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RESUMO

Colêmbolos são microartrópodes bastante diversificados, frequentemente encontrados no solo.
São integrantes da mesofauna edáfica, e compõem a base da cadeia alimentar de muitos táxons
predadores, atuam na ciclagem de nutrientes e decomposição de matéria orgânica.
Considerados bioindicadores da qualidade do solo, fornecem respostas rápidas às variações
ambientais, inclusive àquelas associadas à ação antrópica. A superfamília Entomobryoidea é a
mais rica em espécies entre os Collembola, sendo constituída por espécies majoritariamente
epiedáficas, apresentando Entomobryidae e Paronellidae como principais famílias bem
representadas no Brasil. O foco deste estudo foi identificar e descrever novas espécies seguindo
literatura especializada, além da ampliação da lista de registros dos táxons para a região. As
coletas foram realizadas nos municípios de Abaíra, Andaraí e Lençóis, todos na Bahia, com uso
de armadilha de queda (pitfall) e aspiradores entomológicos para captura de espécimes
diretamente do substrato. Em laboratório foram executadas a triagem, morfotipagem e
montagem dos indivíduos em lâmina para microscopia. Quatro espécies novas para a ciência
foram descritas: Dicranocentrus sp. nov.; Entomobrya sp. nov.; Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov.
e Trogolaphysa sp. nov. Estas espécies foram comparadas quanto aos aspectos morfológicos
distintivos como padrão de coloração, número de espinhos do órgão metatrocanteral, quetotaxia
dorsal da cabeça e do corpo, incluindo também a composição das cerdas da região labial. Nove
registros foram catalogados, e somados a listagens anteriores, totalizando 24 espécies e
morfoespécies para a Chapada Diamantina. Os resultados apresentados neste trabalho apontam
esta ecorregião como uma área rica em Entomobryoidea, potencialmente com mais espécies
novas que o esperado. Este levantamento promove o conhecimento da ocorrência do grupo em
áreas de Caatinga e consequentemente, leva a uma maior compreensão da biodiversidade neste
domínio. Além disso, este estudo taxonômico gera dados que podem viabilizar a efetivação de
futuras medidas de conservação.

Palavras-chave: Entomobryidae, mesofauna edáfica, Paronellidae, quetotaxia, Região
Neotropical, taxonomia.

ABSTRACT

Springtails are very diversified microarthropods, often found in the soil. They are members of
the edaphic mesofauna, where they compose the basis of soil food chain, as well as they act in
the cycling of nutrients and organic matter decomposition. Considered as bioindicators of soil
quality, they provide rapid responses to environmental variations, including those associated
with anthropogenic action. The superfamily Entomobryoidea is the richest in species among
the Collembola, being constituted mainly by epiedaphic species, with Entomobryidae and
Paronellidae as its main families, both well represented in Brazil. The focus of this study was
to identify and describe new species following specialized literature, in addition to expanding
the list of taxa records for the region. The collections were carried out in Bahia State, in the
municipalities of Abaíra, Andaraí and Lençóis, using pitfall traps and entomological aspirators
to capture specimens directly from the substrate. In the laboratory it was performed the
screening, morphotyping and assembly of the individuals in slide for microscopy. Four new
species were described: Dicranocentrus sp. nov.; Entomobrya sp. nov.; Seira (Lepidocyrtinus)
sp. nov. and Trogolaphysa sp. nov. These species were compared for distinctive morphological
aspects such as colour pattern, number of spines of the metatrochanteral organ, dorsal head and
body chaetotaxy, and also the chaetae composition of the labial region. Nine records were
cataloged, and added to previous listings, totaling 24 species and morphospecies for the
Chapada Diamantina. The results presented in this work point to this ecoregion as an area rich
in Entomobryoidea, potentially with more new species than expected. This survey promotes the
knowledge of the occurrence of the group in Caatinga areas and, consequently, leads to a greater
understanding of biodiversity in this area. In addition, this taxonomic study generates data that
can make feasible the realization of future conservation measures.

Key words: Chaetotaxy, Entomobryidae, edaphic mesofauna, Paronellidae, Neotropical
Region, taxonomy.
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Abreviaturas:
Abd.: Segmento abdominal
acc: Sensila acessória al:
Sensila ântero-lateral Ant.:
Segmento antenal as:
Sensila ântero-submedial
l.p.: lateral process (processo
lateral) ms: Microsensila s ps:
Sensila posterior
Th.: Segmento torácico (Th. II – Mesotórax; Th. III – Metatórax)

Símbolos: Quanto aos símbolos utilizados nos esquemas de quetotaxia dorsal, as cerdas são
diferenciadas pelo tamanho, sendo macrocerda com tamanho grande (círculos grandes e
vazios); mesocerdas de tamanho intermediário (grandes círculos pintados de preto) e
microcerdas de tamanho pequeno (pontos pretos ou o desenho da cerda de tamanho reduzido,
geralmente liso. Os pseudoporos são representados por grandes círculos pretos com linha
cruzada ao meio. Um traço acima da cerda indica a presença ou ausência nos diferentes
espécimes da série tipo (Bellini et al. 2015; Nunes & Bellini, 2018). A figura 1 mostra a
representação legendada dos principais símbolos utilizados nas pranchas de desenhos das
espécies.

Figura 1. Principais símbolos utilizados nas pranchas das espécies.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. A Caatinga

Considerado um importante domínio fitogeográfico restrito ao território brasileiro, a Caatinga
ocupa aproximadamente 54% da Região Nordeste e algumas áreas do Estado de Minas Gerais
(Santana, 2007; Leal et al. 2003). Compreende uma área de aproximadamente 740.000 km2 no
Nordeste e corresponde a cerca de 10% da área de superfície do país (Tabarelli & Silva, 2003;
Silva et al. 2003). A biodiversidade é adaptada, em parte, a restrições pluviométricas e
temperaturas elevadas (IBGE, 2004; Sampaio, 1995). A precipitação pluviométrica em áreas
semiáridas varia entre 400 e 800 mm de chuvas anuais (Santana, 2007). Apesar do Nordeste ser
conhecido como uma região marcada pelas secas constantes, estudos detalhados ao longo dos
anos demonstraram que a região apresenta uma grande diversidade de quadros naturais e
socioeconômicos (Silva et al. 2003).
O clima é tropical quente e seco, com chuvas escassas e mal distribuídas durante o ano
e mais baixa umidade relativa. Os períodos de estiagem geralmente atingem oito meses (Assis,
2000; Reis, 1976; Leal et al. 2003; Freire et al. 2018). A vegetação é bastante diversificada, por
incluir além das caatingas, vários outros ambientes associados (Giulietti et al. 2004) que vão
desde florestas secas a formações abertas dominadas por cactos e bromélias, envolvendo uma
grande diversidade (Tabarelli & Silva, 2003). Esta vegetação cobre uma área mais ou menos
contínua na Região Nordeste do Brasil, sujeita a um clima semiárido, bordeada por áreas com
clima mais úmido; plantas adaptadas à restrição hídrica, do tipo caducifólias, herbáceas anuais,
suculentas, espinhosas, arbustos e árvores de pequeno porte e podendo apresentar cobertura
descontínua de copas (Rodal & Sampaio, 2002).
Os solos da Caatinga têm uma grande variabilidade e originaram-se de duas formações
geológicas principais (Silva et al. 1993). A formação sedimentar prevalece na porção oeste e a
cristalina na porção leste, limitada por uma linha sinuosa que vai da Chapada da Ibiapava,
atravessa o Oeste pernambucano e encontra-se com a linha da Chapada Diamantina, seguindo
pela Serra do Espinhaço, em Minas Gerais (Gariglio et al. 2010). A variabilidade dos solos é
resultante de efeitos diferenciais da erosão geológica, formando os lajedões de muitas áreas e
os pavimentos recobertos de rochas, pedras e pedregulhos (Gariglio et al. 2010). A
predominância geral é de Neossolos litólicos muito rasos ou de profundidade intermediária,
como os Neossolos Regolíticos, os Luvissolos e Planossolos, maioria com baixa capacidade de
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retenção de água. As texturas podem ir de muito arenosos (Neossolos Quartzarênicos) aos muito
argilosos (Vertissolos) (Gariglio et al. 2010).
Nas chapadas, os solos tendem a ser mais pobres em nutrientes que o dos patamares
intermediários, já que estes têm camadas de descobrimento mais recentes com pouco
intemperismo (Gariglio et al. 2010). As áreas mais devastadas compreendem solos de alta
fertilidade que foram ou estão demasiadamente explorados (Silva et al. 2003). Muitos desses
solos são eutróficos. As três grandes manchas de solo de origem Cárstica no Apodi (fronteira
entre Rio Grande do Norte e Ceará) e entre a Serra Geral e a Chapada Diamantina (Na Bahia e
Norte de Minas Gerais) são consideradas exceções entre as áreas sedimentares, devido suas
altas fertilidades (Gariglio et al. 2010).
A ocupação do território modificou aproximadamente 80% da cobertura original das
Caatingas, restando pouco mais de 7,5% de sua área protegida em 105 unidades de conservação
de administração pública, sendo 48 de proteção integral, 57 de uso sustentável, protegendo
pouco mais de 1% do domínio. A Caatinga também é protegida 65 reservas privadas, o que
equivale a 0,08% do território (Tab. 1) (Velloso et al. 2002; Hauff, 2010; Freire et al. 2018).
Todo o domínio abrange áreas que sofrem com ação antrópica, com pontos apresentando alto
risco de desertificação (Gusmão & Ferreira, 2014). Este processo está associado ao
desmatamento, uso demasiado ou manejo inadequado do solo, além dos longos períodos de
estiagem (Sá et al. 2010). Outros impactos como incêndios, caça predatória e mineração afetam
negativamente o meio ambiente neste domínio como um todo (Freire et al. 2018). Assim, a
Caatinga é uma área de alta biodiversidade, relevância biológica e beleza peculiar que está sob
forte ameaça de sua conservação, e o conhecimento de sua biodiversidade tem sido
historicamente subestimado (Leal et al. 2003; Leal et al. 2005).
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Tabela 1. Resumo da lista de Unidades de Conservação da Caatinga, com número e área (ha)
para cada categoria de manejo de cada esfera administrativa e seus totais para cada grupo de
proteção. (Retirado de Hauff, 2010).
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1.2. A Chapada Diamantina

Ecorregião ou unidade de paisagem de grande extensão, predominantemente ocupada
por Caatinga, a Chapada Diamantina situa-se numa posição central do Estado da Bahia e inclui
23 municípios, correspondendo a um enclave dentro da região tropical semiárida nordestina, de
clima subquente a úmido com floresta tropical (Bigarella, 1994; Hage et al. 2005; Juncá et al.
2005; MDA, 2010). É uma das chamadas “manchas úmidas” no meio do Semiárido, regiões de
altitude elevada, variando de 600 a 1.300 metros e que se destacam por seus consideráveis altos
índices pluviométricos, chegando a registrar 1.200 mm anuais (Silva et al. 2003; Santana,
2007). As chuvas mais intensas caem sobre a Chapada entre novembro e janeiro, podendo se
estender até março ou abril (Zappi et al. 2003). Está contida na porção setentrional da Serra do
Espinhaço, que corresponde a uma cadeia de montanhas disjuntas estendidas desde o Estado de
Minas Gerais em direção ao Norte, alcançando a calha do Rio São Francisco (Misi & Silva,
1994).

Figura 2: Morro do Pai Inácio, a 22 km do centro de Lençóis/BA. (Modificado de Freire et al. 2018).

Abrangendo uma área de 50.610 km2, localiza-se na região Centro-Sul do domínio da
Caatinga, é completamente circundada pela ecorregião da Depressão Sertaneja Meridional, com
delimitação explicada a partir da mudança de altitude, relevo e tipos de solo (Juncá et al. 2005).
O relevo é bastante acidentado, com grandes superfícies planas de altitude, com topos rochosos,
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encostas íngremes, serras altas e alongadas, como o Morro do Pai Inácio (Fig. 2). Nestas serras,
ocorrem principalmente os Neossolos Litólicos, com fertilidade baixa e os Espodossolos, com
fertilidade média. O uso inadequado do solo alterou a dinâmica hídrica regional, e transformou
rios perenes em temporários, tendo a redução da disponibilidade hídrica como consequência
(Nolasco, 2009; Santos et al. 2010). Quanto aos aspectos fitofisionômicos, o mosaico
vegetacional é a maior parte de caatinga hiperxerófila, mas também inclui cerrados, campos
rupestres e florestas com grande diversidade (Silva et al. 2003; Velloso et al. 2002; Juncá et al.
2005) como mostra a figura 3.

Figura 3: Aspectos fitofisionômicos do Parque Nacional da Chapada Diamantina/BA. A. Vegetação de caatinga;
B. Vegetação de cerrado em áreas de solos argilosos; C. Florestas semideciduais; D. Campos rupestres ou gerais,
nos platôs das serras. (Retirado de Freire et al. 2018).

Foram criadas nove Unidades de Conservação na Chapada Diamantina até o momento:
Parque Nacional da Chapada Diamantina (Fig. 4), Parque Estadual do Morro do Chapéu,
Monumento Natural da Cachoeira do Ferro Doido, APA da Serra dos Barbados, APA
Marimbus-Iraquara, APA Gruta de Brejões - Vereda Romão Gramacho, Área de Relevante
Interesse Ecológico Nascentes do Rio de Contas, Floresta Nacional Contendas do Sincorá e
Parque Municipal de Mucugê (Juncá et al. 2005). Entre estas, é válido destacar o Parque
Nacional da Chapada Diamantina, que está situado na porção central do Estado da Bahia, entre
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as coordenadas 12º25’ - 13º20’S e 41º35’ - 41º20’W, com uma área de 152 mil hectares,
envolvendo sete municípios (Andaraí, Ibicoara, Iramaia, Itaetê, Lençóis, Mucugê e Palmeiras)
e ocupando 3,64% da Chapada Diamantina (Freire et al. 2018).

Figura 4. Parque Nacional da Chapada Diamantina/BA. Bacia sedimentar com presença de vegetação arbustiva
típica de Caatinga e Neossolos característicos. (Retirado de Freire, 2015).

1.3. Collembola: Caracterização Geral
A palavra Collembola é derivada do latim - colla (ou do grego – kolla), que significa
“cola ou grude”, e embolon (do latim), ou embolou (do grego), que remete a “êmbolo ou
alavanca” e a presença de uma projeção de aderência ao substrato caracteriza o grupo (Zeppelini
& Bellini, 2004). Além de fixar os colêmbolos na superfície vertical, essa projeção denominada
colóforo ou tubo ventral, que são sacos eversíveis derivados de um par de apêndices ventrais
do primeiro segmento abdominal, são também importantes na absorção de água, trocas gasosas
e equilíbrio de fluidos e eletrólitos (Bellinger et al. 1996-2018; Hopkin, 1997a). Estes
microartrópodes entognatos são cosmopolitas, com ampla distribuição desde ambientes
terrestres, aquáticos e até cavernícolas. A característica que classifica colêmbolos como
hexápodes não insetos é o encapsulamento das suas peças bucais no interior da cabeça, tornando
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as mandíbulas e maxilas não expostas, diferindo-os dos insetos verdadeiros, que são ectognatos
(Zeppelini & Bellini, 2004; Zeppelini et al. 2018).
Até o momento, cerca de 9.000 espécies de colêmbolos foram descritas em todo o
mundo, sendo aproximadamente 1.300 para a Região Neotropical e cerca de 370 espécies para
o Brasil (Abrantes et al. 2010, 2012; Bellinger et al. 1996-2018; Mari-Mutt & Bellinger, 1990;
Zeppelini et al. 2018). A classe Collembola inclui quatro ordens bem definidas:
Entomobryomorpha, Poduromorpha, Symphypleona e Neelipleona, sendo que as duas
primeiras apresentam representantes com o corpo alongado e segmentos bem delimitados; e as
duas últimas com indivíduos de corpo globoso e segmentos em grande parte fundidos entre si
(Bellinger et al. 1996-2018; Soto-Adames, 2008). Uma estrutura marcante na morfologia de
um colêmbolo além do colóforo é a fúrcula, um órgão saltatório de grande valor taxonômico
derivado a partir da fusão basal de um par de apêndices no quarto segmento abdominal, que
viabiliza o deslocamento imediato do animal, sendo um mecanismo de fuga de predadores
(Hopkin, 1997a; Zhang et al. 2015). A figura 5 destaca as características morfológicas
principais de um colêmbolo.

Figura 5. Morfologia externa de Collembola. OPA: órgão pós antenal. Os segmentos antenais, torácicos e
abdominais estão indicados numericamente. (Modificado de Hopkin, 1997a).

Assim como insetos e ácaros, os colêmbolos integram a mesofauna edáfica, que abrange
organismos com tamanhos variando geralmente entre 0,2 a 2,0 mm que merecem destaque por
atuarem em atividades tróficas como o consumo de microorganismos e da microfauna, além da
fragmentação da matéria orgânica vegetal em decomposição, contribuindo com a ciclagem de
nutrientes e energia. No geral, colêmbolos se apresentam em formas pequenas, porém, podem
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chegar a 17 mm. (Hopkin, 1997b, Correia & Andrade, 1999; Hoffman et al. 2009; Wu et al.
2017). Como componentes da base da cadeia alimentar, servem de alimento para outros animais
como escorpiões, pseudo-escorpiões, ácaros, aranhas e até pequenos lagartos (Zeppelini &
Bellini, 2004). Como suas populações respondem rapidamente a variações ambientais,
principalmente àquelas que estão relacionadas à ação antrópica, são considerados
bioindicadores da qualidade do solo (Mendonça et al. 2009), fato que pode corroborar com
estudos de práticas de manejo e com a avaliação de ecossistemas degradados (Araújo et al.
2009).
As relações filogenéticas de Collembola com outros artrópodes ainda não são consenso
entre os especialistas (Hopkin, 1997a), no entanto, o grupo apresenta várias características
sinapomórficas como a presença de tubo ventral, tenáculo, fúrcula, oito olhos e seis segmentos
abdominais, o que reforça seu monofiletismo (Zeppelini & Bellini, 2004). Tradicionalmente, os
colêmbolos são considerados um grupo mais basal entre os hexápodes, potencialmente
relacionados a Protura e Diplura, táxons também entognatos. Com o advento dos estudos
moleculares, reconstruções filogenéticas foram realizadas a partir de genomas mitocondriais e
nucleares sugerindo que o táxon talvez seja mais aproximado de crustáceos branquiópodes, que
se adaptaram ao ambiente terrestre de forma independente dos insetos. Essa inferência é
justificada pelo desaparecimento do segundo par de antenas, modificação das pernas do quarto
segmento abdominal originando a fúrcula, redução do número de pernas e segmentos corporais
(Bellinger et al. 1996-2018; Hopkin, 1997a; Nardi et al. 2003).

1.4. Ordem Entomobryomorpha sensu Soto-Adames et al. 2008

A ordem Entomobryomorpha compreende colêmbolos de corpo alongado e protórax reduzido
(pronoto ausente), corpo e apêndices cobertos por cerdas de diferentes tipos (Fig. 6) (Zeppelini
& Bellini, 2004), com aproximadamente 4.000 espécies descritas, 200 gêneros, 4 superfamílias
e 8 famílias, sendo a mais diversa da classe Collembola (Soto-Adames et al. 2008; Cipola et al.
2018). As superfamílias incluídas em Entomobryomorpha são Coenaletoidea, Entomobryoidea,
Isotomoidea e Tomoceroidea. A presença de densa cobertura de cerdas e por vezes escamas dos
Entomobryoidea promove proteção extra contra a radiação solar e desidratação, características
vantajosas no ambiente epiedáfico, vantagens sobre os predadores, como potencialmente
possibilitar a estes animais escaparem de teias de aranha (Christiansen, 1971; Zeppelini &
Bellini, 2004). Além de estarem presentes em muitas espécies, as cerdas e escamas corporais,
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com sua disposição e formato, presença e ausência, também são essenciais na identificação de
subfamílias e tribos em Entomobryoidea (Zhang et al. 2014).

Figura 6. Representação das cerdas ciliadas típicas de Entomobryoidea (Retirado de Soto-Adames et al. 2008).

1.5. Superfamília Entomobryoidea Womersley 1934 sensu Zhang et al. 2015

A maior superfamília contida em Entomobryomorpha é Entomobryoidea, que inclui
Entomobryidae, Paronellidae e Microfalculidae como famílias representantes, separadas
tradicionalmente pelas diferenças morfológicas da fúrcula, principalmente pela diferença na
forma do mucro, como mostra a figura 7 (Zhang et al. 2015) e apresenta animais com 2+2 e
3+3 tricobótrias no segundo e terceiro segmentos abdominais respectivamente; tricobótrias pós
oculares presentes, quetotaxia dorsal heterogênea (com micro, meso e macrocerdas), escamas
presentes ou ausentes, órgão metatrocanteral presente e cerdas majoritariamente multiciliadas
(Soto-Adames et al. 2008).

Figura 7. Diferentes tipos de mucro. A. Coecobria caledontia, falcado; B. Akabosia matsudoensis, bidentado; C.
Lepidocyrtus felipei, bidentado; D. Salina pictura, tridentado; E. Callyntrura guangdongensis, dois dentes apicais,
três largos e um diminuto na lateral. (Modificado de Zhang et al. 2015).
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A família Microfalculidae é facilmente separada das demais pela ausência de mucro. A
parte medial da fúrcula, denominada dens ou dente, é utilizada como um dos critérios essenciais
de distinção entre as duas principais famílias de Entomobryoidea, sendo crenulado (ondulado)
em Entomobryidae; e liso, quase cilíndrico em Paronellidae, como mostra a figura 8
(SotoAdames, 2008; Zhang et al. 2015; Cipola et al. 2018). O mucro, que é a parte distal da
fúrcula, também é diferente entre um entomobriídeo e um paronelídeo (Fig. 8), sendo falcado
ou bidentado no primeiro e extremamente variado no segundo (mas nunca em forma de garra
como nos Entomobryidae), podendo até ser quadrado-alongado (Cipola et al. 2018; SotoAdames et al. 2008).

Figura 8. A. Orchesella (Entomobryidae), dens, vista lateral, seta indica crenulação (ondulação) dorsal; B.
Campylothorax (Paronellidae), dens dorsal, seta indica espinhos dentários; C. Cyphoderus (Paronellidae), dens,
vista lateral, seta branca indica cerda ciliada e seta preta indica escamas franjadas (Retirado de Cipola et al. 2018).
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1.5.1. Família Entomobryidae

Entomobryidae é considerada a maior família de Collembola e abrange cerca de 16% das
espécies já conhecidas do grupo (Soto-Adames, 2008; Zeppelini & Bellini, 2017), distribuída
em 1839 espécies e 64 gêneros (Cipola et al. 2018). Com distribuição ampla, podem ser
encontrados em habitats variados, todavia a maioria das espécies vive em pequenas folhas na
superfície do solo e estão presentes em ambientes terrestres e também de água doce (Hopkin,
1997a; Cipola et al. 2018). Constituída por espécies majoritariamente epiedáficas, são
tradicionalmente reconhecidos pela proporção dos segmentos abdominais além de
presença/ausência e morfologia das escamas corporais (Fig. 9). As escamas são estruturas
homólogas às cerdas - detendo suporte filogenético, sendo importantes na sistemática
subfamiliar e tribal (Zhang et al. 2014). Dentre as características morfológicas básicas do grupo,
destacam-se a ausência do pronoto, apêndices bem desenvolvidos, crenulações no dens (dente)
da fúrcula e órgão metatrocanteral geralmente com muitos espinhos (maior parte dos táxons
com 10 ou mais) (Bellinger et al. 1996-2018).

Figura 9. Escamas corporais em Entomobryidae. A. Heteromurus major; B. Dicranocentrus wangii; C.
Lepidocyrtus fimetarius; D. Willowsia japonica; E. Sinhomidia bicolor. F. Janetschekrya himalica. Escala de 10
µm (Modificado de Zhang et al. 2014).
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1.5.2. Família Paronellidae

A família Paronellidae é composta por cerca de 550 espécies e 38 gêneros (Cipola et al.
2018) e estão entre os componentes mais característicos da fauna de colêmbolos de países
tropicais (Mari-Mutt, 1987). Além de apresentarem o dens liso, sem crenulações (ondulações),
são caracterizados por apresentar geralmente longas antenas e fúrcula, além do quarto segmento
abdominal sempre bem desenvolvido (pelo menos 3 vezes mais longo que o terceiro) (Hopkin,
1997a). O tamanho considerável de parte das espécies (mais que 2 mm) faz com que sejam mais
facilmente encontrados em abundância em camadas superficiais de serrapilheiras florestais ou
sobre a vegetação (Mari-Mutt, 1987). A morfologia do mucro é bem diversificada, podendo ser
tridentado, quadrado-alongado, retangular ou com até dez dentes (Mitra, 1993; Soto-Adames et
al. 2008; Soto-Adames & Bellini, 2015; Oliveira & Cipola, 2016). Os representantes do gênero
Cyphoderus Nicolet, 1842 apresentam particularidades como presença de escamas franjadas
dorsais no dens (Fig. 10), são completamente cegos e despigmentados. Também são
consideradas características distintivas entre as subfamílias e gêneros de Paronellidae o formato
e a quantidade de dentes mucronais, presença ou ausência e forma das escamas, quetotaxia
dorsal (Soto-Adames, 2015; Nunes & Bellini, 2018).

Figura 10. Representação de escamas franjadas no dens particulares a Cyphoderus. (Modificado de Soto-Adames
et al. 2008).
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1.6. Estudo da diversidade de Collembola no Estado da Bahia

O primeiro registro de Entomobryoidea para a Bahia foi de Dicranocentrus heloisae
Arlé & Mendonça, 1982 (Abrantes et al. 2010, 2012). Entretanto, mais recentemente foram
registradas 20 espécies dentro da superfamília para a Serra da Jibóia, município de Santa
Terezinha, no mesmo Estado, sendo 14 entomobriídeos e 6 paronelídeos (Bellini, 2014). Para a
Chapada Diamantina, precisamente no município de Abaíra, foram registradas 15 espécies.
Destas, 13 contidas na família Entomobryidae: Entomobrya aipatse Arlé 1959; Entomobrya
bahiana Bellini & Cipolla 2015, Entomobrya sp. 2; Dicranocentrus heloisae; Dicranocentrus
sp. 1; Lepidocyrtus nigrosetosus Folsom 1927; Lepidocyrtus sp. 1; Lepidocyrtoides sp. 1; Seira
(Lepidocyrtinus) diamantinae Godeiro & Bellini 2015; Seira (Seira) mendonceae Bellini &
Zeppelini 2008; Seira (Seira) potiguara Bellini, Fernandes & Zeppelini 2010; Seira (Seira) sp.
1 e S. (Seira) sp. 2. E duas pertencentes à família Paronellidae: Campylothorax mitrai Bellini
& Meneses 2012 e Salina sp. 1 (Abrantes et al. 2010, 2012; Bellini, 2014; Bellini & Godeiro,
2017), chegando ao total de 34 espécies registradas para o Estado baiano. Abaixo, a Tabela 2
lista estas espécies e morfoespécies e os respectivas localidades de registro.
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Tabela 2. Espécies e morfoespécies de Entomobryoidea registradas para a Bahia (Modificado
de Bellini, 2014; Bellini & Godeiro, 2017)
___________________________________________________________________________
Táxons Amostrados

Santa Terezinha

Abaíra

___________________________________________________________________________
Entomobryidae
Dicranocentrus heloisae Arlé & Mendonça, 1982*

X

D. silvestrii Absolon, 1903

X

X

Dicranocentrus sp. 1

X

Entomobrya aipatse Arlé, 1959

X

E. bahiana Bellini & Cipola, 2015

X

E. aff. nivalis Christiansen, 1958

X

Entomobrya sp. 2
Heteromurus aff. brevicornis Bonet, 1934

X
X

Lepidocyrtus nigrosetosus Folsom, 1927
Lepidocyrtus sp.1

X
X

X

Lepidocyrtoides sp.1**

X

Pseudosinella dubia Christiansen & Bellinger, 1998

X

Seira sp. 1

X

X

Seira sp. 2

X

X

Seira sp. 3

X

Seira sp. 4

X

Seira sp. 5

X

Seira sp. 6

X

S. (Lepidocyrtinus) diamantinae Godeiro & Bellini, 2015
S. (Seira) mendoncae Bellini & Zeppelini, 2008

X
X

S. (Seira) potiguara Bellini, Fernandes & Zeppelini, 2010
S. (Seira) xinguensis Arlé, 1960

X
X

X

Paronellidae
Campylothorax mitrai Bellini & Meneses, 2012

X

C. schaefferi Börner, 1906

X

Trogolaphysa sp. 1***

X

Trogolaphysa sp. 2***

X

Trogolaphysa sp. 3***

X

X
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Salina celebensis Schäffer, 1898
Salina sp. 1

X
X

__________________________________________________________________________
(*) Espécie observada na Bahia anteriormente em Abrantes et al. 2010, 2012; (**) Originalmente identificada
como Lepidosira; (***) Originalmente identificada como Lepidonella.

2. JUSTIFICATIVA
A Chapada Diamantina está contida em uma ecorregião de maior prevalência de
Caatinga, categoricamente sob um domínio de alto endemismo e diversidade, ameaçado por
uma exploração intensiva e inadequada sob parâmetros de preservação ambiental (MMA, 2007;
Silva, 1995). Nesse contexto de fatores de relevância bioecológica da região, o reconhecimento
e descrição de representantes da fauna de Entomobryoidea corrobora também com a
compreensão da real composição da biodiversidade da região, tanto nas áreas de amostragem,
quanto no Semiárido e na Região Neotropical (Bellini, 2014). Embora a Chapada Diamantina
já contenha áreas prioritárias para a conservação, muitos grupos taxonômicos ainda não foram
adequadamente inventariados. Além de suprir lacunas no conhecimento da fauna de
invertebrados no Brasil, a expectativa é que o incremento do banco de dados documentando a
ocorrência destas espécies sirva como base para futura efetivação e/ou atualização de políticas
de conservação, dado que uma das principais medidas para este fim é o maior conhecimento
possível da biodiversidade local (Velloso et al. 2002; Silva et al. 2003; Tabarelli et al. 2003).

3. OBJETIVOS
3.1. Geral

I. Realizar o estudo taxonômico de espécies de Entomobryoidea provenientes da Chapada
Diamantina.

3.2. Específicos
I.

Identificar espécies representantes da fauna de Entomobryoidea de três municípios da
Chapada Diamantina;

II.

Descrever parte dos táxons das regiões amostradas;
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III.

Atualizar a lista da ocorrência de Entomobryoidea da Chapada Diamantina.

4. METODOLOGIA
4.1. Áreas de coleta

O material estudado neste trabalho procedeu de coletas realizadas em novembro de 2013
em áreas amostradas em três municípios da Chapada Diamantina: Abaíra, Andaraí e Lençóis
(Fig. 11), a partir do incentivo e recursos do Programa de Pesquisa em Biodiversidade do
Semiárido (PPBio), projeto amplo que teve como desafio realizar o levantamento da diversidade
biológica da Caatinga (Gusmão & Ferreira, 2014).
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Figura 11. Mapa dos municípios amostrados neste estudo, na Chapada Diamantina, Bahia.
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4.1.1. Abaíra
O município de Abaíra apresenta predominância de estações bem definidas e clima
subúmido a seco (Ceplab, 1980). A área representa uma zona de transição entre o “domínio de
depressões trópicas semiáridas cobertas de caatingas” e o “domínio de chapadões com cerrados
e florestas galerias” (Ab’saber, 1974; Hage et al. 2005). Os principais pontos de coleta foram
no distrito de Catolés, situado sob as coordenadas 13º13’13º25’S 41º37’41º59”W, entre os
municípios de Abaíra e Piatã, sendo uma das áreas adjacentes ao Pico do Barbado, que é
exceção a média de altitude das serras da Chapada Diamantina, com cerca de 2.033 m (Zappi
et al. 2003). O Pico do Barbado (Fig. 12) é considerado a elevação mais alta do Nordeste do
Brasil e um dos divisores topográficos de bacias hidrográficas que marcam o território do
Parque Nacional da Chapada Diamantina (Freire et al. 2018).

Figura 12. Vista do Pico do Barbado, em Abaíra/ BA. Foto: Joeilson Andrade.

A geomorfologia de Catolés é considerada complexa, resultante da dissecação por
movimentos tectônicos, além de processos de intemperismo pela ação de água, glaciação e
desgaste climático (Zappi et al. 2003). A predominância é de solos pedregosos e rasos, com
enclaves de matas de encostas de altitude, árvores de troncos grossos e ramificados com cerca
de 15 m de altura nas áreas mais conservadas, assim como presença de bromélias e epífitas
(Juncá et al. 2005). A precipitação média encontra-se comumente acima de 900 m e a Oeste do
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Pico do Barbado é uma área de sombra de chuva, com precipitação inferior à área em seu
entorno que sofre influência de ventos de nordeste representando as massas de ar atlânticas,
fazendo com que o regime climático desse local seja diferente das terras baixas da Chapada,
que geralmente são submetidas a uma estação seca de inverno (Zappi et al. 2003).

4.1.2. Andaraí
Andaraí é um município localizado entre elevações, a 756 metros de altitude, sob as
coordenadas 12º48’26’’S 41º19’36’’W e é uma das localidades adjacentes ao Parque Nacional
da Chapada Diamantina (Conceição et al. 2015). As coletas foram realizadas em áreas
amostradas em Igatu, distrito de Andaraí, com clima tropical semiúmido temperatura média de
22º (Andrade, 2008). A estação chuvosa ocorre de outubro a março, com pluviosidade anual
média entre 1.200 e 1.400 mm. A região é marcada por serras de superfície irregular (Fig. 13)
e áreas planas com afloramentos rochosos ou cobertura arenosa superficial, característicos de
Neossolos litólicos. Os topos arredondados quando presentes em Igatu, exibem áreas de solos
profundos lateríticos, muitas vezes indicados pela presença de mata residual densa (Nolasco,
2000; Santos et al. 2010).

Figura 13. Rochas em área de mata em Igatu - distrito de Andaraí/BA. Foto: Daniella Elsuffi.
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4.1.3. Lençóis

Figura 14. Campos rupestres – Serra das Paridas - em Lençóis/BA. (Foto: Caiã Pires).

O município de Lençóis, localizado sob as coordenadas 12º33’47’’S 41º23’24’’W
apresenta estações bem definidas, com considerável amplitude térmica e embora esteja num
domínio morfoclimático semiárido, de topografia acidentada, faz parte de uma dinâmica
regional semiúmida, com chuvas orográficas. Estes aspectos do clima, relevo e hidrografia são
fatores contribuintes para a formação de uma vegetação bastante diversificada (Nimer. 1989;
Oliveira et al. 2005). A fitofisionomia inclui mata de encostas ou caatingas arbóreas e também
matas estacionais. Assim como em muitos locais da Chapada Diamantina, a ocorrência de
campos rupestres é observada como um conjunto de comunidade herbáceo-arbustivas (Fig. 14),
floristicamente relacionadas e fisionomicamente distintas, em função da topografia, solo e
microclima (Conceição & Giulietti, 2002; Juncá et al. 2005).

4.2. Métodos de coleta
As coletas foram realizadas nos três municípios, em período chuvoso, em novembro de
2013 (col: Bellini, B.C; Ferreira, A.S). Para captura dos espécimes foram utilizadas armadilhas
de queda (do tipo pitfall) confeccionadas a partir de copos plásticos de 400 ml contendo álcool
70% aterrados com abertura contígua ao solo. Além disso, também foram utilizados aspiradores
entomológicos caracterizando a coleta ativa dos indivíduos diretamente do substrato ou a partir
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da seleção de quantidades de solo e folhiço dispostos em bandejas plásticas. Todo material foi
coletado tanto em áreas florestadas quanto abertas nas regiões amostradas. As coletas não
seguiram protocolo fixo, havendo investigação de microhabitats propensos à ocorrência de
colêmbolos.

4.3. Procedimentos laboratoriais
Os espécimes coletados estavam depositados na Coleção de Collembola do Centro de
Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN (CC/UFRN). Em
laboratório, foram realizados procedimentos de triagem e morfotipagem dos colêmbolos sob
microscópio estereoscópico Leica S8AP0 (Fig. 15). Após estes procedimentos, os espécimes
foram selecionados para montagem em lâmina para microscopia. As técnicas de montagem são
condizentes aos padrões tradicionais descritos em Christiansen & Bellinger (1980, 1998): foram
dispostos em Placa de Kline o Líquido de Nesbitt e Líquido de Arlé para despigmentação e
tamponamento, respectivamente; além do líquido de Hoyer como meio final de manutenção dos
espécimes em lâmina. O Líquido de Nesbitt é preparado com 60 g de hidrato de cloral, 10 ml
de ácido clorídrico a 36% e 100 ml de água destilada. O Líquido de Arlé é uma solução
composta por 10 ml de ácido lático a 85%, 10 ml de glicerina, 10 g de hidrato de cloral e 10
gotas de formalina. Já o Líquido de Hoyer era composto por 30 g de goma arábica, 200 g de
hidrato de cloral, 15 ml de glicerina e 65 ml de água destilada (Bellini & Godeiro, 2017).

Figura 15. Microscópio estereoscópio e materiais utilizados na montagem de lâminas de colêmbolos.
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Como base comparativa, foi utilizada bibliografia adequada para identificação das
espécies que, posteriormente, foram desenhadas através de microscópio óptico Leica DM500
com câmara clara. Dentre os aspectos morfológicos descritos, é importante destacar que além
da distribuição dorsal de cerdas da cabeça e tronco, enfatizadas quanto a forma de diferenciação,
presença ou ausência; posição de sensilas especializadas (mecano ou quimiorreceptoras) na
porção apical dos antenômeros III e IV e ao longo do corpo do animal, número de olhos e cerdas
interoculares; quetotaxia do labro, presença ou ausência de escamas, placa manubrial, estrutura
do dens, forma do mucro, morfologia geral do complexo empodial e outras estruturas das pernas
(Fig. 16). A morfologia ventral da cabeça é caracterizada por representações da região labial,
como papilas labiais e triângulo labial além de anotações da quetotaxia pós-labial. A
nomenclatura das estruturas representadas nos desenhos segue o padrão descrito por Szeptycki
(1979), Mari-Mutt (1979); Jordana & Baquero (2005); SotoAdames (2008) para quetotaxia
dorsal da cabeça e corpo; região labial com base em Fjellberg (1999) e Cipola et al. 2014b
(Oliveira et al. 2018; Nunes & Bellini, 2018).
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Figura 16. Salina serrana Oliveira et al. 2018: A. Estrutura das pernas: A. Tibiotarso distal e complexo empodial
I (lado anterior); B. Tibiotarso distal e complexo empodial III (lado posterior); C. Conexão do complexo empodial
III (lado anterior) – seta indica dentes externos pareados; D. Conexão do complexo empodial III (lado posterior) –
seta vermelha indica a cerda pré tarsal e seta branca indica a cerda lisa diferencial; E. Lado externo do tibiotarso
distal e unguis III; F. Tenent hair III (versão latero-dorsal); G. Região apical do tenent-hair III. (Retirado de
Oliveira et al. 2018).
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5.

RESULTADOS

5.1. Registros

A tabela 3 mostra a atualização de registros de espécies para a Chapada Diamantina. Os
municípios de Abaíra, Andaraí e Lençóis estão representados pelas siglas BA1, BA2 e BA3,
respectivamente. Os espécimes já registrados para Abaíra em Bellini & Godeiro (2017) foram
incluídos e estão sinalizados: Entomobrya aipatse; Entomobrya bahiana, Entomobrya sp. 2;
Dicranocentrus heloisae; Dicranocentrus sp. nov.; Lepidocyrtus nigrosetosus; Lepidocyrtus sp.
1; Lepidocyrtoides sp. 1; Seira (Lepidocyrtinus) diamantinae; Seira (Seira) mendonceae; Seira
(Seira) potiguara; Seira (Seira) sp. 1 e S. (Seira) sp. 2; Campylothorax mitrai e Salina sp. 1.
Foram adicionadas mais 9 espécies, destas 4 para a família Entomobryidae: Entomobrya sp.
nov. 1; Seira sp. 3; S. (Lepidocyrtinus) sp. nov. 1 e S. (Lepidocyrtinus) sp. nov. 2. Para a família
Paronellidae, mais 5 espécies: Cyphoderus sp. 1; Salina zhangii Bellini & Cipola, 2017;
Trogolaphysa sp. nov. 1; Trogolaphysa sp. 2 e Trogolaphysa sp 3.
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Tabela 3. Atualização de registros de espécies e morfoespécies de Entomobryoidea na Chapada
Diamantina. As siglas representam os municípios: BA1 (Abaíra), BA2 (Andaraí) e BA3
(Lençóis).
___________________________________________________________________________
Táxons Amostrados

BA1

BA2

BA3

___________________________________________________________________________
Entomobryidae
Dicranocentrus sp. nov.**

X

Dicranocentrus heloisae Arlé & Mendonça, 1982*

X

Entomobrya aipatse Arlé, 1959*

X

E. bahiana Bellini & Cipola, 2015*

X

Entomobrya sp. nov. 1**

X

Entomobrya sp. nov. 2*

X

Lepidocyrtus nigrosetosus Folsom, 1927*

X

Lepidocyrtus sp.1*

X

Lepidocyrtoides sp. 1*

X

Seira sp. 1*

X

Seira sp. 2*

X

Seira sp. 3

X

X

X

S. (Lepidocyrtinus) sp. nov. 1**
S. (Lepidocyrtinus) sp. nov. 2

X

X
X

S. (Lepidocyrtinus) diamantinae Godeiro & Bellini, 2015*

X

S. (Seira) mendonceae Bellini & Zeppelini, 2008*

X

S. (Seira) potiguara Bellini, Fernandes & Zeppelini, 2010*

X

X

Paronellidae
Campylothorax mitrai Bellini & Meneses, 2012*

X

Cyphoderus sp. 1

X

Salina sp.1*

X

Salina zhangii Bellini & Cipola, 2017

X

Trogolaphysa sp. nov.**

X

Trogolaphysa sp. 2

X

Trogolaphysa sp. 3

X

___________________________________________________________________________
(*) Espécies já registradas para Abaíra por Bellini & Godeiro, 2017.
(**) Espécies sob descrição taxonômica neste trabalho.
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5.2. Descrições de Espécies Novas

5.2.1. Dicranocentrus sp. nov.
Entomobryoidea Womersley, 1934 sensu Zhang et al. 2015
Entomobryidae Tömösvary, 1882
Heteromurinae Absolon & Ksenemann, 1942 sensu Zhang & Deharveng, 2015
Dicranocentrus Schött, 1893
Espécie tipo: Dicranocentrus gracilis (Schött, 1893)

Diagnose do Gênero. Escamas amplamente distribuídas sobre o corpo e apêndices, exceto nos
dois segmentos antenais apicais. Antenas aproximadamente 3 vezes maiores que o
comprimento diagonal da cabeça, com seis segmentos, antenômeros V-VI anelados; quinto
segmento antenal de 1,5 a 2,5 vezes maior que o VI. 8+8 olhos. Espécies com pigmentação
variada. Mesonoto normal, não projetado sobre a parte posterior da cabeça. Tibiotarso com ou
sem linhas de cerdas lisas; tenent hair apicalmente acuminado ou capitado. Órgão
metatrocanteral bem desenvolvido, com espinhos delgados. Dens dorsal com espinhos robustos
e lisos, dispostos em fileiras na parte basal interna, presentes ou ausentes na face externa; Mucro
bidentado e espinho mucronal presente. (Arlé & Mendonça, 1982; Mari-Mutt, 1979, 1981a,
1981b; Cipola et al. 2016; Xisto et al. 2015; Xisto & Mendonça, 2017).

Dicranocentrus sp. nov.

Figura 17. Hábito de Dicranocentrus sp. nov. conservada em álcool a 70%.
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Material tipo. Holótipo fêmea, Brasil, Bahia, Parque Nacional da Chapada Diamantina,
município de Lençóis (12º33’47’’S 41º23’24’’W) Domínio da Caatinga (07.XI.2013). Bellini,
B.C. coll. Quatro parátipos em lâmina (2 machos e 2 fêmeas) e 3 exemplares em álcool a 70%
- mesmos dados do holótipo. Material tipo depositado na Coleção de Collembola do DBZ/
UFRN.

Diagnose. Pigmentação levemente distribuída ao longo da cabeça e corpo, mais escura na
mancha ocular, antenas e apêndices abdominais (exceto a fúrcula). Linha fina semicircular entre
os olhos e a base da antena I. Escamas fortemente estriadas ao longo do corpo. Fórmula das
macrocerdas dorsais da cabeça: 8-9 An, 3 M, 7 S, 2 Pa. Fórmula de sensilas do tronco: Fórmula
das macrocerdas do tronco: Th. II com 1 a, 5 m e 4 p. Th. III com 4 a, 2 m e 4 p. Abd
I. com 3 m. Abd. II com 2 a, 4 m. Abd. III com 1 a, 5 m. Abd. IV com 2 A, 2 B, 3 T, 1 D, 3 E,
3 F. Tubo ventral com 3+3 macrocerdas distais. Órgão metatrocanteral com 25-26 espinhos
lisos de tamanhos variados. Dens com cerca de 19-23 espinhos robustos, escuros e lisos,
enfileirados interna e externamente.

Descrição. Comprimento total (cabeça e corpo) do holótipo de 1,21 mm. Hábito típico de
Entomobriídeo (Fig. 17). Espécimes em álcool com pouca pigmentação na cabeça (linha escura
na borda da cabeça entre a mancha ocular e a base da antena I). Antenas bem pigmentadas de
azul escuro e pernas em boa parte com pigmentação azul claro. Escamas presentes no corpo e
apêndices.
Cabeça. Pouca pigmentação na cabeça, coloração mais expressiva nos antenômeros II ao VI.
Antenas 2,5 vezes maiores que o tamanho longitudinal da cabeça. Grande parte das antenas e
pernas com pigmentação azul escuro e azul claro, respectivamente. Sexto artículo antenal não
subdividido, sem bulbo apical, com cerdas ciliadas e sensilas (Fig. 18-A). Órgão sensorial da
antena V com 2 bastões sensoriais, 3 sensilas guarda adjacentes, algumas sensilas curtas
triangulares e diferentes cerdas ciliadas no ápice (Fig. 18-B). Olhos 8+8 com lentes de A-F bem
desenvolvidas, G e H menores. Quatro cerdas interoculares (p como macrocerda e r, s e t, como
mesocerdas) como na Fig. 18-C. Antenas totais com 0,74 mm (Fig. 19-A). Antenômeros I: 0,02;
II: 0,05 III: 0,04; IV: 0,10; V: 0,26; VI: 0,23. Quetotaxia dorsal (Fig. 18D) com 8-9 macrocerdas
pré antenais (Série An), cerda An3 presente ou ausente, 5 cerdas anteriores (A0, A2, A3, A4,
A5 como macrocerdas e A1 como microcerda), 4 cerdas médiooculares (M1, M2, M3 como
macrocerdas e M4 como mesocerda), 7 macrocerdas suturais (S1, S2, S3, S4, S6i e S6), 3
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mesocerdas pós-suturais (Ps2, Ps3 e Ps5), 3 cerdas pós-occipitais anteriores (Pa2 como
mesocerda, Pa5 como macrocerda e Pa6 como tricobótria pós ocular). Região labial conforme
a Fig. 19-B-D. Palpo labial com papilas H, A-E com fórmula das cerdas guarda como: H (2);
A(0); B(5); C(0); D(4); E(4) + lp - processo lateral com ápice arredondado. Cinco cerdas lisas
proximais às papilas (Fig. 19-B). Cerdas do triângulo labial: M1-2 ciliadas (M1 menor que
M2). Cerda r normal e lisa; a1-5 lisas; E1-3 ciliadas; l1-2 lisas.
Palpos maxilares com 2 apêndices apicais e basais, respectivamente, subiguais em tamanho e
3 apêndices na placa sub-lobal (Fig. 19-C). Papilas labrais com 2 espinhos anteriores presentes
(Fig. 19-D). Cerdas pré-labrais e labrais lisas; fórmula labral 5 (p), 5 (m), 4 (a) como na Fig.
19-E. Todas as cerdas pós-labiais ciliadas. Fenda cefálica (quetotaxia pós-labial) com 3+3
cerdas ciliadas.
Quetotaxia torácica. Mesotórax normal, não projetado sobre a parte posterior da cabeça. Th.
II conforme a Fig. 21-B com 1 macrocerda anterior (a1), excluindo cerdas do colar anterior;
Cinco macrocerdas mediais (m1, m2, m4, m4i e m4p); sensila al e ms próximas a 14-15
macrocerdas presentes na borda lateral; Quatro macrocerdas posteriores (p2, p2p, p3 e p3p),
com pseudoporo entre m1 e p2, sensila acessória (acc.p6), na borda lateral. Th. III (Fig. 21C)
com 5 macrocerdas anteriores (a2, a4, a5, a6 e a7); Duas macrocerdas mediais (m5 e m7)
sensila al na borda lateral; Três macrocerdas posteriores (p1, p2 e p3); sensila acessória
presente (acc.p6), pseudoporo entre m1 e p1.
Quetotaxia abdominal. Abd I (Fig. 21-D) com 2 mesocerdas anteriores (a1; a2 presente ou
ausente); pseudoporo próximo à a1; Três macrocerdas mediais (m2, m3 e m4); microsensila
ms presente. Abd. II. (Fig. 21-E) com 2 cerdas anteriores (a5 e a6) com sensila as presente, a5
como tricobótria e a6 como macrocerda. Quatro cerdas mediais (m2 como tricobótria e um
pseudoporo próximo, m3, m3e e m5 como macrocerdas); sensila acessória presente (acc.p6).
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Figura 18. Dicranocentrus sp. nov. Antena e Cabeça dorsal. A. Região apical da Ant. IV; B. Órgão sensorial da
Ant. III; C. Mancha ocular (lado esquerdo) e D. Quetotaxia dorsal da cabeça.
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Figura 19. Dicranocentrus sp. nov. A. Antena completa; B. Região labial; C. Palpo maxilar e placa sublobal; D.
Papilas labrais; E. Quetotaxia labral e pré-labral.
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Abd. III conforme a Fig. 22-A, com 1 cerda anterior (a5) como tricobótria; cerda el presente na
lateral; 5 cerdas mediais (m2 e m5 como tricobótrias, m3, m3e e pm6 como macrocerda) com
um pseudoporo próximo a m2 e uma sensila as próxima a m3e; sensila acessória (acc.p6)
presente. Abd. IV. (Fig. 22-B) com 2 macrocerdas na série A (A3 e A6 com um pseudoporo
próximo); 2 macrocerdas na série B (B3 e B5); 3 cerdas na série T (T2 e T4 como tricobótrias
e T6 como macrocerda); 1 macrocerdas na série D (D3); 3 macrocerdas na série E (E1, E2p,
E3); 2 macrocerdas na série F (F1 e F3) e 1 macrocerda na série Fe (Fe4?). Abd. V. como na
Fig. 22-C, com sensila acc.p5 e as presentes; 4 cerdas mediais (m2, m3, m5a e m5e); 2
macrocerdas posteriores (p1 e p3) com sensilas acessórias acc.p4 e acc.p6 próximas.
Apêndices do abdome. Tubo ventral. Face anterior (fig. 21-B) com 3 macrocerdas distais, 5
outras macrocerdas e pelo menos 7 cerdas delgadas, escamas na porção anterior e posterior.
Região posterior e lateral flap não vistos. Dens crenulado com 19-23 espinhos lisos e robustos
(Fig. 21-C). Placa manubrial como na Fig. 21-D, com 12 cerdas ciliadas e 2-3 pseudoporos
presentes. Mucro bidentado, espinho mucronal presente (Fig. 21-E).
Pernas. Órgão metatrocanteral bem desenvolvido com cerca de 25 espinhos lisos com
tamanhos variados (Fig. 21-F). Complexo empodial (Fig. 21-G) com tenent hair afilado, pouco
mais curto que o unguis; Unguis com 3 dentes internos, sendo os mais proximais pareados e
um único na porção medial; face externa com 1 par de dentes dorsais na porção proximal e
outro par lateral. Unguículos lanceolado com bordas aparentemente lisas, fracamente escamado
e com um dente proximal presente ou ausente. Cerdas pré tarsais presentes.
Habitat. A nova espécie foi coletada no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na região
sul do Domínio Fitogeográfico da Caatinga, em áreas úmidas com folhiço, durante período
chuvoso.
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Figura 20. Dicranocentrus sp. nov. A. Tubo ventral anterior; B. Dens; C. Placa manubrial; D. Órgão
metatrocanteral; E. Fúrcula; F. Complexo empodial III.
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Figura 21. Dicranocentrus sp. nov. Quetotaxia dorsal. A. Legendas para símbolos utilizados; B. Th. II; C. Th. III;
D. Abd. I e E. Abd. II.
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Figura 22. Dicranocentrus sp. nov. Quetotaxia dorsal. A. Abd. III; B. Abd. IV e C. Abd. V.
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5.2.2. Entomobrya sp. nov.
Entomobryoidea Womersley, 1934 sensu Zhang et al. 2015
Entomobryidae Tömösvary, 1882
Entomobryinae Schäffer, 1896 sensu Soto-Adames et al. 2008
Entomobrya Rondani, 1861
Espécie tipo: Entomobrya muscorum (Nicolet, 1842)

Diagnose do Gênero. Ausência de escamas no corpo e apêndices, macroquetas dorsais
cefálicas e do tronco presentes em abundância, cabeça e tronco com meso e microcerdas ciliadas
amplamente distribuídas, quatro segmentos antenais, 8 + 8 olhos, mesonoto geralmente normal,
raramente projetado para frente ou ampliado, órgão metatrocanteral bem desenvolvido, Abd IV
ao menos duas vezes maior em comprimento que o Abd III na linha média do corpo, dens sem
espinhos, mucro bidentado, espinho basal presente (Adaptado de Christiansen 1958, Stach
1963, Mari-Mutt 1976, Christiansen & Bellinger 1980, Jordana & Baquero, 2005/2006, SotoAdames et al. 2008, Jordana 2012, Bellini et al. 2015).

Entomobrya sp. nov.

Figura 23. Hábito de Entomobrya sp. nov. conservada em álcool a 70%.
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Material tipo. Holótipo macho, Brasil, Bahia, Parque Nacional da Chapada Diamantina,
Catolés distrito do município de Abaíra (12°59’52’’S41°24’21’’W) Domínio da Caatinga
(07.XI.2013). Bellini, B.C. coll; Ferreira, A. S. Quatro parátipos em lâmina (1 macho e 3
fêmeas) e 2 exemplares em álcool a 70% - mesmos dados do holótipo. Material tipo depositado
na Coleção de Collembola do DBZ/ UFRN.

Diagnose. Coloração alternada (listrada em azul escuro ou preto e fundo amarelo, com
pigmentos claros distribuídos nas bordas do Th. II ao Abd. II, IV e V e fúrcula com pigmentação
clara ou ausente em alguns exemplares. Fórmula das macrocerdas dorsais cefálicas: 4 An, 4 A,
2 M, 4 S, 1 Ps, 1 Pi, 3 Pa, 2 Pm, 3 Pp e 2 Pe. Cerdas pré labrais ciliadas. Fórmula das
macrocerdas do tronco: Th. II com 2-3 a e 3-4 p; Th.III com 3-4 a, 2 m e 2p; Abd. I com 1 a, 1
m e 1 p; Abd. II com 2 m; Abd. III com 2 m e 2 p; Abd. IV com 5 centrais (2 B, 1 C, 1 D e 1
T) e 6 laterais (2 E e 4 F). Órgão metatrocanteral com 10-11 espinhos lisos. Dorso do manúbrio
com 4+4 cerdas subapicais; dens crenulado e mucro tipicamente bidentado.

Descrição. Comprimento total do corpo do holótipo (1,15 mm). Hábito típico de Entomobriídeo
(Fig. 23). Espécimes em álcool com pigmentos alternados em azul e amarelo, exceto a cabeça.
Escamas ausentes no corpo e apêndices.

Cabeça. Antenas mais curtas que o corpo, com comprimento total de 1 mm. Antenômeros I:
0,081; II: 0,207; III: 0,202; IV: 0,222. Quarto artículo antenal não subdividido nem anelado,
com bulbo apical arredondado com cerdas ciliadas, dois tipos de sensilas (pequena e média)
(Fig. 24-A). Órgão sensorial da antena III representado na Fig. 24-B com 2 bastões sensoriais
e 3 sensilas guarda e diferentes cerdas apicais. Olhos 8+8 com lentes de A a F bem
desenvolvidas, G e H menores. Três cerdas interoculares (p, q e s, sendo p macrocerda, q-s
mesocerda) como na Fig. 24-C. Quetotaxia dorsal (Fig. 25) com 4 macrocerdas pré antenais
(Série An), 4 macrocerdas anteriores (A0, A2, A3 e A5), 2 macrocerdas médio-oculares (M2 e
M4), 4 macrocerdas suturais (S2, S3, S4 e S5), 1 macrocerda (Ps5) pós-sutural. Uma
macrocerda pós-occipital interna (Pi2?), 4 cerdas pós-occipitais anteriores (Pa1, Pa3, Pa5 e
Pa6 como tricobótria), 2 pós-occipitais mediais (Pm1 e Pm3), 3 pós-occipitais posteriores
(Pp1-3), Pe2 e Pe3 presentes (posteriores a série Pp). Região labial conforme a Fig. 24-D.
Palpos maxilares com dois apêndices apicais e basais subiguais em tamanho e dois apêndices
na placa sublobal (Fig. 24-E). Palpo labial com papilas H, A-E, com cerdas guarda seguindo a
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fórmula: H (2); A(0); B(5); C(0); D(4); E(4) + lp (lateral process, processo lateral com ápice
arredondado). Papila hipostomal (H) omitida no desenho. Papila E com processo lateral de
ápice arredondado. Cinco cerdas lisas proximais aos palpos labiais; Cerdas do triângulo labial:
M, E, L1 e L2 ciliados; R ausente; a1-5 lisas. Todas as cerdas pós-labiais ciliadas. Quatro
cerdas pré-labrais de tamanhos aproximados e ciliadas; cerdas labrais lisas, seguindo a fórmula
4(a1-2), 5(m0-2), 5(p0-2), a1 pouco menor que a2, m1 maior que m0 e m2 e p0 e p1 maiores
que p2 (fig. 24-F).
Quetotaxia torácica. Mesotórax normal, não projetado a frente. Th. II como na Fig. 27-B com
2-3 macrocerdas anteriores (a1, a2 presente ou ausente e a5), excluindo cerdas do colar anterior;
macrocerda m5 presente e 3-4 macrocerdas posteriores (p1 presente ou ausente, p4, p5, p6e?),
pseudoporo próximo a p1 e uma sensila acessória próxima a p6e?. Th. III (Fig. 27C) com 3-4
macrocerdas anteriores (a2? presente ou ausente e pseudoporo próximo, a4, a5 e a6); 2
macrocerdas mediais (m6 e m7); 2 macrocerdas posteriores (p3 e p6), com sensila acessória
próxima a p6.
Quetotaxia abdominal. Abd I (Fig.27-D) com 1 macrocerda anterior (a5?); 1 macrocerda
medial (m6) com pseudoporo próximo a m2 e microsensila ms; 1 macrocerda posterior (p6)
com uma sensila acessória (acc.p6) próxima. Abd. II. (Fig. 27-E) com 1 cerda anterior (a5)
como tricobótria; 3 cerdas mediais (m2 como tricobótria, m3 e m5), sensila as e pseudoporo
próximos a m2; sensila acessória (acc.p6) próxima a p6. Abd. III como na Fig.28-A com 1
cerda anterior (a5) como tricobótria; 4 cerdas mediais (m2 e m5 como tricobótrias, m3 e pm6
como macrocerda) com sensila acessória (acc.p6) próxima a pm6; sensila acessória as e um
pseudoporo próximos a m2; 2 macrocerdas posteriores (p6 e p7). Abd. IV maior em
comprimento que o Abd. III (Fig. 28-B), com 2 macrocerdas na série B (B5 com pseudoporo
próximo a B6) e 1 macrocerda na série C (C4?); 3 cerdas na série T (T2 e T4 como tricobótria
com sensila as próxima e T7 como macrocerda com sensila ps próxima); aproximadamente 11
sensilas totais (4 em série próximas a B6); 2 macrocerdas na série E (E2 e E3); 4 cerdas na
série F (F1, F2, F2p e F3); 6-7 micro ou mesocerdas na linha posterior. Abd. V. como na Fig.
28-C com 1 macrocerda anterior (a5); 3 macrocerdas mediais (m2, m3 presente ou ausente e
m5) com sensila próxima as a m2; 5 macrocerdas posteriores (p1, p3, p4, p5, pap6); sensilas
acessórias presentes (acc.p4 e acc.p5).
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Figura 24. Entomobrya sp. nov. A. Morfologia apical da Antena IV; B. Órgão sensorial da Antena III; C. Mancha
ocular (lado esquerdo); D. Região labial; E. Palpo maxilar e placa sub-lobal; III; F. Quetotaxia pré labral e labral.
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Figura 25. Entomobrya sp. nov. Quetotaxia dorsal da cabeça.

Apêndices do abdome. Tubo ventral. Face anterior com 3+3 cerdas ciliadas e 9-10 cerdas
delgadas e ciliadas na região distal (Fig. 26-A). Face posterior com 3+3 cerdas lisas (Fig. 26B).
Quetotaxia dorsal do manúbrio como na Fig. 26-E, com 4+4 cerdas subapicais e 5 pseudoporos
presentes. Dens crenulado e mucro bidentado, espinho mucronal presente (Fig.26D).
Pernas. Órgão metatrocanteral bem desenvolvido com 10-11 espinhos (Fig.26-F). Complexo
empodial (Fig. 26-G) com tenent hair liso e espatulado, com comprimento similar ao unguis; 4
dentes internos no unguis, um par basal; um dente inserido apicalmente na face exterior do
unguis. Unguículos acuminado com bordas lisas. Cerdas pré tarsais presentes.
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Figura 26. Entomobrya sp. nov. A. Face anterior do tubo ventral; B. Face posterior do tubo ventral; C. Placa
manubrial; D. Fúrcula; E. Órgão metatrocanteral; F. Complexo empodial III.
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Figura 27. Entomobrya sp. nov. Quetotaxia dorsal. A. Legendas para símbolos utilizados; B. Th. II; C. Th. III; D.
Abd. I e E. Abd. II.
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Figura 28. Entomobrya sp. nov. Quetotaxia dorsal. A. Abd. III; B. Abd. IV e C. Abd. V.

Habitat. A nova espécie foi coletada no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na região
sul do Domínio Fitogeográfico da Caatinga, diretamente de amostras de folhiço selecionados
entre rochas, durante período chuvoso.
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5.2.3. Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov.
Entomobryoidea Womersley, 1934 sensu Zhang et al. 2015
Entomobryidae Tömösvary, 1882
Seirinae Yosii, 1961 sensu Zhang & Deharveg, 2015
Seira Lubbock, 1869
Espécie tipo: Seira domestica (Nicolet, 1842)

Diagnose do Gênero. Espécimes com coloração variada; olhos 8+8 bem pigmentados. Escamas
fortemente ciliadas, arredondadas ou pontiagudas distribuídas ao longo da cabeça, tronco e
apêndices. Primeiro segmento abdominal com macrocerdas presentes ou ausentes. Quatro
segmentos antenais; Antena IV simples com bulbo apical unilobado, com ápice bilobado ou
arredondado. Cerdas pré labrais lisas ou ciliadas. Mesonoto variavelmente desenvolvido.
Dimorfismo sexual sobre os espinhos no primeiro par de pernas de machos geralmente ausentes,
caso presente abdome I com macrocerdas. Órgão metatrocanteral bem desenvolvido, com
vários espinhos curtos e lisos. Cerda pré tarsal presente. Unguis com dentes bem desenvolvidos.
Abdome II-IV: tricobótrias distribuídas nas fórmulas 2/3/3, raramente 2/3/2. Abdome IV com
comprimento 2,5 vezes maior que o abdome III na linha média. Tenent hair bem desenvolvido
e capitado. Tubo ventral geralmente com escamas. Manúbrio ventral com poucas cerdas. Dens
sem espinhos. Placas manubriais e dens dorsal com macrocerdas modificadas presentes ou
ausentes. Mucro falcado e espinho mucronal ausente (adaptado de Yosii, 1961; Mari-Mutt,
1986; Bellini & Zeppelini, 2011; Cipola et al. 2014a/b; Godeiro & Bellini, 2014/2015; Zhang
& Deharveng, 2015; Bellini et al. 2018).

Lepidocyrtinus Börner, 1903 sensu Yosii, 1959
Diagnose do Subgênero. Abd. IV com 3 + 3 tricobótrias. Macrocerdas modificadas na parte
dorsal do dens e às vezes na parte distal do manúbrio (Adaptado de Yosii, 1959; Bellini et al.
2018)

Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov.
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Figura 29. Hábito de Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. conservada em álcool a 70%.

Material tipo. Holótipo macho, Brasil, Bahia, Parque Nacional da Chapada Diamantina,
município de Lençóis (12º33’47’’S 41º23’24’’W), Domínio da Caatinga (07.XI.2013). Bellini,
B.C. coll. Três parátipos em lâmina (fêmeas) e 1 exemplar em álcool 70% - mesmos dados do
holótipo. Material tipo depositado na Coleção de Collembola do DBZ/ UFRN.

Diagnose. Cabeça pouco pigmentada. Coloração azul escura na mancha ocular e azul clara nos
antenômeros e pernas. Antenas mais curtas que o corpo. Fórmula das macrocerdas dorsais da
cabeça: 8-9 An, 2-3 A, 3 M, 7 S, 1 Pa. Cerdas pré labrais lisas e subiguais. Sulco cefálico ventral
com 3 + 3 cerdas ciliadas. Fórmula das macrocerdas do tronco: Th. II (excluindo o colar
anterior), 8-9 a, 7-8 m, 9-10 p; Th. III. com 3 a, 1 m, 6 p; Abd. I com 1 a e 4 m; Abd. II com 2
a e 4 m; Abd. III. com 2 a, 5 m, 2 p; Abd. IV com 16 centrais (4 A, 4 B, 3 C, 2 D e 3 T) e 12
laterais (6 E e 6 F), com 7 mesocerdas posteriores. Órgão metatrocanteral com
aproximadamente 35 espinhos lisos. Tibiotarso III com 5-6 cerdas longas e multiciliadas,
intercaladas por cerdas menores. Dorso do manúbrio com: 4+4 ou 5+5 cerdas subapicais e 3-4
macrocerdas robustas e de ápice abaulado. Face anterior do tubo ventral com 5 espinhos curtos,
2 cerdas ciliadas na porção medial e 5-7 cerdas na porção distal; lateral flap com 17 cerdas
lisas; face posterior com 1 cerda lisa na linha média, 2+2 espinhos curtos na porção proximal e
2+2 cerdas lisas na porção distal.
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Descrição. Comprimento total (cabeça e corpo) do holótipo de 1,65 mm. Hábito típico de
Entomobriídeo. (Fig. 29). Espécimes em álcool com pouca pigmentação na cabeça, coloração
mais expressiva dos olhos até a antena IV. Antenas e pernas em boa parte com pigmentação
azul escuro. Escamas presentes no corpo e apêndices.

Cabeça. Pouca pigmentação na cabeça, coloração mais expressiva dos olhos até a antena IV.
Antenas mais curtas que o tamanho do corpo. Grande parte das antenas e pernas com
pigmentação azul escuro. Antenas totais com 1 mm. Antenômeros I: 0,121; II: 0,212 III: 0,247;
IV: 0,427. Quarto artículo antenal fusionado ao terceiro, com bulbo apical com ápice bilobado
com cerdas ciliadas e sensilas (Fig. 30-A). Órgão sensorial da antena III com 2 bastões
sensoriais, 3 sensilas guarda adjacentes, algumas sensilas curtas arredondadas e diferentes
cerdas ciliadas no ápice, como representado na Fig. 30-B. Olhos 8+8 com lentes de A-F bem
desenvolvidas, G e H menores. Cinco cerdas interoculares (p, q, r, s e t, sendo p macrocerda e
as demais mesocerdas) como na Fig. 30-C. Quetotaxia dorsal (Fig. 30-D) com 8-9 macrocerdas
pré antenais (Série An), 2-3 cerdas anteriores (A0 e A2 como macrocerdas e A3 como macro
ou mesocerda), 3 macrocerdas médio-oculares (M1, M2 e M4), 7 macrocerdas suturais (S0,
S1, S2, S3, S4, S5i e S5), 2 cerdas pós-occipitais anteriores (Pa5 como macrocerda e Pa6 como
tricobótria pós ocular). Região labial conforme a Fig. 31-A. Palpos maxilares com dois
apêndices apicais e basais subiguais em tamanho e três apêndices na placa sublobal (Fig. 31B).
Palpo labial com papilas H, A-E com fórmula das cerdas guarda como: H (2); A(0); B(5); C(0);
D(4); E(4) + lp - processo lateral, com ápice ligeiramente pontiagudo. Cinco cerdas lisas
proximais às papilas. Cerdas pré-labrais e labrais lisas, fórmula labral 5 (p), 5 (m), 4 (a) (Fig.
31-C). Cerdas do triângulo labial: M1-2 ou M1-3 ciliadas em um espécime da série tipo (M3
presente ou ausente). Cerda r reduzida; a1-5 lisas; E, L1-2 ciliadas. Todas as cerdas pós-labiais
ciliadas. Fenda cefálica (quetotaxia pós-labial) com 3+3 cerdas ciliadas.
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Figura 30. Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. Antena e Cabeça dorsal. A. Região apical da Ant. IV; B. Órgão sensorial
da Ant. III; C. Mancha ocular (lado esquerdo) e D. Quetotaxia dorsal da cabeça.
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Figura 31. Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. A. Região labial; B. Palpo maxilar e placa sublobal; C. Quetotaxia labral
e pré-labral; D. Face anterior do tubo ventral; E. Face posterior do tubo ventral; F. Lateral-flap; G. Órgão
metatrocanteral.
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Figura 32. Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. A. Tibiotarso III; B. Complexo empodial III; C. Face ventral do
manúbrio; D. Face dorsal do manúbrio; E. Fúrcula (dens e mucro).
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Quetotaxia torácica. Mesonoto projetado sobre parte posterior da cabeça. Th. II conforme a
Fig. 33-A com 8-9 macrocerdas anteriores (complexo a4-5, com a5ip como macro ou
mesocerda), excluindo cerdas do colar anterior; 7-8 macrocerdas mediais (m1, m1i, m1i2, m2,
m2i1, m2i2, m4 e m4i presente ou ausente); sensila al e ms na borda lateral; 9-10 macrocerdas
posteriores (complexo p1 com 5-6 macrocerdas, p2, p2a, p2e? e p2p), com pseudoporo
próximo a p2a. Th. III (Fig. 33-B) com 3 macrocerdas anteriores (a1, a2 e a6); 1 mesocerda
medial (m6p); 6 macrocerdas posteriores (p1, p1i, p2, p2e, p2i e p3) com sensila al na borda
lateral.
Quetotaxia abdominal. Abd I (Fig. 33-D) com uma macrocerda anterior (a1); pseudoporo
próximo à série a; 4 macrocerdas mediais (m2, m2i, m3 e m4i); microsensila ms presente. Abd.
II. (Fig. 33-E) com 2 cerdas anteriores (a2 e a5) com sensila as próxima de a2 e a5 como
tricobótria com 6-7 cerdas semi circundantes, 4 cerdas mediais (m2 como tricobótria com 3-4
cerdas semi circundantes e um pseudoporo próximo, m3, m3ep e m5 como macrocerdas), el
presente na lateral próximo a microcerda m7; sensila se presente. Abd. III conforme a Fig. 34A,
com cerda a5 como tricobótria com 5 cerdas semi circundantes e mais 4 adjacentes; 5 cerdas
mediais (m2 e m5 como tricobótrias, am6, pm6 e m3 como macrocerdas) com 4 cerdas semi
circundantes um pouco acima de m2 e uma sensila as próxima a m3; 2 cerdas posteriores (p6
como macrocerda com sensila al próxima). Abd. IV 2,5 vezes maior em comprimento que o
Abd. III. Abd. IV. (Fig. 34-B) com 4 macrocerdas na série A (A3a, A3, A4 e A5 com um
pseudoporo próximo); 4 na série B (B3, Be3, B5 e B6) e 3 na série C (C1, C2 e C4) com sensila
as abaixo da C2; 2 cerdas na série T (T2 e T4 como tricobótrias) com uma sensila ps próxima
presente; 1 cerda na série D (D3 como tricobótria); 6 cerdas na série E (E2, E2p, E3, E4 e
E4p2) todas macrocerdas, exceto E3 que pode ser macro ou mesocerda; 6 macrocerdas na série
F (F1, F2p, F2, F3, Fe4 e Fe5); 7 mesocerdas na linha posterior. Abd. V. como na Fig. 34-C,
com 1 macrocerda anterior (a5); 3 macrocerdas mediais (m2, m5 e m5e) com sensila as
próxima a m2; 4 macrocerdas posteriores (p1, p3, p4, e p5) com 2 sensilas acessórias acc.p4 e
acc.p5 presentes.
Apêndices do abdome. Tubo ventral. Face anterior (fig. 31-D) com 5 espinhos curtos e uma
mesocerda ciliada, 2 cerdas ciliadas na porção medial e 5-7 cerdas na porção distal (3
macrocerdas e 2 mesocerdas ciliadas); Face posterior (fig. 31-E) com 1 cerda lisa na linha
média, 2+2 espinhos curtos na porção proximal e 2+2 cerdas lisas na porção distal; lateral flap
(fig. 31-F) com aproximadamente 17 cerdas, todas lisas. Quetotaxia ventral do manúbrio como
na fig. 32-C. com 3-5 cerdas apicais, 2+2 cerdas ciliadas subapicais e 3+3 microcerdas curtas e
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lisas na porção médio-distal. Quetotaxia dorsal do manúbrio como na Fig. 32-D, com 4+4 ou
5+5 cerdas subapicais, 3+3 pseudoporos presentes e 3-4 macrocerdas robustas e de ápice
abaulado (típicas de Lepidocyrtinus). Dens crenulado e sem cerdas abauladas, mucro falcado,
espinho mucronal ausente (Fig. 32-E).
Pernas. Órgão metatrocanteral bem desenvolvido com cerca de 35 cerdas longas, lisas e
delgadas (Fig. 31-G). Tibiotarso III (Fig. 32-A) com 5-6 cerdas longas e ciliadas. Complexo
empodial (Fig. 32-B) com tenent hair pouco mais longo que o unguis e espatulado; Unguis com
4 dentes internos, sendo os mais proximais pareados; face externa com 1 par de dentes largos
na porção proximal. Unguículos lanceolados com bordas aparentemente lisas. Cerdas pré tarsais
presentes.
Habitat. A nova espécie foi coletada no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na região
sul do Domínio Fitogeográfico da Caatinga, em áreas úmidas com folhiço, durante período
chuvoso.
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Figura 33. Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. Quetotaxia dorsal. A. Legendas para símbolos utilizados; B. Th. II; C.
Th. III; D. Abd. I e E. Abd. II.
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Figura 34. Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. Quetotaxia dorsal. A. Abd. III; B. Abd. IV e C. Abd. V.
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5.2.4. Trogolaphysa sp. nov.
Entomobryoidea Womersley, 1934 sensu Zhang et al. 2015
Paronellidae Börner, 1906
Paronellinae Börner, 1906 sensu Soto-Adames et al. 2008
Trogolaphysa Mills, 1938
Trogolaphysa maya (Mills, 1938)

Diagnose do Gênero. Pigmentação variada (desde pigmentação escura à ausência de
pigmentação). Quarto segmento antenal não subdividido, simples ou anelado, com cerdas
ciliadas e sensilas variadas, de delgadas a robustas. Escamas estriadas, apicalmente
arredondadas ou truncadas abundantes sobre a cabeça dorsal, ventral e antenômeros I, e II,
tórax, abdome, manúbrio, porção ventral do dens; pernas geralmente sem escamas. Antenas de
4 a 5 vezes maior que o tamanho da cabeça diagonal. Tricobótrias presentes ou ausentes
lateralmente, entre a mancha ocular e a base antena I. Olhos com 0+0 a 8+8 lentes. Tubo ventral
sem escamas. Manúbrio com cerdas e escamas dispostas dorsalmente e poucas escamas
ventralmente. Dens com 1-2 fileiras de espinhos, ciliados e com tamanhos variados, alinhados
dorsalmente nas faces interna e externa do dens; mucro curto, quadrado-alongado com 3-5
dentes. Unguículos lanceolados ou truncados. Mucro quadrado, retangular e relativamente
curto, com 3-5 dentes (Mills, 1938; Soto-Adames & Taylor, 2013; Silva & Bellini, 2015;
SotoAdames, 2014, 2015; Soto-Adames & Bellini, 2015; Bellini & Cipola, 2017; Nunes &
Bellini, 2018).
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Trogolaphysa sp. nov.

Figura 35. Hábito de Trogolaphysa sp. nov. conservada em álcool a 70%.

Material tipo. Holótipo fêmea, Brasil, Bahia, Parque Nacional da Chapada Diamantina,
município de Andaraí (12º48’26’’S 41º19’36’’W) Domínio da Caatinga (09.XI.2013). Bellini,
B.C. col. Quatro parátipos em lâmina (2 machos e 2 fêmeas) - mesmos dados do holótipo.
Material tipo depositado na Coleção de Collembola do DBZ/ UFRN.

Diagnose. Espécies pouco pigmentadas. Cabeça com pigmentação azul escuro e roxo da área
medial cefálica às antenas. Corpo com coloração branca com bandagens roxas nos apêndices,
exceto fúrcula. Antenas mais longas que o tamanho da cabeça diagonal. Fórmula das
macrocerdas dorsais da cabeça: 6-7 An, 4 A, 1 M, 2 S, 1 Pa. Cerdas pré labrais ciliadas. Fórmula
das macrocerdas do tronco: Th. II (excluindo o colar anterior), 1 a, 7 p; Th. III. com 2 a, 0 m, 2
p; Abd. II com 1 a e 2 m; Abd. III. com 3 m e 1 p; Abd. IV com 5 centrais (2 A, 1 B, 3 D) e 5
laterais (2 E e 3 F), com 9 mesocerdas posteriores. Órgão metatrocanteral com
aproximadamente 15 espinhos lisos. Dorso do manúbrio com: 4+4 cerdas subapicais. Dens
dorsalmente com uma fileira externa de 50-58 espinhos robustos e ciliados, uma fileira interna
com 40-44 espinhos ciliados. Face anterior do tubo ventral com 3+3 cerdas na porção distal;
lateral flap com 12 cerdas ciliadas e 5 lisas. Mucro quadrado alongado, com 5 dentes.
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Descrição. Comprimento total (cabeça e corpo) do holótipo de 1,78 mm. Hábito típico de
Paronelídeo. (Fig. 35). Espécimes em álcool com pouca pigmentação na cabeça, (coloração
mais expressiva dos olhos até a antena IV). Antenas e pernas em boa parte com pigmentação
azul escuro. Escamas abundantes na cabeça, corpo e apêndices.

Cabeça. Pouca pigmentação na cabeça e corpo, coloração mais expressiva da área média da
cabeça até a antena IV. Antenas e pernas com pigmentação roxa, mais escura da coxa ao
trocânter. Escamas marrons. Antenas totais com 0,84 mm. Antenômeros I: 0,041; II: 0,056; III:
0,049; IV: 0,064. Quarto artículo antenal separado do terceiro, sem bulbo apical com cerdas
ciliadas, sensilas delgadas e 2-3 cerdas robustas (Fig. 36-A). Órgão sensorial da antena III com
2 bastões sensoriais, 3 sensilas guarda adjacentes, algumas sensilas curtas arredondadas e
diferentes cerdas ciliadas no ápice, como representado na Fig. 36-B. Olhos 8+8 com lentes de
A-F bem desenvolvidas, G e H menores. Quatro cerdas interoculares (p, q, r, s e t, sendo p
macrocerda e as demais mesocerdas) como na Fig. 36-C. Quetotaxia dorsal (Fig. 36-D) com 67
macrocerdas pré antenais (Série An), 5 cerdas anteriores (A0, A2, A3 e A5 como macrocerdas
e A1 como microcerda), 4 cerdas médio-oculares (M1, M2, M3 e M4) M2 como macrocerda
e as demais mesocerdas, 4 cerdas suturais (S2, S3, S4 e S5) S2 e S4 como mesocerda, S3 e S5
como macrocerda, 2 cerdas pós-occipitais anteriores (Pa5 como macrocerda e Pa6 como
tricobótria pós ocular). Região labial. Palpos maxilares com 1 apêndice apical liso, 1 apêndice
basal ciliado e 2 apêndices na placa sublobal (Fig. 37-A). Palpo labial com papilas H, A-E com
fórmula das cerdas guarda como: H (2); A(0); B(5); C(0); D(4); E(4) + lp - processo lateral,
com ápice arredondado. Cinco cerdas lisas próximas às papilas (Fig. 37-B). Cerdas do triângulo
labial: M1--3, R, E, L1 e L2 ciliadas em um espécime da série tipo (M1>M2: M3: R). Cerda
R normal e ciliada; a1-5 lisas (Fig. 37-C). Papilas labrais como na Fig. 37-D, com 2 espinhos
anteriores individualizados presentes. Cerdas pré-labrais ciliadas e labrais lisas, fórmula labral
5 (p), 5 (m), 4 (a). (Fig. 37-E). Todas as cerdas pós-labiais ciliadas. Fenda cefálica (quetotaxia
pós-labial) com 3+3 cerdas ciliadas.
Quetotaxia torácica. Mesonoto normal, não projetado sobre parte posterior da cabeça. Th. II
conforme a Fig. 39-B com 1 macrocerda anterior (a5), excluindo cerdas do colar anterior; com
1 microsensila ms e uma sensila al (ântero-lateral) na borda. 2 mesocerdas mediais (m4 e m5
com pseudoporo entre m5 e p3-complex); nove cerdas posteriores (p3-complex com 6
macrocerdas, p5 como macrocerda; p6 e p6e como mesocerdas). Th. III (Fig. 39-C) com 2
macrocerdas anteriores (a1 e a2) pseudoporo presente entre a1 e p2; 2 mesocerdas mediais (m1
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e m4); quatro cerdas posteriores (p1, p2, p3 e p6) com presença de sensila al (ânterolateral) na
borda.
Quetotaxia abdominal. Abd I (Fig. 39-D) com 1 microcerda anterior (a6) com microsensila
ms próxima; quatro microcerdas mediais (m2 com pseudoporo próximo, m3, m4 e m6); uma
mesocerda posterior (p6). Abd. II. (Fig. 39-E) com 3 cerdas anteriores (a5 como tricobótria
com quatro cerdas semi circundantes, a6 como macrocerda e a7 como microcerda) com sensila
as (ântero-submedial) próxima de a5; três cerdas mediais (m2 como tricobótria com 2 cerdas
semi circundantes e um pseudoporo próximo, m3 e m5 como macrocerdas); duas microcerdas
posteriores (p5 e p6 presente ou ausente). Abd. III conforme a Fig. 39-F, com cerda a5 como
tricobótria com seis cerdas semi circundantes e a7 como mesocerda; sete cerdas mediais (m2 e
m5 como tricobótrias com 2 e 3 cerdas semi circundantes, respectivamente, am6, m3 e pm6
como macrocerda, m6 como microcerda e m7 como mesocerda), uma sensila as próxima a m2
e m3; 3 cerdas posteriores (p6 como macrocerda, p7 como mesocerda e p7i como microcerda);
sensila el na borda lateral. Abd. IV (Fig. 40-A) com 2 macrocerdas na série A (A3 e A5 com
um pseudoporo próximo); três cerdas na série B (B4 como macrocerda, B5 e B6 como
mesocerdas); 1 mesocerda na série C (C3); quatro cerdas na série T (T2 e T4 como tricobótrias,
T6 e T7 como mesocerda) com uma sensila ps próxima a T7; três cerdas na série D (D2p e D3
como macrocerda, D3p como tricobótria); duas macrocerdas na série E (E2 e E3); três
macrocerdas na série F (F1, F2 e F3); 9 mesocerdas na linha posterior. Abd. V. como na Fig.
40-B, com 4 cerdas anteriores (a1 e a3 como mesocerda, a5 e a6 como macrocerda); cinco
cerdas mediais (m2, m3, m5, m5a e m5e) todas macrocerdas, exceto m5a como mesocerda;
uma sensilas as e 2 acessórias (acc.p3-4); seis mesocerdas postero-anteriores (p3-5a, p6ai e
p6ae) exceto p4a como microcerda, 4 macrocerdas posteriores (p1, p3, p4 e p5).
Apêndices do abdome. Tubo ventral (fig. 37-F). Face anterior com cerdas parcialmente
desenhadas, 3+3 macrocerdas distais, posterior 1+1 cerdas lisas. Lateral flap com
aproximadamente 12 cerdas ciliadas e 5 cerdas lisas. Placa manubrial como na Fig. 37-G, com
4+4 cerdas subapicais, 2+2 pseudoporos presentes. Dens com escamas, cerdas longas e
delgadas - lisas e ciliadas, dorsalmente com uma fileira externa de 50-58 espinhos robustos e
ciliados (56 no holótipo), uma fileira interna com 40-44 espinhos ciliados (44 no holótipo) –
Fig. 38-A; mucro quadrado alongado com 5 dentes, 4 dispostos em fileira dorsal e 1 interno
mediano (Fig. 38-B).
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Figura 36. Trogolaphysa sp. nov. Antena e Cabeça. A. Região apical da Ant. IV; B. Órgão sensorial da Ant. III;
C. Mancha ocular (lado esquerdo) e D. Quetotaxia dorsal da cabeça.
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Figura 37. Trogolaphysa sp. nov. A. Palpo maxilar e placa sub-lobal; B. Região labial (papilas labiais); C.
Triângulo labial; D. Papilas labrais; E. Quetotaxia labral e pré labral; F. Tubo ventral lateral e lateral flap e G.
Placa manubrial.
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Pernas. Órgão metatrocanteral bem desenvolvido com cerca de 15 espinhos lisos e com
tamanhos variados (Fig. 38-C). Complexo empodial (Fig. 38-D) com tenent hair capitado, um
pouco mais curto que o unguis; Unguis com 4 dentes internos, um par na base, um não pareado
na parte medial e outro distal diminuto não pareado; face externa com 1 mediano basal não
pareado e um par basal látero-dorsal. Unguículos truncado com bordas lisas. Cerdas pré tarsais
presentes.
Habitat. A nova espécie foi coletada no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na região
sul do Domínio Fitogeográfico da Caatinga, em áreas úmidas com folhiço, durante período
chuvoso.
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Figura 38. Trogolaphysa sp. nov. A. Destaque dos espinhos internos e externos do dens; B. dens e mucro; C. Órgão
metatrocanteral; D. Complexo empodial.
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Figura 39. Trogolaphysa sp. nov. Quetotaxia dorsal. A. Legendas para símbolos utilizados; B. Th. II; C. Th. III;
D. Abd. I; E. Abd. II e F. Abd. III.
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Figura 40. Trogolaphysa sp. nov. Quetotaxia dorsal. A. Abd. IV; B. Abd. V.
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6. DISCUSSÃO
6.1. Registros
A listagem de espécies apresentada na tabela 2 da seção 5.1 deste trabalho reflete uma
atualização de registros para a Chapada Diamantina, somando 9 espécies/morfoespécies às que
haviam sido registradas por Bellini & Godeiro (2017) elevando para 24 o número de
espécies/morfoespécies para a região: Entomobrya aipatse; Entomobrya bahiana, Entomobrya
sp. nov. 1; Entomobrya sp. nov. 2; Dicranocentrus heloisae; Dicranocentrus sp. nov.;
Lepidocyrtus nigrosetosus; Lepidocyrtus sp.1; Lepidocyrtoides sp.1; Seira (Lepidocyrtinus)
diamantinae; Seira (Seira) mendoncae; Seira (Seira) potiguara; Seira (Seira) sp. 1; S. (Seira)
sp.2; Seira (Seira) sp. 3; S. (Lepidocyrtinus) sp. nov. 1; S. (Lepidocyrtinus) sp. nov. 2.
Campylothorax mitrai; Cyphoderus sp. 1; Salina zhangii Bellini & Cipola, 2017; Salina sp.1;
Trogolaphysa sp. nov 1; Trogolaphysa sp. 2 e Trogolaphysa sp 3. Dentre as espécies
registradas, quatro estão descritas neste trabalho, sendo três para a família Entomobryidae:
Dicranocentrus sp. nov.; Entomobrya sp. nov. e Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. 1 e a uma para
família Paronellidae: Trogolaphysa sp. nov 1.

6.2. Espécies Novas

6.2.1. Dicranocentrus sp. nov.
Dentre as espécies descritas para o gênero Dicranocentrus para a Região Neotropical,
com exceção de D. silvestri Absolon, 1903 registrada primeiramente em localidade não
identificada na América do Sul, dez são provenientes do Brasil: D. bicolor Handschin, 1924;
D. termitophilus Hadschin, 1924; D. heloisae Arlé & Mendonça, 1982; D. amazonicus Bellini,
Morais & Oliveira, 2013; D. melinus Xisto & Mendonça, 2016 e D. cuprum Xisto & Mendonça,
2016; D. albicephalus Xisto & Mendonça, 2017, D. magnus Xisto & Mendonça, 2017, D.
marimutti Xisto & Mendonça, 2017 e D. pikachu Xisto & Mendonça, 2017 (Tab. 4). Neste
contexto, Dicranocentrus sp. nov. foi comparada com três destas espécies neotropicais,
considerando principalmente a coloração, quantidade de macrocerdas na série pré antenal (An)
da cabeça; cerdas ciliadas do triângulo labial; macrocerdas internas do tórax II e abdome IV;
macrocerdas internas e externas do abdome II; cerdas distais do colóforo (tubo ventral) anterior;
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quantidade de espinhos no órgão metatrocanteral, forma do tenent hair e espinhos no dens
(Bellinger et al. 1996-2019; Xisto & Mendonça, 2016, 2017).

Tabela 4. Distribuição de espécies neotropicais de Dicranocentrus no Brasil. (Adaptado de
Mari Mutt & Bellinger, 1990-1996; Mari Mutt et al. 1997-2019; Abrantes et al. 2010, 2012).
_______________________________________________________________________
Espécies

Distribuição

_______________________________________________________________________
D. silvestri Absolon, 1903

RJ, Rio São Francisco

D. bicolor (Handschin, 1924)

Santa Catarina

D. termitophilus (Hadschin, 1924)

Minas Gerais

D. heloisae Arlé & Mendonça, 1982

RJ, SP, MG

D. amazonicus Bellini, Morais & Oliveira, 2013

Amazonas

D. melinus Xisto & Mendonça, 2016

Minas Gerais

D. cuprum Xisto & Mendonça, 2016

Minas Gerais

D. albicephalus Xisto & Mendonça, 2017

Rio de Janeiro

D. magnus Xisto & Mendonça, 2017

São Paulo

D. marimutti Xisto & Mendonça, 2017

Rio de Janeiro

D. pikachu Xisto & Mendonça, 2017

São Paulo

_______________________________________________________________________

Considerando a coloração, Dicranocentrus sp. nov. possui pigmentação amarela sobre
o Th. II e Th. III; AbdI-V, com cor roxa escura sobre as antenas II-VI, abdome VI e bem
distribuída sobre as coxas e tibiotarsos, exceto os fêmures. Assemelha-se a D. amazonicus
quanto a distribuição da cor por área corporal e difere de D. cuprum, que apresenta corpo quase
que totalmente pigmentado em marrom escuro e também de D. albicephalus, que também
apresenta corpo totalmente pigmentado, exceto a cabeça e apêndices corporais. A quantidade
de macrocerdas na série pré antenal da cabeça é aproximada em Dicranocentrus sp. nov. e D.
amazonicus assim como em D. cuprum e D. albicephalus. A quantidade de cerdas internas do
Th. II é divergente entre a nova espécie e as três espécies sob comparação, sendo 10 em
Dicranocentrus sp. nov., 4 em D. amazonicus, 5 em D. cuprum, assim como em D. albicephalus
(Mari-Mutt, 1979; Bellini et al. 2013).
Tendo em vista o número de espinhos dispostos na porção basal do dens, a nova espécie
compartilha a mesma quantidade (em alguns espécimes da série tipo) com D. amazonicus,
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diferindo de D. cuprum e D. albicephalus que apresentam a mesma quantidade destes espinhos.
Em relação ao tubo ventral anterior, D. cuprum e D. albicephalus apresentam a mesma
quantidade de cerdas distais (2+2) – divergindo da quantidade contida em Dicranocentrus sp.
nov. (3+3). A conformação acuminada do tenent hair é compartilhada entre a nova espécie, D.
cuprum e D. albicephalus, sendo capitado em D. amazonicus. Uma comparação mais precisa
entre as espécies sob discussão é apresentada na Tabela 5, contendo caracteres gerais da
quetotaxia dorsal e outras estruturas morfológicas também distintivas (Bellini et al. 2013;
Cipola et al. 2016; Xisto & Mendonça, 2017).

Tabela 5. Comparação de parte das espécies neotropicais de Dicranocentrus. (Adaptado de
Xisto & Mendonça, 2017).
________________________________________________________________________
Características
Morfológicas

Espécies
D. amazonicus

D. cuprum

D. albicephalus

D. sp. nov.

________________________________________________________________________
Mac An (cabeça)

10

14

Cerdas cilidas (t.l)

M1 e E

15

-

8-9

M1 e R

M1-2; E1-3

5

10

2i+1e

2i+2e

Th. II mac dorsal(i)

4

5

Abd. II mac dorsal

1i +0e

2i+1e

Tenent hair

cap

ac

ac

ac

Espinhos (dens)

19

50

50

19-23

Abd. IV mac dorsal (i)

4

5

Colóforo anterior

?
30

Órgão Metatrocanteral

5

8

2+2

2+2

3+3

70

40

28

__________________________________________________________________________
Abreviações usadas para representar características: (-) ausente; (mac) macrocerdas; (t.l) triângulo labial; (i)
interno; (e) externo; (ac) acuminado; (cap) capitado. Adaptado de Xisto & Mendonça, 2017.

6.2.2. Entomobrya sp. nov.

Treze espécies já foram registradas para o gênero Entomobrya no Brasil (Tab. 6): E.
aipatse Arlé, 1959; E. ataquensis Arlé, 1959; E. decora Nicolet, 1847; E. egleri Arlé &
Guimarães, 1978; E. griseoolivata Packard, 1873; E. inaequalis Denis, 1924; E. nivalis
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Linnaeus, 1758; E. paroara Arlé e Guimarães, 1978; E. spectabilis Reuter, 1895; E. tupiana
Arlé, 1939; E. uambae Arlé, 1959; E. wasmanni Handschin, 1924 e E. bahiana Bellini &
Cipola, 2015 (Abrantes et al. 2010, 2012; Bellini et al. 2015). A distinção entre as espécies do
gênero é baseada em particularidades da sua coloração, quetotaxia dorsal da cabeça,
principalmente a presença ou ausência da cerda S0; do tórax I e II; abdome II, III e IV, além da
quantidade de espinhos no órgão metatrocanteral. O padrão de tonalidade alternado da nova
espécie é semelhante aos das outras espécies neotropicais do gênero, diferindo em relação à
distribuição do pigmento por área corporal (Christiansen, 1958; Christiansen & Bellinger, 1980;
Jordana & Baquero, 2005; Bellini et al. 2015).

Tabela 6. Distribuição de espécies neotropicais de Entomobrya no Brasil. (Adaptado de Mari
Mutt & Bellinger, 1990-1996; Mari Mutt et al. 1997-2019; Abrantes et al. 2010, 2012).
_______________________________________________________________________
Espécies

Distribuição

_______________________________________________________________________
E. aipatse Arlé, 1959

Mato Grosso

E. ataquensis Arlé, 1959

Fronteira entre MG e SP

E. decora Nicolet, 1847

Rio de Janeiro

E. egleri Arlé & Guimarães, 1978

Amapá, Amazonas e Pará

E. griseoolivata Packard, 1873

Paraíba

E. inaequalis Denis, 1924

Paraná

E. nivalis Linnaeus, 1758

Paraíba

E. paroara Arlé e Guimarães, 1978

Pará

E. spectabilis Reuter, 1895

Rio São Francisco

E. tupiana Arlé, 1939

Rio de Janeiro

E. uambae Arlé, 1959

MT, Amazonas

E. wasmanni Handschin, 1924

Santa Catarina e Rio de Janeiro

E. bahiana Bellini & Cipola, 2015

Bahia

_______________________________________________________________________
Entomobrya bahiana Bellini & Cipola, 2015 descrita também para Abaíra, é distinta de
Entomobrya sp. nov. pois a primeira tem pigmentação escura bem distribuída e uniforme sobre
os segmentos, com exceção de parte da cabeça, tórax II, abdome IV anterior e parte dos
apêndices abdominais e fúrcula (Bellini et al. 2015). Diferente de E. bahiana, Entomobrya sp.
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nov. apresenta pigmentos mais intensos nas bordas cefálica, desde a mancha ocular até as
antenas, tórax II e abdome I, II e IV. No tórax III e abdome III, a coloração é mais expressiva
na área medial (Christiansen 1963; Soto-Adames 2002b; Bellini et al. 2015). De modo mais
abrangente, analisando a quetotaxia cefálica dorsal, Entomobrya sp. nov., E. linda SotoAdames,
2002b e E. longiseta Soto-Adames, 2002b na metade anterior da cabeça, a cerda S0 está ausente,
sendo presente apenas em E. bahiana. A quantidade de cerdas mediais torácicas é aproximada
em Entomobrya sp. nov, E. longiseta e em E. linda. Estas espécies apresentam 4 cerdas
posteriores no tórax II e III, diferindo de E. bahiana que apresenta 13 e 14 cerdas posteriores
nos Th. II e III, respectivamente.
O padrão de distribuição de cerdas na porção interna e externa do Abd. II-III em E.
linda e E. longiseta tem fórmula geralmente semelhante à da nova espécie, com 1 cerda interna
e 1 ou 2 externas, enquanto estas diferem de Entomobrya sp. nov. no Th. II e III, Abd. II e IV
(Soto-Adames, 2002b; Bellini et al. 2015). O número de cerdas internas no Abd. IV é diferente
nas quatro espécies discutidas. A quantidade de cerdas mediais torácicas é similar em
Entomobrya sp. nov, E. longiseta e em E. linda. Estas espécies apresentam 4 cerdas posteriores
no tórax II e III, diferindo de E. bahiana que apresenta 13 e 14 cerdas posteriores nos Th. II e
III, respectivamente. A quantidade de espinhos no órgão metatrocanteral está entre 9 e 11 em
todas as espécies, exceto E. bahiana, que apresenta uma quantidade bem definida de 15
espinhos. A forma do unguículos é uma característica similar, já que o formato lanceolado dessa
estrutura é compartilhado entre as espécies comparadas (Christiansen 1958, 1963; Arlé 1939,
1959; Arlé & Guimarães 1978; Soto-Adames 2002b; Bellini et al. 2015).
Em relação à região labial, E. bahiana, E. longiseta e E. linda apresentam cerdas labrais
simples e lisas, diferindo de E. sp. nov. que exibe cerdas pré labrais ciliadas. Quanto aos campos
baso-mediais e laterais do triângulo labial, E. longiseta e E. linda, apresentam a mesma
composição de cerdas (M, E e L) e não apresentam cerda R, assim como Entomobrya sp. nov.
Já a E. bahiana é a única entre as quatro espécies que possui cerda R. A Tabela 7 traça um
comparativo mais preciso entre as quatro espécies discutidas, contendo detalhes relacionados
às principais características morfológicas, no tocante a quetotaxia dorsal geral e região labial
(Nunes & Bellini, 2018).
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Tabela 7. Comparação de parte das espécies neotropicais de Entomobrya. (Adaptado de Bellini
et al. 2015).
________________________________________________________________________
Características
Morfológicas

Espécies
E. linda

E. longiseta

E. bahiana

E. sp. nov.

________________________________________________________________________
Mac S0 (cabeça)

-

Quetotaxia labial

M, E, L1–2?

Th. II mac dorsal
Th. III mac dorsal

-

+

-

M, E, L1-2?

M, R, E, L1-2

0a+2m+4p

1a+1m+4p

1a+5m+13p

3a + 1m + 4p

2a+1m+4p

3a+1m+3p

9a+5m+14p

4a + 2m + 2p

4i+7e

M, E, L1-2

Abd. II mac dorsal

1i+2e

1i+1e

Abd. III mac dorsal

1i+2e

1i+2e

2i+8e

1i + 6e

Abd. IV mac dorsal (i)

10–11

2

22

7

Órgão Metatrocanteral

9–11

7–9

15

1i + 3e

10-11

__________________________________________________________________________
Abreviações usadas para representar características: (-) ausente; (+) presente; (mac) macrocerdas; (a) anterior; (m)
medial; (p) posterior; (i) interno; (e) externo. Adaptado de Bellini et al. 2015.

6.2.3. Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov.

Sete espécies foram registradas para o subgênero Lepidocyrtinus na Região
Neotropical, todas provenientes do Brasil (Tab. 8). Dentre os primeiros registros, destacam-se
L. pulcher Handschin, 1924 e, posteriormente, Arlé, 1959 propôs o gênero Ctenocyrtinus para
incluir Seira prodiga, S. xinguensis e S. nigrans. Em 2000, Christiansen & Bellinger
sinonimizaram o gênero com Seira, desconsiderando as pontuações que Yosii (1959) descreveu
para categorizar o subgênero (Bellini et al. 2018). Mesmo assim, as notificações que definem
Lepidocyrtinus como subgênero de Seira estão bem estabelecidas com base em peculiaridades
que seus representantes possuem, que vão além da coloração corporal, como a presença de
cerdas modificadas no dens (Yosii, 1959). Mais tarde, o subgênero foi contemplado com mais
três espécies: Seira harena Godeiro & Bellini, 2014; Seira diamantinae Godeiro & Bellini,
2015 (registrada em Abaíra, uma das localidades foco deste estudo) e S. dapeste Santos &
Bellini, 2018.
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Tabela 8. Distribuição de espécies neotropicais de Seira no Brasil. (Adaptado de Mari Mutt &
Bellinger, 1990-1996; Mari Mutt et al. 1997-2019; Abrantes et al. 2010, 2012).
_______________________________________________________________________
Espécies

Distribuição

_______________________________________________________________________
S. pulcher Handschin, 1924

Santa Catarina

S. prodiga Arlé, 1959

MT, PE, RJ e PB

S. xinguensis Arlé, 1959

Mato Grosso e Paraíba

S. nigrans Arlé, 1959

Mato Grosso e Paraíba

S. harena Godeiro & Bellini, 2014

Paraíba

S. diamantinae Godeiro & Bellini, 2015

Bahia

S. dapeste Santos & Bellini, 2018

Rio Grande do Norte

_______________________________________________________________________
As semelhanças entre essas espécies baseiam-se no padrão de tagmose geral, com
habitus ligeiramente curvado, corpo alongado, antenas longas e delgadas quase do tamanho do
corpo ou maior. Observa-se também que o mesonoto é projetado sobre a cabeça, cobrindo a
porção posterior (Bellini et al. 2018). As comparações entre as espécies também são
estabelecidas a partir do padrão de coloração. S. harena apresenta pigmentos mais concentrados
sobre a mancha ocular. Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. tem o pigmento da cabeça mais
expressivo sobre a mancha ocular, estendendo-se pelos antenômeros e bordas laterais da
cabeça, assim como S. diamantinae e S. dapeste. A variação de cores entre S. dapeste e Seira
(Lepidocyrtinus) sp. nov. vai desde o marrom, preto, amarelo e branco na primeira, com bandas
escuras no trocânter e fêmur distal; e azul escuro, amarelo pálido e branco na segunda, com
pigmentos azuis mais difusos pela coxa, trocânter e fêmur, excluindo o tibiotarso. Os tons de
azul escuro aparecem em Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. e S. harena, diferindo dos tons de
marrom e preto que se repetem em S. diamantinae e S. dapeste (Godeiro & Bellini, 2014;
Godeiro & Bellini, 2015; Bellini et al. 2018).
Quanto a quetotaxia cefálica dorsal, a cerda S0 se diferenciou como macrocerda em S.
diamantinae, S. dapeste e Seira sp. nov, sendo microcerda em S. harena. A cerda A5 se
apresenta como macrocerda em S. harena e S. diamantinae, sendo microcerda em S. dapeste
Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. Quanto a distribuição de cerdas no tórax II, S. harena e Seira
sp. nov apresentam cerca de 9 cerdas anteriores, diferindo de S. diamantinae e S. dapeste, que
apresentam 13 e entre 14-19 na série a. No tórax III de S. dapeste e Seira (Lepidocyrtinus) sp.
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nov observa-se a semelhança na distribuição de cerdas, diferindo nos aspectos de diferenciação
morfológica destas estruturas, como por exemplo, a cerda m6p2 é mesocerda na primeira
espécie e microcerda na segunda.
S. harena apresenta 2 cerdas internas no Abdome I, quantidade menor que
S.diamantinae, S. dapeste e Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov, que possuem entre 4-5. A nova
espécie também difere das outras três em discussão quanto ao número de cerdas na área interna
e externa do abdome II e porção interna do abdome IV. O órgão metatrocanteral tem mesma
quantidade de espinhos em S. harena e S. dapeste, tendo número aproximado em S.
diamantinae e Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. O que difere essa estrutura é a conformação
destes espinhos modificados em cerdas longas medianas e delgadas em todas as espécies
discutidas, exceto S. harena, que apresenta os espinhos curtos, típico de Entomobryidae
(Bellini et al. 2018). A seguir, a tabela 9 apresenta uma comparação detalhada entre as espécies
em discussão, contemplando a quetotaxia dorsal dos caracteres morfológicos supracitados.

Tabela 9. Comparação de parte das espécies neotropicais de Seira (Lepidocyrtinus). (Adaptado
de Bellini et al. 2018).
________________________________________________________________________
Características
Morfológicas

Espécies
S. harena

S. diamantine

S. dapeste

Seira sp. nov.

________________________________________________________________________
Cerda S0 (Cabeça)

mic

mac

mac

mac

Cerda A5 (Cabeça)

mac

mac

mic

mic

Th. II mac dorsal 9a+12m+11-16p 13a+13m+18p 14/19a+7m+12-13p 8/9a+7-8m+9-10p
Th. III mac dorsal

9a+5m+9p

Abd. I mac (i)
Abd. II mac dorsal

8a+5m+9p

3a+1-2m+5-6p

3a + 1m + 6p

2

4

4-5

5

4i+3e

5i+3e

5i+4e

4i + 2e

Abd. IV (i)

13

14

15

12

Órgão Metatrocanteral

24

37

24

35

__________________________________________________________________________
Abreviações usadas para representar características: (-) ausente; (+) presente; (mic) microcerdas; (mac)
macrocerdas; (a) anterior; (m) medial; (p) posterior; (i) interno; (e) externo.

6.2.4. Trogolaphysa sp. nov.
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Oito espécies foram registradas para o gênero Trogolaphysa no Brasil (Tab. 10): T.
hirtipes Handschin, 1924; T. aellene Yoshii, 1988; T. hauseri Yoshii, 1988; T. milsii Arlé, 1939;
T. tijucana Arlé & Guimarães, 1979; T. formosensis Silva & Bellini, 2015; T. ernesti Cipola &
Bellini, 2017 e T. piracurucaensis Nunes & Bellini, 2018 (Bellinger et al. 1996-2019; Silva &
Bellini, 2015; Bellini & Cipola, 2017, Nunes & Bellini, 2018). Trogolaphysa sp. nov. foi
comparada com outras três espécies neotropicais (T. sauron SotoAdames, Jordana & Baquero,
2014; T. ernesti Cipola & Bellini, 2017 e T. piracurucaensis Nunes & Bellini, 2018), baseandose principalmente no padrão de coloração, estruturação anelada ou simples da antena IV,
quantidade cerdas distais da face anterior do colóforo, quantidade de pseudoporos e cerdas da
placa manubrial, quantidade de espinhos em fileiras internas e externas do dens, quantidade de
dentes no mucro, forma do unguículo, tipologia da cerda D1 no abdome IV (Silva & Bellini,
2015; Nunes & Bellini, 2018).

Tabela 10. Distribuição de espécies neotropicais de Trogolaphysa no Brasil. (Adaptado de
Mari Mutt & Bellinger, 1990-1996; Mari Mutt et al. 1997-2019; Abrantes et al. 2010, 2012).
_______________________________________________________________________
Espécies

Distribuição

_______________________________________________________________________
T. hirtipes Handschin, 1924

Rio de Janeiro

T. aellene Yoshii, 1988

São Paulo

T. hauseri Yoshii, 1988

São Paulo

T. milsii Arlé, 1939

Rio de Janeiro

T. tijucana Arlé & Guimarães, 1979

Rio de Janeiro

T. formosensis Silva & Bellini, 2015

Rio Grande do Norte

T. ernesti Cipola & Bellini, 2017

Ceará

T. piracurucaensis Nunes & Bellini, 2018

Piauí

_______________________________________________________________________

As espécies são semelhantes quanto ao padrão de tagmose geral, típico do gênero, com
antenas até duas vezes maior que o tamanho diagonal da cabeça. Trogolaphysa sp. nov.
apresenta coloração branca, roxa, amarelo pálido e escamas marrom, comparável a T. ernesti e
T. piracurucaensis, porém diferente de T. sauron Soto-Adames, Jordana & Baquero, 2014 que
apresenta coloração amarela a branca com linhas escuras dispostas lateralmente no abdome IV.
A estrutura anelada da antena IV é compartilhada entre T. ernesti e T. piracurucaensis, sendo
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simples em T. sauron e Trogolaphysa sp. nov. Quanto ao complexo de cerdas posteriores
(p3complex) do tórax II, a espécie nova apresenta 6 macrocerdas, assim como T. ernesti e T.
piracurucaensis, diferindo de T. sauron - que apresenta apenas 3 macrocerdas contidas neste
conjunto. A disposição incomum das tricobótrias sobre o abdome IV é compartilhada entre T.
formosensis, T. ernesti, T. piracurucaensis e Trogolaphysa sp. nov. (Soto-Adames et al. 2014;
Nunes & Bellini, 2018).
Dentre as oito espécies de Trogolaphysa brasileiras, apenas T. formosensis, T. ernesti,
T. piracurucaensis e Trogolaphysa sp. nov. apresentam mancha ocular com 8+8 lentes. As
demais, apresentam 0+0 ou 2+2 lentes. O formato lanceolado do unguículo é compartilhado
entre T. ernesti e T. piracurucaensis; já T. sauron e Trogolaphysa sp. nov. apresentam o
unguículo truncado. As espécies sob comparação apresentam duas fileiras de espinhos (internos
e externos) no dens, com quantidades diferentes. A cerda D1 no abdome IV assume forma de
microcerda comumente no gênero Trogolaphysa, principalmente na nova espécie - sendo
macrocerda apenas em T. piracurucaensis (Soto-Adames & Taylor, 2013; Silva & Bellini,
2015; Bellini & Cipola, 2017). A tabela 11 traça um comparativo mais detalhado entre a nova
espécie e mais três registradas para a Região Neotropical, levando em consideração os
principais caracteres morfológicos inerentes às espécies do gênero.
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Tabela 11. Comparação de parte das espécies neotropicais de Trogolaphysa. (Adaptado de
Nunes & Bellini, 2018).
________________________________________________________________________
Características

Espécies

Morfológicas

T. sauron

T. ernesti

T. piracurucaensis T. sp. nov.

________________________________________________________________________
Antena IV
Colóforo Anterior

Simples
3+3 mac distais

Anelada
2+2 mac distais
2 psdp, 6 cerdas

Anelada
3+3 mac distais

Simples
3+3 mac distais

Placa Manubrial

?

3 psdps, 5 cerdas 2 psdp, 4 cerdas

Espinhos externos (dens)

20-23

23-30

21-27

50-58

Espinhos internos (dens)

32-38

21-27

25-29

40-44

lanceolado

lanceolado

truncado

Unguículo

truncado

Abd. IV D1

mic

mic

mac

mic

24

49

35-40

15

Órgão Metatrocanteral

__________________________________________________________________________
Abreviações usadas para representar características: (-) ausente; (+) presente; (mic) microcerda; (mac) macrocerda;
(psdp) pseudoporos. Adaptado de Nunes & Bellini 2018.
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7. CONCLUSÕES
A Chapada Diamantina é uma ecorregião sob ação de um clima regional que determina
fatores que regulam a estrutura e função de suas comunidades naturais. Esse foi um dos
requisitos que classificaram a área como prioritária para conservação, envolvendo critérios de
endemismo, ameaça e diversidade: por ter espécies distintas, de distribuição restrita e
ameaçadas (Silva et al. 2004; Juncá et al. 2005). O conhecimento da fauna de colêmbolos no
Brasil ainda é deficitário, tendo em vista a alta diversidade do grupo e o baixo número de
taxonomistas (Bellini, 2014). A Região Neotropical é dotada de uma riqueza elevada não
descrita e assim, os estudos da fauna de Collembola nesta área são baseados
preponderantemente na descrição de novas espécies e revisões taxonômicas. As diretrizes que
norteiam as descrições das espécies de Collembola passaram por uma atualização que vai além
do mapeamento da quetotaxia dorsal e diferenciação das cerdas, contemplando mais
características morfológicas, como a quetotaxia ventral da cabeça, incluindo informações
detalhadas do lábio e fórmula das sensilas do tronco, tornando o estudo taxonômico o mais
fidedigno possível (Bellini & Godeiro, 2017).
Encontram-se descritas neste trabalho quatro espécies propostas para Entomobryoidea:
Dicranocentrus sp. nov.; Entomobrya sp. nov.; Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. e Trogolaphysa
sp. nov. originadas dos municípios de Abaíra, Andaraí e Lençóis, no Estado da Bahia.
Previamente identificadas, as espécies apresentaram características morfológicas distintivas das
anteriormente descritas para os mesmos táxons. A descrição destas espécies incrementa a lista
de ocorrência da fauna de Entomobryoidea para a Chapada Diamantina e embora essa
ecorregião não tenha sido totalmente amostrada, os dados aqui gerados denotam o potencial do
local para espécies novas da superfamília, o que pode superar lacunas nas avaliações em outros
campos do conhecimento, como ecologia e evolução (Bellini et al. 2015; Bellini & Godeiro,
2017). A adição desses dados num catálogo atualizado pode contribuir com a efetivação de
políticas de conservação futuras, visto que, por mais que já tenham sido elaboradas estratégias
com esta finalidade, a região de estudo ainda precisa superar muitos entraves para a sua
preservação, como o desmatamento, extrativismo de espécies ornamentais vegetais (orquídeas
e cactáceas) e demais atividades como agropecuária, lavra de diamantes e outros minérios.
Outro desafio à preservação de Parques Nacionais é o impacto do comportamento humano
durante atividades turísticas, que inclui poluição dos ambientes de passeio, estresse e interação
indevida com espécies de fauna e flora (Juncá et al. 2005; FitzGerald, 2016). Além disso, a
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Chapada Diamantina já foi considerada pelo Ministério do Meio Ambiente uma região
extremamente desconhecida e prioritária para investigação científica (MMA, 2002) e, para
mudar esta realidade, um passo essencial é a constante atualização e adequação de um banco
de dados documentando a sua biodiversidade (Silva, 1995; Juncá et al. 2005).
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