aproximadamente do tamanho do un-

guis; tibiotarso III com uma cerda lisa interna, acima da posição do unguículos; dente externo 

do unguis semelhante ao de Lepidocyrtinus. (Fig. 25B). Colóforo anterior com 2+2 mac distais, 

5+5 mes longas e 6+6 espinhos proximais (Fig. 25C); colóforo posterior com 2+2 cerdas distais 

lisas e 2+2 espinhos (Fig. 25D); lateral flaps com aproximadamente 10 cerdas multiciliadas e 

6 lisas (Fig. 25E). Placa manubrial com 6+6 cerdas e 3+3 pseudoporos (Fig. 26A). Manúbrio 

ventral (Fig. 26B) Mucro tipicamente falcado (Fig. 26C). 
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Figura 24. Seira paraibensis, quetotaxia do tronco. (A) Abd. IV, (B) Abd. V. 
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 Figura 25. Seira paraibensis, apêndices do tronco I. (A) órgão metatrocanteral, (B) Complexo empodial, (C) 

Colóforo anterior, (D) Colóforo posterior, (E) Lateral flap. 
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Figura 26. Seira paraibensis, apêndices do tronco II. (A) Placa manubrial, (B) Manúbrio ventral, (C) Mucro 

falcado. 
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4.2.1 Discussão taxonômica 

 

Para esta comparação, foram incluídas três espécies com quetotaxia similares a de Seira 

paraibensis: Seira harena Godeiro & Bellini, 2014, Seira dapeste Santos & Bellini, 2018 e 

Seira diamantinae Godeiro & Bellini, 2015.  Na quetotaxia dorsal da cabeça, S. paraibensis 

contém 7+7 mac., S. dapeste 7+7 ou 11+11, S. harena 8+8 ou 9+9 e S. diamantinae 9+9 na 

série “An”. As quatro espécies possuem a mesma quantidade de mac. na série “M” com 3+3 

mac., contudo, também diferem na série “S” com 8+8 mac.  em S. paraibensis, S. harena com 

2+2, S. dapeste com 5+5 ou 7+7 e S. diamantinae 7+7.  No Th. III, S. paraibensis apresenta 

7+7 mac., S. harena 3+3, S. dapeste 9+9 e S diamantinae 8+8. No Abd I, S. paraibensis possui 

3+3 mac., S. harena 2+2, S. dapeste 3+3 ou 4+4 e S. diamantinae 4+4, no entanto, as quatro 

espécies contém a mesma quantidade de mac. no Abd. III, 4+4. A série “B” do Abd IV também 

demonstra a diferença entre as espécies, com 1+1 mac S. paraibensis, S. harena e S. dapeste 

com 4+4 e S. diamantinae com 6+6. O órgão metatrocanteral sugere também diferenças entre 

as espécies: S. paraibensis tem até 36 espinhos, 28 espinhos em S. harena, 24 em S. dapeste e 

aproximadamente 37 espinhos em S. diamantinae (Tabela 6 e 9).  

 

 

 

 

 

 

Características morfoló-

gicas 

Seira  

paraibensis 

Seira 

 harena 

Seira 

 dapeste 

Seira 

diamantinae 

Série “An” cabeça mac. 7+7 

 

8+8 ou 9+9 7+7 ou 11+11 9+9 

Série “M” cabeça mac. 3+3 3+3 3+3 3+3 

Série “S” cabeça mac. 8+8 2+2 5+5 ou 7+7 7+7 

Th. III mac. 7+7 3+3 9+9 8+8 

Abd I mac. 3+3 2+2 3+3 ou 4+4 4+4 

Abd. III mac. 4+4 4+4 4+4 4+4 

Abd. IV série “B” mac. 1+1 4+4 4+4 6+6 

Nº de espinhos no órgão 

metatrocanteral 

36 28 24 37 

Tabela 6. Comparação entre as espécies: Seira paraibensis x Seira harena x Seira dapeste x Seira diamanti-

nae.  
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4.3 - Seira harena Godeiro & Bellini, 2014 

Figs. 27-32 

Material tipo. Holótipo fêmea, Brasil, Paraíba, Areia, Mata do Pau-Ferro, 24-27.xi.2011. Col. 

Bellini, B.C. Parátipos 2 machos e 3 fêmeas, mesmos dados do holótipo. Material tipo deposi-

tado na Coleção de Collembola do DBEZ / UFRN. 

Outros materiais estudados. 1 macho e 2 fêmeas, Brasil, Rio Grande do Norte, Natal, Parque 

Estadual Dunas de Natal, 2013, Meira & Dias. 

Redescrição. Hábito tipicamente entomobriídeo (Fig. 27), coloração como na descrição origi-

nal. Escamas presentes na Ant. I, II, e 1/3 da Ant. III e IV basal; cabeça dorsal e ventral; dorso 

do tronco; pernas; colóforo anterior; ventre do manúbrio e dens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Habitus de S. harena Godeiro & Bellini, 2014. Fonte: Autor 

0.5 mm 
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Cabeça. Antenas maiores que o tronco. Ant. IV com bulbo apical simples, com ápice bilobado 

(Fig. 28A). Órgão apical da Ant. III típico, com dois bastões sensoriais, três sensilas guarda e 

sensilas longas e cerdas multiciliadas circundantes. Ant. I mesmo comprimento da cabeça. Cer-

das pré – labrais multiciliadas, cerdas labrais lisas, linha p com 5 cerdas e p1 maior que as 

demais. Olhos 8+8, lentes A e B maiores, demais subiguais; 5 cerdas interoculares, p mac, q, r, 

s, t mes (Fig. 28C). Quetotaxia dorsal com série "An" com 9+9 ou 8+8 mac; três mic; série "A" 

com 6+6 cerdas; A0, A2, A4 mac; A1, A3, A5 como mic; Série "M" com 5+5 cerdas; M1-2 e 

M4 como mac; M3 e M4i como mic. Série "S" com 4+4 cerdas; S2, S6 como mac; S4-5 como 

mic; série "Ps" com 3+3 cerdas, Ps2-3 mic; Ps5 mac; Série "Pa" com 5+5 cerdas, Pa1-3 como 

mic; Pa5 mac e Pa6 como tricobótria pós-ocular; Série ”Pm" com 2+2 mic;  Série "Pp" com 

3+3 mic. (Fig. 28C). Palpo labial com papilas H, A-E presentes, fórmula das cerdas guardas 

labiais como: H+2, A+0, B+5, C+0, D+4, E+4+l.p. (processo lateral). Cinco cerdas proximais 

ao palpo labial. Triângulo labial (campos basomedial e basolateral) com cerdas M1, M2, E, L1 

e L2 multiciliadas, a1-5 lisas, R reduzida e lisa. Palpo maxilar típico, placa sublobal com 3 

apêndices (Fig.28B). Quetotaxia ventral da cabeça com 3+3 cerdas pós-labiais sendo o 3º par 

mais longo. 
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Figura 28. Seira harena. (A) Bulbo apical da Ant. IV, (B) Região labial, (C) Quetotaxia dorsal da cabeça.  



55 
 

 
 

Quetotaxia dorsal do mesotórax. Mesonoto bem desenvolvido e projetado sobre a ca-

beça dorsalmente. Série "a" excluindo o colar anterior com 9+9 cerdas; complexo a5 com 9+9 

mac; a2p mic próxima ao complexo. Série "m" com 10+10 ou 6+6 cerdas; complexo m1-2 com 

5+5 mac com uma presente ou ausente; m4 e m4i mac presentes ou ausentes; m5, m5p mic; 

m4ip mic presente ou ausente. Série "p" com 12+12 ou 11+11 cerdas; complexo p1 com 3 mac 

e 2 mic; p2-3 como mac; p2a, p4-5 e p6e como mic; mic p6 presente ou ausente. (Fig. 29A). 

Quetotaxia dorsal do metatórax. Série "a" com 7+7 mic, a1-7. Série "m" com 7 + 7 

cerdas; m1 mac; m4-7; m6p e m6p2 como mic. Série "p" com 7 + 7 cerdas; p1-2 como mac; 

p2a, p2e, p3, p5-6 como mic. Sensila al presente (Fig. 29B). 

Quetotaxia dorsal do Abd. I. Série "a" com 4+4 mic.; Série "m" com 6+6 cerdas; m1, 

m4-6 mic; m2-3 mac. Série "p" com 2+2 mic. Microsensila ms próxima a a6 (Fig. 29C). 

Quetotaxia dorsal do Abd. II. Série "a" com 5+5 cerdas; a2 mac; a2p, a3, a6 mic; a5 

tricobótria com 6 escamas em forma de leque a sua volta; Série "m" com 7+7 cerdas; m3e, m6-

7 mic; m3, m3ep e m5 como mac; m2 como tricobótria com 4 escamas em forma de leque a 

sua volta. Série "p" com 3 + 3 cerdas; p5 e p7 mic; p6 mes; Sensilas acc.p6 próxima a p6, as 

próxima a a2 (Fig. 29D).  
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 Figura 29. Seira harena, quetotaxia dorsal do tronco. (A) mesotórax, (B) metatórax, (C) Abd. I, (D) Abd II. 
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Quetotaxia dorsal do Abd. III. Série "a" com 3+3 mic; a1 e a7 mic; a5 tricobótria com 

5 escamas em forma de leque a sua volta. série 'm' com 6+6 cerdas; m3, am6 e pm6 mac; m7 

mic; m2 como tricobotria com 7 ou 6 escamas em forma de leque; m5 como tricobótrias com 5 

escamas em forma de leque circundantes. Série "p" com 5+5 cerdas; p3, p5, p7i e p7 mic; p6 

como mac. Sensila as próxima a p3, acc.p6 próxima a pm6; microsensila ms  próxima a p5. 

(Fig.30A). 

Quetotaxia dorsal do Abd. IV. Série "A" com 6+6 cerdas; A1-2 mic; A3-6 mac; Ae7 

mac próxima a B5. Série "B" com 5+5 cerdas; B2-5 mac; B6 mic ou mac; Série "C" com 4+4 

cerdas; C1-2 e C4 mac; C3 mic. ps mic próxima a C4. Série "T" com 7+7 cerdas; T1, T3, T5-7 

mic;  T2 e T4 como tricobótrias, com 3 e 4 escamas em forma de leque ao redor respectiva-

mente. Série "D" com 5+5 cerdas; D1-2 e D2a mic; D3p mes; D3 como tricobótria com quatro 

escamas em forma de leque ao redor. Série "E" com 6+6 cerdas; E2-4 e E4p2 mac; E1 e E4p2 

mic; Série "F" com 4+4 mac. Série "Fe" com 3+3 cerdas; Fe4-5 mac; Fe6 mes. (Fig. 30B). 

Quetotaxia dorsal do Abd. V. Série "a" com 3+3 cerdas; a1 mic; a5 e ap6 mac. Série 

"m" com 4+4 mac. Série “p” com 5+5 mac. Sensilas as, acc.p4 e acc.p5 presentes (Fig. 30C). 

Apêndices do tronco. Órgão metatrocanteral com aproximadamente 38 cerdas (Fig. 

31A). Complexo empodial com unguis com dois dentes pareados externos e quatro dentes in-

ternos: dois maiores proximais e pareados, dois distais menores e não-pareados; Unguículos 

lanceolado com bordas posteriores levemente serrilhadas; tenent-hair aproximadamente do ta-

manho do unguis, discretamente multiciliados; tibiotarso III com uma cerda lisa interna, acima 

da posição do unguículos; dente externo do unguis tipo Lepidocyrtinus. (Fig. 31B). Colóforo 

anterior com 2+2 mac distais, 4+4 mes longas e 6+6 espinhos proximais (Fig. 31C); colóforo 

posterior com 2+2 cerdas distais lisas e 2+2 espinhos (Fig. 31D. Placa manubrial com 7+7 

cerdas e 3+3 pseudoporos (Fig. 32A).  Manúbrio distal e dens proximal com 7 - 14 macroquetas 

abauladas aproximadamente (Fig. 32B). Mucro tipicamente falcado (Fig. 32C). 
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Figura 30. Seira harena, quetotaxia do tronco. (A) Abd. III, (B) Abd. IV, (C) Abd V. 
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Figura 31. Seira harena, apêndices do tronco. (A) órgão metatrocanteral, (B) Complexo empodial, (C) Coló-

foro anterior, (D) Colóforo posterior. 
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Figura 32. Seira harena, apêndices do tronco. (A) Placa manubrial, (B) Cerdas abauladas próximas ao dente 

do mucro, (C) Mucro falcado. 
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4.3.1 - Discussão taxonômica  

 

Seira harena é semelhante a Seira dapeste Santos & Bellini, 2018, Seira diamantinae 

Godeiro e Bellini, 2015 e Seira prodiga Arlé, 1959, por conterem antenas longas (geralmente 

maiores ou quase do tamanho do comprimento do tronco),  presença de macroquetas abauladas 

na fúrcula e complexo empodial similar, características que as colocam dentro do subgênero 

Lepidocyrtinus Borner (Yosii 1959). Entretanto, S. harena possui características que as distin-

gue das outras três espécies. Na quetotaxia cefálica, S. harena contém 8+8 ou 9 + 9 mac. na 

série “An”, S. dapeste 7+7 ou 11 + 11, S. diamantinae 9+9 e S. prodiga 11+11; Na série “S”, 

S. harena apresenta 2+2 mac., S. dapeste 5+5 ou 7+7 e S. diamantinae juntamente com S. pro-

diga 7+7. No Th. III, S. harena têm 3+3 mac., S. dapeste 9+9, S. diamantinae e S. prodiga 8+8 

cada uma. O abd. I de S. harena apresenta 2+2 mac. diferindo de S. dapeste que contem 3+3 ou 

4+4, S. diamantinae e Seira prodiga com 4+4.  Nas séries do Abd IV as espécies, aqui compa-

radas, compartilham algumas semelhanças em termos de quantidade de mac., entretanto, S. ha-

rena e S. dapeste apresentam grande diferença no número de mac. na série “Fe”, 2+2 e 11+11 

respectivamente. A placa manubrial de S. harena contém três pseudoporos e seis macroquetas 

multiciliadas sendo três abauladas e três pontiagudas, S. dapeste também possui três pseudopo-

ros, contudo, difere por apresentar dois macroquetas multiciliadas abauladas e quatro pontiagu-

das. Em relação as macroquetas abauladas próximas ao dente do mucro, S. harena contém sete 

a 14 mac., S. dapeste quatro a oito, S. diamantinae aproximadamente 13+13 e S. prodiga apro-

ximadamente 14+14. Órgão metatrocanteral com até 28 espinhos em S. harena, S. dapeste com 

até 24 e S. diamantinae com até 37 (Tabela 7 e 9).  
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Características morfoló-

gicas 

Seira 

 harena 

Seira 

 dapeste 

Seira 

diamantinae 

Seira 

prodiga 

Série “An” cabeça mac. 8+8 ou 9+9 7+7 ou 11+11 9+9 11+11 

Série “S” cabeça mac. 2+2 5+5 ou 7+7 7+7 7+7 

Th. III mac. 3+3 9+9 8+8 8+8 

Abd I mac. 2+2 3+3 ou 4+4 4+4 4+4 

Abd. IV série “Fe” mac. 2+2 11+11 - - 

Pseudoporos da placa ma-

nubrial 

3 3 - - 

Mac. multiciliadas abaula-

das da placa manubrial 

3 2 - - 

Mac. multiciliadas pontia-

gudas da placa manubrial 

3 4 - - 

Mac. abauladas próximas 

ao dente do mucro 

7 a 14 4 a 8 13+13 14+14 

Nº de espinhos no órgão 

metatrocanteral 

28 24 24 - 

Tabela 7. Comparação entre as espécies: Seira harena x Seira dapeste x Seira diamantinae 

x Seira prodiga 
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4.4 - Seira brasiliana Arlé, 1939 

Figs. 33-37 

Pseudosira brasiliana Arlé, 1939 (descrição original), págs 297-300, figs 21-28 

Seira potiguara Bellini, Fernandes & Zeppelini, 2010, págs 56-59, figs 12-22, 23B (in Bellini 

et al. 2010). 

Seira brasiliana, in Mari Mutt et al. 1986, págs. 147, 154, 155, figs 24-35 

Seira brasiliana, in Christiansen & Bellinger 2000, pág. 63, figs 26A, 37. 

Seira brasiliana, in Soto-Adames et al. 2008, págs. 12, 15, 16, 18, 27  figs 29, 37, 47, 57, 83 

Seira brasiliana; S. potiguara in Abrantes et al. 2010, 2012; Zeppelini et al. 2018; Bellinger 

et al. 1996-2018 (cit.). 

Material tipo de S. brasiliana. Perdido em incêndio do Museu Nacional (UFRJ) em 2018.  

Material tipo de S. potiguara. Holótipo macho, Brasil, Rio Grande do Norte, Extremoz, Praia 

de Genipabu 11. iv. 2009. Col. Bellini & Berger. Lâmina Nº1947 CM / MNRJ. Parátipos 10 

fêmeas e 3 machos, os mesmos dados que o holótipo. Lâmina Nº1947 CM / MNRJ. 

Outros materiais estudados. 1 machos e 2 fêmeas, Brasil, Rio Grande do Norte, Natal, Parque 

Estadual Dunas de Natal, 2017, Col. Simões, L. C. 

Redescrição. Hábito tipicamente entomobriídeo (Fig. 33), coloração como na descrição origi-

nal. Escamas presentes na Ant. I, II, e 1/3 da Ant. III basal; cabeça dorsal e ventral; dorso do 

tronco; pernas; colóforo anterior; ventre do manúbrio e dens. 
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Cabeça. Antenas mais curtas que o tronco. Ant. IV com bulbo simples, com ápice bilobado. 

Órgão apical da Ant. III típico, com dois bastões sensoriais, três sensilas guarda e sensilas lon-

gas e cerdas multiciliadas circundantes. Ant. I mais curta que o comprimento da cabeça. Labro 

normal sem cerdas bifurcadas, cerdas pré-labrais multiciliadas e cerdas labrais lisas. Lábio tí-

pico (Fig. 34B). Olhos 8+8, lentes B e C maiores, demais subiguais; 5 cerdas interoculares, p 

mac; q, r, s, t mes (Fig. 34C). Quetotaxia dorsal com série "An" com 7+7 mac; Série "A" com 

5+5 cerdas; A0, A2-4 como mac; A1 como mic; Série "M" com 5+5 cerdas; M1 e M4 como 

mac; M2-3 e M4i como mic. Série "S" com 5+5 cerdas; S3 e S6 como mac; S5 como mac ou 

mic; S2 e S4 como mic; Série "Ps" com 3+3 mic. Série "Pa" com 5+5 mac, Pa1-5 como mac e 

Pa6 como tricobotria pós-ocular. Série “Pm" com 2+2 mac. Série "Pp" com 3+3 mac. (Fig. 

34C). Palpo labial com papilas H, A-E presentes, fórmula das cerdas guardas labiais como: 

H+2, A+0, B+5, C+0, D+4, E+4+l.p. (processo lateral); Cinco cerdas proximais ao palpo labial; 

Triângulo labial (campos basomedial e basolateral) com cerdas M1, M2, E, L1 e L2 multicili-

adas, a1-5 lisas, r lisa e reduzida; Palpo maxilar típico, placa sublobal com 3+1 apêndices (Fig. 

34A). Quetotaxia ventral da cabeça com 3+3 cerdas pós-labiais sendo o 3º par mais longo. 

Figura 33 – Habitus de S. brasiliana. Modificado de: Bellini et al, 2010 
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Figura 34. Seira brasiliana. (A)Região labial, (B) Labro, (C) Quetotaxia dorsal da cabeça.  



66 
 

 
 

Quetotaxia dorsal do mesotórax. Mesonoto sem projeção. Série "a", com 5+5 cerdas; 

a5i2, a5i, a5p e a5 mac; a2p mic. Série "m" com 12+12, m1i, m2i, m4, m4i e m4p mac; mli2, 

m1i3, m4ip, m5, m5p e m5a mic. Série "p" com 17+17 cerdas; p1-3, pl1, pli2, plip, p2a, p2e, 

p2ep, p2ea, p3p e p5 mac; pli, p2p, p1p, p3, p6 e p6e mic. Sensila al e microsensila ms presentes 

(Fig. 35A). 

Quetotaxia dorsal do metatórax. Série "a" com 8+8 cerdas; a2 e a4 mac; a1, a1a, a3, 

a5, a6-7 mic. Série "m" com 5+5 cerdas; m6 como mac; m1, m4, m5 e m7 como mic. Série "p" 

com 8 + 8 cerdas; p1, p2, p2a, e p3 mac; p2ea, p4-6 como mic. (Fig. 35B).  

Quetotaxia dorsal do Abd. I. Série "a" com 5+5 mic; a1a, a2-3 e a5-6; Série "m" com 

6+6 cerdas; m2, m4-6 mic; m3 e m4i mac. Série "p" com 2+2 mic, p5-6. Microsensila ms pró-

xima a a6 (Fig. 35C). 

Quetotaxia dorsal do Abd. II. Série "a" com 5+5 cerdas; a2 mac; a2p, a6-7 mic; a5 

tricobótria com 7 escamas em forma de leque a sua volta. Série "m" com 7+7 cerdas; m3ea, 

m6-7 mic; m3, m3e e m5 mac; m2 como tricobótria com 4 escamas em forma de leque a sua 

volta. Série "p" com 3 + 3 cerdas, p5-7 mic; p6 mes. Sensilas acc.p6 próxima a p6, as próxima 

a a2 (Fig. 35D).  
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Figura 35. Seira brasiliana, quetotaxia dorsal do tronco. (A) mesotórax, (B) metatórax, (C) Abd. I, (D) Abd 

II. 
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Quetotaxia dorsal do Abd. III. Série "a" com 6+6 cerdas; a1, a2-3, a6 mic; a5 trico-

bótria com 5 escamas em forma de leque a sua volta. série 'M' com 6+6 cerdas, m3, am6 e pm6 

mac; m7 mic; m2 e m5 como tricobótrias com 3 e 5 escamas em forma de leque circundantes, 

respectivamente. Série "p" com 5+5 cerdas; p3 e p5 mic; p6 mac; p7i e p7 como mes. Sensilas 

as próxima a m3, acc.p6 próxima a pm6; microsensila ms  próxima a p5. (Fig.36A). 

Quetotaxia dorsal do Abd. IV. Série "A" com 9+9 cerdas; a1, a2a, a2, a3a e a6 mic; 

A3-5 mac; Ae7 mic presente próxima a B5. Série "B" com 6+6 cerdas; B3-6 mac; B1-2 mic; 

Série "C" com 5+5 cerdas; C1 mac; C1p, c2-4a mic. Série "T" com 7+7 cerdas; T1, T3, T5-6 

mic; t7 mes; T2 e T4 como tricobótrias, 2 e 3 escamas em forma de leque ao redor, respectiva-

mente. Série "D" com 5+5 cerdas; D1-2 e D2a mic; D3p mes; D3 como tricobótria. Série "E" 

com 6+6 cerdas; e2p, e3-4 e e4p mac; E1 e E4p2 mic; Série "F" com 5+5 cerdas, F1-3 e f2p 

mac; f3p mes. Série "Fe" com 4+4 cerdas; Fe2-4 mac; Fe5 mes (Fig. 36B). 

Quetotaxia dorsal do Abd. V. Série "a" com 3+3 cerdas; a1 e a6 mic; a5 mac. Série 

"m" com 5+5 cerdas; m2-3, m5e e m5 mac; m5a mes. Série "pa" com 3+3 cerdas; p4a, p5 mic; 

p6ae mês; ap6 mac. Série “p” com 4+4 mac; p1, p3, p4-p5. Série “pp” com 2+2 mic, p1p e 

p3pe. Sensilas as, acc.p4 e acc.p5 presentes (Fig. 36C). 

Apêndices do tronco. Complexo empodial com unguis com 2 dentes pareados externos 

e 4 dentes internos: 2 maiores proximais e pareados, 2 distais menores e não-pareados; unguí-

culo fracamente truncado e lanceolado; um par de pequenas cerdas pré-tarsais presentes; tenent-

hairs aproximadamente do tamanho do unguis, discretamente multiciliados; tibiotarso III com 

uma cerda lisa interna, acima da posição do unguículus (Fig. 37A). Colóforo anterior com 2+2 

mac distais, 4+4 mes longas e 5+5 espinhos proximais (Fig. 37B); colóforo posterior com 2+2 

cerdas lisas e 3+3 espinhos (Fig. 37C); lateral flaps com aproximadamente nove cerdas multi-

ciliadas e quatro lisas (Fig.37D). Placa manubrial com 4+4 ou 2+2 cerdas e 3+3 pseudoporos 

(Fig.37E). Manúbrio ventral (Fig.37F), Mucro tipicamente falcado (Fig. 37G). 
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Figura 36. Seira brasiliana, quetotaxia do tronco. (A) Abd. III, (B) Abd. IV, (C) Abd V. 
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Figura 37. Seira brasiliana, apêndices do tronco. (A) Complexo empodial, (B) Colóforo anterior, (C) Coló-

foro posterior, (D) Lateral flap, (E)Placa manubrial, (F) Manúbrio ventral, (G) Mucro falcado. 
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4.4.1 - Discussão taxonômica  

Para esta discussão, foram selecionadas as espécies: Seira arenicola Bellini & Zeppe-

lini, 2008, Seira jiboiensis Godeiro & Bellini, 2014 e Seira tinguira Cipola, Morais & Bellini, 

2014. Embora as espécies apresentem semelhanças na quetotaxia dorsal do tronco com 4+4 

macroquetas no Abd. III e 3+3 na série “A” do abd. IV, S. brasiliana é claramente diferente das 

outras três espécies por apresentar o seguinte conjunto de caracteres combinados: 7+7 mac. na 

série “An” da quetotaxia cefálica, diferentemente de S. arenicola com 8+8 ou 9+9, S. jiboiensis 

com 6+6 e S. tinguira com 7+7 ou 8+8; na série “Pp” S. brasiliana tem 3+3 mac., S. jiboiensis 

juntamente com S. arenicola 1+1 e S. tinguira com 4+4. No Th. III, S. brasiliana possui 7+7 

mac., S. arenicola com S. jiboiensis 11+11 e S. tinguira 9+9. O abd. II também exibe diferenças 

entre as espécies, S. brasiliana contém 4+4 ou 3+3 mac, S. arenicola e S. tinguira 5+5, S. ji-

boiensis 4+4. Órgão metatrocanteral com até 24 espinhos em S. brasiliana, Seira arenicola com 

até 15, Seira Jiboiensis com até 16 e S. tinguira com até 36. Apesar das similaridades com S. 

arenicola, S. brasiliana possui o colóforo posterior com 3 espinhos diferentemente de S. areni-

cola que possui 2 (Tabela 8 e 9). 

 

Características morfoló-

gicas 

Seira 

brasiliana 

Seira 

arenicola 

Seira  

jiboiensis 

Seira 

 tinguira 

Série “An” cabeça mac. 7+7 8+8 ou 9+9 6+6 7+7 ou 8+8 

Série “Pp” cabeça mac. 3+3 1+1 1+1 4+4 

Th. III mac. 7+7 11+11 11+11 9+9 

Abd. II mac. 4+4 ou 3+3 5+5 4+4 5+5 

Nº de espinhos no órgão 

metatrocanteral 

24 15 16 36 

Espinhos no colóforo pos-

terior 

3 2 - - 

Tabela 8. Comparação entre as espécies: Seira potiguara x Seira arenicola x Seira jiboiensis x Seira 

tinguira  
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Características 

morfológicas  

Seira 

arenicola 

Seira 

brasiliana 

Seira 

coroatensis 

Seira 

mataraquensis 

Seira 

paraibensis 

Seira 

harena 

Seira 

dapeste 

Seira 

diamantinae 

Seira 

jiboien-

sis 

Seira 

tinguira 

Seira 

prodiga 

Série “An” 

cabeça mac. 

8+8  

ou 9+9 

7+7 9+9 5+5 7+7 8+8 

ou 9+9 

7+7 

ou 11+11 

9+9 6+6 7+7  

ou 8+8 

11+11 

Série “M”  

cabeça mac. 

3+3 2+2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 2+2 2+2 3+3 

Série “S”  

cabeça mac. 

 

6+6 2+2 6+6 5+5 8+8 2+2 5+5 

ou 7+7 

7+7 5+5 4+4 7+7 

Série “Pp”  

cabeça mac. 

1+1 3+3 4+4 - - - - 1+1 1+1 4+4 - 

Triangulo labial 

 

M1M2rE 

L1L2 

M1M2rEL1 

L2 

M1M2rL1L

2 

M1M2EL1L2 M1M2rE 

L1L2 

M1M2rE

L1L2 

M1M2rE 

L1L2 

M1M2rE 

L1L2 

M1M2rE 

L1L2 

M1M2rE 

L1L2 

- 

Th. III mac. 

 

11+11 7+7 12+12 7+7 7+7 3+3 9+9 8+8 11+11 9+9 8+8 

Abd. I mac. 

 

5+5 2+2 5+5 4+4 3+3 2+2 3+3 

ou 4+4 

4+4 5+5 3+3 4+4 

Abd. II mac. 

 

5+5 4+4 

 ou 3+3 

5+5 4+4 3+3 ou 4+4 4+4 - 6+6 4+4 5+5 5+5 

Abd. III mac. 

 

5+5 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 8+8 

Abd. IV série 

 “B” mac. 

4+4 4+4 4+4 - 1+1 4+4 4+4 6+6 4+4 4+4 5+5 

Abd. IV série  

“F” mac. 

6+6 4+4 5+5 - 4+4 4+4 4+4 6+6 6+6 5+5 ou 

6+6 

4+4 ou 

5+5 

Abd. IV série “Fe” 

mac. 

2+2 4+4 6+6 - 2+2 2+2 11+11 2+2 5+5 4+4 ou 

5+5 

42+2 ou 

3+3 

Pseudoporos da 

placa manubrial 

3 2 - - 2 3 3 - - - - 

Mac. multiciliadas 

abauladas da placa 
manubrial 

- - - - - 3 2 - - - - 

Tabela 9. Comparação entre todas as espécies de Seira citadas na discussão deste trabalho.  
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Mac. multiciliadas 

pontiagudas da 
placa manubrial 

3 - - - 6 3 4 - - - - 

Mac. abauladas 

próximas ao dente 

do mucro 

- - - - 9+9 7 a 14 4 a 8 13+13 - - 14+14 

Nº de espinhos no 

órgão metatrocante-

ral 

15 24 30 14 36 28 24 37 16 36 - 

Espinhos no coló-

foro posterior 

2 3 - - 2 2 2 - - - - 

 

 

 

 

 

Nesta tabela, considera-se o símbolo ( - ) como falta de informação comparativa.  



74 
 

 
 

4.5 – Chave de Identificação para as espécies de Seira do Parque Estadual Dunas do Na-

tal e proximidades 

 

1. Fúrcula geralmente com presença de macroquetas abauladas na placa manubrial e região 

dorso-proximal do dens (Fig. 38A); região posterior da cabeça apenas com Pa5 como macro-

queta (subgênero Lepidocyrtinus) .........................................................................2 

- Fúrcula com ausência de macroquetas abauladas (Fig. 38B); região posterior da cabeça com 

várias macroquetas (subgênero Seira) ..................................................................... 4 

 

 

 

 

2. Primeiro segmento abdominal com 2+2 macroquetas (Fig. 39B); terceiro segmento torácico 

com 3+3 macroquetas (Fig. 39A); órgão metatrocanteral com até 28 espinhos (Fig. 39C) 

............................................................. Seira harena Godeiro & Bellini, 2014   

- Primeiro segmento abdominal com 3+3 macroquetas; terceiro segmento torácico com 7+7 ou 

9+9 macroquetas; órgão metatrocanteral com até 24 ou 36 espi-

nhos....................................................................................................................................3 

 

 

Figura 38. Placa manubrial. (A)  Seira harena. Presença de macroquetas abauladas, (B) Seira paraibensis. 

Ausência de macroquetas abauladas. 
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3. Região dorso-proximal do dens com 9+9 macroquetas abauladas (Fig. 40A); placa manubrial 

com 6+6 macroquetas pontiagudas multiciliadas (Fig. 40C); órgão metatrocanteral com até 36 

espinhos (Fig. 40E) ................... S. paraibensis Bellini & Zeppelini, 2009  

- Região dorso-proximal do dens com 4-8 macroquetas abauladas (Fig. 40B); placa manubrial 

com 4+4 macroquetas pontiagudas multiciliadas (Fig. 40D); órgão metatrocanteral com até 24 

espinhos (Fig. 40F) ................................ S. dapeste Santos & Bellini, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Elementos da morfologia de Seira harena. (A)  ThIII, (B) Abd I, (C) órgão metatrocanteral. 
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Figura 40. Elementos da morfologia de Seira paraibensis e Seira dapeste. (A-B) Região dorso-proximal do 

dens, (C-D) Placa manubrial, (E-F) Órgão metatrocanteral. Modificado de: Bellini & Zeppelini, 2009; Bel-

lini et al, 2018. 
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4. Primeiro segmento abdominal com 5+5 macroquetas (Fig. 41A); colóforo posterior com 2+2 

espinhos (Fig. 41C) .......................... Seira arenicola Bellini & Zeppelini, 2008 

- Primeiro segmento abdominal com 2+2 macroquetas (Fig. 41B), colóforo posterior com 3+3 

espinhos (Fig. 41D) ......................................................... Seira brasiliana Arlé, 1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Elementos da morfologia de Seira arenicola e Seira brasiliana (A-B) Abd I, (C-D) Colóforo pos-

terior. 
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4.6 – Discussão geral 

 

O gênero Seira, com aproximadamente 35 espécies reconhecidas no Brasil (Zeppelini 

et al., 2018), apresenta problemas com informações equivocadas, diagnoses específicas dúbias, 

bem como descrições simplificadas da quetotaxia para diversas espécies. Isso pode ser exem-

plificado com descrição da quetotaxia de forma resumida para táxons neotropicais disponibili-

zada por Christiansen & Bellinger (2000), apresentando informações equivocadas e excessiva-

mente simplificadas, incompatíveis com a taxonomia atual de Entomobryoidea.  

É possível observar que muitas das espécies descritas ao longo do tempo apresentam 

uma quantidade de informações reduzidas quando comparadas com as espécies descritas atual-

mente (como apresentado em Bellinger et al., 1996-2018; Arlé, 1939; Bellini & Zeppelini, 

2009). Parte das análises morfológicas realizadas anteriormente para espécies de Seira e Ento-

mobryoidea como um todo não levavam em consideração a descrição de estruturas que atual-

mente são importantes para distinção entre as espécies como, por exemplo, o colóforo posterior 

e anterior, lateral flaps, placa manubrial e órgão metatrocanteral e sobretudo a análise quetotá-

xica. No entanto, Szeptycki (1979) desenvolveu um mapa da distribuição das cerdas dorsais 

dos Entomobryidae, revisado e aprimorado por Soto-Adames (2008), trabalhos que facilitaram 

a identificação e consequentemente a comparação entre os táxons.   Deste modo, as redescrições 

de espécies utilizando novos métodos na montagem das lâminas para identificação, redescrição 

de estruturas já apresentadas, bem como descrição de novas estruturas é de fundamental impor-

tância para sanar tais problemas, como também expandir o entendimento sobre os grupos estu-

dados. 

O aumento de informações que possibilitem gerar mais conhecimento sobre as espécies 

de Seira, é de extrema relevância, considerando que além da  solução dos problemas identifi-

cados nas descrições do grupo, tais informações contribuem para o desenvolvimento de políti-

cas ambientais, ou seja, de ações  que busquem não apenas preservar e conservar as áreas nas 

quais habitam estes microartrópodes, como também garantir o desenvolvimento sustentável do 

planeta preservando estes organismos. Neste contexto, os dados adquiridos com as análises do 

grupo vão auxiliar no diagnóstico biológico para a elaboração do Plano de Manejo da Unidade 

de Conservação, na qual se desenvolveu o trabalho, onde consequentemente serão estabelecidas 

medidas para o manejo dos recursos naturais da UC e seu entorno, tendo em vista reduzir os 

impactos negativos e garantir a manutenção dos processos naturais como prediz o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA, 2019).      
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Diante disto, as quatro espécies estudadas neste trabalho, obtiveram redescrição da que-

totaxia cefálica e do tronco, tanto quanto de estruturas como: bulbo apical da Ant. IV, região 

labial, órgão metatrocanteral, complexo empodial e fúrcula, como também, outras estruturas 

foram descritas pela primeira vez para estas espécies como: órgão sensorial da Ant. III, colóforo 

anterior, colóforo posterior, lateral flap, placa manubrial e macroquetas abauladas da fúrcula, 

de forma similar a referências atuais do gênero como Godeiro & Bellini (2014, 2015), Cipola 

et al. (2014a, 2014b) e Bellini et al. (2018). A avaliação da morfologia geral das espécies de 

Seira redescritas neste trabalho, assim como das espécies comparadas, indica estabilidade de 

caracteres das formas neotropicais, especialmente: presença e forma do bulbo apical da Ant. 

IV; órgão apical da Ant. III, morfologia dos palpos labiais, campos basolateral do lábio e que-

totaxia pós-labial, placa sublobal e palpo maxilar, além de estabilidade em alguns elementos da 

quetotaxia cefálica. Essa observação está de acordo com descrições recentes dentro do gênero 

e da revisão da quetotaxia dorsal proposta por Soto-Adames (2008), sugerindo que Seira seja 

um táxon razoavelmente conservado. Por outro lado, a maior variação das espécies foi obser-

vada na quetotaxia do colóforo e placa manubrial e parte das macroquetas dorsais da cabeça e 

tronco, sugerindo que estes caracteres sejam de maior importância para a determinação e com-

paração das espécies que as demais estruturas corporais. 

Descrita por Bellini et al. 2010 e após a detalhada redescrição apresentada aqui,  S. po-

tiguara, apresenta as mesmas características morfológicas que S. brasiliana Arlé (1939) sensu 

Mari-Mutt 1986 e Soto-Adames 2008, portanto, S. potiguara foi sinonimizada com S. brasili-

ana por ser considerada a mesma espécie. Neste caso a primeira denominação é classificada 

como válida e a segunda citada como um sinônimo conforme previsto no Código Internacional 

de Nomenclatura Zoológica (ICZN), (ICNZ, 2019). 

Portanto, a partir das redescrições das espécies foi gerado um aumento na quantidade 

de informações que são de fato agregadas ao conhecimento já existente sobre os Seirinae, o que 

possibilita sanar eventuais problemas taxonômicos do grupo. 
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5 – Conclusões  

 

A identificação de cinco espécies de Seirinae, todas do gênero Seira, nas áreas de Mata 

Atlântica do Parque Estadual Dunas do Natal e matas residuais adjacentes, apontam para o 

elevado número de espécies do gênero vivendo em simpatria na região estudada. Por outro lado, 

a identificação apenas de espécies já descritas sugere que os esforços de identificação e descri-

ção de novas espécies de Seira no Nordeste do Brasil talvez estejam chegando no seu ápice 

para a Mata Atlântica, e possivelmente a totalidade de espécies existentes no bioma esteja quase 

que totalmente revelada nesta porção do território brasileiro. 

A redescrição das espécies apresentadas neste trabalho disponibiliza ao meio científico 

informações detalhadas e revisadas, gerando identidades específicas mais fidedignas para os 

táxons estudados. Esse estudo também revela certa estabilidade de caracteres nas espécies com-

paradas, sugerindo que Seira seja um grupo relativamente conservado em suas características, 

ao menos na Região Neotropical. 

 Os dados aqui apresentados serão disponibilizados à equipe responsável pelo Parque 

Estadual Dunas de Natal na expectativa que estes sejam úteis para a elaboração de planos de 

manejo e estratégias de manutenção da unidade. 
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