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“The true enigma is that although decomposition is the equal of photosynthesis in 

ecosystem importance and half or more of all terrestrial biodiversity may be tied to the soil-

litter system, the study of soil biology has been neglected. 

In spite of this neglected, certain patterns are clear. Most importantly, because the 

diversity and abundance of soil animals is dominated by the Acari, any true understanding of 

the soil system must include understanding the mite fauna.” 

David E. Walter e Heather C. Proctor, 1999 (Mites: Ecology, Evolution and 

Behaviour) 
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RESUMO 

Ácaros edáficos Mesostigmata de grandes altitudes na Colômbia e os possíveis efeitos de 
mudanças edafo-climáticas sobre as populações destes ácaros 

 

Ácaros de solo têm sido pouco estudados na Colômbia. Este trabalho corresponde ao 
esforço inicial para conhecer os ácaros da ordem Mesostigmata que ocorrem em solos de 
regiões altas desse país. O processo conhecido como “efeito estufa” tem preocupado 
ecologistas de todo o mundo, inclusive aqueles que se dedicam ao estudo dos organismos de 
solo. A metodologia de coleta adotada neste trabalho foi estabelecida como uma tentativa de 
também indicar possíveis conseqüências deste processo sobre os ácaros deste grupo. O 
trabalho foi conduzido em um fragmento da Floresta Andina e em uma pastagem em suas 
proximidades, na Vereda Mundo Nuevo, Município de La Calera, Departamento de 
Cundinamarca. Pirâmides de policarbonato foram usadas numa tentativa de simular o efeito 
estufa. Foram coletadas 34 espécies de Gamasina e 21 morfoespécies de Uropodina. Destas, 
pelo menos seis espécies foram determinadas como novas para a ciência, havendo a 
possibilidade de que pelo menos outras dez também sejam novas. Um gênero novo de 
Laelapidae também foi encontrado. São relatadas pela primeira vez na Colômbia espécies 
pertencentes aos gêneros Arctoseius, Gamasellodes e Protogamasellus (Ascidae), Cheiroseius 
(Blattisocidae), Oloopticus e Gaeolaelaps (Laelapidae), Proctolaelaps (Melicharidae), 
Desectophis e Gamasiphis (Ologamasidae) e Multidentorhodacarus (Rhodacaridae). O 
método empregado permitiu o estabelecimento de aumentos significativos de temperatura no 
interior das pirâmides em certas épocas de amostragem, como esperado com a ocorrência do 
efeito estufa. Outros fatores edafo-climáticos que também sofreram alterações significativas 
foram o pH e a proporção de partículas de solo entre 53 e 300 µm (ambos em níveis mais 
elevados no interior das pirâmides). A abundância e o número de espécies de Mesostigmata 
foram maiores no fragmento florestal, especialmente de Uropodina, grupo encontrado quase 
exclusivamente neste ecossistema. A abundância dos Mesostigmata e o número de espécies 
de Gamasina foram maiores dentro das pirâmides. Estes resultados podem sugerir que o efeito 
estufa poderá causar um aumento da abundância dos Mesostigmata e um aumento da 
diversidade dos Gamasina nas regiões de grande altitude de Cundinamarca. Há que se 
considerar, entretanto, que a metodologia adotada avaliou as possíveis variações em pequena 
escala, simulando-se o efeito estufa apenas para áreas de pequenas dimensões, cobertas pelas 
pirâmides. É possível que as alterações climáticas em escala maior (regional) possam levar a 
resultados diferentes dos obtidos neste estudo, especialmente tendo em vista a reduzida 
capacidade de dispersão dos ácaros em relação a outros grupos de animais. Este trabalho 
permitiu a obtenção de informações relevantes que servirão como base para a condução de 
trabalhos futuros similares na Colômbia, apresentando ainda sugestões para o aprimoramento 
dos métodos para a execução de estudos desta natureza. 

 
Palavras-chave: Taxonomia de ácaros; Morfologia de ácaros; Gamasina; Uropodina; 

Aquecimento global; Efeito estufa 
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ABSTRACT 

Edaphic Mesostigmata mites from high altitudes in Colombia and the possible 
effects of edapho-climatic changes on their population 

 

Soil mites have been insufficiently studied in Colombia. This work represents the first 
step to understand the mites of the order Mesostigmata that occur in highland soils of that 
country. The process known as “greenhouse effect” has worried ecologists around the word, 
including those dedicated to the study of soil organisms. The sampling method adopted in this 
study was selected as an attempt to also estimate the consequences of this process on this mite 
group. This work was conducted in an Andean forest fragment and in a pasture in its vicinity, 
in Vereda Mundo Nuevo, La Calera municipality, Department of Cundinamarca. In an 
attempt to simulate the greenhouse effect, pyramids made of polycarbonate were used. Thirty-
four species of Gamasina and 21 morphospecies of Uropodina were collected. Of these, at 
least six species were indentified as new to science; it is possible that at least ten of the 
remaining species are also new. A new genus of Laelapidae was also collected. Species of 
Arctoseius, Gamasellodes and Protogamasellus (Ascidae), Cheiroseius (Blattisocidae), 
Oloopticus and Gaeolaelaps (Laelapidae), Proctolaelaps (Melicharidae), Desectophis and 
Gamasiphis (Ologamasidae) as well as of Multidentorhodacarus (Rhodacaridae) are reported 
for the first time in Colombia. The method adopted allowed the occurrence of significant 
increases in temperature inside the pyramids at certain sampling times, as expected to happen 
with the occurrence of the greenhouse effect. Other edapho-climatic factors undergoing 
significant  changes were pH and proportion of soil particles between 53 and 300 µm (both at 
higher levels inside the pyramids). The abundance and the number of species of Mesostigmata 
were higher in the forest fragment, especially of Uropodina, a group found almost exclusively 
in this ecosystem. The abundance of Mesostigmata and the number of Gamasina species were 
higher inside the pyramids. These results may suggest that the greenhouse effect may cause 
an increase in the abundance of Mesostigmata and an increase in the diversity of Gamasina in 
regions of high altitude of Cundinamarca. However, it should be considered that the methods 
adopted evaluated the possible variations in low scale, given that the greenhouse effect was 
simulated only in areas of small dimensions, covered by the pyramids. It is possible that wide 
scale climatic changes (over wide regions) may lead to different results, taking into account 
the reduced dispersal capacity of the mites in relation to other animals. This work produced 
relevant information to be considered in similar future studies in Colombia. It also allowed 
the elaboration of suggestions to improve the methods for studies of this nature. 

 
Keywords: Mite taxonomy; Mite morphology; Gamasina; Uropodina; Global warming; 

Greenhouse effect 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Estudos sobre os ácaros Mesostigmata do solo na Colômbia 

Os estudos sobre ácaros Mesostigmata na Colômbia têm se referido quase que 

somente àqueles presentes nas plantas, que podem controlar populações de artrópodes pragas 

(MESA; BELLOTI; DUQUE, 1988; MORAES; MESA; BRAUN, 1991; BRAUN et al., 

1993; MESA et al., 1993; MORAES et al., 1994; MESA, 1999; MUÑOZ et al., 2008). 

Poucos estudos sobre ácaros de solo têm sido conduzidos naquele país, e estes geralmente se 

referem a outros grupos funcionais ou então não distinguem os grupos, mencionando no 

máximo o nome das famílias às que pertencem. 

 

Dentre os trabalhos conduzidos sobre os ácaros de solo, alguns foram dedicados ao 

conhecimento dos Oribatida (BALOGH, 1984; BALOGH; BALOGH, 1988, 1990). Outros 

avaliaram os ácaros como um todo, destacando-se os trabalhos de Espinosa e Hernandez 

(2008) e de Jimeno e Sierra (2008) sobre ácaros de folhedo no Santuário de Flora y Fauna 

Otún-Quimbaya, de Rueda e Varela (2007) sobre ácaros de folhedo em Montenegro 

(Quindío), de Rueda, Varela e Combita (2009) sobre Oribatida em Montenegro (Quindío). 

Dentre as famílias de Mesostigmata encontradas naqueles estudos estão: Dithinozerconidae, 

Laelapidae, Macrochelidae, Metagynuridae, Ologamasidae, Parasitidae, Parholaspididae, 

Podocinidae, Polyaspididae, Trachytidae, Uropodidae e Veigaiidae. Alguns poucos trabalhos 

relacionam as mudanças do ambiente com as correspondentes mudanças da fauna em geral, 

destacando os ácaros (CAMERO-R et al., 2005; CASTRO; BURBANO; BONILLA, 2007; 

VARELA; CORTES; COTES, 2007; FEIJOO-MARTINEZ et al., 2010). No entanto, ainda 

nada tem sido feito para avaliar o impacto da mudança climática sobre a fauna do solo. 

 

Em geral, os trabalhos sobre os ácaros do solo em regiões vizinhas ao território 

colombiano tem se concentrado no reconhecimento e estudo dos Oribatida (FRANKLIN; 

SHUBART; ADIS, 1997; FRANKLIN; SANTOS; ALBUQUERQUE, 2006, 2007). Alguns 

trabalhos tem apenas relatado as espécies de Mesostigmata (KARG, 1994a, 1994b, 1998a, 

1998b, 2000a, 2000b, 2003a, 2003b, 2006; KARG; SCHORLEMMER, 2009, 2011). 
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1.2 Mudança climática e efeitos gerais nos trópicos, especialmente na Colômbia 

 

Mudanças climáticas de grandes proporções verificadas nos últimos anos ao redor do 

planeta terrestre têm sido atribuídas ao aumento do efeito estufa; devido ao incremento 

exagerado de certos gases que compõem a atmosfera, como CO2, CH4 e N2O (HOUGHTON 

et al., 2001; INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE - IPCC, 2008). 

As concentrações atmosféricas mundiais de CO2 (379 ppm) e CH4 (1774 ppm) registradas em 

2005 superam as médias registradas nos últimos 650.000 anos, determinadas a partir de 

núcleos de gelo obtidos do Antártico (JANSEN et al., 2007; IPCC, 2008). Em 2007, 2008, 

2009 e 2010, as concentrações de CO2 alcançaram níveis de 382,70, 384,79, 386,27 e 388,57 

ppm, respectivamente (CONWAY; TANS, 2011). O aumento constante das concentrações 

desse gás tem sido atribuído ao uso de combustíveis fósseis e, em menor escala, às mudanças 

no uso da terra (HOUGHTON et al., 2001; IPCC, 2008; INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT, 2010). 

 

Segundo o IPCC (2008), o efeito mais evidente do aumento das concentrações de 

certos gases pelas atividades humanas é o aumento da temperatura. Espera-se que nos trópicos 

este aumento afete principalmente os ecossistemas de montanha, causando alterações do 

equilíbrio hidrológico, padrões de distribuição da flora e da fauna, perda de habitats de 

diversas espécies, podendo levar à extinção de algumas destas nos solos (INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT, 

2010). 

 

De acordo com estudos conduzidos na Colômbia, a temperatura poderá aumentar 3 a 4 

°C nas áreas de Santander, Tolima, Huila e Cundinamarca entre 2071 e 2100 (IDEAM, 2008; 

RUIZ-MURCIA, 2010), o que sugere uma alta sensibilidade destas zonas às mudanças 

climáticas que estão ocorrendo. Tem sido previsto também um aumento da precipitação anual 

na maior parte do território colombiano (BUYTAERT et al., 2011), o que também poderá 

conduzir a outras alterações ambientais significativas.  

 

Buytaert et al. (2011) sugerem que grandes altitudes podem experimentar forte 

aquecimento. Estudos recentemente conduzidos indicam que as áreas de alta montanha da 

Colômbia são muito vulneráveis ao impacto da mudança climática (OROZCO-REY, 2010), 

estimando-se que como conseqüências poderão ocorrer alterações nos limites geográficos dos 
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ecossistemas (WALTHER et al., 2002), com a conseqüente redução da área total das regiões 

alpinas tropicais (BUYTAERT et al., 2011), ou seja, o deslocamento vertical dos limites 

inferiores e superiores dos ecossistemas conhecidos como Floresta Andina, Subpáramos, 

Paramos, Superpáramos e Nieve (GUTIERREZ, 2002; BUYTAERT et al., 2006; 

RODRÍGUEZ-ERASO et al., 2010). Em geral, os ambientes alpinos tropicais contribuem 

significativamente com a composição da biodiversidade de uma ampla região da América do 

Sul (com um endemismo nos Andes de até 60%, por suas condições físico-químicas e 

climáticas particulares), assim como no abastecimento de água e energia hidroelétrica e na 

sustentatibilidade de atividades agrícolas específicas (BUYTAERT et al., 2011).  

 

Ecossistemas das áreas alpinas da Colômbia têm sofrido mudanças drásticas, por 

constituírem estes o maior centro da atividade econômica do país, onde se concentra a maioria 

da população humana (ETTER et al., 2006; RODRÍGUEZ-ERASO et al., 2010), e por serem 

de extrema importância agrícola para o país (ETTER et al., 2006). Estas transformações 

afetam o clima local, contribuindo para a mudança global (RODRÍGUEZ-ERASO et al., 

2010).  

 

Dentre as principais atividades econômicas desenvolvidas na região andina da 

Colômbia, uma das que provavelmente mais está afetando o aumento da concentração de 

gases é a produção leiteira. Nos últimos anos, as áreas de pastagem para a criação de gado 

leiteiro têm aumentado muito nesta região (FEDEGAN, 2010). Segundo o Ministério de 

Agricultura y Desarrollo Rural da Colômbia (COLOMBIA, 2008), Cundinamarca é o maior 

Departamento colombiano na produção de leite, sendo este localizado na região andina; aí são 

produzidos cerca de 15,6% de todo o leite produzido no país. Em vista das condições 

altamente favoráveis a esta prática naquela região, tem se observado uma tendência a um 

aumento do desmatamento para o aumento das áreas de pastagem. Isto pode estar 

contribuindo ainda mais com o aumento da concentração de gases. 

 

Os organismos que habitam os ecossistemas de alta montanha, incluindo as pastagens, 

serão afetados em seu comportamento, distribuição horizontal e vertical, crescimento e 

reprodução, que por sua vez afetarão suas interações com outros organismos, podendo 

conduzir ao aumento da freqüência de ocorrência de pragas e enfermidades que afetam a 

vegetação natural e as plantas cultivadas (PARMESAN; YOHE, 2003; ROOT et al., 2003; 

ANDERSON et al., 2004). Do ponto de vista econômico, o surgimento de novas pragas e 
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enfermidades pode resultar na deterioração da qualidade das gramíneas que alimentam o gado 

e, em última análise, afetando economicamente os produtores. 

 

 

1.3 Efeito da mudança climática nas características do solo 

 

Após uma revisão dos estudos sobre o efeito das alterações climáticas nos sistemas 

biológicos, Parmesan e Yohe (2003) concluíram que a mudança climática é hoje uma força 

importante a ser considerada na modelagem de sistemas naturais. As alterações nestes 

sistemas abrangem mudanças na distribuição da vegetação e da fauna (WALTHER et al., 

2002; INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER 

VON HUMBOLDT, 2010). Um dos ecossistemas mais susceptíveis às mudanças climáticas, 

o ecossistema tropical de alta montanha, é responsável pelo armazenamento de carbono de 

maneira significativa no solo e na camada vegetal sobre este (BUYTAERT et al., 2011).  

 

As mudanças climáticas poderão levar a alterações na fisiologia das plantas e no 

metabolismo e interações dos organismos do solo (DAVIDSON; JANSSENS, 2006; 

BARDGETT; FREEMAN; OSTLE, 2008; KARDOL et al., 2010), uma vez que a taxa 

metabólica destes é em grande parte definida pela temperatura (SWIFT; HEAL; 

ANDERSON, 1979). Fierer et al. (2005) verificaram que o aumento desta leva tanto ao 

incremento da decomposição da matéria orgânica quanto da mineralização, em função do 

aumento na atividade microbiana; contudo, esses processos dependem ainda da qualidade do 

folhedo; por isso, mudanças na vegetação influenciam os impactos relacionados à mudança 

climática.  

 

Estudos sobre o impacto das alterações, tais como o aumento na concentração de 

gases, especialmente o CO2, aumento na temperatura e mudanças nos padrões de precipitação, 

têm também mostrado mudanças na mineralização da matéria orgânica do solo (JONES et al., 

1998; DAVIDSON; JANSSENS, 2006; RASMUSSEN; SOUTHARD; HORWATH, 2008; 

KARDOL et al., 2010), que por sua vez depende dos componentes do substrato, o que conduz 

a efeitos diferentes das mudanças climáticas nos distintos ecossistemas.  

 

O estudo dos organismos do solo é extremamente importante para permitir a avaliação 

dos efeitos das mudanças climáticas, por constituírem estes 40 a 80% da biomassa total dos 
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animais nos ecossistemas terrestres. Desconsiderá-los seria não reconhecer um componente 

significativo da fauna (FIERER et al., 2009).  

 

Estudos em ecossistemas antárticos têm mostrado que mudanças na distribuição da 

vegetação levaram a mudanças na composição da fauna de invertebrados do solo 

(WALTHER et al., 2002). Estes últimos realizam funções que variam da quebra e mistura do 

folhedo ao controle de populações de outros organismos, causando mudanças químicas no 

solo (EDWARD; HEATH, 1963; BARAJAS-GÚZMAN; ÁLVAREZ-SÁNCHEZ, 2003) por 

meio de mudanças estruturais e da digestão de partículas. Devido a esse fato, sua presença e 

diversidade estão associadas à dinâmica de nutrientes do solo e conseqüentemente ao 

funcionamento do ecossistema (DINDAL, 1990; BARAJAS-GÚZMAN; ÁLVAREZ-

SÁNCHEZ, 2003). As alterações no clima podem afetar de forma distinta as espécies de 

invertebrados presentes no solo e as suas interações com outras espécies do mesmo e/ou de 

outros níveis tróficos (WALTHER et al., 2002). 

 

 

1.4 Efeito das mudanças climáticas na mesofauna do solo 

 

Diferentes tendências têm sido observadas em relação ao efeito do aumento da 

temperatura na mesofauna edáfica. Efeitos não significativos na densidade de ácaros e 

Collembola foram relatados em trabalhos conduzidos nas Ilhas Malvinas e no Antártico 

Marítimo (BOKHORST et al., 2008). Por outro lado, aumento das densidades de algumas 

espécies de Enchytraeidae (Annelida) foi relatado no Reino Unido (IGLESIAS-BRIONES et 

al., 1997), enquanto aumento da densidade da fauna em geral do solo foi relatado em florestas 

boreais (HAIMI et al., 2005). Em um estudo realizado no Colorado (EUAN), verificou-se um 

aumento da biomassa da mesofauna pelo aquecimento do solo num ano com baixa 

temperatura e alta umidade e uma diminuição durante um ano de alta temperatura e baixa 

umidade numa zona seca em prado subalpina (HARTE; RAWA; PRICE, 1996). Iglesias-

Briones et al. (2009) observaram que o aumento da temperatura em 3,5 °C numa pastagem no 

clima temperado da Escócia causou alterações importantes na composição e estrutura trófica 

da fauna do solo, principalmente pela diminuição de grupos de Oligachaeta (Annelidae) e de 

Prostigmata (Acari), o desaparecimento das espécies epígeas dos grupos conhecidos como 

“engenheiros do ecossistema” (organismos que direta ou indiretamente disponibilizam 
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recursos para outras espécies causando alterações físicas no ambiente, sensu JONES; 

LAWTON; SHACHAK, 2004) e o aumento da população de ácaros fungívoros. 

 

Kardol et al. (2011) não encontraram diferenças na abundância de microartrópodes do 

solo submetidos a diferentes combinações de níveis de temperatura, concentração de CO2 e 

umidade no Tennessee (EUAN). No entanto, verificaram o aumento da riqueza de espécies da 

fauna total em resposta à elevação da concentração de CO2 e da temperatura em um dos 

meses que avaliaram. Observaram que em geral a precipitação e a temperatura foram as 

variáveis que explicaram melhor a variação na composição da comunidade.  

 

Diferentes resultados têm sido obtidos em estudos sobre a resposta às mudanças dos 

dois grupos de microartrópodes mais abundantes do solo (ácaros e Collembola). Nos 

trabalhos conduzidos no Ártico, tem-se observado que os Collembola são mais susceptíveis 

aos efeitos das mudanças climáticas que os ácaros (COULSON et al., 1996; WEBB et al., 

1998; CONVEY et al., 2002). No entanto, estudos conduzidos em outras regiões sugerem a 

maior susceptibilidade dos ácaros, como naquele conduzido por de Sjursen, Michelsen e 

Jonasson (2005), em que se observou uma resposta diferencial dos diferentes grupos de ácaros 

no tempo e ecossistema em tratamentos com elevação da temperatura e adição de fertilização. 

 

Blankinship, Niklaus e Hungate (2011) concluíram que em termos gerais a abundância 

dos organismos edáficos, incluindo os ácaros, é limitada pela precipitação e o aumento do 

CO2, respondendo os organismos de um mesmo grupo funcional de forma semelhante a cada 

mudança. Ainda concluíram que em ecossistemas não florestais a densidade da fauna seria 

limitada menos pela disponibilidade de água e mais pela disponibilidade de carbono, 

enquanto que em ecossistemas florestais o oposto ocorreria.  

 

Em experimentos realizados no estado de Minnesota (EUAN), em que o solo foi 

submetido ao aumento dos níveis de CO2 e N por 13 anos e ao déficit hídrico por quatro anos, 

respostas diferentes da mesofauna e dos microorganismos foram observadas. A elevação da 

concentração de CO2 aumentou a biomassa microbiana, a abundância de Collembola e de 

ácaros Mesostigmata (= Gamasida) e Oribatida, enquanto a elevação do nível de N resultou 

na diminuição da riqueza de microatrópodes, da abundância de nematóides predadores e da 

biomassa microbiana, e no aumento da abundância de nematóides fungívoros. Os autores 

observaram também o aumento na riqueza de microartrópodes com o aumento na 
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concentração de CO2, sendo este padrão alterado pelo aumento da concentração de nitrogênio 

(EISENHAUER et al., 2012). 

 

Pelo exposto, fica evidente que os estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas 

globais nos organismos do solo têm sido conduzidos em latitudes afastadas do equador, não 

se conhecendo ainda estes efeitos nos organismos de regiões tropicais. 

 

 

1.5 Ácaros Mesostigmata do solo como modelo para o estudo dos efeitos das 

mudanças climáticas nos solos tropicais 

 

Devido à extrema abundância e diversidade da fauna do solo, a avaliação do efeito das 

mudanças climáticas sobre esta parece uma tarefa difícil. Por isso, surge a necessidade de 

selecionar um grupo que possa representar a fauna como um todo nos estudos desta natureza, 

ou seja, que possa servir como bioindicador. 

 

Dentre os organismos do solo, os Collembola e os ácaros fazem parte dos grupos mais 

abundantes, sendo considerados parte da mesofauna. Os ácaros se destacam não somente pela 

abundância, mas também pela variedade de níveis tróficos de que participam, assim como 

pela variedade de estratégias reprodutivas e formas variadas de dispersão. Sua contribuição 

nos processos que ocorrem no solo merece destaque, já que envolve desde o controle de 

populações de outros organismos, como fungos e pequenos invertebrados, à dispersão de 

microrganismos importantes na decomposição e mineralização da matéria orgânica 

(LAVELLE; SPAIN, 2001; COLEMAN; CROSSLEY; HENDRIX, 2004). Estes têm sido 

utilizados como indicadores de perturbações no ambiente, pela sua capacidade de resposta às 

mudanças como as geradas nos sistemas de produção agrícola (SANCHEZ-MORENO et al., 

2009). Os grupos de ácaros mais usados como indicadores são os Oribatida (RUF; BECK, 

2005; GEGOCS; HUFNAGEL, 2009) e os Mesostigmata (RUF, 1998; RUF et al., 2003; 

BEDANO; RUF, 2010), pelo papel importante que desempenham nos processos que ocorrem 

no solo.  

 

Merecem destaque especial os Mesostigmata, por serem em grande parte predadores 

de outros pequenos invertebrados, incluindo organismos que podem causar danos às plantas 

(KRANTZ; AINSCOUGH, 1990; KOEHLER, 1997; 1999; WALTER; HUNT; ELLIOTT, 
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1988). Além disso, esses ácaros são sensíveis a mudanças na qualidade ecológica do solo, 

satisfazendo os critérios sugeridos para a seleção de bioindicadores: riqueza de espécies, altas 

densidades, coleta e identificação relativamente fáceis, sensibilidade a condições ambientais e 

função significativa no solo (BEDANO; RUF, 2010). Além disso, por ocuparem os níveis 

superiores da rede trófica, os ácaros Mesostigmata são bons indicadores do que acontece nos 

níveis inferiores da teia alimentar (RUF, 1998). 

 

Muitos estudos, principalmente de laboratório, mostram que diversos Mesostigmata 

podem ser bons controladores de artrópodos edáficos. Tem se verificado na Alemanha que 

Stratiolaelaps miles (Berlese) (Laelapidae) e Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini) (Laelapidae) 

são predadores das fases edáficas do tripes Frankliniella occidentalis (Pergande) 

(Thysanoptera: Thripidae) (BERNDT; MEYHOFER; POEHLING, 2004; BERNDT; 

POEHLING; MEYHOFER et al., 2004), e que a primeira espécie também é predadora do 

“fungus gnat” Lycoriella solani  (Winnertz) (Diptera: Sciaridae) e do ácaro Tyrophagus 

putrescentiae (Shrank) (Acaridae) (ENKEGAARD; SARDAR; BRØDSGAARD, 1997). Na 

Dinamarca, S. miles tem sido verificado como predador dos “fungus gnats” Bradysia paupera 

Tuomikoski e Bradysia tritici (Coquillett) (Diptera: Sciaridae) (YDERGAARD; 

ENKEGAARD; BRØDSGAARD, 1997). No mesmo país, tem se verificado Lasioseius 

fimetorum Karg (Blattisocidae) como predador de ovos dos Collembola Isotomurus spp. e 

Micrisotoma spp. e de larvas e pupas  de F. occidentalis (ENKEGAARD; BRØDSGAARD, 

2000). Estudos conduzidos no Brasil têm mostrado o efeito de ácaros da família Laelapidae 

como predadores de diferentes pragas do solo em laboratório (FREIRE et al., 2007) e em casa 

de vegetação (CASTILHO et al., 2009b). Outros estudos conduzidos no mesmo país tem 

mostrado Protogamasellopsis posnaniensis Wisniewski & Hirschmann (Rhodacaridae) como 

predador de T. putrescentiae, F. occidentalis y Protorhabditis sp. (CASTILHO et al., 2009a). 

 

Ainda não há na Colômbia estudos sobre ácaros de solo como predadores de pragas. 

Estes estudos seriam de extrema relevância, principalmente se contemplassem uma avaliação 

dos efeitos da mudança climática sobre ácaros utilizados como bioindicadores. 

 

Para o estudo dos efeitos das mudanças climáticas em organismos do solo tem se 

utilizado métodos ativos e passivos, sendo nos primeiros utilizados equipamentos que 

aquecem diretamente o solo e nos segundos métodos indiretos de aquecimento (ARONSON; 

McNULTY, 2009). Uma das técnicas passivas econômicas e empregadas freqüentemente 
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nestes estudos consiste da utilização de câmaras abertas feitas de polímeros transparentes 

como poli(metacrilato de metilo) (PLEXIGLAS) (MARION et al., 1997; BOKHORST et al., 

2008), fibra de vidro reforçando folhas de polímeros (Sun-Lite®) (MARION et al., 1997) ou 

policarbonato simples, que tem como objetivo maior deixar passar a radiação solar e reter o 

calor, promovendo assim um aumento da temperatura. Com este tipo de câmaras tem sido 

realizados experimentos por diferentes períodos de duração evidenciando-se mudanças na 

temperatura e outras variáveis de interesse. Estudos de dois anos de duração foram 

conduzidos nas Ilhas Malvinas e em locais antárticos (BOKHORST et al., 2008) e em 

ecossistemas de tundra (HOLLISTER; WEBBER, 2000), de seis anos na floresta boreal 

(HAIMI et al., 2005) e de 15 anos na região subártica sueca (RINNAN et al., 2007). Estudos 

de apenas um ou seis dias foram conduzidos em ecossistemas de latitudes altas (MARION et 

al., 1997). 
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2 HIPÓTESES 

 

2.1 O efeito estufa conduzirá ao aumento na densidade total de ácaros Mesostigmata dos solos 

de regiões do Altiplano Cundiboyacense, mas a riqueza dos grupos Gamasina e Uropodina 

diminuirá, porque apenas algumas espécies serão favorecidas.  

 

2.2 O aumento será mais evidente em áreas de pastagem que em áreas da vegetação natural, 

por constituírem as pastagens um tipo de ecossistema menos diverso. 

 

2.3 A proporção de ácaros Mesostigmata em relação a outros grupos da fauna aumentará, 

porque a densidade do grupo edáfico usualmente predominante (Oribatida) tenderá a 

diminuir. 

 

2.4 A composição de espécies de Gamasina e de morfoespécies de Uropodina não vai ser 

afetado pela presença das pirâmides simulando o efeito estufa devido a que as mudanças não 

serão suficientes para causar alterações nas espécies presentes. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Determinar os Mesostigmata que ocorrem em solos de grandes altitudes da Colômbia, 

estimando o impacto do efeito estufa sobre sua densidade e a riqueza na Floresta Andina e em 

uma pastagem da Vereda Mundo Nuevo, Municipio de La Calera (Cundinamarca, Colômbia). 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Elaborar uma lista dos Mesostigmata coletados em solos em grandes altitudes em 

Vereda Mundo Nuevo, Munipio La Calera, Colômbia; 

• Caracterizar morfologicamente os Mesostigmata das famílias mais encontradas do 

grupo Gamasina; 

• Estimar as diferenças entre as abundâncias de grupos de ácaros de pontos da área de 

pastagem e da área de floresta andina submetidos ou não a uma simulação do efeito estufa; 

• Estimar as diferenças entre as composições faunísticas de grupos de ácaros de estes 

pontos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de coleta 

 

O trabalho foi conduzido no “Setor San José” (04°39’ N 73°51’ W) da “Vereda 

Mundo Nuevo”, município de “La Calera”, Departamento de Cundinamarca, em uma região 

em que a altitude média dos pontos de coleta foi de 2800 m. Este município localiza-se na 

“Bacia Hidrográfica de Río Blanco”, que inclui uma das principais redes hídricas do Páramo 

de Chingaza, localizado a leste de Bogotá e que drena para a vertente do Orinoco. A 

topografia desta bacia é caracterizada por vertentes longas sobre material argiloso e areno-

argiloso (CONSEJO MUNICIPAL DE LA CALERA, 2010). 

 

A precipitação na região apresenta um regime mono-modal, com valores médios 

anuais entre 1500 e 1700 mm, com os maiores níveis ocorrendo de abril a setembro. A 

temperatura da região apresenta um padrão bi-modal, com oscilações opostas da precipitação, 

sendo a média anual ao redor de 13 °C. A umidade relativa média anual é 82,5%, a média 

máxima é 95% e a média mínima, 65% (BETAMBIENTAL, 2000).  

 

Os ecossistemas selecionados foram um fragmento florestal e uma pastagem para gado 

leiteiro. Os fragmentos florestais desta zona são considerados florestas com algum grau de 

perturbação com vegetação representada principalmente por Weinmannia spp. (Cunoniaceae), 

Drymis granadensis L.f. (Winteraceae), Clusia multiflora Humb., Bonpl. & Kunth 

(Clusiaceae), Ageratina tinifolia (Kunth) R.M. King & H. Rob. (Asteraceae) e espécies de 

Melastomataceae, Brunelliaceae, Rubiaceae e Lauraceae (RANGEL-CH; ARIZA-N, 2000; 

IDEAM, 2011; observação pessoal). A pastagem era constituída pelas espécies Pennisetum 

clandestinun Hochst. ex Chiov. (Poaceae) e Lolium sp. (Poaceae). A distância entre os 

ecossistemas em que o trabalho foi realizado era de aproximadamente 500 m.  

 

 

4.2 Montagem dos experimentos 

 

Em cada ecossistema, o experimento constou de uma comparação de parâmetros 

populacionais da fauna edáfica, com ênfase nos ácaros, em duas situações, uma sob as 

condições edafo-climáticas prevalentes na época e outra sob as condições esperadas no futuro 
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pelo efeito estufo. A antecipação do efeito estufa foi feita com o uso de câmaras abertas 

modificadas de estudos anteriores (MARION et al., 1997; ARONSON; McNULTY, 2009). 

Cada câmara era constituída de três placas de policarbonato em forma de trapézio (60 cm na 

base x 40 cm na margem superior x 50 cm de altura) unidas pelos lados, formando na parte 

superior um triângulo aberto como observado na Figura 1. Testes preliminares (CORREDOR; 

CRUZ, 2009) permitiram observar um aumento de temperatura cerca de 3 oC sobre a 

superfície do solo dentro das pirâmides no mesmo local onde foram coletadas as amostras 

deste trabalho em comparação com a temperatura fora das pirâmides. 

 

Foram utilizadas nove pirâmides na pastagem (aproximadamente 16 ha) e igual 

número no fragmento florestal (também aproximadamente 16 ha), distribuídas ao acaso, mas 

mantendo a distância mínima de 50 m entre elas e entre cada uma delas e a margem da 

pastagem ou do fragmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Coleta das amostras de solo, medição da temperatura e da precipitação 

 

Amostras de solo foram coletadas em seis épocas, sempre na primeira semana de cada 

um dos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e novembro de 2010. Imediatamente 

antes da coleta de cada amostra, a temperatura nos 10 cm superficiais do solo foi medida com 

um termômetro de solo marca Reotemp modelo A24PF. Em cada época, tomou-se uma 

amostra de solo na parte central da área coberta por cada pirâmide e outra fora da pirâmide, a 

cerca de 50 cm de uma das margens. Cada amostra correspondeu a um cilindro de 5 cm de 

diâmetro por 15 cm de profundidade, tomado com um trado. Esta foi colocada em um saco 

Figura 1 - Pirâmides truncadas de policarbonato usadas para simular o efeito estufa no experimento 
conduzido na Floresta Andina e na pastagem (Vereda Mundo Nuevo, Municipio La Calera, 
Colômbia; 2010) 

40 cm 

50 cm 

60cm 
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plástico dentro de uma caixa térmica de poliestireno expandido para o transporte ao 

“Laboratorio de Ecología de Suelos y Hongos Tropicales”, Bogotá, Colômbia, em que a 

temperatura foi mantida ao redor de 15 oC.  

 

As médias mensais da temperatura do ar e a precipitação tomadas nas estações 

meteorológicas mais próximas obtidas da área experimental (La Casita, Santa Teresa e 

Aeropuerto Guaymaral) são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Precipitação (mm) total para cada mês e temperatura (°C) média mensal em três estações 
metereológicas da “Corporación Regional de Cundinamarca” (Município La Calera e Bogotá, 
Colômbia; 2010) 

Mês 

 

Precipitação total Temperatura media do 

ar ƢƢƢƢ Estação 1* Estação 2** 

Fevereiro 14 20 15 

Abril 282 171 15 

Junho 110 105 14 

Agosto 83 75 14 

Outubro 231 105 14 

Dezembro 74 62 14 

*Estação meteorológica 2120112 LA CASITA 04°38’10.04’’ N 74°01’10.05’’ W (cerca de 22 km da área 
experimental) 

** Estação meteorológica 2120103 SANTA TERESA 04°45’10.17’’ N 73°56’10.17’’ W (cerca de 17 km da 
área experimental) 

ƢƢƢƢ Estação meteorológica 2120559 AEROPUERTO GUAYMARAL 04°49’10.23’’ N 74°05’10.01’’ W (cerca de 
34 km da área experimental) 

 

 

4.4 Processamento das amostras 

 

Esta atividade foi realizada no “Laboratorio de Ecología de Suelos y Hongos 

Tropicales”, Bogotá, Colômbia. Logo após chegar ao laboratório, entre cinco e dez horas após 

a coleta, o solo de cada amostra foi revolvido para homogeneização, tomando-se a seguir 150 

g de cada amostra para a extração dos ácaros, realizada em um funil de Tullgren durante 

aproximadamente cinco dias. Os tubos de coleta dos funis continham uma solução de álcool a 

70%, em que os ácaros foram armazenados. 
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O restante do material de cada amostra foi armazenado em geladeira até o dia seguinte, 

para a realização das análises físico-químicas. De cada amostra, determinou-se o valor de pH, 

os níveis de umidade, a proporção de matéria orgânica, a composição granulométrica, a 

textura e a condutividade elétrica, mediante métodos padronizados do “Laboratorio de 

Ecología de Suelos y Hongos Tropicales”, conforme sumarizado a seguir 

 

Para a determinação do valor de pH, 10 g de solo foram tomados de cada amostra, 

sendo este volume misturado com 10 ml de água deionizada em um copo. A mistura foi 

agitada em agitador eletrônico durante 5 minutos, deixando-se a seguir em repouso durante 30 

minutos. Imediatamente antes da medição com um potenciômetro, a mistura foi novamente 

agitada (EPA, 1995; ANDRADES, 1996). 

 

Para determinar a proporção de umidade, 10 g de solo foram tomados e secados a 105° 

C durante 24 horas. Em seguida, a amostra foi pesada novamente, determinando-se a 

proporção de umidade por meio da seguinte equação (ANDRADES, 1996): 

 

% umidade =  100 

 

A proporção de matéria orgânica foi determinada com o método de perda de peso por 

ignição, que consiste em secar inicialmente uma amostra de solo de 10 g em estufa a 80 °C 

durante 48 horas (peso seco), incinerando-se a seguir a mesma a 550 °C em uma mufla, 

durante 2 horas, registrando-se a seguir o peso do material incinerado. Sob esta temperatura, a 

matéria orgânica se volatiliza (deixando a cinza do material mineral), sendo quantificada com 

a seguinte equação (DEAN, 1974; FAITHFULL, 2005): 

 

% matéria orgânica =  100 

 

Para determinar a composição granulométrica, tomou-se uma fração da amostra com 

um cilindro metálico de aproximadamente 38,5 cm3. Esta foi secada à temperatura ambiente 

durante três dias, sendo em seguida pesada. O solo seco foi passado por uma série de peneiras 

(de cima para baixo: 1,18 mm, 600 µm, 300 µm e 54 µm de abertura) em um agitador a 800 
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r.p.m. durante cinco minutos. A quantidade de solo retida em cada peneira foi pesada, 

fazendo-se a seguir o cálculo da proporção de cada um dos tamanhos de agregados ou 

partículas (LEHRSCH; KINCAID, 2006). Neste tipo de quantificação, os agregados são 

também considerados como “partículas”. 

 

A textura foi determinada pelo método de Bouyoucos, com ajuda de um hidrômetro. O 

método permite ver a textura do solo a partir da velocidade de sedimentação das partículas. 

Para isso, preparou-se uma solução dispersante com tripolifosfato de sódio e carbonato de 

sódio em água destilada. A seguir, misturaram-se 25 g de solo, 5 mL da solução dispersante 

anteriormente mencionada e 60 mL de água destilada em uma proveta. Depois de 24 horas em 

repouso, completou-se o volume da solução com água destilada até 250 mL. A primeira 

leitura (C1) foi realizada introduzindo-se um hidrômetro na proveta, que indicou a densidade 

da suspensão de argila e limo. Uma hora mais tarde, uma nova leitura foi tomada (C2), 

indicando a suspensão de argila. As relações matemáticas empregadas para a determinação da 

textura foram (ASHWORTH et al., 2001; NORAMBUENA; LUZIO; VERA, 2002): 

 

% Argila + % Limo = C1 x 2 

% Argila = C2 x 2 

% Limo = (% Argila + % Limo) - % Argila 

% Areia = 100 – (% Argila + % Limo) 

 

Para a determinação da condutividade, transferiu-se para um Becker um volume de 

água equivalente ao peso de 30 mL de solo. O Becker foi tampado e em seguida agitado por 

cinco minutos a 150 r.p.m. num agitador mecânico. Com as partículas ainda em suspensão, 

introduziu-se na solução a sonda de um condutivímetro para a leitura (ANDRADES, 1996; 

USDA, 1999). 

 

 

4.5 Triagem 

 

A triagem também foi realizada no “Laboratorio de Ecología de Suelos y Hongos 

Tropicales”, Bogotá, Colômbia. Para tanto, verteu-se pouco a pouco o conteúdo de cada 

amostra (consistindo do material extraído dos 150 g de solo) para uma placa de Petri de 9 cm 

de diâmetro, examinando-se o material sob estereomicroscópio. Toda a fauna encontrada foi 
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separada em grupos, contada e transferida com auxílio de um pincel para novos frascos de 

cada ponto de amostragem contendo etanol a 70%. Os grupos foram: Mesostigmata, 

Oribatida, Prostigmata, Astigmata, Outros Arachnida, Insecta, Collembola, Myriapoda e 

Outros (Diplura, Protura, Isopoda, Nematoda, Oligocheta, indeterminados). 

 

Adicionalmente, os Mesostigmata foram divididos nos grupos Gamasina e Uropodina, 

contados e transferidos em separado para frascos contendo etanol a 70%. 

 

 

4.6 Montagem e identificação dos Mesostigmata do grupo Gamasina 

 

Estas atividades foram conduzidas no “Laboratório de Acarologia” da Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), utilizando-se um estereomicroscópio e um 

microscópio óptico de contraste de fases. 

 

Exemplares muito escuros foram previamente clarificados com ácido lático. Os ácaros 

foram lavados em água destilada e então montados em meio de Hoyer. As lâminas foram 

deixadas a 50 oC durante uma semana, vedando-se a montagem depois com esmalte comum 

de unha.  

 

Inicialmente, foi feita uma separação por estágios de desenvolvimento tanto de 

Gamasina quanto de Uropodina. Posteriormente, a identificação foi realizada somente com as 

fêmeas. 

 

A identificação das famílias e gêneros de Gamasina foi feita com base nos trabalhos de 

Krantz e Ainscough (1990), Lindquist, Krantz e Walter (2009) e chaves não publicadas 

utilizadas no curso “Soil Acarology – Acarology Summer Program” (2010) do Laboratório de 

Entomologia da Ohio State University. Os ácaros pertencentes às famílias mais 

representativas foram então identificados, sempre que possível até espécie, com a ajuda das 

descrições originais e redescrições disponíveis no Laboratório de Acarologia da ESALQ.  

 

De cada amostra a densidade foi determinada com o total de ácaros Mesostigmata em 

todos os estágios de desenvolvimento, enquanto a riqueza (número de espécies e 

morfoespécies) de ácaros Gamasina e Uropodina foi determinada unicamente com as fêmeas. 
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4.7 Morfologia das espécies de Gamasina mais encontradas 

 

As espécies mais encontradas de Gamasina foram caracterizadas morfologicamente 

para facilitar a identificação e o reconhecimento de novas espécies. Na caracterização 

morfológica, foram medidos os escudos, as setas e outras estruturas características dos ácaros 

(nomenclatura, abreviações das diferentes partes e símbolos utilizados na morfologia são 

mostrados na Tabela 2).  

 

 

Tabela 2 - Abreviações utilizadas para a caracterização morfológica das espécies de Gamasina 

Abreviação Significado 

j1-j6, J1-J5, z1-z6, Z1-

Z5, s1-s6, S1-S5, r2-

r6, R1-R6, UR1-UR6 

Setas das regiões dorsais e laterais do idiossoma 

px2, px3 Setas extras entre as series J e Z. 

st1, st2, st3, st4, st5 Setas esternais 

JV1-JV5, ZV1-ZV5 Setas opistogástricas 

h1, h2, h3, PC Setas do ventre do gnatossoma 

TiII Tíbia da perna II 

GeII Gênu da perna II 

TiIII Tíbia da perna III 

GeIII Gênu da perna III 

TiIV Tíbia da perna IV 

GeIV Gênu da perna IV 

Sta Macroseta do tarso 

Sti Macroseta da tíbia 

Sge Macroseta do gênu 

 

Calculou-se a média de cada medição e a amplitude (quando as medições da mesma 

estrutura variaram entre indivíduos). Todas as medições são apresentadas em micrômetros 

(µm). Cada perna foi medida da extremidade proximal da coxa até a base das unhas tarsais. 
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4.8 Separação de morfoespécies de Uropodina 

 

Esta atividade também foi conduzida no “Laboratório de Acarologia” da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), utilizando um estereomicroscópio com 

aumento de até 100 vezes.  

 

Todas as morfoespécies foram fotografadas, anotado suas características principais, 

como cor. Cada morfoespécie foi também desenhada e medida, para facilitar sua identificação 

subseqüente. 

 

Após as medições, os ácaros deste grupo foram transferidos para um frasco contendo 

etanol 70%, em que foram armazenados para estudos posteriores em maior detalhe. 

 

 

4.9 Análise estatística 

 

4.9.1 Características físico-químicas do solo 

 

Por serem os dados obtidos referentes a avaliações repetidas a cada dois meses 

(durante um ano) e sempre nos mesmos locais, estes foram analisados com um tipo de modelo 

linear generalizado, que leva em conta a relação entre os dados ao longo do tempo. Este 

modelo é conhecido como “Equações Estimativas Generalizadas” ou GEE (Generalized 

Estimating Equations) que ao analisar a significância compara as proporções de maneira 

semelhante a uma análise fatorial, ou seja, a comparação é feita entre os diferentes níveis de 

cada fator. Para conseguir um melhor ajuste do modelo os dados relativos à proporção de 

partículas menores ou iguais a 53 µm foram transformados em raiz quadrada, enquanto a 

proporção de partículas entre 53 e 300 µm foi transformada mediante o procedimento de Box-

cox, calculando λ para substituir na relação matemática: 

 

 

 

As demais variáveis não foram transformadas. 

 



 

 

41

 

4.9.2 Proporção dos Mesostigmata em relação a outros grupos da fauna do solo 

 

Também neste caso, por serem os dados resultados referentes a avaliações repetidas 

sempre nos mesmos locais, a proporção de Mesostigmata foi analisada com Equações 

Estimativas Generalizadas (GEE). Para ajustar ao modelo, os dados foram transformados com 

, em que p era a proporção (%) de Mesostigmata em relação a outros grupos da fauna do 

solo.  

 

 

4.9.3 Abundância de Mesostigmata e riqueza de espécies de Gamasina e morfoespécies de 

Uropodina 

 

Por serem estes dados resultados de contagens (por isso apresentando distribuição de 

Poisson) e referentes a avaliações repetidas sempre nos mesmos locais, estes também foram 

analisados com Equações Estimativas Generalizadas (GEE). A similaridade entre os 

ecossistemas foi estimada pelo índice de Morisita, que leva em consideração as composições 

de espécies e as abundâncias dos ácaros. 

 

 

4.9.4 Relação entre variáveis físico-químicas, abundância e riqueza dos Mesostigmata 

 

Inicialmente, foram feitas análises de correlação de Spearman para avaliar a correlação 

entre cada variável físico-química e cada um dos parâmetros bióticos avaliados (número de 

espécies de Gamasina e Uropodina, e a abundância dos grupos de fauna encontrada). Em 

seguida, realizou-se uma Análise de Correspondência Canônica (CCA) para estabelecer a 

relação das variáveis físico-químicas e as espécies de Gamasina e Uropodina mais 

encontradas nas amostras coletadas. Esta análise procurou relacionar as diferenças na 

composição de espécies entre as amostras de acordo com suas características físico-químicas. 

O diagrama da análise de correspondência canônica mostra os nomes das espécies, dos pontos 

de coleta e as variáveis ambientais. As posições dos primeiros refletem as variações das 

composições das espécies em cada ponto de coleta. As variáveis ambientais são representadas 

por vetores (o número destes varia de acordo com o número de variáveis físico-químicas neste 

estudo determinados na análise como significativos para explicar a ocorrência e abundância 
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das espécies consideradas.), que se originam no ponto zero dos eixos do diagrama. Cada vetor 

aponta para a direção de máxima variação da variável ambiental no diagrama, sendo seu 

comprimento proporcional ao grau de alteração nesta direção. Assim, variáveis ambientais 

representadas por vetores mais longos estão mais fortemente correlacionadas com o eixo de 

ordenação que outras variáveis, e assim, mais relacionadas com o padrão de variação da 

comunidade considerada no diagrama. A projeção das posições das espécies sobre um eixo é 

importante para indicar a ordem de importância das médias ponderadas das espécies em 

relação àquela variável (TER BRAAK, 1987). Para evitar erros na análise, apenas as espécies 

representadas por pelo menos três indivíduos no estudo foram consideradas. 

 

 

4.9.5 “Software” utilizado nas análises 

 

O software R versão 2.15.1 (R CORE TEAM, 2012) foi empregado para a análise da 

abundância e riqueza de espécies e morfoespécies, enquanto que a versão 2.16 (2012) do 

software Past (HAMMER et al., 2001) foi empregado para a comparação da composição de 

espécies (índice de similaridade). Todas as análises foram feitas com um nível de confiança 

de 95%. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Ácaros Mesostigmata encontrados  

 

Foram encontrados 263 Gamasina (50 imaturos, 33 machos e 180 fêmeas) e 428 

Uropodina (161 imaturos, 120 machos e 147 fêmeas). O exame das fêmeas adultas indica que 

elas pertenciam a 34 espécies de Gamasina e 21 morfoespécies de Uropodina, 

respectivamente. 

 

Dentre os Gamasina, foram encontradas sete espécies de Laelapidae, cinco de 

Phytoseiidae, cinco de Veigaiidae, quatro espécies de Ascidae, quatro de Blattisociidae, duas 

de Ologamasidae, duas de Macrochelidae, duas de Rhodacaridae, uma de Melicharidae, uma 

de Parasitidae, uma de Parholaspidae e uma de família indeterminada (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Lista de espécies de Gamasina encontradas no solo de um fragmento florestal e de uma pastagem 
dentro (D) e fora (F) de pirâmides simulando o efeito estufa (Vereda Mundo Nuevo, Município La 
Calera, Colômbia; 2010) 

Superfamilia Família Espécie 

Fragmento 

florestal 
Pastagem 

D F D F 

Ascoidea Ascidae Arctoseius semiscissus 

(Berlese, 1892)  

 X  X 

 Gamasellodes n.sp.  X    

 Protogamasellus sp.1    X X 

 Protogamasellus sp.2    X X 

Melicharidae Proctolaelaps n.sp.  X    

Phytoseioidea Blattisociidae Blattisocius keegani Fox, 1947  X  X  

 Cheiroseius sp.1  X X   

 Cheiroseius sp.2  X    

 Cheiroseius sp.3  X    

Phytoseiidae Typhlodromina conspicua 

(Garman, 1948)  

 X   

 Neoseiulus n.sp.    X  

(continua) 
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Superfamilia Família Espécie 

Fragmento 

florestal 

Pastagem 

D F D F 

  Typhlodromus (Anthoseius) 

traansvaalensis (Nesbitt, 

1951)  

  X  

  Metaseiulus camelliae Chant 

& Yoshida-Shaul, 1983 

   X 

  Proprioseiopsis n. sp.    X  

Dermanyssoidea Laelapidae Gaeolaelaps sp.1  X X   

 Gaeolaelaps sp.3   X X 

 Gaeolaelaps sp.4  X    

 Gaeolaelaps sp.5   X  

 Aff. Gaeolaelaps sp.2    X X 

 Oloopticus sp.1  X X   

 Oloopticus sp.2   X   

Eviphidoidea Macrochelidae Macrocheles sp.1  X    

 Macrocheles sp.2  X    

Parholaspididae Gamasholaspis sp.   X  

Rhodacaroidea Ologamasidae Desectophis n.sp.1  X    

 Gamasiphis sp.   X X 

Rhodacaridae Multidentorhodacarus 

triramulus Karg, 1998 

   X 

 Multidentorhodacarus n.sp.  X X  X 

Parasitoidea Parasitidae Amblygamasus cf. sp.1    X  

Veigaioidea Veigaiidae Veigaia sp.1 X X X X 

 Veigaia  sp.2 X    

 Veigaia sp.3  X    

 Veigaia sp.4  X    

 Veigaia sp.5    X  

Indeterminado Indeterminado Indeterminado sp. 1  X    

Tabela 3 - Lista de espécies de Gamasina encontradas no solo de um fragmento florestal e de uma pastagem 
dentro (D) e fora (F) de pirâmides simulando o efeito estufa (Vereda Mundo Nuevo, Município La 
Calera, Colômbia; 2010) 

(continuação) 
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Foram encontradas 21 morfoespécies de Uropodina (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 - Lista de morfoespécies de Uropodina encontradas no solo de um fragmento florestal e de uma 
pastagem dentro (D) e fora (F) das pirâmides simulando o efeito estufa (Vereda Mundo Nuevo, 
Município La Calera, Colômbia; 2010)  

Morfoespécie 
Fragmento florestal Pastagem 

D F D F 

Uropodina sp. 1    X X 

Uropodina sp. 2 X X   

Uropodina sp. 3 X X   

Uropodina sp. 4 X X   

Uropodina sp. 5 X X   

Uropodina sp. 6 X X   

Uropodina sp. 7 X X X  

Uropodina sp. 8 X X   

Uropodina sp. 9 X X   

Uropodina sp. 10 X    

Uropodina sp. 11 X X   

Uropodina sp. 12 X X   

Uropodina sp. 13 X X   

Uropodina sp. 14 X X   

Uropodina sp. 15 X    

Uropodina sp. 16 X X   

Uropodina sp. 17 X    

Uropodina sp. 18 X X   

Uropodina sp. 19  X   

Uropodina sp. 20 X    

Uropodina sp. 21   X X 
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5.1.1 Morfologia das espécies de Gamasina das sete famílias mais representadas 

 

Apresenta-se a seguir as principais características morfológicas das espécies de 

Gamasina das sete famílias mais encontradas. 

 

 

5.1.1.1  Ascidae Voigts e Oudemans 

 

Arctoseius semiscissus (Berlese, 1892) 

 

Laelaps (Iphis) semiscissus Berlese, 1892; LXVII, 7.  

Laelaps semiscissus.— Hirschmann (1962): 48.  

Arctoseius (Arctoseiulus) semiscissus.— Willmann (1949): 357.  

Arctoseius semiscissus— Willmann (1949): 349; Evans (1958): 223; Karg (1971): 265; 

Pinchuk (1976): 55; Bregetova (1977): 204; Makarova e Petrova (1992): 37; Karg (1993): 

263; Halliday (1998): 117; Halliday, Walter e Lindquist (1998): 16; Makarova (2000): 138 

(versão em inglês), 914 (versão em russo); Kalúz e Fenda (2005): 94. 

Arctoseius bicuspidatus Willmann, 1949b: 355 [Sinônimo júnior por Halliday et al. (1998): 

16]. 

Arctoseius limburgensis Nesbitt, 1954: 20 [Sinônimo júnior por Halliday et al. (1998): 16]. 

Arctoseius bispinatus Weis-Fogh, 1947-1948: 255 [Sinônimo júnior por Bernhard (1963): 

151; Karg (1971): 273]. 

Arctoseius sellnicki Karg, 1962: 45 [Sinônimo júnior por Bernhard (1963): 151; Karg (1971): 

273; Halliday et al. (1998): 16]. 

 

Espécimes examinados: oito fêmeas. Medições: escudo dorsal 392 (345 - 422) de 

comprimento e 203 (177 - 224) de largura, j1 23 (19 - 25), j2 33 (30 - 35), j3 40 (37 - 43), j4 

35 (33 - 36), j5 31 (27 - 35), j6 32 (28 - 35), J1 32 (31 - 32), J2 32 (30 - 34), J3 35 (35 - 35), 

J4 34 (33 - 36), J5 12 (11 - 12), J2-J3 45 (38 - 52), J3-J4 49 (44 - 53), z1 16 (15 - 17), z2 44 

(40 - 49), z3 44 (40 - 50), z4 44 (41 - 49), z5 35 (30 - 37), z6 35 (31 - 39), Z1 39 (34 - 43), Z2 

42 (38 - 45), Z3 46 (42 - 49), Z4 53 (50 - 57), Z5 57 (54 - 60), s1 27 (24 - 33), s2 (na cutícula 

não esclerotizada) 24 (23 - 25), s3 48 (42 - 50), s4 49 (45 - 52), s5 47 (44 - 52), s6 46 (42 - 

49), S1 44 (40 - 47), S2 45 (41 - 49), S3 44 (40 - 47), S5 50 (46 - 55), r2 30 (27 - 32), r3 37 

(31 - 40), r4 31 (28 - 35), r5 32 (28 - 35), R1 30 (26 - 35), R2 29 (25 - 32), R3 28 (24 - 30), 
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R4 27 (22 - 31), R5 29 (24 - 32); escudo esternal 84 (78 - 95) de comprimento e 71 (65 - 77) 

de largura, st1 29 (25 - 31), st2 27 (25 - 30), st3 24 (22 - 26), st4 20 (18 - 22), distâncias st1-

st3 79 (75 - 84), st2-st2 63 (60 - 65); escudo genital 96 (85 - 100) de comprimento, 47 (40 - 

55) de largura (parte mais larga) e 32 (28 - 34) de largura (parte mais estreita), st5 20 (18 - 

21), distância st5-st5 54 (49 - 59); escudo anal 75 (70 - 78) de comprimento e 74 (66 - 80) de 

largura, para-anal 21 (20 - 23), pós-anal 39 (36 - 40); ânus 20 (19 - 21) de comprimento e 14 

(13 - 15) de largura; JV1 22 (20 - 25), JV2 24 (22 - 26), JV3 24 (20 - 25), JV4 22 (20 - 23), 

JV5 40 (37 - 43), ZV1 19 (15 - 21), ZV2 22 (18 - 26), ZV4 29 (27 - 32), ZV5 31 (26 - 35); 

dígito móvel da quelícera 31 (30-33) de comprimento (com três dentes), dígito fixo 30 (29-

30) de comprimento (com três dentes). 

Número de setas: geI:12; tiI: 12; geII: 10; tiII: 9; GeIII: 7; tiIII 7; geIV: 7; tiIV 6. 

 

 Observações: Os espécimes examinados são maiores do que é citado na redescrição 

de A. semiscissus feita por Kalúz e Fenda (2005), com base em ácaros coletados de 

Eslováquia (340 de comprimento e 151 de largura). As setas são também mais longas, 

especialmente J5 (5). Esta espécie foi inicialmente descrita da Itália por Berlese (1892). 

 

Dos 18 espécimes coletados, oito estavam fixados pelo gnathosoma a um díptero 

adulto Sciaridae (Figura 2). Essa espécie, assim como outra espécie deste gênero, como A. 

cetratus (Sellnick), têm sido relatadas como foréticas em adultos e predadoras de ovos e 

larvas de Sciaridae (BINNS, 1972, 1974; DMOCH, 1995 apud RUDZIŃSKA, 1998; 

GERSON et al., 2003). No entanto os exemplares coletados neste estudo estavam fixados ao 

corpo do inseto pelas quelíceras, sendo difícil sua remoção, dando a impressão de que 

pudessem estar se alimentando deste.  

 
Figura 2 - Ácaros Arctoseius semiscissus aderidos a um Sciaridae (Díptera) de amostras coletadas 

em Vereda Mundo Nuevo, Município de la Calera, Colômbia; 2010 
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Gamasellodes n.sp. 

 

Espécimes examinados: três fêmeas. Medições: escudo dorsal 303 (296-308) de 

comprimento e 123 (122-125) de largura, escudo podonotal 151 (147-155) de comprimento, 

escudo opistonotal 153 (149-156) de comprimento, j1 13 (11-15), j2 18 (17-19), j3 20 (19-

21), j4 19 (18-20), j5 17 (16-18), j6 21, J1 16, J2 16, J3 16, J5 13 (12-15), z1 10 (9-10), z2 21 

(21-22), z3 17 (16-18), z4 20, z5 19 (18-20), z6 18, Z1 21 (20-22), Z2 21 (21-22), Z3 29 (29-

30), Z4 32 (30-34), Z5 49 (47-50), s1 (na cutícula não esclerotizada) 15 (14-15), s2 (na 

cutícula não esclerotizada) 15 (14-16), s3 20 (19-21), s4 22 (21-24), s5 21 (20-21), s6 22 (21-

23), S1 21 (20-21), S2 22 (21-23), S3 21 (20-22), S4 25 (25-26), S5 29 (29-30), r2 15 (14-15), 

r3 17 (15-18), r4 14 (13-15), r5 14 (13-15), R1 13 (12-14), R2 11 (11-12), R3 14 (12-15), R4 

11 (10-12), R5 11 (10-11); escudo esternal 84 (83-85) de comprimento e 61 (60-62) de 

largura, st1 17 (15-18), st2 17 (15-19), st3 14 (13-15), st4 12 (11-12), distâncias st1-st3 68 

(66-69), st2-st2 41 (40-42); escudo genital 76 (75-77) de comprimento, 38 (37-39) de largura 

(parte mais larga) e 27 (26-28) de largura (parte mais estreita), st5 14 (13-15), distância st5-

st5 36 (35-37); escudo ventrianal 100 (92-109) de comprimento e 133 (120-149) de largura, 

para-anal 18 (18-19), pós-anal 29 (27-30); ânus 15 (14-15) de comprimento e 15 (13-16) de 

largura; JV1 15 (15-16), JV2 26 (25-26), JV3 16 (15-17), JV4 20 (17-22), JV5 34 (31-37), 

ZV1 15 (13-16), ZV2 14 (JV1-JV5 inseridas no escudo ventrianal); dígito móvel 30 de 

comprimento. 

Número de setas: geI: 13, tiI: 13, geII: 11, tiII: 10, geIII: 8, tiIII: 8, geIV: 9, tiIV: 10. 

 

Observações: esta é a primeira espécie de Gamasellodes que não apresenta a seta J4.  

 

 

Protogamasellus sp. 1 

 

Espécimes examinados: seis fêmeas. Medições: escudo dorsal 240 (231 - 248) de 

comprimento e 112 (107 - 124) de largura, escudo podonotal 123 (117 - 129) de 

comprimento, escudo opistonotal 117 (114 - 119) de comprimento, j1 11 (10 - 12), j2 14 (11 - 

16), j3 18 (17 - 20), j4 19 (17 - 20), j5 16 (15 - 17), j6 16 (15 - 17), J1 16 (15 - 17), J2 18 (16 - 

19), J3 18 (16 - 19), J4 22 (20 - 24), J5 13 (12 - 15), distância j4 - j4 34 (31 - 36), distância J4 

- J4 25 (24 - 26), z1 9 (9 - 10), z2 17 (15 - 18), z3 19 (17 - 20), z4 19 (17 - 21), z5 21 (20 - 
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22), z6 20 (18 - 21), Z1 21 (20 - 23), Z2 21 (19 - 22), Z3 22 (20 - 23), Z4 22 (20 - 24), Z5 22 

(21 - 24), s1 15, s2 (na cutícula não esclerotizada) 12 (10 - 13), s3 20 (18 - 23), s4 22 (18 - 

23), s5 21 (18 - 22), s6 17 (15 - 19), S1 18 (16 - 20), S2 19 (17 - 20), S3 21 (20 - 22), S4 21 

(20 - 22), S5 20 (19 - 22), r2 14 (13 - 15), r3 25 (24 - 25), r4 11 (10 - 12), r5 11 (10 - 12), R1 

10 (9 - 10), R2 10 (10 - 11), R3 12 (11 - 12), R4 13 (12 - 13), R5 (colado lateralmente ao 

escudo dorsal) 14 (13 - 15); escudo esternal 65 (58 - 71) comprimento e 54 (50 - 56) de 

largura, st1 13 (11 - 14), st2 12 (11 - 13), st3 13 (11 - 13), st4 12 (10 - 13), distâncias st1 - st3 

55 (55 - 57), st2 - st2 35 (34 - 35); escudo genital 59 (56 - 61) comprimento, 25 (24 - 26) 

largura (parte mais larga) e 22 (20 - 22) largura (parte mais estreita), st5 (na cutícula não 

esclerotizada) 10 (10 - 11), distância st5 - st5 24 (23 - 25); escudo ventrianal 66 (65 - 67) de 

comprimento e 92 (87 - 95) de largura, para-anal 23 (20 - 24), pós-anal 23 (22 - 24), ânus 12 

(11 - 13) de largura e comprimento 14 (13 - 15); JV1 14 (11 - 15), JV2 16 (15 - 17), JV3 17 

(16 - 18), JV4 15 (13 - 17), JV5 23 (22 - 24), ZV1 12 (11 - 13), ZV2 13 (11 - 14); dígito 

móvel 25 de comprimento (seis dentes), dígito móvel (dois dentes). 

Número de setas: geI: 13; tiI: 13; geII: 11; tiII: 10; geIII: 8; tiIII: 8; geIV: 9: tiIV: 9. 

 

Observações: os espécimes examinados se assemelham a Gamasellodes minor Athias-

Henriot, 1961, descrito da Algéria, apresentando ornamentação similar na parte posterior do 

escudo opistonotal e a seta J4 mais curta que a distância entre suas bases. Embora esta espécie 

seja usualmente considerada como pertencente ao gênero Protogamasellus, existem dúvidas 

sobre sua classificação genérica, de vez que esta apresenta características intermediárias entre 

Gamasellodes e Protogamasellus, isto é: ausência de linhas transversais ao nível da seta z6 e 

ao nível da seta J1 (característica de Gamasellodes); setas para-anais próximas da margem 

anterior da abertura anal (característica de Protogamasellus). Gamasellodes minor difere dos 

espécimes examinados por apresentar uma linha conectando a seta z3 e j4 e por ser a distância 

entre as setas J4 (14 – 16) mais curta que o comprimento destas. Além disso, G. minor 

apresenta 15 pares de setas no escudo opistonotal, diferindo dos espécimes examinados, que 

tem R5 inserida no ângulo posterior do escudo dorsal, somando um total de 16 pares de setas 

no escudo opistonotal. 
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Protogamasellus sp. 2 

 

Espécimes examinados: duas fêmeas. Medições: escudo dorsal 242-255 de 

comprimento e 90-95 de largura, escudo podonotal 122-127 de comprimento, escudo 

opitonotal 120-128 de comprimento, j1 18-20, j2 13, j3 14, j4 15, j5 11, j6 10, J1 10, J2 12, J3 

17-19, J4 24, J5 15, j4-j4 29-32, z1 12, z2 11-12, z3 7, z5 12, z6 13, Z1 14, Z2 12-15, Z3 15-

17, Z4 18, Z5 25, s1 10, s2 (na cutícula não esclerotizada) 12, s3 16, s4 16, s5 17, s6 16, S1 

15, S2 15, S3 15, S4 19, S5 20, r2 12, r3 19, r4 9, r5 10, R1 10, R2 10, R3 10, R4 10, R5 9, 

R6 11; Escudo esternal 62 de comprimento e 53 de largura, st1 14, st2 15, st3 14, st4 12, 

distâncias st1-st3 55, st2-st2 33; Escudo genital 63 de comprimento, 23 de largura (parte mais 

larga) e 22 de largura (parte mais estreita), st5 10, distância st5-st5 22; escudo ventrianal 70 

de comprimento e 98 de largura, para-anal 15; ânus 13 de comprimento e 12 de largura; JV1 

10, JV5 23, ZV1 11, ZV2 15, ZV5 12; Seta z4 quebrada. 

Número de setas: geI: 13; tiI: 13; geII: 11; tiII: 10; geIII: 8; tiIII: 8; geIV: 9: tiIV: 9. 

 

Observações: os espécimes examinados se assemelham a Protogamasellus brevicornis 

Shcherbak, 1976, descrita da África do Sul, por ter um poro grande e arredondado entre as 

setas Z3 e Z4, uma lirifissura bastante distinta entre as setas Z4 e R6, e setas j1, Z5 e r3 

distintamente longas. No entanto, em P. brevicornis a seta J4 é consideravelmente mais curta 

que a seta Z5, enquanto nos espécimes examinados estas setas têm aproximadamente o 

mesmo comprimento. Alem disso, em P. brevicornis as extensões anteriores do epistoma têm 

aproximadamente o mesmo comprimento, enquanto nos espécimes examinados a extensão 

mediana do epistoma tem a metade do comprimento das extensões laterais. 

 

 

5.1.1.2 Blattisociidae Garman 

 

Cheiroseius sp. 1 

 

Espécimes examinados: quatro fêmeas. Medições: escudo dorsal 515 (480 - 533) de 

comprimento e 342 (330 - 361) de largura, j1 39 (38 - 40), j2 44 (42 - 48), j3 45 (44 - 47), j4 

41 (40 - 42), j5 41 (40 - 42), j6 44 (43 - 45), J1 46 (45 - 47), J2 46 (45 - 47), J3 47 (45 - 48), 

J4 (43 - 46), J5 16 (16 - 17), distância j4-j4 (45 - 46), distância J4-J4 (45 - 55), z1 25 (24 - 

25), z2 41 (40 - 42), z3 39 (37 - 40), z4 45 (43 - 47), z5 27 (26 - 29), z6 44 (42 - 45), Z1 47 



 

 

51

(45 - 48), Z2 46 (45 - 48), Z3 45 (42 - 47), Z4 43 (42 - 44), Z5 50 (47 - 52), s1 20 (19 - 20), s2 

34 (32 - 35), s3 40 (38 - 42), s4 45 (44 - 45), s5 46 (44 - 50), s6 47 (45 - 48), S1 43 (41 - 45), 

S2 47 (46 - 48), S3 44 (43 - 45), S4 45 (44 - 45), S5 48 (46 - 50), r2 20 (20 - 21), r3 25 (25 - 

26), r4 38 (37 - 40), r5 27 (26 - 28), R1 27, R2 32 (31 - 33), R3 37 (36 - 37); escudo esternal 

113 (110 - 115) de comprimento e 93 (85 - 100) de largura, st1 21 (20 - 22), st2 26 (25 - 27), 

st3 27 (26 - 27), st4 24 (23 - 25), distâncias st1-st3 103 (100 - 109), st2-st2 66 (62 - 70); 

escudo genital 129 (124 - 134) de comprimento, 76 (75 - 78) de largura na parte mais larga e 

67 (60 - 73) de largura na parte mais estreita, st5 28 (25 - 30), distância st5-st5 68 (65 - 70); 

escudo ventrianal 165 (162 - 170) de comprimento e 238 (234 - 245) de largura, pós-anal 23 

(21 - 25), ânus 19 de comprimento e 17 (16 – 17) de largura; JV1 26 (25 - 27), JV2 42 (41 - 

44), JV3 40 (37 - 45), JV4 28 (25 - 30), JV5 41 (39 - 43), ZV1 19 (17 - 20), ZV2 29 (27 - 32), 

ZV3 22 (20 - 23), ZV5 40 (37 - 42); dígito móvel 77 de comprimento. 

Número de setas: geI: 13; tiI: 13; geII: 10; tiII: 10; geIII: 8; tiIII: 9; geIV: 9; tiIV: 10. 

 

Observações: as espécies mais semelhantes a esta são: 

 

- Cheiroseius levicuspidis Karg, 1998a, descrita do Equador, também apresentando a 

seta JV4 no escudo ventrianal. No entanto, C. levicuspidis é menor que os espécimes 

examinados e várias de suas setas são mais curtas, como j1 (23), JV2 (V2 na descrição 

original, 25), ZV2 (V6 na descrição original, 10), JV5 (V8 na descrição original, 30). 

Contudo, não é possível definir se os exemplares examinados são realmente desta espécie, 

pela falta de informações relevantes na descrição original. 

- Cheiroseius trispinosus Karg, 1981, descrita da Venezuela, também apresentando 

quatro pares de setas no escudo ventrianal. No entanto, C. trispinosus não apresenta 

reticulação na região mediana do escudo esternal (presente nos espécimes examinados) e 

apresenta as setas Z5 (75) e J4 (70) muito mais longas que nos espécimes examinados. 

 

 

Cheiroseius sp. 2  

 

Espécime examinado: uma fêmea. Medições: escudo dorsal 420 de comprimento e 245 

de largura, j1 10, j2 45, j3 41, j4 48, j5 42, j6 46, J1 (ultrapassa base de J2) 42, J2 (ultrapassa 

base de J3) 43, J3 (sobre-passa base de J4) 40, J4 49, J5 16, distância j2-j3 43, z1 27, z2 33, 

z3 40, z4 45, z5 28, z6 41, Z1 50, Z2 46, Z3 53, Z4 50, Z5 52, s1 21, s2 31, s3 45, s4 45, s5 
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47, s6 47, S1 47, S2 45, S3 47, S4 50, S5 51, r2 20, r3 20, r4 36, r5 25, R1 (na cutícula não 

esclerotizada) 19, R2 22, R3 25, R4 25, R5 27; escudo esternal 85 de comprimento e 68 de 

largura, st1 17, st2 16, st3 16, st4 18, distâncias st1-st3 70, st2-st2 42; escudo genital 59 de 

largura na parte mais larga e 42 de largura na parte mais estreita, st5 (na cutícula não 

esclerotizada) 19, distância st5-st5 46; escudo ventrianal 100 de comprimento e 132 de 

largura, para-anal 19, pós-anal 15; ânus 11 de comprimento e 13 de largura; JV1 17, JV2 20, 

JV3 20, JV4 21, JV5 20, ZV1 15, ZV2 15, ZV3 13; dígito móvel 45 de comprimento. 

Número de setas: geI: 13; tiI: 13; geII: 10; tiII: 10; geIII: 8; tiIII: 9; geIV: 9; tiIV: 10. 

 

Observações: as espécies mais semelhantes são:  

 

- Cheiroseius tetrados Karg, 1998a, descrita do Equador, também por não apresentar 

prolongamento posterior do peritrema, por apresentar três pares de setas no escudo ventrianal, 

e j1 muito mais curta que outras setas do escudo dorsal. No entanto, em C. tetrados o escudo 

dorsal é cerca de 100 µm mais curto, as setas Z5 (40) e j2 (citada como s1, 30) são mais 

curtas, a região mediana do escudo esternal é reticulada e as setas esternais são mais longas 

(20).  

- Cheiroseius trilobus Karg, 1981, também descrita do Equador, assemelhando-se aos 

espécimes examinados pelas mesmas razões citadas para a espécie anterior. No entanto, C. 

trilobus é menor (escudo dorsal com 340 – 360 de comprimento e 200 – 250 de largura) e 

apresenta a seta S5 (60) ligeiramente mais longa que nos espécimes examinados. 

 

A decisão final sobre a identidade dos exemplares examinados exigirá o exame dos 

tipos das espécies citadas. 

 

 

Cheiroseius sp. 3 

 

Espécime examinado: uma fêmea. Medições: escudo dorsal 445 de comprimento e 275 

de largura, j1 40, j2 43, j3 48, j4 45, j5 48, j6 45, J1 49, J3 48, J4 50, J5 12, distância j4-j4 40, 

distância j2-j3 40, z1 33, z2 38, z3 44, z4 51, z5 30, z6 44, Z1 55, Z2 54, Z3 55, Z4 (atingindo 

as bases de Z5) 50, Z5 42, s1 36, s2 (na cutícula não esclerotizada) 36, s3 44, s4 49, s5 50, s6 

52, S1 48, S2 56, S3 54, S4 54, S5 43, r2 34, r3 36, r4 45, r5 35, R1 32, R2 31, R3 32, R4 35, 

escudo esternal 104 de comprimento e 94 de largura, st1 24, st2 24, st3 26, st4 22, distâncias 
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st1-st3 87, st2-st2 65; escudo genital 100 de comprimento, 93 de largura na parte mais larga e 

67 de largura na parte mais estreita, st5 24, distância st5-st5 76; escudo ventrianal 127 de 

comprimento e 190 de largura, para-anal 24; JV1 30, JV2 26, JV3 25, JV4 27, JV5 35, ZV1 

14, ZV2 26, ZV3 30; dígito móvel 61 de comprimento, pilus dentilis 5 de comprimento, base 

do tritosterno 30 de comprimento; perna IV 735 de comprimento, 1,65 vezes tão longa quanto 

o escudo dorsal; seta ad3 do tarso IV com 84 de comprimento. Setas J2 e pós-anal quebradas; 

seta R5 e ânus não visíveis. 

Quetotaxia das pernas: geI: 12; tiI:13; geII: 10; tiII: 10; geIII: 8; tiIII: 8; geIV: 9; tiIV: 

10. 

 

Observações: o espécime examinado se assemelha a Cheiroseius neophalangioides 

Mineiro, Lindquist & Moraes, 2009, descrita do Brasil, apresentando perna IV bastante longa 

(aproximadamente 1,7 vezes tão longa quanto o escudo dorsal) e seta ad-3 do telotarso da 

mesma perna longa em relação a outras setas do mesmo segmento. No entanto, em C. 

neophalangioides o escudo dorsal é menor (375-390 de comprimento e 250-255 de largura), 

algumas setas são também mais curtas, como z1 (18 - 20), st3 (17 - 18) e st4 (15 - 16), 

enquanto outras são aproximadamente do mesmo comprimento que no espécime examinado, 

e a seta ad3 (55–60) do telotarsus IV é mais curta. 

 

 

Blattisocius keegani Fox, 1947 

 

Blattiosocius [sic] keegani Fox, 1947: 599.  

Melichares (Blattisocius) keegani, Evans (1958): 209. 

Melichares keegani, Hirschmann (1962): 30. 

Blattisocius keegani, Haines (1978): 21; Treat (1975): 94.  

 

Espécimes examinados: duas fêmeas. Medições: escudo dorsal 475 - 500 de 

comprimento e 190 - 223 de largura, j1 20 - 21, j2 30 - 33, j3 33 - 36, j4 31, j5 34, j6 33, J1 

35, J2 35, J3 36 - 38, J4 34, J5 34 - 36, z1 21 - 22, z2 36 - 38, z3 34, z6 36 - 38, Z1 37 - 42, 

Z2 39, Z3 37, Z4 37 - 41, Z5 52 - 54, s1 30 - 31, s2 36 - 38, s3 38, s4 39, s5 35, s6 42 - 44, S1 

40, S2 40 - 43, S3 41 - 43, S4 41 - 44, S5 41 - 45, r2 39, r3 41, r4 43, r5 42, r6 45, R1 46, R2 

44, R3 44, R4 45, R5 42, R6 45, UR1 41, UR2 36, UR3 38, UR4 40, UR5 42, UR6 44; 

escudo estenal 95 - 110 de comprimento e 72 - 82 de largura, st1 37 - 41, st2 35 - 36, st3 34 - 



 54

35, st4 35, distâncias st1-st3 80 - 92, st2-st2 70 - 81; escudo genital 170 - 175 de 

comprimento, 80 - 82 de largura na parte mais larga e 50 - 61 de largura na parte mais estreita, 

st5 34, distância st5-st5 63 - 70; escudo ventrianal 154 - 177 de comprimento e 88 - 105 de 

largura, para-anal 24 - 25, pós-anal 40; ânus 25 de comprimento e 19 - 20 de largura; JV1 31 - 

35, JV2 41, JV3 46 - 54, JV4 55 - 50, JV5 70 - 72, ZV1 40, ZV2 44 - 50, ZV3 45 - 44, ZV4 

49 - 46, ZV5 54; dígito móvel 27 - 28 de comprimento. Setas z4 e z5 presentes, porém 

quebradas. 

Número de setas: geI: 13; tiI: 13; geII: 11; tiII: 10; geIII: 9; tiIII: 8; geIV: 9: tiIV: 9. 

 

Observações: os espécimes examinados diferem pouco do que é citado na redescrição 

de B. keegani feita por Britto, Lopes e Moraes (2012) com base em ácaros coletados no 

Brasil. Algumas setas, como j1, são ligeiramente mais curtas que nos espécimes examinados 

por Britto, Lopes e Moraes (2012) (16 – 18), enquanto outras são ligeiramente mais longas, 

como j4, j5, j6, z3, z6, s3 e s4. 

 

 

5.1.1.3 Melicharidae Hirschmann 

 

Proctolaelaps n.sp. 

 

Espécimes examinados: cinco fêmeas. Medições: escudo dorsal 408 (384 - 431) de 

comprimento e 268 (237 - 280) de largura, j1 29 (28 - 30), j2 30 (28 - 31), j3 49 (47 - 50), j4 

49 (47 - 52), j5 52 (50 - 53), j6 50 (49 - 51), J1 42 (41 - 44), J2 43 (41 - 45), J3 44 (43 - 45), 

J4 37 (35 - 39), J5 11 (10 - 13), distância j4-j4 46 (44 - 48), distância J4-J4 55 (53 - 58), 

distância j2-j3 26 (20 - 30), z1 17 (14 - 19), z2 26 (25 - 27), z3 32 (31 - 33), z4 52 (47 - 56), 

z5 56 (56 - 57), z6 51 (49 - 54), Z1 53 (51 - 55), Z3 42 (40 - 43), Z4 37 (35 - 38), Z5 58 (55 - 

62), s1 14 (13 - 15), s2 25 (23 - 26), s3 41 (38 - 43), s4 55 (55 - 56), s5 52 (50 - 55), s6 40 (40 

- 41), S1 38 (35 - 40), S2 26 (25 - 27), S3 46 (43 - 50), S5 23 (20 - 25), r2 26 (25 - 26), r3 55 

(52 - 57), r4 35 (33 - 37), r5 35 (34 - 37), R1 18 (14 - 20), R2 15, R3 21 (20 - 21), R4 22 (22 - 

23); escudo esternal 91 (88 - 95) de comprimento e 122 (116 - 126) de largura, st1 39 (37 - 

42), st2 41 (40 - 42), st3 40 (39 - 41), st4 42 (40 - 43); distâncias st1-st3 82 (80 - 83), st2-st2 

81 (80 - 83); escudo genital 78 (72 - 84) de largura (parte mais larga), st5 33 (30 - 35), st5-st5 

72 (68 - 75); escudo anal 90 (83 - 100) de comprimento e 67 (64 - 70) de largura, para-anal 31 

(30 - 32), pós-anal 34 (32 - 35); ânus 35 (34 - 38) comprimento e 29 (22 - 32) de largura; JV1 
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31 (30 - 32), JV2 39 (35 - 42), JV3 29 (28 - 30), JV4 27 (25 - 28), JV5 37 (35 - 40), ZV1 21 

(20 - 23), ZV2 28 (26 - 30), ZV3 23 (21 - 25), ZV4 20 (18 - 20), ZV5 18 (16 - 18); h1 28 (27 - 

30), h2 21 (20 - 22), h3 32 (30 - 35), pc 31 (30 - 33); dígito móvel 31 (30-32) de comprimento 

(com três dentes), base do tritosterno 20 (19 - 21) de comprimento; perna I 487 (479 - 494) de 

comprimento, perna II 346 (335 - 356) de comprimento, perna III 392 (366 - 409) de 

comprimento, perna IV 629 (597-660) de comprimento. 

Número de setas: geI: 13; tiI: 13; geII: 11; tiII: 9; geIII: 8 (deveriam ser 9); tiIII: 8; 

geIV: 9. 

 

Observações: em três espécimes examinados, a seta z3 do lado direito está ausente; em 

um espécime a seta R2 está presente (15), a seta JV3 está ausente do lado esquerdo e uma seta 

opistogástrica extra está presente entre as setas JV4 e ZV4 do lado oposto.  

 

Os espécimes examinados se assemelham a Proctolaelaps oribatoides Karg, 1979a, 

descrita da Argentina, principalmente por estarem aparentemente ausentes uma das setas da 

serie Z e uma das setas da série S. No entanto, P. oribatoides difere por apresentar algumas 

setas mais curtas, especialmente z1 (mencionada como s1, 5), j3 (25), r2 (mencionada como 

r3, 17), setas esternais (27), e outras setas mais longas, especialmente r3 (mencionada como 

r5 na descrição original, 63), J4 (68), Z4 (50) e Z5 (63), cornículo distalmente dividido em 

três ramos (não dividido nos espécimes examinados). Além disso, a linha paralela à margem 

do escudo dorsal não é mencionada na descrição original de P. oribatoides. 

 

 

5.1.1.4 Phytoseiidae Berlese 

 

Metaseiulus Muma  

 

Metaseiulus (Metaseiulus) camelliae (Chant & Yoshida-Shaul 1983) 

 

Typhlodromus camelliae Chant & Yoshida-Shaul, 1983: 1053, Feres e Moraes (1998): 130. 

Typhlodromina camelliae, Moraes, McMurtry e Denmark (1986): 236. 

Metaseiulus (Metaseiulus) camelliae, Moraes et al. (2004): 278; Lofego, Moraes e Castro 

(2004): 13; Chant e McMurtry (2007): 173. 
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Espécimes examinados: duas fêmeas. Medições: escudo dorsal 345 de comprimento e 

205 de largura, j1 21, j3 21, j4 20, j5 16, j6 21, J2 22, J5 12, z2 18, z3 19, z4 21, z5 17, Z4 32, 

Z5 50, s4 25, s6 23, S5 16, r3 20, R1 22; distâncias st1-st3 60, st2-st2 63, st5-st5 58; cálice 15 

de comprimento; escudo ventrianal 110 de comprimento e 77 de largura ao nível de ZV2; Sta 

lV 23, comprimento dígito móvel 27; quetotaxia do genu II 2-2/0,2/0-1 

 

Observações: espécie descrita de material vegetal procedente do Uruguai e 

interceptado nos Estados Unidos da América do Norte. Os espécimes examinados são 

ligeiramente maiores que o holótipo, de acordo com as medições apresentadas por Chant e 

Yoshida-Shaul (1983), sendo a maioria das setas também ligeiramente mais longa. 

 

 

Neoseiulus Hughes 

 

Neoseiulus n.sp. 

 

Espécimes examinados: duas fêmeas. Medições: escudo dorsal 360 - 364 de 

comprimento e 218 - 228 de largura, j1 20, j3 22 - 26, j4 10, j5 9, J2 13, J5 11 - 12, z2 16 - 17, 

z4 25, z5 9, Z1 13, Z4 30, Z5 40 - 42, s4 30 - 32, S2 29 - 31, S4 22 - 26, S5 20 - 26, r3 25 - 

26, R1 24; distâncias st1-st3 65, st2-st2 64 - 65, st5-st5 64 –69; cálice 20 - 21 de 

comprimento; escudo ventrianal 118 de comprimento e 94 – 99 de largura ao nível de ZV2; 

SgelV 20, Sti lV 15, Sta lV 62.  Seta j6 presente, porém quebrada. 

 

Observações: os espécimes examinados pertencem ao subgrupo ceratoni (por 

apresentar espermateca com cálice alongado) do grupo cucumeris (por apresentar espermateca 

com atrium sem bifurcação profunda na conjuntura do ducto e pelas setas dorsocentrais 

aproximadamente com mesmo comprimento às setas dorsolaterais) de Chant e McMurtry 

(2003). As espécies mais semelhantes são: 

  

- Neoseiulus shanksi (Congdon, 2002), descrita dos Estados Unidos da América do 

Norte, diferindo dos espécimes examinados por ter o escudo dorsal menor (346 de 

comprimento e 196 de largura) e ter a maioria das setas do dorso do idiossoma mais longas, 

especialmente j3 (36), j4 (22), j5 (21), z2 (36), s4 (49), Z4 (58), Z5 (61) e S2 (43). 



 

 

57

- Neoseiulus vasoides (Karg, 1989), descrita de Alemanha, diferindo dos espécimes 

examinados por ter o escudo dorsal menor (300-330 de comprimento e 150-160 de largura) e 

ter as setas j3 (i2 da descrição original, 1) e z4 (z1 da descrição original, 15) mais curtas, e as 

setas Z4 (40) e Z5 (55) bem mais longas e serreadas (lisas nos espécimes examinados). 

- Neoseiulus tauricus (Livschitz e Kuznetsov, 1972), descrita de Ucrânia, diferindo por 

ter as setas do escudo dorsal e Sta IV bem mais curtas, exceto Z4 (36) e Z5 (53), mais longas. 

Além disso, N. tauricus apresenta escudo dorsal ornamentado (liso nos espécimes 

examinados), poros pré-anais anteriores a JV2 (posteriores a JV2 nos espécimes examinados), 

setas Z4, Z5 e JV5 serreadas (lisas nos espécimes examinados). 

 

 

Proprioseiopsis Muma 

 

Proprioseiopsis n.sp. 

 

Espécime examinado: uma fêmea. Medições: escudo dorsal 415 de comprimento e 275 

de largura, j4 5, j5 4, J5 6, z4 17, z5 4, Z1 7, Z4 95, Z5 75, s4 86, S2 5, S4 6, S5 5, r3 13, R1 

7; setas esternais 36, distâncias st1-st3 59, st2-st2 68, st5-st5 90; cálice 25 de comprimento; 

escudo ventrianal 94 de comprimento e 117 de largura ao nível de ZV2; JV5 45; dígito móvel 

30 de comprimento, dígito fixo 35 de comprimento; Sta ll 45, Sgelll 46, Sti lll 27, Stalll 30 

(seta quebrada na ponta), Sti lV 32, Sta lV 73. Setas j1, j3, j6, z2 e SgeIV presentes, porém 

quebradas. 

 

Obsevações: o único espécime examinado pertence ao subgrupo pascuus, (por 

apresentar espermateca com cérvix alongado e tubular) do grupo belizensis (pela ausência de 

macroseta no genu I) de Chant e McMurtry (2005). As espécies mais semelhantes são: 

 

- Proprioseiopsis acapius Karg, 1976, Proprioseiopsis bay (Schicha, 1980) e 

Proprioseiopsis sharkiensis Basha e Yousef, 2000, descritas de Chile, Austrália e Egito, 

respectivamente, diferindo do espécime examinado por apresentarem setas Z4 e Z5 

aproximadamente de mesmo comprimento.  

- Proprioseiopsis pascuus (van der Merwe, 1968), descrita de África do Sul, diferindo 

por apresentar várias setas do escudo dorsal mais longas, especialmente r3 (S1 na descrição 

original, 25) e R1 (S2 na descrição original, 16).  
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- Proprioseiopsis citri (Muma, 1962), descrita dos Estados Unidos da América do, 

diferindo por apresentar espermateca e escudo genital de formatos diferentes e seta Z4 

levemente plumosa (lisa no espécime examinado). 

- Proprioseiopsis mumaellus (Athias-Henriot, 1967), descrita da Argentina, diferindo 

por apresentar setas Z4 e Z5 serreadas (lisas nos espécimes examinados). 

- Proprioseiopsis pentagonalis (Moraes & Mesa, 1991), descrita da Colômbia, 

diferindo por apresentar setas Z4 e Z5 aproximadamente de mesmo comprimento, macroseta 

no tarso IV (44) mais curta e cérvix da espermateca (45) mais longo. 

 

Todas as espécies citadas apresentam escudo dorsal aproximadamente 40 - 100 µm 

mais curto que os espécimes examinados. 

 

 

Typhlodromus Scheuten 

 

Typhlodromus (Anthoseius) transvaalensis (Nesbitt, 1951) 

 

Kampimodromus transvaalensis Nesbitt, 1951: 55.  

Neoseiulus transvaalensis (Nesbitt), Muma (1961): 295.  

Clavidromus transvaalensis, Muma e Denmark (1968): 238, Denmark e Muma (1973): 272. 

Typhlodromus transvaalensis, Chant (1955): 498, Ferla e Moraes (2002): 1020, Moraes et al. 

(2004): 355, Vasconcelos et al. (2006): 95, Ferla, Marchetti e Gonçalves (2007): 3, Mineito, 

Lindquist e Moraes (2009): 42. 

Typhlodromus jackmickleyi, De Leon (1958): 75.  

Clavidromus jackmickleyi, Muma (1961): 296. 

Typhlodromus pectinatus, Athias-Henriot (1958), 179. 

 

Espécime examinado: uma fêmea. Medições: escudo dorsal 368 de comprimento e 230 

de largura, j1 33, j3 47, j4 40, j6 41, J5 10, z2 25, z3 46, z4 47, z5 30, Z4 55, Z5 70, s4 55, s6 

54, S2 53, S4 55, S5 10, r3 31, R1 44; distâncias st1-st3 71, st2-st2 63, st5-st5 78; escudo 

ventrianal 82 de largura ao nível de ZV2 e 125 de comprimento; dígito móvel 30 de 

comprimento, dígito fixo 29 de comprimento; SgelV 27, Sti lV 28, Sta lV 47. Setas j5 e J2 

presentes, porém quebradas. 
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Observações: espécie descrita da África do Sul. Os espécimes de Sucre e Valle del 

Cauca (Colômbia) examinados por Moraes e Mesa (1988) apresentam escudo dorsal menor 

(340 de comprimento e 197 de largura) que o espécime examinado neste estudo, apresentando 

também setas mais curtas, especialmente j3 (36), z3 (37), z4 (40) e Z5 (62). 

 

 

Typhlodromina Muma 

 

Typhlodromina conspicua (Garman, 1948) 

 

Iphidulus conpicuus Garman, 1948: 14. 

Typhlodromus conspicuus, Nesbitt (1951): 22; Muma (1955): 268; De Leon (1959): 125; 

Hirschmann (1962):17; Specht (1968): 674; Chant, Hansell e Yoshida-Shaul (1974): 1270; 

Chant e Yoshida-Shaul (1983): 1044–1045. 

Typhlodromus (Typhlodromus) conpicuus, Cunliffe e Baker 1953: 11; Chant (1959): 55. 

Typhlodromina conspicua, Muma (1961): 297; (1964): 37–38; De Leon (1967): 16; Muma e 

Denmark (1969): 407–408; Zack (1969): 78; Denmark e Muma (1975): 298; Moraes et al. 

(2004): 304; Chant e McMurtry (2007): 169. 

 

Espécimes examinados: duas fêmeas. Medições: escudo dorsal 380 - 410 de 

comprimento e 254 - 261 de largura, j1 31, j3 52, j4 36 - 39, j5 40 - 41, j6 54, J2 64, J5 14 - 

15, z2 38 - 39, z3 58, z4 65, z5 44 - 45, Z4 84 - 85, Z5 86, s4 68 - 70, s6 87 - 90, S5 76 - 80, 

r3 35 - 37, R1 35 – 38; distâncias st1-st3 70 - 73, st2-st2 73 - 74, st5-st5 85 - 91; cálice 17 - 19 

de comprimento; escudo ventrianal 127 de comprimento e 95 - 100 de largura ao nível de 

ZV2; JV5 70; dígito móvel 28 - 30 de comprimento; Sta lV 55 - 57. Quetotaxia do genu II 2-

2/1,2/0-1 

 

Observações: espécie descrita dos Estados Unidos da América do Norte. O escudo 

dorsal dos espécimes examinados é 33 a 41 µm (8 – 10%) mais longo do que relatado por 

Chant e Yoshida-Shaul (1983) para espécimes daquele mesmo país e por Guanilo, Moraes e 

Knapp (2008) para espécimes do Peru, apresentando também setas mais longas, 

especialmente Z4 (68 e 70, respectivamente), Z5 (65 e 67, respectivamente) e S5 (69 e 50, 

respectivamente).  
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5.1.1.5 Laelapidae Berlese 

 

Aff. Gaeolaelaps sp. 2  

 

Espécimes examinados: três fêmeas. Medições: escudo dorsal 658 (640 - 684) e 395 

(390 - 400) de largura (ao nível de r3), j1 46 (42 - 49), j2 48, j3 62 (62 - 63), j4 66 (63 - 70), 

j5 67, j6 60, J1 61 (60 - 61), J2 60, J3 63, J4 60, J5 43, j4-j4 110 (106 - 114), J4-J4 62 (60 - 

65), j2-j3 54 (50 - 57), z1 26 (25 - 27), z2 60 (60 - 61), z3 67 (63 - 70), z4 67 (66 - 67), z5 65 

(64 - 65), z6 63, Z1 65, Z2 60, Z3 59 (58 - 60), Z4 63, Z5 62 (60 - 63), s1 48 (46 - 50), s2 53 

(52 - 54), s3 70 (69 - 71), s4 66, s5 67 (66 - 68), s6 62 (57 - 66), S1 62 (61 - 63), S3 30, S4 45 

(44 - 45), S5 49 (48 - 50), px2 60 (59 - 61), px3 59 (58 - 60), r2 53 (51 - 54), r3 61 (60 - 63), 

r4 59 (59 - 60), r5 60 (58 - 61), r6 19 (18 - 20), R1 19 (17 - 21), R3 28 (26 - 30), R4 31 (31 - 

31), R5 56 (53 - 59); escudo esternal 191 (180 - 202) de comprimento e 182 (170 - 190) de 

largura, st1 54 (54 - 55), st2 51 (50 - 53), st3 59 (57 - 61), st4 50 (50 - 51), distâncias st1-st3 

159 (150 - 166), st2-st2 122 (120 - 124); escudo genital 251 (244 - 258) de comprimento, 123 

(122 - 123) de largura (parte mais larga) e 71 (68 - 74) de largura (parte mais estreita), st5 36 

(35 - 37), st6 43 (40 - 49), distâncias st5-st5 87 (85 - 88), st6-st6 123 (122 - 124), distância 

entre escudo anal e genital 65 (43 - 77); escudo anal 101 (98 - 103) de comprimento e 95 (94 - 

96) de largura, para-anal 42 (39 - 47), pós-anal 44 (42 - 46); ânus 32 (28 - 34) de 

comprimento e 27 (25 - 30) de largura; JV1 41 (40 - 42), JV2 42 (41 - 43), JV3 42 (42 - 43), 

JV5 44 (42 - 48), ZV1 43 (42 - 45), ZV2 37 (35 - 39);  dígito móvel 105 (101 - 110) de 

comprimento (com dois dentes), dígito fixo 119 (117 - 120) de comprimento (com 10 dentes); 

h1 64 (63 - 65), h2 35 (34 - 35), h3 59 (57 - 60), pc 44 (43 - 44), base do tritosterno 47 (45 - 

48) de comprimento e 19 (18 - 20) de largura.  

Número de setas: tiI: 13; geI: 13; tiII: 10; tiIII: 8, geIII: 9; tiIV: 10; geIV: 9; fêmur I 

13. 

 

Observações: os espécimes examinados apresentam as seguintes características típicas 

de Gaeolaelaps: setas extras (px2 e px3) entre as séries de setas J e Z, setas robustas em 

forma de espinho na face ventral das pernas II – IV, margem anterior do epistoma 

arredondada e multidentada; deutoesterno com seis fileiras de dentículos (BEAULIEU, 2009). 

As principais características que distinguem os espécimes examinados das espécies de 

Gaeolaelaps são: escudo dorsal truncado posteriormente, presença de um par de profundas 
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incisões na região anterolateral do escudo dorsal e de um par de grandes poros na margem do 

escudo dorsal próxima à seta S4, a ausência de S2 e de dois pares de setas na cutícula 

adjacente à margem do escudo genital. 

 

 

Gaeolaelaps sp. 1  

 

Espécimes examinados: oito fêmeas. Medições: escudo dorsal 426 (380 - 497) de 

comprimento e 227 (194 - 282) de largura, j1 16 (14 - 19), j2 13 (10 - 14), j3 15 (12 - 20), j4 

17 15 - 20), j5 17 (14 - 20), j6 16 (10 - 22), J1 14 (13 - 14), J2 15 (13 - 19), J3 14 (13 - 17), J4 

15 (14 - 19), J5 17 (16 - 22), j4-j4 56 (51 - 67), J4-J4 39 (35 - 46), j2-j3 31 (26 - 40), z1 11 

(10 - 12), z3 15 (13 - 21), z4 15 (13 - 16), z5 17 (14 - 22), z6 16 (14 - 22), Z1 16 (14 - 21), Z2 

16 (14 - 20), Z3 15 (13 - 20), Z4 16 (14 - 21), Z5 22 (19 - 27), s1 15 (11 - 22), s2 14 (11 - 20), 

s3 14 (12 - 20), s4 16 (14 - 20), s5 15 (14 - 16), s6 15 (10 - 20), S1 14 (10 - 19), S2 15 (12 - 

20), S3 15 (13 - 19), S4 16 (14 - 20), S5 19 (16 - 23), px2 13 (11 - 16), px3 14 (11 - 18), r2 15 

(12 - 20), r3 15 (11 - 20), r4 14 (11 - 20), r5 14 (11 - 20), r6 11 (10 - 13); escudo esternal 121 

(108 - 135) de comprimento e 119 (110 - 134) de largura, st1 26 (21 - 30), st2 24 (24 - 25), st3 

22 (21 - 24), st4 22 (21 - 25), distâncias st1-st3 86 (80 - 95), st2-st2 69 (65 - 78); escudo 

genital 130 (119 - 155) de comprimento e 64 (55 - 80) de largura na parte mais larga, st5 20 

(19 - 20), distância st5-st5 54 (50 - 67); distância entre escudo anal e genital 45 (25 - 67); 

escudo anal 65 (55 - 80) de comprimento e 69 (60 - 86) de largura, para-anal 20 (18 - 25), 

pós-anal 18 (16 - 20);  ânus 20 (18 - 22) de comprimento e 15 (12 - 17) de largura; JV1 19 (16 

- 23), JV2 20 (19 - 22), JV3 19 (18 - 23), JV4 20 (18 - 25), JV5 22 (20 - 27), ZV1 18 (16 - 

20), ZV2 21 (18 - 25), ZV4 19 (17 - 20); dígito móvel 55 (52 - 60) de comprimento, base do 

tritosterno 34 de comprimento, h1 31, pc 18 (15 - 22). 

Número de setas: geI: 13; tiI: 13; geII: 11; tiII: 10; geIII: 9; tiIII: 8; geIV: 9; tiIV: 9. 

 

Observações: a considerável variação das medições destes ácaros corresponde à 

grande diferença de tamanhos de quatro fêmeas coletadas no fragmento florestal fora das 

pirâmides em agosto e dentro das pirâmides em dezembro. Os ácaros maiores apresentavam 

escudo dorsal cerca de 25% mais longo; ao mesmo tempo, apresentavam a maioria das setas 

cerca de 30% mais longas.  

 

As espécies mais semelhantes são: 
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- Gaeolaelaps analis (Karg, 1982), descrita da Venezuela, diferindo por apresentar 

escudo dorsal maior (500 - 530 de comprimento e 300 - 320 de largura) e setas do escudo 

dorsal mais longas, especialmente J1 (16 - 17) e Z5 (23 – 25), epistoma multidentado, com 

dois dentes mais alongados, e por aparentemente não apresentar setas s2 e px3.  

- Gaeolaelaps brevipellis (Karg, 1979b), descrita da Argentina, diferindo por 

apresentar seta ZV3 (não observada nos exemplares examinados) e por não apresentar padrão 

pontilhado nos escudos pré-esternais (visível nos espécimes examinados). 

- Gaeolaelaps transversanalis (Karg, 2000a), descrita do Equador, diferindo por 

apresentar escudo dorsal maior (520 de comprimento e 280 de largura), setas S5 (22) e Z5 

(25) mais longas e pela aparente ausência da seta r6.    

- Gaeolaelaps vertisimilis (Karg, 1994a), descrita das Ilhas Galápagos, diferindo por 

aparentemente não apresentar setas s2, r2, JV3 e ZV4.   

 

 

Gaeolaelaps sp. 3  

 

Espécimes examinados: uma fêmea. Medições: escudo dorsal 507 de comprimento e 

268 de largura (ao nível de r3), j1 34, j2 47, j4 40, j6 41, J1 38, J3 34, J5 27, j4-j4 92, J4-J4 

24, j2-j3 42, z1 45, z2 47, z3 50, z6 44, Z1 50, Z2 48, Z3 48, Z4 50, Z5 49, s1 38, s2 48, s3 

60, s4 51, s5 52, s6 51, S1 46, S2 41, S3 40, S4 44, S5 46, r2 50, r3 64, r4 49, r5 50, r6 35, R1 

35, R2 34, R3 35, R4 33, R5 41, UR3 29, UR4 33; escudo esternal 163 de comprimento e 155 

de largura, st1 42, st2 35, st3 33, st4 28, distâncias st1-st3 125, st2-st2 85; escudo genital 140 

de comprimento e 68 de largura, st5 29, distância st5-st5 60; distância entre escudo anal e 

genital 75; escudo anal 75 de comprimento e 55 de largura, para-anal 26, pós-anal 30; ânus 25 

de comprimento e 18 de largura; JV1 27, JV2 28, JV3 30, JV4 32, JV5 47, ZV1 27, ZV2 29, 

ZV3 28; dígito móvel 77 de comprimento (com dois dentes), dígito fixo 85 (com oito dentes), 

h1 45, h2 25, h3 40, pc 30, base do tritosterno 36 de comprimento e 15 de largura. Setas j3, j5, 

J2, J4, z4 e z5 presentes, porém quebradas. 

Número de setas: geI: 13; tiI: 13; geII: 11; tiII: 10; geIII: 9, tiIII: 8; geIV: 9; tiIV: 9. 

 

Observações: As espécies mais semelhantes são: 

 



 

 

63

- Gaeolaelaps angustus (Karg, 1965), descrita da Alemanha, diferindo por apresentar 

três fileiras de dentículos no deutoesterno anteriores à inserção da seta pc (quatro fileiras no 

espécime examinado), e h2 mais curta (19).  

- Gaeolaelaps queenslandicus (Womersley, 1956), descrita da Austrália, diferindo por 

apresentar três fileiras de dentículos no deutoesterno anteriores à inserção da seta pc (quatro 

fileiras no espécime examinado), por apresentar constrição muito pronunciada atrás da seta S2 

e apresentar dígito fixo com 12 dentes. 

 

 

Gaeolaelaps sp. 4  

 

Espécimes examinados: uma fêmea. Medições: escudo dorsal 605 de comprimento e 

332 de largura (ao nivel de r3), j4 33, j5 26, j6 31, J1 32, J2 33, J3 32, J4 40, J5 35, j2-j3 39, 

j4-j4 84, J4-J4 33, z1 27, z2 35, z3 34, z4 34, z5 35, z6 32, Z1 35, Z2 34, Z3 34, Z4 37, Z5 35, 

s1 20, s2 27, s3 40, s4 37, s5 38, s6 40, S1 36, S2 38, S3 35, S4 34, S5 36, px2 30, px3 34, r2 

35, r3 42, r4 35, r5 40, r6 27, R1 24, R2 24, R3 25, R4 21, R5 26, UR3 24, UR4 21, UR5 25; 

escudo esternal 162 de comprimento e 155 de largura, st1 42, st2 40, st3 30, st4 30, st1-st3 

132, st2-st2 88; escudo genital 155 de comprimento e 73 de largura, st5 28, distância st5-st5 

70; distância entre escudo anal e genital 70; escudo anal 90 de comprimento e 70 de largura, 

para-anal 28, pós-anal 32; ânus 32 de comprimento e 24 de largura; JV1 29, JV2 30, JV3 30, 

JV4 27, JV5 25, ZV1 25, ZV2 28, ZV3 24, ZV5 24; dígito móvel 78 de comprimento, dígito 

fixo 85 de comprimento, base do tritoesterno 40 de comprimento e 16 de largura, pc 40. Setas 

j1, j2 e j3 presentes, porém quebradas. 

Número de setas: geI: 13; tiI: 13; geII: 11; tiII: 10; geIII: 9, tiIII: 8; geIV: 9; tiIV: 10. 

  

Observações: os espécimes examinados assemelham-se a Gaeolaelaps angusticulatus 

(Willmann, 1951), descrita da Áustria. No entanto, G. angusticulatus difere por apresentar 

escudo dorsal maior (750 - 780 de comprimento e 410 - 420 de largura), 15 pares de setas na 

membrana não esclerotizada (nove pares no espécime examinado), e por não apresentar fortes 

espinhos nas pernas (observados nos espécimes examinados).  
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Gaeolaelaps sp. 5 

 

Espécime examinado: uma fêmea. Medições: escudo dorsal 456 de comprimento e 205 

de largura. Comprimentos das setas: j1 21, j2 22, j4 25, J4 21, J5 24, j4-j4 66, J4-J4 33, j2-j3 

36, z1 15, z3 23, Z3 25, Z4 24, Z5 30, s1 24, S1 24, S2 24, S3 24, S4 24, S5 24, px3 20, r2 24, 

r3 30, r4 24, r6 25, R3 22, R4 21; escudo esternal 129 de comprimento e 133 de largura, st1 

30, st2 30, st3 26, st4 24, distâncias st1-st3 95, st2-st2 86; escudo genital 130 de comprimento 

e 56 de largura na parte mais larga, st5 23, distância st5-st5 54; distância entre escudo anal e 

genital 50; escudo anal 70 de comprimento e 72 de largura, para-anal 30, pós-anal 25; ânus 24 

de comprimento e 15 de largura; JV1 25, JV2 27, JV3 25, JV4 26, JV5 33, ZV1 21, ZV2 27, 

ZV4 25; dígito móvel 55 de comprimento (com dois dentes), dígito fixo (com três dentes), h1 

20, pc 20. Setas j3, j5, j6, J1, J2, J3, z4, z5, z6, Z1, Z2, s2, s3, s4, s5, s6, r5 presentes, porém 

quebradas 

Número de setas: geI: 13; tiI: 13; geII: 11; tiII: 10; geIII: 9; tiIII: 8; geIV: 9; tiIV: 10. 

 

Observações: os espécimes examinados se assemelham a Gaeolaelaps sp.1. No 

entanto Gaeolaelaps sp.1 difere dos espécimes examinados pelo maior tamanho do escudo 

dorsal (426 de comprimento e 227 de largura), setas do escudo dorsal geralmente mais longas, 

presença da seta px2, ausência das setas R3 e R4 e peritrema mais longo (alcançando o nível 

de z2 em Gaeolaelaps sp.1 e a metade da coxa III em Gaeolaelaps sp.5). 

 

 

Oloopticus sp. 1 

 

Espécimes examinados: sete fêmeas. Medições: escudo dorsal 463 (450 - 480) de 

comprimento e 277 (260 - 295) de largura, j1 31 (30 - 31), j2 37 (35 - 40), j3 41 (36 - 45), j4 

37 (33 - 41), j5 41 (40 - 41), j6 40 (37 - 42), J1 36, J2 35 (34 - 35), J3 36 (35 - 40), J4 39 (35 - 

42), J5 40 (40 - 42), j4-j4 79 (75 - 85), J4-J4 67 (63 - 71), j2-j3 27 (20 - 35), z2 43 (42 - 45), 

z3 41 (36 - 46), z4 43 (41 - 46), z5 39 (38 - 40), z6 42 (40 - 45), Z1 41 (37 - 44), Z2 38 (32 - 

41), Z3 38 (37 - 40), Z4 39 (35 - 41), Z5 47 (44 - 51), s1 39 (35 - 43), s2 37 (32 - 41), s3 43 

(40 - 45), s4 42 (38 - 46), s5 40 (34 - 45), s6 38 (36 - 40), S1 37 (35 - 38), S2 32 (26 - 37), S3 

33 (25 - 37), S4 37 (28 - 40), S5 39 (37 - 41), px2 37 (35 - 39), px3 38 (35 - 41), r2 38 (34 - 

41), r3 38 (33 - 40), r4 36 (31 - 41), r5 37 (34 - 40), escudo esternal 141 (135 - 150) de 

comprimento e 91 (83 - 95) de largura, st1 43 (40 - 46), st2 41 (40 - 45), st3 41 (40 - 45), bst4 
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(abertura arredondeada que parece ser a modificação da seta st4) 9 (8 - 10) de diâmetro, 

distâncias st1-st3 105 (101 - 108), st2-st2 73 (71 - 76), bst4-bst4 54 (52 - 58); escudo 

genitoventrianal 216 (194 - 253) de comprimento e 214 (200 - 225) de largura, JV1 45 (40 - 

50), JV2 41 (35 - 45), JV3 44 (43 - 45), JV5 46 (41 - 50), ZV3 47 (43 - 50), ZV4 24 (20 - 28), 

ZV5 37 (34 - 40), distância JV1-JV1 103 (99 - 113), para-anal 24 (21 - 30), pós-anal 16 (15 - 

17); ânus 17 (16 - 18) de comprimento e 17 (15 - 20) de largura; dígito móvel 55 (50 - 58) de 

comprimento com dois dentes; quatro a cinco dentes no dígito fixo. Base do tritosterno 21 (19 

- 23) de comprimento; perna I 439 (434 - 443) de comprimento, perna II 337 (330 - 345) de 

comprimento, perna III 296 (285 - 301) de comprimento, perna IV 420 (390 - 446) de 

comprimento, pretarsus II 20 (19 - 21) de comprimento, pretarsus III 20 (18 - 22) de 

comprimento, pretarsus IV 20 (20 - 21) de comprimento, pretarsus I 22 (20 - 24) de 

comprimento (Figura 3). 

Quetotaxia das pernas: geI: 13; tiI: 13; geII: 11; tiII: 10; geIII: 8; tiIII: 8; geIV: 8; tiIV: 

10. 

 

Observações: Os espécimes examinados assemelham-se a Oloopticus reticulatus 

(Karg, 1978), descrita da Argentina. No entanto, O. reticulatus difere por apresentar escudo 

dorsal menor (410 de comprimento e 220 de largura), setas dorsais  (30 – 35 µm de 

comprimento) e esternais (cerca de 30 µm) mais curtas, e setas do escudo genitoventrianal 

ligeiramente mais longas (cerca de 50 µm de comprimento). No entanto, a falta de detalhes na 

descrição original não permite definir se os espécimes examinados pertencem ou não a esta 

espécie.  
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Figura 3 - Imagens de Oloopticus sp. 1 no microscópio eletrônico de varredura. a. vista dorsal, b. 
vista ventral, c. malae, d. hipostoma e tritosterno, e. epistoma, f. bst4 

 



 

 

67

Oloopticus sp. 2  

 

Observações: dois exemplares desta espécie foram coletados. Estes são maiores que 

Oloopticus sp. 1 e apresentam o escudo dorsal liso. Por não estarem em condições adequadas, 

as medições não são apresentadas.  

 

 

5.1.1.6 Ologamasidae Ryke 

 

Desectophis n.sp.  

 

Espécimes examinados: quatro fêmeas. Medições: idiosoma 609 (524 - 650) de 

comprimento e 428 (400 - 465) de largura, escudo podonotal 320 (276 - 340) de comprimento 

e 427 (400 - 441) de largura, escudo opistonotal 289 (248 - 310) de comprimento e 436 (402 - 

455) de largura, j1 39 (35 - 44), j2 41 (36 - 45), j3 41 (37 - 44), j4 40 (35 - 43), j5 37 (33 - 40), 

j6 42 (37 - 44), J1 29 (27 - 31), J2 32 (30 - 33), J3 40 (37 - 45), J4 41 (37 - 50), J5 40 (35 - 

45), j4-j4 117 (92 - 127), J4-J4 65 (55 - 69), j2-j3 41 (28 - 48), z1 26 (20 - 31), z2 24 (23 - 

27), z3 51 (49 - 53), z4 40 (38 - 41), z5 37 (29 - 41), z6 45 (42 - 47), Z1 46 (44 - 50), Z2 49 

(45 - 55), Z3 43 (37 - 50), Z4 41 (38 - 46), Z5 58 (50 - 65), s1 29 (25 - 32), s2 35 (31 - 37), s3 

43 (35 - 50), s5 44 (38 - 47), s6 52 (50 - 57), S1 46 (42 - 50), S2 50 (47 - 55), S3 56 (50 - 61), 

S4 50 (46 - 57), S5 49 (43 - 54), r2 34 (28 - 38), r3 71 (67 - 78), r4 58 (50 - 66), r5 67 (57 - 

89), r6 61 (51 - 75), R1 59 (43 - 77), R2 41 (37 - 45), R3 41 (35 - 44), R4 40 (35 - 45), R5 59 

(51 - 64), UR5 59 (51 - 67); escudo esternal 112 (108 - 115) de comprimento ao nível médio e 

102 (97 - 105) de largura no ponto mais largo, st1 25 (16 - 30), st2 28 (27 - 30), st3 27 (25 - 

30), st4 23 (20 - 26), distância st1-st3 88 (78 - 93), st2-st2 43 (36 - 46); escudo genital 107 (94 

- 117) de comprimento e 109 (85 - 125) de largura (parte mais larga), st5 23 (20 - 25), 

distância st5-st5 84 (67 - 93); escudo ventrianal 424 (340 - 475) de largura e 290 (243 - 320) 

de comprimento, para-anal 20, pós-anal 30 (25 - 34); ânus 17 (14 - 20) de comprimento e 12 

(10 - 15) de largura; JV1 22, JV2 25 (24 - 25), JV3 41 (40 - 45), JV4 46 (43 - 50), JV5 32 (25 

- 37), ZV1 24 (22 - 25), ZV2 28 (25 - 30), ZV3 40 (39 - 42); dígito móvel 97 (83 - 108) de 

comprimento (com três dentes), dígito fixo 109 (99 - 114) de comprimento (com sete dentes), 

laciniae 72 (71 - 73) de comprimento, base do tritoesterno 43 (30 - 50) de comprimento e 16 

(14 - 18) de largura, h1 42 (32 - 48), h2 32, h3 47 (42 - 51), pc 31 (26 - 37), 

Número de seta: geI: 13; tiI: 14; geII: 11; tiII: 10; geIII: 9; tiIII: 8; geIV: 10; tiIV: 10. 
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Um macho. Medições: idiosoma 570 de comprimento e 375 (no ponto mais largo) 

largura, escudo podonotal 300 de comprimento e 370 de largura no ponto mais largo, escudo 

opistonotal 269 de comprimento e 375 de largura, j1 36, j2 40, j4 40, j5 35, j6 43, z1 22, z2 

21, z3 53, z4 44, z5 39, z6 44, s5 46, s6 54, r2 39, r3 72, r4 67, r5 75, r6 71, J4 47, J5 40, Z1 

47, Z2 50, Z3 47, Z4 41, Z5 61, S1 44, S2 51, S3 61, S4 52, S5 51, R1 74, R2 44, R3 39, R4 

38, R5 60, UR5 60, st1 20, st2 21, st3 21, st4 22, st5 18, distância st5-st5 78-93, JV3 40, JV4 

45, JV5 28, ZV2 28, ZV3 40, para–anal 19, pós–anal 31; dígito fixo 83 de comprimento, 

dígito móvel 74 de comprimento; espermatodáctilo 65 de comprimento, base do tritosterno 39 

de comprimento e 21 de largura, laciniae 82 de comprimento; h1 42, h2 30, h3 51, pc 33. 

Setas j3, s1, s2, s3, J1, J2, J3, JV1, JV2 e ZV1 quebradas. 

 

Observações: os espécimes examinados assemelham-se a Desectophis pulcher Karg, 

2003a, descrita do Equador, principalmente por terem a maioria das setas dorsais ligeiramente 

pilosas e espatuladas, com a extremidade distal semelhante à bráctea de uma flor de antúrio. 

No entanto, D. pulcher apresenta setas z1 e z2 espatuladas (aciuladas em Desectophis n.sp.), 

escudo opistonotal com 20 pares de setas (UR5 ausente), escudo ventrianal ornamentado com 

linhas transversais, subparalelas e onduladas (liso e com depressões rasas posteriomente à Jv2 

e Zv2 em Desectophis n. sp.), e portando sete pares de setas (JV1-JV3, JV5 e ZV1-ZV3). 

 

 

Gamasiphis sp. 

 

Observações: dois exemplares desta espécie foram coletados. Estes apresentam 

cutícula ligeiramente pontilhada cobrindo o corpo todo, setas simples, e epistoma com três 

extensões anteriores acuminadas e lisas, sendo a mediana cerca de 4,4 vezes mais longa que 

as demais. Por não estarem em condições adequadas, as medições não são apresentadas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69

5.1.1.7 Rhodacaridae Oudemans 

 

Multidentorhodacarus n.sp. 

 

Espécimes examinados: cinco fêmeas. Medições: idiosoma 273 (265 – 284) de 

comprimento e 121 (110 - 129) de largura, escudo podonotal 137 (130 - 144) de comprimento 

e 121 (109 - 129) de largura ao nível de r3, escudo opistonotal 136 (130 - 141) de 

comprimento e 85 (75 - 91) de largura, j1 11 (10 - 12), j2 14 (13 - 14), j3 14 (12 - 15), j4 15 

(14 - 17), j5 14 (13 - 15), j6 14 (14 - 15), J1 15 (15 - 16), J2 14 (13 - 15), J3 14 (13 - 15), J4 

16 (14 - 17), J5 15 (14 - 15), j4-j4 37 (35 - 38), J4-J4 19 (18 - 20), j2-j3 19 (18 - 20), z1 7 (6 - 

8), z2 12 (11 - 12), z3 13 (12 - 13), z4 15 (14 - 16), z5 15 (14 - 15), z6 17 (15 - 18), Z1 16 (15 

- 17), Z2 16 (14 - 17), Z3 17 (17 - 18), Z4 18 (17 - 19), Z5 33 (32 - 34), s1 6, s2 15 (15 - 16), 

s3 10 (9 - 11), s4 16 (16 - 17), s5 18 (17 - 19), s6 17 (15 - 18), S1 15, S2 15 (14 - 16), S3 16 

(15 - 16), S4 15 (14 - 15), S5 17 (16 - 17), r2 14 (12 - 16), r3 24 (22 - 25), r4 11 (10 - 11), r5 

11 (10 - 11), r6 16 (15 - 17), R1 10, R2 10, R3 10, R4 11 (10 - 12), R5 22 (20 - 24); escudo 

esternal 73 (72 - 75) de comprimento e 60 (58 - 61) de largura,  st1 15 (14 - 15), st2 14 (13 - 

15), st3 14 (13 - 15), st4 16 (15 - 16), distâncias st1-st3 53 (51 - 54), st2-st2 36 (32 - 37); 

escudo genital 72 (70 - 74) de comprimento e 33 (32 - 35) de largura, st5 12 (11 - 13), 

distância st5-st5 29 (29 - 30); escudo ventrianal 93 (90 - 96) de comprimento e 68 (66 - 70) de 

largura, para-anal 19 (19 - 20), pós-anal 35 (34 - 37);  ânus 10 de largura e 12 (11 - 13) de 

comprimento; JV1 14 (13 - 15), JV2 14 (14 - 15), JV3 15 (13 - 16), JV5 11 (10 - 12), ZV1 11 

(10 - 13), ZV2 12 (11 - 13), ZV3 8 (7 - 9); dígito móvel 48 (45 - 50) de comprimento, dígito 

fixo 52 (50 - 55) de comprimento; base do tritosterno 17 (15 - 19) de comprimento; h1 14, h2 

10, h3 13, pc 11 (10 - 12). 

Número de setas: geI: 13; tiI: 14; geII: 11; tiII: 10; geIII: 9; tiIII: 8; geIV: 10; tiIV: 10. 

 

Observações: os espécimes examinados se assemelham a Multidentorhodacarus 

pennacornutus Karg 2000a, descrita de Cuba, por apresentar a seta S1 mais curta que a 

distância entre sua base e a base de S2, seta Z5 1,4 vezes mais longa que r3, e sem banda 

punctadada na margem anterior do escudo opistonotal. No entanto, M. pennacornutus difere 

por apresentar epistoma com as extensões anterolaterais serreadas (lisas nos espécimes 

examinados), escudo podonotal sem banda lateral punctada (presente nos espécimes 

examinados lateralmente a s1, z2 e z3), e sem escudo acessório (com um escudo acessório 
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alongado não fundido ao escudo dorsal, encaixando-se na depressão da margem lateral do 

escudo localizada aproximadamente entre as setas s1 e s3 nos espécimes examinados). 

 

 

Multidentorhodacarus triramulus Karg 1998 

 

Rhodacarus (Multidentrhodacarus) [sic] triramulus Karg, 1998b: 187.  

Multidentorhodacarus triramulus, Karg (2000b): 145. 

 

Espécimes examinados: duas fêmeas. Medições: Idiosoma 277 - 300 de comprimento, 

escudo podonotal 141 - 148 de comprimento e 135 - 164 de largura ao nível r3, escudo 

opistonotal 136 - 152 de comprimento e 103 – 110 de largura, j1 16, j2 17, j3 21, j4 20, j5 18, 

j6 18, J1 19 - 20, J2 19 - 20, J3 21, J4 19, J5 15 - 16, j4-j4 47 - 52, J4-J4 25 - 33, j2-j3 19 - 20, 

z1 10 - 11, z2 14, z3 21, z4 19, z5 18, z6 23, Z1 22, Z2 20 - 21, Z3 22 - 24, Z4 21 - 25, Z5 38 

- 40, s1 8, s2 20, s3 20, s4 27, s5 22, s6 23, S1 20, S2 20 - 21, S3 19 - 21, S4 19 - 20, S5 27 - 

30, r2 22 - 23, r3 32 - 35, r4 15 - 16, r5 15 - 17, r6 24, R1 16, R2 10 - 11, R3 10 - 12, R4 16 - 

18, R5 26 - 28; escudo esternal 75 de comprimento e 63 de largura, st1 17, st2 18, st3 18, st4 

17 - 18, distâncias st1-st3 52, st2-st2 40; escudo genital 65 de comprimento e 38 de largura, 

st5 14 - 15, distância st5-st5 32 - 35; escudo ventrianal 102 - 106 de comprimento e 83 - 89 de 

largura, para-anal 24 - 25, pós-anal 45 - 47; ânus 14 - 16 de comprimento e 10 - 11 de largura;  

JV1 16 - 17, JV2 17, JV3 21 - 23, JV5 19 - 20, ZV1 14 - 16, ZV2 15 - 16, ZV3 10; dígito 

móvel 50 - 55 de comprimento (com cinco dentes), dígito fixo 56 - 60 de comprimento (com 

12 dentes); base do tritosterno 15 - 16 de comprimento; h1 25, h2 10, h3 14, pc 14. 

Número de setas: geI: 13; tiI: 14; geII: 11; tiII: 10; geIII: 9; tiIII: 8; geIV: 10; tiIV: 10. 

 

Observações: as medições feitas estão dentro da amplitude das medições apresentadas 

por Karg (1998b) na descrição original. A identidade da espécie foi confirmada com o exame 

do holótipo.  

 

 

5.2  Mesostigmata do solo 

 

Considera-se a seguir o efeito da presença das pirâmides simulando o efeito estufa 

sobre os diferentes parâmetros populacionais avaliados para os Mesostigmata. 
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5.2.1  Proporção dos Mesostigmata em relação a outros grupos de organismos 

 

A Tabela 5 mostra as proporções médias de cada grupo de organismos encontrados, 

considerando-se conjuntamente todas as observações realizadas. 

 

Não foram observadas diferenças significativas (g.l. = 1; χ2 = 0,05; P = 0,81) entre as 

proporções de Mesostigmata encontradas correspondente aos tratamentos (dentro e fora das 

pirâmides) considerando conjuntamente os dois ecossistemas e todas as épocas de 

amostragem. Diferenças significativas foram observadas entre as diferentes épocas de 

amostragem (g.l. = 5; χ2 = 87,68; P < 2,2 x 10-16; 20.6 ± 3.3 % em fevereiro, 17.2 ± 3.8 % em 

abril, 16.4 ± 2.9 % em junho, 25.9 ± 4.5 % em agosto, 15.9 ± 4 % em outubro, 21.9 ± 4 % em 

dezembro) e entre os ecossistemas (g.l. = 1; χ2 = 6,8; P = 0,0091; 25.6 ± 2.2% no fragmento 

florestal e 12.8 ± 1.9% na área de pastagem), considerando conjuntamente os organismos 

dentro e fora das pirâmides em todos os meses de avaliação.  

 

Tabela 5 - Proporções (%) (± erro padrão) dos diferentes grupos de fauna encontrados no solo de um fragmento 
da floresta andina e de uma pastagem dentro e fora de pirâmides simulando o efeito estufa (Vereda 
Mundo Nuevo, Municipio La Calera, Colômbia) 

 Fragmento florestal Pastagem 

 Dentro Fora Dentro Fora 

Acari 58,9 ± 3,8 62,7 ± 4 51,2 ± 4,6 48 ± 4,6 

Mesostigmata* 23,6 ± 2,9 27,5 ± 3,3 15,7 ± 3,3 9,9 ± 2 

Oribatida 29,5 ± 3 29,4 ± 3,1 25,4 ± 4,2 24,3 ± 3,7 

Astigmata 1,8 ± 0,7 2,1 ± 0,8 5,2 ± 1,8 4,1 ± 2 

Prostigmata 4,1 ± 1,2 3,6 ± 0,9 4,9 ± 1,8 11,1 ± 2,8 

Outros Arachnida 1,1 ± 0,7 0,7 ± 0,4 0 ± 0 0 ± 0 

Insecta 26,6 ± 3,9 24,7 ± 3,4 35,5 ± 4,7 38,7 ± 4,8 

Collembola 10,2 ± 2,2 10,1 ± 2,1 10,7 ± 3,1 10 ± 2,3 

Myriapoda 0,8 ± 0,4 0,7 ± 0,4 1,4 ± 0,7 0,3 ± 0,3 

Outros+ 2,3 ± 0,9 1,1 ± 0,6 1,2 ± 0,7 1,5 ± 0,7 
+ Outros grupos de fauna do solo: Diplura, Protura, Isopoda, Nematoda, Oligocheta, indeterminados. 
* Diferença significativa das proporções de Mesostigmata entre ecossistemas pelo teste χ

2 no modelo GEE (P< 
0,05). 
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Interações significativas foram observadas para ecossistemas e épocas de amostragem 

(g.l. = 5; χ2 = 35,6; P = 1,1 x 10-6) e para tratamentos e épocas de amostragem (g.l. = 5; χ2 = 

26,3; P = 7,9 x 10-5) (Figura 4).  

 

 

Figura 4 - Variação da proporção (%) de Mesostigmata em relação a outros grupos de fauna de solo no interior e 
no exterior da pirâmide que se simula o efeito estufa ao longo do ano, considerando conjuntamente os 
organismos do solo de um fragmento florestal e de uma pastagem (Vereda Mundo Nuevo, Município 
La Calera, Colômbia; 2010) 

 
 
5.2.2  Abundância de espécies de Mesostigmata 

 

Observou-se um total de 479 Mesostigmata dentro e 259 fora das pirâmides. Dentro, a 

abundância de cada amostra variou entre zero e 91 indivíduos, enquanto fora, variou entre 

zero e 21 indivíduos; sendo as distribuições das abundâncias estatisticamente diferentes (g.l. = 

1; χ2 = 11,7; P = 0,00063). Não foi significativa a interação de ecossistemas e tratamentos (g.l. 

= 1; χ2 = 0,2; P = 0,66). 

 

Encontraram-se 633 Mesostigmata no fragmento florestal e 105 na pastagem. No 

primeiro ecossistema, a abundância em cada amostra variou entre zero e 91 indivíduos, 

enquanto no segundo, variou entre zero e sete indivíduos; sendo as distribuções das 

abundâncias estatisticamente diferentes (g.l. = 1; χ2 = 56,7; P = 5 x 10-14). Foi significativa a 

interação de ecossistemas e épocas de amostragem; o maior número de Mesostigmata foi 

encontrado em fevereiro, no fragmento florestal (g.l. = 5; χ2 = 41,7; P = 6,6 x 10-8). 
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5.2.3  Estágios de desenvolvimento dos Mesostigmata 

 

São considerados separadamente os dois grandes grupos de Mesostigmata encontrados 

neste estudo, Gamasina e Uropodina. 

 

Gamasina 

 

Encontrou-se um total de 263 ácaros deste grupo, em sua maioria fêmeas (Figura 5). 

Estas representaram entre 63,1 e 82,0% dos Gamasina coletados em cada tratamento dentro de 

cada ecossistema. 

 

 
Figura 5 - Proporção (%) de Gamasina nos diferentes estágios de desenvolvimento encontrados num fragmento 

florestal e numa pastagem, dentro (D) e fora (F) de pirâmides que simulam o efeito estufa (Vereda 
Mundo Nuevo, Municipio de La Calera, Colômbia; 2010) 

 

Uropodina 

 

Encontrou-se um total de 428 ácaros deste grupo, também em sua maioria fêmeas 

(Figura 6), porém em proporções muito menores que para os Gamasina. Estas representaram 

entre 33,3 e 40,0% dos Uropodina encontrados em cada tratamento dentro de cada 

ecossistema. 
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Figura 6 - Proporção (%) de Uropodina nos diferentes estágios de desenvolvimento encontrados num fragmento 

florestal e numa pastagem, dentro (D) e fora (F) de pirâmides que simulam o efeito estufa (Vereda 
Mundo Nuevo, Municipio de La Calera, Colômbia; 2010) 

 

 

5.2.4  Riqueza de espécies de Mesostigmata 

 

Em relação aos Gamasina, foram encontradas no fragmento florestal entre zero e cinco 

espécies por amostra, enquanto foram encontradas na pastagem entre zero e duas espécies por 

amostra, sendo significativa a diferença entre as distribuições do número de espécies (g.l. = 1; 

χ
2 = 11,8; P = 0,0006). Semelhantemente, encontrou-se um maior número de espécies dentro 

(zero a cinco espécies por amostra) das pirâmides que fora (zero a duas espécies por amostra) 

(g.l. = 1; χ2 = 3741; P < 2 x 10-16). Não foram detectadas interações significativa de 

ecossistemas e tratamentos (g.l. = 1; χ2 = 0,6; P = 0,45) e de tratamentos e épocas de 

amostragem (g.l. = 5; χ2 = 9,6; P = 0,09), mas foi significativa a interação de ecossistemas e 

épocas de amostragem (g.l. = 5; χ2 = 11,4; P = 0,04). 

 

No caso de Uropodina, foram encontradas no fragmento florestal entre zero e nove 

morfoespécies por amostra, enquanto na pastagem muitas amostras não tinham nenhum ácaro 

deste grupo. Em cada uma de cinco das amostras, uma única morfoespécie foi encontrada (g.l. 

= 1; χ2 = 95,58; P < 2,2 x 10-16). Embora não tenham sido encontradas diferenças 

significativas (g.l. = 1; χ2 = 2,23; P = 0,13) entre dentro (zero a nove morfoespécies por 

amostra) e fora (zero a três morfoespécies por amostra) da pirâmide, observou-se uma 

interação significativa (g.l. = 5; χ2 = 15,99; P = 0,007) de tratamentos e épocas de 

amostragem, indicando que as densidades variaram de forma diferente entre os tratamentos ao 
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longo do ano. Também observou-se uma interação significativa (g.l. = 5; χ2 = 1870,34; P < 

2,2 x 10-6) de ecossistemas e épocas de amostragem, indicando que as densidades variaram de 

forma diferente entre os ecossistemas ao longo do ano. 

 

A riqueza de espécies de Gamasina (g.l. = 5; χ2 = 22,7; P = 0,0004) e de Uropodina 

(g.l. = 5; χ2 = 109,91; P < 2.2 x 10-16) foram significativamente diferentes ao longo das épocas 

de amostragem. 

 

 

5.2.5  Composição dos Mesostigmata  

 

Das espécies de Gamasina encontradas, 18 foram exclusivas do fragmento florestal e 

13 da pastagem. Fora das pirâmides, encontraram-se quatro espécies que não foram 

encontradas dentro destas. Destas, somente Arctoseius semiscissus foi encontrado tanto no 

fragmento florestal quanto na pastagem. Dentro das pirâmides, 21 espécies foram exclusivas, 

das quais só B. keegani foi encontrada tanto no fragmento florestal quanto na pastagem. 

Apenas Veigaia sp.1 foi encontrada nos dois tratamentos e nos dois ecossistemas (distribuição 

de espécies, Tabela 3, seção 5.1.). 

 

Avaliando a similaridade em relação às composições e abundâncias das espécies entre 

os distintos tratamentos e ecossistemas, maior semelhança (67,9%) foi observada entre as 

amostras do fragmento florestal (dentro e fora das pirâmides). O conjunto destas, por sua vez, 

mostrou-se mais semelhante (25%) às amostras de fora das pirâmides da pastagem (Figura 7).  
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No caso dos ácaros Uropodina, somente duas morfoespécies foram exclusivas da 

pastagem e só uma foi compartilhada pelos dois ecossistemas. As morfoespécies restantes 

foram encontradas exclusivamente no fragmento florestal (distribuição de morfoespécies, 

Tabela 4, seção 5.1). Destas, unicamente quatro foram exclusivas das amostras dentro da 

pirâmide e só uma foi exclusiva das amostras fora das pirâmides. As duas morfoespécies 

exclusivas da pastagem foram encontradas tanto dentro quanto fora das pirâmides. 

 

Ao analisar a similaridade entre as composições e abundâncias das morfoespécies de 

Uropodina dos distintos tratamentos e ecossistemas, observou-se uma maior semelhança 

(73,6%) entre as amostras do fragmento florestal (dentro e fora das pirâmides) (Figura 8). 

Também observou-se uma alta semelhança entre as amostras da pastagem (dentro e fora das 

pirâmides) devido à baixa representatividade deste grupo de Mesostigmata neste ecossistema 

(Figura 8). O índice de similaridade entre o fragmento florestal e a pastagem foi inferior a 

10%. 
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Figura 7 - Similaridade de um fragmento florestal e uma pastagem dentro (D) e fora (F) de pirâmides que simulam o 
efeito estufa, com base na composição de espécies de Gamasina (Vereda Mundo Nuevo, Municipio La 
Calera, Colombia). Similaridade calculada com o índice de Morisita 
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5.3 Características físico-químicas do solo  

 

O solo de todas as amostras do fragmento florestal e da pastagem foi classificado 

como franco-arenoso ou areia-franco devido ao baixo conteúdo de argila. Igualmente, o solo 

de todas as amostras de ambos os ecossistemas foi classificado como não salino por ter 

condutividade elétrica menor que 0.98 dS/m (USDA, 1999) em todas as amostras coletadas. 

 

 

5.3.1  Diferenças entre os parâmetros isolados considerando conjuntamente as várias 

épocas de amostragem 

 

Os valores médios de cada um das variáveis físico-químicas são apresentados na 

tabela 6. Diferenças significativas foram observadas apenas entre dentro e fora das pirâmides 

simulando o efeito estufa, em relação às variáveis de pH e a proporção de partículas entre 53 e 

300 µm (Tabela 6).  
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Figura 8 - Similaridade de um fragmento florestal e uma pastagem dentro (D) e fora (F) de pirâmides que simulam 
o efeito estufa, com base na composição de espécies de Uropodina (Vereda Mundo Nuevo, Municipio 
La Calera, Colombia). Similaridade calculada com o índice de Morisita 
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Por outro lado, diferenças significativas foram observadas para a maioria das variáveis 

físico-químicas entre o fragmento florestal e a pastagem, observando-se valores mais elevados 

na pastagem para pH, proporção de partículas entre 300 e 600 µm, proporção de partículas 

entre 53 e 300 µm, e proporção de partículas menores a 53 µm. Somente a temperatura, 

proporção de matéria orgânica e proporção de partículas maiores que 1,18 mm foram maiores 

no fragmento florestal que na pastagem (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Valor médio das variáveis físico-químicas do solo (± erro padrão) em cada tratamento, considerando 
conjuntamente um fragmento florestal e uma pastagem, e em cada ecossistema, considerando 
conjuntamente os tratamentos (Vereda Mundo Nuevo, Município La Calera, Colômbia; 2010) 

 Tratamento  Ecossistema 

 Fora Dentro 
Fragmento 

florestal Pastagem 
Temperatura ( oC) 12,3 ± 0,2 12,5 ± 0,3 10,4 ± 0,1* 14,4 ± 0,2* 
Ph 4,8 ± 0,1* 5 ± 0,1* 4,3 ± 0* 5,4 ± 0* 
Umidade (%) 60,3 ± 1,5 59,6 ± 1,4 63,6 ± 1,4 56,2 ± 1,4 
Matéria orgânica (%) 43 ± 2,2 43,3 ± 2,1 54,8 ± 2,2* 31,4 ± 1,4* 
Partículas maiores que 1,18 mm (%)  45,2 ± 1,2 44,6 ± 1 50,1 ± 1,2* 39,7 ± 0,7* 
Partículas entre 600 µm e 1,18 mm (%)  20,1 ± 0,6 19,1 ± 0,4 19,3 ± 0,6 19,9 ± 0,3 
Partículas entre 300 µm e 600 µm (%)  13,9 ± 0,5 14,5 ± 0,4 11,9 ± 0,5* 16,5 ± 0,3* 
Partículas entre 53 µm e 300 µm (%)  14,2 ± 0,7* 15 ± 0,6* 11,4 ± 0,6* 17,7 ± 0,5* 
Partículas menores a 53 µm (%)  3,6 ± 0,3 3,8 ± 0,3 2,3 ± 0,2* 5,1 ± 0,4* 

* Diferenças significativas pelo teste χ2 no modelo GEE (P< 0,05). 
 

 

 

5.3.2  Variações dos parâmetros ao longo das épocas de amostragem 

 

Para todas as variáveis físico-quimicas consideradas foram significativas as variações 

ao longo das épocas de amostragem (Figura 9): temperatura (g.l. = 5; χ2 = 357,17; P = 2,2 x 

10-16), pH (g.l. = 5; χ2 = 654,2; P < 2,2 x 10-16), umidade (g.l. = 5; χ2 = 1031,99; P < 2,2 x 10-

16), proporção matéria orgânica (g.l. = 5; χ2 = 4,23; P = 3,32 x 10-8), proporção de partículas 

maiores que 1,18 mm (g.l. = 5; χ2 = 32,42; P = 4,91 x 10-6), proporção de partículas entre 600 

µm e 1,18 mm (g.l. = 5; χ2 = 187,44; P < 2,2 x 10-16), proporção de partículas entre 300 e 600 

µm (g.l. = 5; χ2 = 189,98; P < 2,2 x 10-16), proporção de partículas entre 53 e 300 µm (g.l. = 5; 

χ
2 = 116,69; P < 2,2 x 10-16), proporção de partículas menores que 53 µm (g.l. = 5; χ2 = 63,49; 

P = 2,3 x 10-12). 
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Figura 9 - Variação média de a. temperatura, b. pH, c. proporção de umidade, d. proporção de matéria orgânica, 
e. P > 1,18 mm = proporção de partículas maiores que 1,18 mm, f. P 600 µm - 1,18 mm = proporção 
de partículas entre 600 µm e 1,18 mm, g. P 300 - 600 µm = proporção de partículas entre 300 e 600 
µm, h. P 53 - 300 µm = proporção de partículas entre 53 e 300 µm, i. P < 53 µm = proporção de 
partículas menores que 53 µm, considerando conjuntamente tratamentos e ecossistemas ao longo das 
épocas de amostragem (Vereda Mundo Nuevo, Município La Calera, Colômbia; 2010) 
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5.3.3  Interações de fatores 

 

As seguintes interações foram significativas em relação aos fatores citados: 

tratamentos e ecossistemas – temperatura (g.l. = 1; χ2 = 10,68; P = 0,001), umidade (g.l. = 1; 

χ
2 = 8,93; P = 0,002), proporção de partículas maiores que 1,18 mm (g.l. = 1; χ2 = 12,66; P = 

0,0004) e proporção de partículas entre 300 e 600 um (g.l. = 1; χ2 = 7,94; P = 0,005); 

tratamentos e épocas de amostragem – temperatura (g.l. = 5; χ2 = 15,72; P = 0,007), pH (g.l. = 

5; χ2 = 26,12; P = 8,46 x 10-5), proporção de partículas entre 600 µm e 1,18 mm (g.l. = 5; χ2 = 

11,43; P = 0,04) e proporção de partículas menores que 53 µm (g.l. = 5; χ2 = 19,32; P = 

0,002); ecossistemas e épocas de amostragem – temperatura (g.l. = 1; χ2 = 1020,04; P < 2,2 x 

10-16), pH (g.l. = 5; χ2 = 28,92; P = 8,46 x 10-5), proporção de matéria orgânica (g.l. = 5; χ2 = 

86,75; P < 2,2 x 10-16), proporção de partículas maiores que 1,18 mm (g.l. = 5; χ2 = 89,44; P < 

2,2 x 10-16), proporção de partículas entre 600 µm e 1,18 mm (g.l. = 5; χ2 = 22,47; P = 

0,0004), proporção de partículas entre 300 e 600 µm (g.l. = 5; χ2 = 20,91; P = 0,0008), 

proporção de partículas entre 53 e 300 µm (g.l. = 5; χ2 = 47,9; P = 3,71 x 10-9) e proporção de 

partículas menores que 53 µm (g.l. = 5; χ2 = 278,39; P < 2,2 x 10-16). 

 

As seguintes interações não foram significativas em relação aos fatores citados: 

tratamentos e ecossistemas – pH (g.l. = 1; χ2 = 1,65; P = 0,19), proporção de matéria orgânica 

(g.l. = 1; χ2 = 1,07; P = 0,299), proporção de partículas entre 600 µm e 1,18 mm (g.l. = 1; χ2 = 

1,31; P = 0,25), proporção de partículas entre 53 e 300 µm (g.l. = 1; χ2 = 0,45; P = 0,5) e 

proporção de partículas menores que 53 µm (g.l. = 1; χ2 = 2,72; P = 0,09); tratamentos e 

épocas de amostragem – umidade (g.l. = 5; χ2 = 5,5; P = 0,36), proporção de matéria orgânica 

(g.l. = 5; χ2 = 9,39; P = 0,09), proporção de partículas maiores que 1,18 mm (g.l. = 5; χ2 = 

1,71; P = 0,89), proporção de partículas entre 300 e 600 µm (g.l. = 5; χ2 = 6,45; P = 0,26) e 

proporção de partículas entre 53 e 300 µm (g.l. = 5; χ2 = 2,06; P = 0,84); ecossistemas e 

épocas de amostragem – umidade (g.l. = 5; χ2 = 9,43; P = 0,09). 

 

 

5.4 Relação entre características físico-químicas do solo, abundância e riqueza de 

Mesostigmata e outros organismos 

 

Poucas foram as correlações significativas entre as variáveis físico-químicas e a 

riqueza (número de espécies) de Gamasina e Uropodina e entre aquelas variáveis e a 
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abundância destes e de outros grupos da fauna encontrada (Tabela 7). Quando significativas, 

as correlações foram sempre baixas. 

 
 

Tabela 7 - Correlação (Spearman) entre variáveis físico-químicas e riqueza (número de espécies) de Gamasina e 
Uropodina ou abundância dos grupos da fauna, considerando conjuntamente todos os organismos 
coletados em um fragmento florestal e em uma pastagem dentro e fora de pirâmides simulando o 
efeito estufa (Vereda Mundo Nuevo, Municipio La Calera, Colômbia; 2010) 

 Ph 
% 

umidade 
%MO  

%>1.18 

mm 
%600µm 

- 1.18 mm 
%300 - 

600 µm 
%53 - 

300 µm 
%< 53 

µm 
Temp 

Número de Espécies 

Gamasina -0,101 0,104 0,109 -0,039 0,040 -0,001 0,051 -0,100 -0,107 

Uropodina -0,458 0,162* 0,399 0,166* -0,135* -0,366 -0,362 -0,332 -0,504 

Abundância 

Mesostigmata -0,346 0,181 0,335 0,105 -0,081 -0,261 -0,210 -0,256 -0,398 

Astigmata -0,003 0,019 -0,028 -0,060 -0,160* -0,019 0,099 0,027 0,073 

Collembola -0,069 0,300 0,260 0,010 -0,039 -0,070 -0,068 -0,249 -0,160* 

Oribatida  -0,172* 0,245 0,277 -0,024 -0,217 -0,174* -0,039 -0,242 -0,226 

Prostigmata 0,034 -0,025 -0,068 -0,171* -0,264 -0,045 0,220 0,093 0,090 

Insecta -0,120 0,008 0,227 0,077 -0,057 -0,091 -0,115 -0,169* -0,121 

Myriapoda  0,021 0,018 0,135* -0,023 0,029 -0,016 -0,036 -0,041 -0,006 

Outros 
Arachnida 

-0,182 0,118 0,292 0,018 -0,131 -0,236 -0,197 -0,202 -0,197 

+Outros -0,109 -0,059 0,146* 0,016 -0,065 -0,138* -0,086 -0,046 -0,119 
*Correlação significativa a 0,05; + Outros grupos da fauna do solo: Diplura, Protura, Isopoda, Nematoda, 
Oligocheta, indeterminados 

 

Ao realizar a regressão para explicar a riqueza de Gamasina e Uropodina e a 

abundância de Mesostigmata com as variáveis físico-químicas medidas, os valores de R2 

foram muito baixos (abaixo de 0,2), sendo o critério de Akaike muito elevado, razão pela qual 

os modelos determinados pela análise não são aqui apresentados. 

 

Ao realizar a Análise de Correspondência Canônica (CCA) feita com o objetivo de 

entender a relação entre a composição das espécies de Gamasina e as variáveis físico-

químicas, as únicas espécies consideradas (representadas por mais de três indivíduos) foram 

Arctoseius semiscissus, Protogamasellus sp.1, Cheiroseius sp.1, Gaeolaelaps sp.1, Oloopticus 

sp.1, Oloopticus sp.2, Proctolaelaps n.sp., Desectophis n.sp., Multidentorhodacarus n.sp. e 

Veigaia sp.1. Semelhantemente, a única variável físico-química utilizada na análise foi o pH 
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por ser este o único fator significativo na determinação da ocorrência e abundância de cada 

espécie (g.l. = 1; AIC= 127,77; F = 3.12; No. de permutações=199; P = 0,005) como 

determinado pelo teste de permutações (método de re-amostragem). 

 

As amostras do fragmento florestal estão concentradas no lado direito da figura 

enquanto as amostras da pastagem tendem a estar do lado esquerdo (Figura 10). Isto indica 

que o fragmento florestal tem uma tendência a apresentar valores menores de pH do que 

registrados na pastagem. As espécies presentes neste ambiente são principalmente as duas 

espécies de Oloopticus, Proctolaelaps n.sp. e Arctoseius semiscissus (espécies com uma 

correlação negativa com o pH). Semelhantemente, observou-se que as amostras coletadas 

dentro das pirâmides do fragmento florestal tendem a apresentar valores de pH maiores do 

que as amostras de fora, no mesmo ecossistema. 

 

Ao contrário das quatro espécies anteriormente citadas, Protogamasellus sp.1 se 

correlacionou positivamente com o pH, sendo portanto encontrada em maior proporção na 

pastagem, ambiente em que o pH era mais alto (embora ainda baixo em valores absolutos, isto 

é, no máximo 6.3). A análise dos dados brutos das avaliações permitiu determinar a existência 

de nove indivíduos desta espécie dentro das pirâmides e somente um indivíduo fora, em todos 

os casos, em amostras da pastagem. 

 

Veigaia sp. 1 mostrou ser uma espécie mais tolerante às variações de pH, por estar 

presente em amostras com pH entre 3,5 e 5,8 e, conseqüentemente, tanto no fragmento 

florestal quanto na pastagem.  
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Figura 10 - Análise de Correspondência Canônica (CCA) entre as espécies de Gamasina representadas por mais 
de três indivíduos e a variável físico-química significativa (pH) no fragmento florestal e na pastagem 
dentro e fora de pirâmides simulando o efeito estufa (Vereda Mundo Nuevo, Municipio de La 
Calera, Colômbia; 2010).  = Fragmento florestal dentro da pirâmide,  = Fragmento florestal fora 
da pirâmide,  = Pastagem dentro da pirâmide,  = Pastagem fora da pirâmide. A = 
Protogamasellus sp.1, B = Arctoseius semiscissus, C = Veigaia sp.1, D = Multidentorhodacarus 
n.sp., E = Oloopticus sp.1, F = Oloopticus sp.2, G = Proctolaelaps n.sp 

 

Ao realizar a Análise de Correspondência Canônica (CCA) para avaliar a relação entre 

a composição das morfoespécies de Uropodina e as variáveis físico-químicas, as únicas 

morfoespécies consideradas (representadas por mais de três indivíduos) foram Uropodina 

sp.2–sp.9, sp.11, sp.12, sp.14, sp.16 e sp.18. Apenas a umidade (g.l. = 1; AIC = 167,33; F = 

2.08; No. de permutações =199; P = 0,02) e a matéria orgânica (g.l. = 1; AIC = 167,18; F = 

1,93; No. de permutações =199; P = 0,02) mostraram-se como variáveis físico-químicas 

significativas na determinação da ocorrência e abundância de cada espécie. 

 

Por serem os Uropodina encontrados predominantemente no fragmento florestal, a 

análise envolveu quase que exclusivamente amostras do fragmento florestal; na pastagem, 

uma única morfoespécie de Uropodina foi encontrada em número superior a três indivíduos, 

todos em uma única amostra, incluída na análise. Observou-se que em geral as amostras do 

fragmento florestal foram distribuídas aleatoriamente no gráfico (Figura 11), indicando que, 

tanto dentro quanto fora das pirâmides, não existe uma tendência das amostras coletadas em 

relação à concentração de matéria orgânica ou aos níveis de umidade; como resultado, a 

predominância das espécies de Uropodina também variaram nas distintas amostras. A única 

amostra de pastagem representada na análise foi coletada dentro de uma pirâmide; esta 
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continha uma morfoespécie coletada também no fragmento florestal, Uropodina sp.7. A 

análise dos dados brutos permitiu verificar que esta morfoespécie estava presente em 

ambientes com níveis de umidade variando entre 50,7 e 79,3 % e concentração de matéria 

orgânica variando entre 30,5 e 47,3 %. 

 

 

Figura 11 - Análise de Correspondência Canônica (CCA) entre as espécies mais abundantes de Uropodina e 
variáveis físico-químicas significativas (matéria orgânica e umidade) em um fragmento florestal e 
em uma pastagem, dentro e fora de pirâmides simulando o efeito estufa (Vereda Mundo Nuevo, 
Municipio de La Calera, Colômbia; 2010).  = Fragmento florestal dentro da pirâmide,  = 
Fragmento florestal fora da pirâmide,  = Pastagem dentro da pirâmide, = Pastagem fora da 
pirâmide, umi = umidade, MO = matéria orgânica 

 

 



 

 

85

6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Avaliação dos Mesostigmata 

 

Muito provavelmente, a metodologia de coleta utilizada neste estudo subestimou as 

reais densidades dos Gamasina e dos Uropodina. Estudos conduzidos por Silva (2002) na 

Mata Atlântica, região costeira do estado de São Paulo, sugeriram que a grande maioria dos 

Mesostigmata é encontrada no folhedo e nos primeiros centímetros da superfície do solo. No 

presente estudo, cada amostra tomada para a coleta dos ácaros correspondeu a uma área 

superficial de apenas cerca de 19,64 cm2 e a uma profundidade de 15 cm. Pela distribuição 

dos ácaros edáficos determinada por Silva (2002) deduz-se que quanto menor a relação entre 

a área superficial e a profundidade da amostra, menor será a densidade estimada. De qualquer 

maneira, a menor densidade destes ácaros na região andina colombiana que em outros locais 

seria esperada, considerando as condições climáticas prevalentes naquela região, em função 

da elevada altitude, como indicado pelos valores das temperaturas médias durante o período 

da coleta. 

 

Levando em consideração o tamanho das amostras utilizadas para a avaliação dos 

organismos presentes no solo no presente estudo, conclui-se que a densidade média 

encontrada foi de aproximadamente 3.056 indivíduos/m2 no fragmento florestal e 509 

indivíduos/m2 na pastagem. Estes números são comparáveis aos relatados por Illig et al. 

(2010) em um estudo conduzido nas encostas orientais dos Andes do sul do Equador. Os 

autores encontraram pouco menos de 2.000 Gamasina/m2 e pouco menos de 1.000 Uropodina 

/m2 no solo de uma floresta a 2300 m de altura na Reserva Biológica San Francisco (RBSF). 

Estas densidades são baixas, comparadas com os valores encontrados por Pérez-Velasquez et 

al. (2011) na Reserva Biológica San Angel (REPSA), localizada no campus central da 

Universidad Nacional Autónoma de México, México. Neste estudo, os autores encontraram 

uma abundância média de cerca de 7.153 Mesostigmata/m2 de solo. Koehler (1999) também 

relatou a ocorrência 10.000 Gamasina/m2 e 5.000 Uropodina/m2 em pastagem natural na 

Alemanha. 
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6.1.1 Efeito da mudança edafo-climática na prevalência dos Mesostigmata 

 

Considerando conjuntamente todas as épocas de coleta e os dois ecossistemas, a 

primeira hipótese deste estudo não foi confirmada, de vez que não foi significativa a diferença 

entre as proporções de Mesostigmata dentro e fora das pirâmides.  

 

O efeito significativo da interação de tratamentos e épocas de coleta está ligado à 

variação em sentidos opostos da proporção de Mesostigmata nos dois tratamentos, observada 

ao longo do período de observação. Os meses de maiores proporções de Mesostigmata dentro 

das pirâmides (fevereiro, agosto e dezembro) foram também aqueles em que ocorreram baixos 

níveis de precipitação. As possíveis razões para este padrão podem estar ligadas à migração 

dos organismos para dentro das pirâmides ou ao favorecimento da multiplicação destes 

naquele tratamento. Poder-se-ia imaginar que os Mesostigmata migrassem para o interior das 

pirâmides durante os meses mais secos, possivelmente em função dos maiores níveis de 

temperatura ou umidade aí predominantes, que não puderam ser detectados no presente 

estudo pela metodologia empregada. Pelas mesmas razões, poder-se-ia imaginar que a 

capacidade de multiplicação destes ácaros aumentasse nestes períodos dentro das pirâmides. 

Por outro lado, a diminuição das proporções dos Mesostigmata no interior das pirâmides 

durante os meses de maior precipitação poderia estar ligada à migração de parte da população 

e/ou ao aumento de populações de outros organismos que foram especialmente favorecidos 

pelas condições dentro das pirâmides durante o período de maior precipitação. Observou-se 

um aumento na proporção de Oribatida e Collembola em abril e dos insetos em outubro 

dentro das pirâmides, seguramente favorecidos pelo aumento da precipitação e 

conseqüentemente da umidade acima dos valores anteriores, e assim diminuindo a proporção 

dos Mesostigmata.  

 

Devido à mudança observada na proporção de Mesostigmata nas coletas, pode se dizer 

que as condições ambientais foram fundamentais. Além disso, a variação dos recursos, tais 

como presas e material vegetal morto, e de outras condições do solo podem ser os fatores que 

determinaram a migração horizontal, além de taxas de natalidade e mortalidade durante o ano 

e, portanto, a variação da proporção de Mesostigmata (PETERSEN; LUXTON, 1982). 
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6.1.2 Efeito da mudança edafo-climática na abundância e número de espécies de 

Mesostigmata 

 

A segunda hipótese considerada neste estudo foi parcialmente confirmada; não apenas 

aumentou a abundância dos Mesostigmata dentro das pirâmides, mas também aumentou a 

riqueza de espécies de Gamasina. Estes resultados também podem ser conseqüência da 

migração dos Mesostigmata para dentro das pirâmides, e/ou um aumento de sua capacidade 

de multiplicação nestas. 

 

O aumento de recursos alimentares pode explicar a maior abundância de Mesostigmata 

e o maior número de espécies de Gamasina dentro das pirâmides. Este fato poderia estar 

relacionado à redução da competição intra- e inter-específica, devido ao aumento de recursos 

e microhabitats (GILLER, 1996; WALTER; PROCTOR, 1999), permitindo o aumento da 

densidade de espécies raras e comuns. Como exemplo, Eisenhauer et al. (2012) verificaram 

uma relação entre o aumento da abundância de Gamasida e o aumento da abundância de 

microartrópodes detritívoros com manipulação de níveis de nitrogênio e CO2 numa pastagem 

secundária. Estes últimos autores sugeriram que a elevação da rizodeposição (liberação de 

componentes orgânicos no seu ambiente circundante) com a elevação dos níveis de CO2 afeta 

a biomassa microbiana, as densidades de ciliados e de microartrópodes detritívoros e a 

riqueza de microartrópodes. A concentração de CO2 não foi avaliada no presente estudo.  

 

A migração de espécies pelo deslocamento vertical dos limites geográficos dos 

ecossistemas andinos é uma das principais conseqüências presumidas das mudanças 

climáticas (WALTHER et al., 2002). Conseqüências da migração podem ser o deslocamento 

de outras espécies do mesmo nível trófico, sua predação (MOONEY; CLELAND, 2001) ou 

seu papel como presa para outras espécies aí existentes. Deve ser considerado que este 

trabalho avaliou as variações numa escala pequena, devido às dimensões cobertas pelas 

pirâmides, e a presumível migração dos ácaros foi observada nesta escala. É possível que os 

resultados sejam diferentes numa escala maior, considerando a reduzida capacidade de 

dispersão dos ácaros em relação a outros animais. 

 

Os fatores citados anteriormente como causa do aumento da abundância e número de 

espécies de Mesostigmata são efeito de mudanças nas condições no solo pela presença das 

pirâmides. Múltiplos trabalhos tem relacionado a resposta dos organismos dos solo com 
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variáveis como a temperatura (SJURSEN; MICHELSEN; JONASSON, 2005; SJURSEN; 

MICHELSEN; HOLMSTRUP, 2005; DOLLERY; HODKINSON; JÓNSDÓTTIR, 2006; 

BOKHORST et al., 2008, 2012; XU et al., 2012) e teor de umidade (HARTE; RAWA; 

PRICE, 1996; O´LEAR; BLAIR, 1999; CONVEY et al., 2002; LINDBERG; ENGTSSON; 

PERSSON, 2002; TAYLOR; WOLTERS, 2005; TSIAFOULI et al., 2005; McGEOCH et al., 

2006; KARDOL et al., 2011; XU et al., 2012) do solo.  

 

A falta de correlação entre a temperatura do solo e as variáveis bióticas avaliadas 

(abundância de Mesostigmata, riqueza de espécies de Gamasina e de morfoespécies de 

Uropodina) pode ser devida a diversas razões. Em primeiro lugar, a temperatura do solo 

medida no momento da coleta pode não ter sido representativa da temperatura média das 

amostras ao longo do experimento. Infelizmente não foi possível medir a temperatura ao 

longo do tempo pela falta de equipamentos adequados. Além disso, a precipitação mudou 

radicalmente a partir da segunda coleta de amostras, verificando-se a partir de então uma 

mudança na temperatura.  

 

A época de amostragem mostrou ser um fator importante na riqueza de espécies de 

Uropodina e na proporção de Mesostigmata em relação a outros grupos de fauna do solo. Em 

diferentes estudos, a época de coleta tem se mostrado um fator importante sobre o efeito que 

tem o tratamento de simulação de mudança climática, seja a temperatura (HARTE; RAWA; 

PRICE, 1996), umidade (mudanças de precipitação) (O´LEAR; BLAIR, 1999) ou 

concentração de CO2 (HAIMI et al., 2005).  

 

A interação significativa entre tratamentos e época de coleta para a riqueza de 

Uropodina pode ser conseqüência da maior sensibilidade deste grupo às mudanças na 

umidade. A relação deste grupo com esta variável foi observada na análise de 

correspondências canônicas, sendo esta uma das duas variáveis significativamente 

relacionadas com a ocorrência das morfoespécies mais abundantes deste grupo. A importância 

do teor de matéria orgânica na ocorrência de ácaros deste grupo, determinada na análise de 

correspondências canônicas deste estudo também havia sido relatada por Koehler (1997, 

1999) em uma revisão de estudos de Mesostigmata (Gamasina e Uropodina). A ocorrência 

quase que exclusiva dos Uropodina no fragmento florestal está relacionada ao teor muito 

maior da matéria orgânica no solo deste ecossistema, como foi observada na relação das 

espécies mais abundantes com esta variável físico-química.  
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A relação observada entre o pH, uma das variáveis que mostrou uma ligeira alteração 

com a presença das pirâmides, e a presença e distribuição de algumas espécies de Gamasina 

dentro e fora das pirâmides no fragmento florestal e na pastagem, sugere que esta variável 

seria boa indicadora de mudanças em processos do solo que podem afetar a fauna. Oloopticus 

sp.1,  Oloopticus sp.2, Proctolaelaps n.sp. e Arctoseius semiscissus mostraram ser espécies de 

ambientes mais conservados e de baixos valores de pH, característico do fragmento florestal. 

No entanto, Oloopticus sp.1 e Proctolaelaps n.sp. foram encontradas dentro das pirâmides, 

onde o pH foi ligeiramente maior do que fora. Por outro lado, Protogamasellus sp.1 foi 

encontrado exclusivamente na pastagem, caracterizado por pH mais elevado do que no 

fragmento florestal. 

 

As relações entre algumas espécies e o pH do solo observadas na análise de 

correspondências canônicas e a falta de correlação de Mesostigmata como grande grupo com 

qualquer variável físico-química sugerem que as respostas às alterações causadas pelo efeito 

estufa são espécie-específica e não grupo-específicas, como era esperado. Isto foi também 

demonstrado pela falta de correlação entre as variáveis físico-químicas e tanto a densidade 

quanto a riqueza de Mesostigmata como um todo, em contraste com as correlações 

significativas entre algumas espécies de Gamasina e pH e entre algumas morfoespécies de 

Uropodina e tanto matéria orgânica quanto umidade. 

 

 

6.1.3 Importância do ecossistema no efeito da mudança edafo-climática sobre os 

Mesostigmata 

 

A terceira hipótese, que previa efeitos diferentes em cada ecossistema da mudança dos 

fatores edafo-climáticos sobre os Mesostigmata, não foi confirmada, por não ter sido 

detectada interação significativa entre o tratamento e os ecossistemas para as variáveis 

bióticas avaliadas (proporção de Mesostigmata, densidade de Mesostigmata e número de 

espécies de Gamasina e Uropodina). 

 

Este resultado pode estar relacionado à curta duração do trabalho ou às grandes 

flutuações do clima no período em que o trabalho foi realizado, especialmente da 

precipitação. O efeito da duração do experimento tem se mostrado diferente em distintos 

estudos, dependendo do ecossistema considerado. Sjursen, Michelsen e Jonasson (2005) 
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encontraram respostas diferentes dos microartrópodes em três diferentes ecossistemas em que 

se promoveu o aumento da temperatura e da disponibilidade de nutrientes no solo no norte da 

Lapônia sueca. Os autores verificaram que Gamasina não mostrou diferenças entre os 

tratamentos em um experimento que havia sido estabelecido 12 anos antes. Observaram 

porém, um aumento da abundância de Mesostigmata devido à fertilização numa Tundra 

alpina, em um experimento de 11 anos de duração. Observaram ainda efeitos significativos 

que variaram ano a ano em um experimento estabelecido três anos antes em uma floresta de 

bétulas, também no norte da Lapônia sueca. Em experimentos realizados em ecossistemas 

com vegetação fechada e aberta nas Ilhas Malvinas e na Ilha Signy, Bokhorst et al. (2008) não 

observaram efeitos significativos em estudos de simulação do efeito estufa sobre Collembola 

e diferentes grupos de ácaros em um experimento conduzido durante três anos. 

 

Portanto, parece realmente mais provável que a falta de interação significativa entre 

tratamentos e ecossistemas se deva às grandes flutuações do clima. O período de condução 

deste trabalho correspondeu ao final de um ciclo do fenômeno conhecido como “El Niño” e 

ao início de um ciclo do fenômeno conhecido como “La Niña” (IDEAM, 2010a, 2010b).  

 

Em conclusão, não é ainda possível rejeitar a hipótese de um efeito diferente em cada 

ecossistema da simulação do efeito estufa sobre os Mesostigmata pelas condições que se 

apresentaram durante os experimentos nestes ecossistemas. A condução de um experimento 

por um período mais longo seria muito desejável, para reduzir o efeito das flutuações 

anormais do clima e permitir a acumulação dos efeitos sobre os ácaros e sua mais fácil 

constatação.  

 

 

6.1.4 Efeito da mudança edafo-climática na composição dos Mesostigmata 

 

Em relação aos Gamasina, a quarta hipótese foi confirmada para o fragmento florestal, 

em que o nível de similaridade entre os tratamentos (dentro e fora das pirâmides) foi alto 

(0.68), mas não em relação à pastagem, em que o nível de similaridade entre os tratamentos 

foi baixo (0.10).  Estes valores indicam que no fragmento florestal o efeito estufa simulado 

causou uma alteração relativamente pequena na composição das espécies, mas o contrário se 

deu na pastagem.   
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A maior similaridade entre a composição faunística fora das pirâmides na pastagem 

com a composição faunística dentro e fora das pirâmides no fragmento florestal se deve 

principalmente à presença e abundância de Arctoseius semiscissus mais que ao número de 

espécies em comum. Embora o número de espécies em ambos os tratamentos na pastagem 

tenha sido maior (seis espécies) que o número de espécies encontradas fora das pirâmides na 

pastagem e o fragmento florestal (três espécies), as abundâncias das espécies da pastagem 

foram baixas. Arctoseius semiscissus, uma das espécies coletada fora das pirâmides tanto no 

fragmento florestal quanto na pastagem, mostrou uma abundância relativamente alta, o que 

contribuiu à determinação de uma maior similaridade fora das pirâmides da pastagem com 

ambos os tratamentos do fragmento florestal. O índice de similaridade utilizado relaciona as 

abundâncias de cada espécie com as abundâncias relativas dessa espécie (em cada 

ecossistema e tratamento) e o total de todas as espécies (VILLARREAL et al., 2006), 

mostrando assim uma maior similaridade se a espécie for abundante.  

 

Em relação aos Uropodina, a quarta hipótese foi numericamente confirmada tanto para 

o fragmento florestal quanto para a pastagem, pelos valores relativamente altos dos 

respectivos níveis de similaridade entre os tratamentos (0.74 e 0.81, respectivamente). Há que 

se considerar entretanto que poucos indivíduos de poucas espécies foram encontrados na 

pastagem, tanto dentro como fora das pirâmides, o que certamente influenciou o valor do 

índice de similaridade determinado para os tratamentos deste ecossistema, em que a 

similaridade foi afetada pela baixa diversidade e abundância destes ácaros.  

 

 

6.2 Gamasina encontrados 

 

De acordo com o esperado, varias espécies novas de Gamasina foram encontradas, 

assim como espécies relatadas em outras regiões do globo, em que as condições edafo-

climáticas podem ser semelhantes às da região em que foram coletadas as amostras. Algumas 

espécies encontradas neste estudo são semelhantes às encontradas em países vizinhos da 

Colômbia, mas a brevidade das descrições originais não permitiu seu reconhecimento. 

Acredita-se que o número de espécies semelhantes ou idênticas será ainda maior que relatado 

neste trabalho, quando puderem ser examinados os tipos de espécies já descritas. 
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Das espécies encontradas, é importante ressaltar A. semiscissus (Berlese, 1892), 

relatada principalmente em países europeus (KALÚZ; FENDA, 2005; BRITTO, 2011) e 

Austrália (HALLIDAY; WALTER; LINDQUIST, 1998). Em geral, as espécies deste gênero 

têm sido relatadas quase que exclusivamente em regiões de clima temperado no Hemisfério 

Norte (MAKAROVA, 1999; LINDQUIST; MAKAROVA, 2012). As exceções referem-se à 

ocorrência de Arctoseius euventralis Karg, 1998 e Arctoseius latoanalis Karg, 1998 na zona 

entre Pifo e Papallacta, da província de Pichincha, Equador, de onde foram descritas. 

Semelhantemente à região considerada neste trabalho, aquela região também é de grande 

altitude (4100 m) sendo as temperaturas ainda mais baixas que as observadas neste trabalho e 

mais semelhantes às regiões temperadas. A não ocorrência destes ácaros dentro das pirâmides 

é compatível com sua possível exclusão da região em que o trabalho foi realizado, devido ao 

efeito estufa. 

 

 

A exclusividade no fragmento florestal das três espécies de Cheiroseius é compatível 

com  as espécies deste gênero têm sido citadas como abundantes principalmente no folhedo 

úmido de florestas onde possivelmente se alimentam de nematóides (WALTER, 2006). As 

espécies de Cheiroseius foram encontradas em amostras de solo com uma proporção de 

umidade de 46 a 78%. Nas Américas, espécies deste gênero tem sido descritas dos seguintes 

países: sete espécies dos Estados Unidos de America do Norte (EWING, 1913; KEEGAN, 

1946; DE LEON, 1964; BAKER; DELFINADO; ABBATIELLO, 1976; McDANIEL; 

BOLEN, 1983), seis espécies da Jamaica (EVANS; HYATT, 1960), quatro espécies da 

Argentina (EVANS; HYATT, 1960; KARG, 1979c, 1981), uma espécie do Brasil 

(MINEIRO; LINDQUIST; MORAES, 2009), cinco espécies do Chile (KARG, 1977), uma 

espécie de Cuba (KARG, 1981), 23 espécies do Equador (KARG, 1981, 1994a, 1994b, 1998a, 

2006, 2007) e duas espécies da Venezuela (KARG, 1981). Estas espécies têm sido relatadas 

em solos, musgos e folhedo, em altitudes que vão desde alguns metros acima do mar a até 

mais de 4000 m de altitude. 

 

Nenhuma das espécies de Gamasellodes e Protogamasellus (Ascidae), Blattisocius 

(Blattisociidae) ou Proctolaelaps (Melicharidae) foi antes relada na Colômbia (FLOREZ-D; 

SANCHEZ-C, 1995; BRITTO, 2011). 
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No caso das espécies de Phytoseiidae identificadas neste estudo, apenas Typhlodromus 

(Anthoseius) transvaalensis já foi relatada na Colômbia, nos departamentos de Sucre e Valle 

del Cauca (MORAES; MESA, 1988). Metaseiulus camelliae foi relatada somente no Brasil e 

nos Estados Unidos da América do Norte, em material vegetal procedente de Uruguai 

(MORAES et al., 2004).  

 

Typhlodromina conspícua tem sido relatada na América do Sul unicamente em 

Galapagos (MORAES et al., 2004). Esta foi a única espécie de Phytoseiidae encontrada no 

fragmento florestal. As espécies restantes foram coletadas prioritariamente dentro das 

pirâmides na pastagem, o que sugere que estas espécies de predadores possam estar 

diretamente favorecidas pelas condições ambientais dentro das pirâmides ou indiretamente 

pelo aumento do número de presas induzida pelas condições. Embora a família Phytoseiidae 

ocorra principalmente em plantas, também tem sido relatada em solo (MORAES; 

MCMURTRY; DENMARK, 2008).  

 

As espécies relatadas até agora de Oloopticus (Laelapidae) tem sido encontradas em 

folhedo e solo da Argentina (KARG, 1978; aproximadamente entre 422 e 876 m de altitude), 

Equador (KARG, 1997, 2000a, 2003a, 2003b, 2006; aproximadamente entre 820 e 2850 m de 

altitude) e Costa Rica (KARG, 2000a; aproximadamente entre 50 e 150 m de altitude). O 

papel que podem ter no ecossistema é ainda desconhecido. Este gênero tem um conjunto de 

características morfológicas únicas dentro da família Laelapidae, que inclui a presença de um 

escudo genitoventrianal [o que fez com que Karg (1978) o colocasse inicialmente como 

subgênero de Pseudoparasitus], setas robustas distais no tarso II, escudos pré-esternais não 

distinguíveis, deutoesterno com cinco fileiras de dentículos e uma fileira posterior lisa e mais 

estreita que as outras, e st4 aparentemente substituída por uma cavidade redonda (bst4). 

 

O outro gênero de Laelapidae encontrado neste estudo, Gaeolaelaps, também não foi 

ainda relatado na Colômbia (FLOREZ-D; SANCHEZ-C, 1995). Apenas uma espécie de 

Laelapidae (Hypoaspis meliponarum Vitzthum, 1930) foi antes relatada na Colômbia, de onde 

foi descrita. 

 

 Desectophis n. sp. (Ologamasidae) pertence a um gênero com quatro espécies 

relatadas unicamente no Equador (KARG, 1998b, 2003; KARG; SCHORLEMMER, 2011), 

em solo e folhedo úmido, semelhante às condições no fragmento florestal onde foi coletada a 
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espécie deste trabalho. Desectophis eulateris (Karg, 1998) e Desectophis flagellatus Karg & 

Schorlemmer, 2011 foram relatadas em locais com altitudes superiores a 4000 m, o que 

sugere que estas espécies estão adaptadas às condições de alta montanha. A altitude dos locais 

onde as outras duas espécies do gênero foram encontradas não é conhecida.  

 

Embora cerca de 28% das espécies conhecidas de Ologamasidae e 10% de 

Rhodacaridae tenham sido descritas de diferentes países de América do Sul (CASTILHO; 

MORAES; HALLIDAY, 2012), esta é a primeira constatação de espécies destas famílias na 

Colômbia.  

 

 

6.3 Simulação do efeito estufa 

 

Temperatura 

A temperatura mais alta na pastagem que no fragmento florestal é provavelmente 

função da incidência direta da luz solar no solo do primeiro ecossistema. As temperaturas 

determinadas no solo estiveram próximas das temperaturas do ar, medidas na Estação 

Meteorológica 2120559, do Aeropuerto Guaymaral. Isto sugere que embora a temperatura do 

solo tenha sido avaliada apenas durante o período de coleta, isto é, entre 8 e 12 horas da 

manhã, esta tenha sido próxima à média a que os ácaros tenham sido efetivamente submetidos 

ao longo do período de estudo.  

 

A interação significativa de tratamentos e épocas de amostragem sugere que a 

metodologia empregada tenha sido suficientemente eficiente para simular o efeito estufa em 

algumas épocas de amostragem. A maior diferença ocorreu em fevereiro, época em que a 

precipitação encontrava-se nos níveis mais baixos. Os aumentos da precipitação observados 

nos meses subseqüentes aparentemente reduziram o efeito do uso das pirâmides para simular 

o efeito estufa ou a alteração da temperatura.  

 

O fato de ser a interação de tratamento e ecossistema também significativa sugere que 

a cobertura vegetal também tenha influenciado o efeito da metodologia adotada, sendo as 

diferenças maiores no fragmento florestal, onde as pirâmides estavam menos expostas à 

variação diária e à convecção pela maior circulação de ar.  

 



 

 

95

A tomada da temperatura a 0-10 cm de profundidade tinha como objetivo representar o 

perfil de onde as amostras foram tomadas (0 - 15 cm de profundidade). Efeitos de alterações 

climáticas na mesofauna do solo na camada superficial de até 10 cm de profundidade tem sido 

relatados por Harte, Rawa e Price (1996) e Briones et al. (2009). No primeiro trabalho, os 

autores relataram um efeito diferente na biomassa e diversidade da mesofauna do solo em 

amostras tomadas a 9,5 cm de profundidade num prado subalpino. No segundo trabalho, os 

autores observaram uma diminuição na densidade populacional de Eupodidae, Erythraeidae e 

Ascidae entre 5 e 10 cm de profundidade, em parcelas de uma pastagem em que o solo foi 

aquecido. 

 

 

Umidade e matéria orgânica 

Os níveis significativamente mais baixos de umidade na pastagem estão 

provavelmente relacionados à maior exposição do solo deste ecossistema á ação direta da 

radiação solar e pelo tanto uma maior temperatura, permitindo assim uma taxa de evaporação 

maior que no fragmento florestal. Por outro lado, o menor teor de matéria orgânica na 

pastagem que no fragmento florestal já era esperado. A ausência de diferença significativa 

entre o teor de matéria orgânica nos distintos tratamentos sugere que o uso das pirâmides não 

alterou a somatória da quantidade e qualidade da matéria orgânica produzida em seu interior e 

daquela eventualmente introduzida nestas.  

 

 

pH 

Os níveis significativamente mais baixos do pH no fragmento florestal podem estar 

relacionados à maior concentração da matéria orgânica naquele ecossistema. Embora 

significativa, a diferença entre o pH médio dos dois tratamentos foi muito pequena (0,2). Tem 

sido determinado que a mineralização e posterior humificação da matéria orgânica promove o 

aumento dos ácidos úmicos (FASSBENDER; BORNEMISZA, 1987), reduzindo os níveis de 

pH. Tem sido verificado que o aumento do efeito estufa pode induzir mudanças no 

metabolismo dos microorganismos do solo (WHITFORD, 1992), das plantas e da rizosfera 

(LAVELLE; SPAIN, 2001), elementos implicados no ciclo de nitrogênio. Estas alterações 

afetam as taxas de mineralização do solo, e as disponibilidades das diferentes formas de 

nitrogênio (WHITFORD, 1992; SHAVER et al., 2000), induzindo alterações no pH. 

Pequenos aumentos do pH também foram verificados por Haimi et al. (2005) em câmaras 
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desenhadas para promover o aumento da temperatura e do CO2 no solo, o que sugere que o 

fenômeno observado neste estudo não é isolado e único. 

 

Composição Granulométrica 

Em relação à composição granulométrica dos solos, observou-se uma tendência à 

maior proporção de partículas de maiores dimensões no fragmento florestal, o que pode estar 

relacionado à maior agregação de partículas menores neste ecossistema, pela ação de 

diferentes organismos que seriam mais abundantes neste ecossistema, ou ao acumulo de 

partículas de materiais no processo de fragmentação. A ausência de diferença significativa 

entre as proporções das partículas de cada classe de tamanho ou a constatação de diferenças 

muito pequenas (ainda que significativa para partículas entre 53 e 300 µm) entre os 

tratamentos sugerem a pequena importância do efeito estufa sobre estas variáveis. 

Alternativamente, é possível que a diferença significativa para as partículas entre 53 e 300 µm 

seja relevante, e tal vez associada à ação da mesofauna e dos microorganismos, através das 

fezes produzidas ou de excreções que possam funcionar como agentes de ligação de partículas 

(LAVELLE; SPAIN, 2001). Pawluk (1987) relaciona diferentes agregados de pequeno 

tamanho (c.a. 46-1400 µm) com a deposição de fezes de diferentes organismos do solo como 

Collembola, Enchytraeidae e larvas de Diptera.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este é o primeiro trabalho que trata especificamente dos Mesostigmata de solo da 

Colômbia, representando os primeiros passos para o conhecimento destes ácaros neste país e 

suas implicações nos processos que sustentam os ecossistemas. 

 

A diversidade determinada para estes ácaros pode ser considerada relativamente alta, 

chamando a atenção à semelhança entre as espécies encontradas e aquelas relatadas em outras 

regiões altas (superiores a 2300 m de altitude) da América do Sul e em países temperados. 

 

O número de espécies novas encontradas também não parece uma surpresa, tendo em 

vista o reduzido esforço dispendido para o conhecimento da fauna de ácaros nas regiões altas 

da América do Sul, e a descontinuidade destas regiões em relação a outras regiões do globo 

em que predominam as baixas temperaturas. Se neste esforço amostral relativamente limitado 

várias espécies novas foram encontradas, imagina-se que muitas outras serão encontradas em 

uma prospecção mais extensiva. 

 

Conclusões definitivas sobre a identidade de diversas espécies encontradas exigirão o 

exame dos tipos de várias espécies já descritas, por serem estas descrições apresentadas de 

forma muito resumida. Isto reforça a necessidade de que as novas descrições sejam sempre 

realizadas com a apresentação de um número muito maior de detalhes, para permitir o 

reconhecimento da espécie de forma adequada. 

 

O trabalho realizado permitiu a previsão de alterações significativas em termos de 

composição faunística e abundância dos Mesostigmata com a ocorrência do efeito estufa. 

Trabalhos futuros se beneficiariam com as seguintes alterações na metodologia: a) maior 

duração do experimento; b) tomada das amostras apenas no folhedo e dos primeiros 

centímetros de superfície do solo, onde se concentram os ácaros; c) determinação mais precisa 

dos fatores edafo-climáticos, especialmente temperatura, umidade (dentro do solo, na 

superfície do solo e no ambiente) e volume de precipitação dentro e fora das pirâmides. 
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