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Though his mind is not for rent 

Don't put him down as arrogant 

His reserve, a quiet defense 

Riding out the day's events 

(...) 

 No, his mind is not for rent  

To any god or government  

Always hopeful, yet discontent  

He knows changes aren't permanent  

But change is.  

 

“Tom Sawyer” 

G. Lee, N. Peart, A. Lifeson & P. Dubois
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I. Introdução 

 

Poucos grupos animais apresentam uma diversidade tão grande quanto à 

morfologia, habitat e comportamento como a subclasse Acari (ácaros e carrapatos), 

sendo encontrados em quase todos os locais acessíveis à vida animal. Até o momento, 

cerca de 55000 espécies são conhecidas (KRANTZ, 2009).  

 No Brasil, em especial no estado de São Paulo, além dos interesses médico-

veterinário (FLECTHMANN, 1975) e agrícola (FLECHTMANN, 1977; MORAES & 

FLECHTMANN, 2008), o atual conhecimento sobre a diversidade dos ácaros vem sendo 

incrementado nos aspectos taxonômico, filogenético e biogeográfico em importantes 

ecossistemas terrestres, como no cerrado (LOFEGO et al., 2004) e mata atlântica 

(OLIVEIRA et al., 2005), além de ecossistemas aquáticos, em especial o marinho (PEPATO 

& ROCHA, 2007). Entretanto, não existem trabalhos recentes relacionados à riqueza de 

espécies da acarofauna límnica (FORNERIS, 1999), sugerindo um estado de 

conhecimento ainda incipiente desse grupo.    

 

1. Biologia dos Hydracarina 

Os ácaros límnicos, também conhecidos como Hydracarina, Hydrachnidia ou 

Hydrachnellae, são encontrados em ambientes lênticos e lóticos, geralmente associados 

a substrato lodoso ou arenoso, à rizosfera de plantas flutuantes ou a plantas submersas, 

geralmente na região litoral desses biótopos. Também podem ser encontrados em poças 

d’água temporárias e em ambientes fitotélmicos, geralmente em bromeliáceas.  

             Pertencem à corte Parasitengonina, caracterizada por um tipo de 

desenvolvimento essencialmente holometábolo e único dentro da subordem Acari: após 

emergirem dos ovos, larvas hexápodes procuram um hospedeiro apropriado e se tornam 

ectoparasitas (SMITH et al., 2010). A duração dessa fase, assim como o tipo de 

hospedeiro e os locais de inserção nele são diversos (LANCIANI, 1971; PRASAD & COOK, 

1972; SMITH, 1984; SMITH & OLIVER, 1986), como por exemplo, no interior de esponjas 

ou bivalves. Nos grupos menos derivados, em insetos das ordens Odonata e Diptera. 

Quando estão totalmente ingurgitadas, as larvas passam para um estágio quiescente, 

sendo então denominadas protoninfas. Em seguida, sofrem muda e se tornam octópodes, 

alcançando as condições de deutoninfa ativa, tritoninfa inativa e - finalmente - adulto 
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ativo. Por esta razão, adultos e ninfas ativos podem ser encontrados em um mesmo 

ambiente alimentando-se de ovos e larvas de insetos, cladóceros, ostrácodes e 

copépodes. Com menor frequência, algumas espécies predam outros ácaros e isópodes 

(WALTER & PROCTOR, 1999).  

 

2. Histórico do conhecimento de ácaros límnicos no Brasil  

Dentre as subordens de Acari, os Prostigmata são os que apresentam maior 

número de espécies aquáticas, divididas em dois grandes grupos: Halacaroidea e 

Hydracarina. Os Halacaroidea, com aproximadamente 1000 espécies, são representados 

pelas famílias Halacaridae - predominantemente marinha (BARTSCH, 1996; 2004), e 

Pezidae, esta com apenas duas espécies descritas para a água doce (Harvey, 1990).  Já os 

Hydracarina, considerados como ácaros aquáticos “verdadeiros”, incluem atualmente 

por volta de 6000 espécies, distribuídas em oito superfamílias, 57 famílias e cerca de 

420 gêneros (DI SABATINO et al., 2008); são encontrados quase exclusivamente em 

ambientes límnicos, a não ser por algumas espécies que invadiram o ambiente marinho 

secundariamente (COOK, 1974).  

O marco inicial dos estudos relacionados aos Hydracarina no Brasil data do final 

do século XIX, com a descrição de Eylais protendens, feita por BERLESE (1888). Já no 

século XX, os esforços para o conhecimento do grupo se concentraram entre as décadas 

de 1920 e 1950, com especial atenção a dois pesquisadores: Karl H. Viets e Olov 

Lundblad. 

VIETS (1927; 1933; 1935; 1936A; 1936B; 1937; 1938; 1954A; 1954B; 1959) 

descreveu 31 novas espécies, provenientes de amostras coletadas em açudes, poças 

d’água e lagoas nas regiões Norte (estado do Amazonas), Nordeste (Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) e Sul (Rio Grande do 

Sul).  

LUNDBLAD (1931; 1936; 1937; 1941; 1942; 1943A; 1943B; 1944) empreendeu 

pessoalmente uma expedição pela América do Sul, onde realizou coletas em 120 

diferentes localidades, sendo 45 delas no Paraguai e 75 nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil (44 no estado de Santa Catarina; 16 no Rio Grande do Sul; 12 no Rio de Janeiro e 

apenas três no estado de São Paulo). Neste último estado, foram listadas somente 20 

espécies dentre as 332 encontradas em todo o país.      
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Os últimos e mais recentes trabalhos sobre hidracarinos brasileiros trazem as 

descrições de Corticacarus (Lundbladacarus) schusteri e Tyrrellia petrophila, 

provenientes de amostras de uma cachoeira em Ubatuba, São Paulo (VIETS, 1977); sete 

espécies de Unionicola (Atacela) parasitas de moluscos bivalves coletados no rio Jutaí, 

município de Jutaí, Amazonas (VIDRINE, 1985) e Litarachna brasiliensis, encontrada na 

laguna Tramandaí, Imbé, Rio Grande do Sul (SMIT, 2007).    

 

3. Caracterização das áreas de estudo 

O Vale do Ribeira, composto pela bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape e 

pelo complexo estuarino-lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá, possui uma área de 

2.830.666 hectares (28.306 km
2
), sendo 1.119.133 hectares no estado do Paraná e 

1.711.533 hectares no estado de São Paulo (Figura1). Abriga 61% da mata atlântica 

remanescente do Brasil, tendo sido declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela 

UNESCO, em 1999. Apesar de constituir uma importante área estratégica para o país, 

ligando a região sudeste ao sul e sendo cortado em quase toda sua extensão pela rodovia 

federal BR-116 (Régis Bittencourt), o vale possui um grande mosaico de unidades de 

conservação, como áreas de proteção ambiental (APA’s), reservas extrativistas 

(RESEX’s) e de desenvolvimento sustentáveis (RDS’s), além de parques estaduais 

(PE’s). Entre esses últimos, destacam-se os parques estaduais da Caverna do Diabo 

(PECD), da Campina do Encantado (PECE), e da Ilha do Cardoso (PEIC). 

O PECD possui uma área de 40.219,66 ha e abrange os municípios de Barra do 

Turvo, Cajati, Eldorado e Iporanga. A vegetação predominantemente é constituída pela 

floresta ombrófila mista, sendo também encontrados campos de altitude e formações 

cársticas. Localizado no município de Pariquera-Açu, o PECE possui uma área de 

2.359,50 ha, cuja vegetação é dominada por floresta de restinga, floresta paludosa 

(bromélias), caxetal e campos de várzea. Ocupa uma extensa área na planície costeira, 

composta por sedimentos marinhos com depósitos de turfeira. Já o PEIC, com uma área 

de 13.500 ha, está localizado na extremidade sul do vale, no município de Cananéia. 

Possui grande diversidade florestal de mata atlântica costeira como a restinga, florestas 

de encosta e manguezais, sendo banhado a leste pelo oceano Atlântico, a oeste pelo 

Canal de Ararapira, a norte pela Baía de Trapandé e a sul pela Barra de Ararapira, já na 

divisa com o estado do Paraná.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Figura 1. Região do Vale do Rio Ribeira, sul do estado de São Paulo.  
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II. Objetivos 

 

Este trabalho teve por objetivo principal investigar a diversidade de Hydracarina 

em ambientes límnicos em três unidades de conservação na região do baixo rio Ribeira 

de Iguape, no estado de São Paulo. Como objetivos específicos, foram realizados: 

- um inventário das superfamílias, famílias, gêneros e espécies de ácaros límnicos 

ocorrentes na área, com a proposição de uma chave dicotômica ilustrada para sua 

identificação;  

- estudos morfológicos de representantes da superfamília Hydryphantoidea, com 

descrição das larvas de Hydryphantes ramosus Daday (Hydryphantidae) e 

Clathrosperchon minor Lundblad (Rhynchohydracaridae).   
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III. Material e Métodos 

 

Ao longo do ano de 2011 e em janeiro de 2012 foram realizadas três expedições 

de coleta à região da planície litorânea do Vale do Ribeira de Iguape, abrangendo as 

unidades de conservação Parque Estadual da Caverna do Diabo (PECD), Parque 

Estadual Campina do Encantado (PECE) e Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC). 

Nestas unidades foram identificados e georreferenciados ambientes lênticos e lóticos, 

onde foram realizadas as coletas (Tabela 1).  

Tabela1. Caracterização dos ambientes de mata atlântica, nos quais foram realizadas 

coletas de ácaros límnicos. 

Localidade Município Coordenadas Tipo de 

vegetação 

Ambiente 

aquático 

PECD, Trilha  

do Araçá 

 

Eldorado 24º38’13’’S 

48º24’04’’O 

floresta 

ombrófila mista 

lótico, riacho 

PECE, Trilha  

da Brejaúva 

Pariquera-

Açu 

24º38’37’’S 

47º 48’32’’O 

 

restinga arbórea lêntico, charco 

PECE, Estr. Mun. 

Angatuba, km 16  

Pariquera-

Açu 

24º 37’24’’S 

47º 44’23’’S 

 

pastagem lêntico, charco 

PEIC, Núcleo 

Perequê 

Cananéia 25º 04’24’’S 

47º 55’30’’O 

 

restinga arbórea lêntico, charco 

PEIC, Poço das 

Antas 

Cananéia 25º05’18’’S 

47º55’27’’O 

 

floresta pluvial 

de encosta 

lótico, riacho 

PEIC, Núcleo 

Marujá 

Cananéia 25º12’36’’S 

47º59’30’’O 

restinga 

arbustiva 

lótico, charco 

 

A metodologia de coleta empregada foi a descrita por BARR (1973), revista e 

aprimorada por SMITH et al. (2010), e consistiu no arrasto de um puçá de 30 centímetros 

de diâmetro e malha com poros de 0,04 mm ao longo da coluna d’água, a fim de 

capturar tanto os ácaros que nadavam ativamente, quanto os que se movimentavam 

pouco. Amostras de algas, macrófitas, musgos, e substrato também foram coletadas para 

extração de ácaros associados. Todo o material foi submetido a uma triagem prévia em 
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campo, tendo sido lavado sobre bandejas plásticas brancas de 40 x 30 x 8 cm. Após a 

deposição do material obtido das lavagens sobre o fundo da bandeja, a maioria dos 

ácaros tornava-se facilmente visível, tendo sido coletados com pipeta e transferidos para 

frascos plásticos com água do local, com o objetivo de preservar e selecionar fêmeas 

grávidas para estudos de oviposição e, posteriormente, de morfologia larval. Após a 

postura, fêmeas e suas respectivas larvas eram fixadas e armazenadas juntas. 

 O restante do material foi triado em peneiras de análise granulométrica de 0,025 

mm e fixado em álcool 70%, etiquetado e transportado para o laboratório de Meiofauna, 

do Departamento de Zoologia (IB-USP), onde foi triado sob esteromicroscópio para que 

fossem encontrados larvas, ninfas e adultos remanescentes. Em seguida, todos os ácaros 

obtidos foram agrupados em morfo-espécies, lavados em água destilada e transferidos 

para frascos contendo fluido de Koenike modificado (ácido acético glacial, água 

destilada e glicerina 96%, na proporção de 1:5:4), para melhor preservação e 

clarificação. Alguns exemplares, entretanto, antes de serem fixados foram fotografados 

com o auxílio de uma câmera fotográfica digital acoplada a um estereomicroscópio com 

a finalidade de registrar a sua coloração natural, muito diversificada e de rara beleza.     

A dissecção dos ácaros adultos foi realizada com a utilização de alfinetes 

entomológicos de 0,15 mm de diâmetro, sobre lâminas escavadas contendo glicerina. As 

partes resultantes da dissecção, ou seja, idiossoma (incluindo escudo dorsal e/ou ventral, 

quando presentes), pernas e gnatossoma foram clarificadas em KOH 10% por no 

máximo duas horas e montadas entre lâmina e lamínula contendo meio de Hoyers ou 

PVA.  Após a montagem, as lâminas foram armazenadas temporariamente em estufas a 

temperaturas entre 45 e 50º C, durante cinco dias, para secagem. As lâminas preparadas 

com meio de Hoyers eram vedadas com esmalte incolor. Em seguida, o material foi 

examinado ao microscópio óptico de contraste de fase para estudos taxonômicos.  

As descrições dos táxons foram ilustradas por pranchas elaboradas com o auxílio 

de câmara clara acoplada a um microscópio óptico de contraste de fase. Foi preparado 

material para exame em microscópio eletrônico de varredura no IB-USP e na 

“University of Alberta”, Canadá a fim de que se obtivessem imagens que auxiliassem na 

compreensão de estruturas e apêndices importantes como caracteres diagnósticos. Para o 

preparo das larvas, as mesmas eram transferidas diretamente para recipientes contendo 
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álcool etílico absoluto para desidratação e, após 24 horas, levadas para secagem ao 

ponto crítico de CO2. Devido ao menor grau de esclerotização dos espécimes adultos foi 

necessária a utilização de protocolo experimental específico, conforme descrito por 

NATION (1983) e modificado por PROCTOR (com. pess., 2012): 

1- Série alcóolica para desidratação: 

 etanol 70% (24 horas) – 80% (24 horas) – 90% (24 horas) – 95% (24 horas) – 

etanol absoluto (24 horas) – etanol (24 horas); 

2- Troca gradual de etanol absoluto por hexametildisilazano (HMDS):  

75% etanol : 25% HMDS (30 minutos) – 50% etanol : 50% HMDS (30 min.) – 

25% etanol : 75% HMDS (30 minutos) – 100% HMDS (30 minutos) – 100% 

HMDS (24 horas). 

Devido à toxicidade do HMDS, todas as etapas foram realizadas com o uso de 

luvas, máscara e óculos protetores. Após a última troca de HMDS o frasco era aberto e 

colocado no interior de uma capela para evaporação. Em seguida todo o material – 

larvas e adultos – era montado sobre stubs metálicos cobertos por fita adesiva dupla face 

e levados para receberem cobertura metálica. 

Durante o mês de julho de 2012 foi realizado um estágio de aprimoramento em 

taxonomia de ácaros límnicos na “University of Alberta”, em Edmonton, província de 

Alberta, Canadá. A supervisora do trabalho foi a Dra. Heather C. Proctor, acarologista e 

docente do “Department of Biological Sciences”. Foram realizadas tanto confirmações 

das identificações dos espécimes montados em lâminas de microscopia quanto sessões 

de microscopia eletrônica de varredura. 

Todo o material proveniente das coletas, incluindo espécimes inteiros (larvas, 

ninfas e adultos) preservados em fluido de Koenike modificado ou já preparado em 

lâminas de microscopia (larvas inteiras e gnatossoma, pernas e idiossoma dorsal e 

ventral de adultos) contendo meio de Hoyer ou PVA, será depositado no Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo, após a publicação dos dados contidos nesta 

dissertação.            
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                           IV. Resultados e Discussão 

 
1. Riqueza e diversidade de espécies 

Um total de 805 ácaros foi encontrado, distribuídos em seis superfamílias, treze 

famílias, dezoito gêneros e 26 espécies. A área de estudo com maior número absoluto de 

ácaros encontrados foi o PEIC, seguido do PECD e do PECE (Tabela 2). 

Entre as oito superfamílias de ácaros límnicos conhecidas foram encontradas 

seis, com exceção de Hydrovolzioidea e Stygothrombidioidea, até o momento com 

ocorrência registrada apenas para a América do Norte, Europa e Ásia (DI SABATINO et 

al., 2008; KRANTZ, 2009; SMITH et al., 2010).  

São listadas a seguir as superfamílias encontradas e suas respectivas famílias, em 

nível hierárquico decrescente de abundância de indivíduos (Tabela 2): Hygrobatoidea 

(Pionidae, Hygrobatidae, Limnesiidae, Aturidae e Unionicolidae); Hydryphantoidea 

(Hydryphantidae e Rhynchohydracaridae); Arrenuroidea (Arrenuridae e Mideopsidae); 

Eylaoidea (Eylaidae e Limnocharidae); Hydrachnoidea (Hydrachnidae) e Lebertioidea 

(Oxidae).   

Foi encontrada grande abundância de indivíduos em ambientes lênticos, 

principalmente nas famílias Arrenuridae, Hydryphantidae e Pionidae, concentradas em 

grande quantidade em charcos rasos na restinga do PEIC. Entretanto, em ambientes 

lóticos – como no PECD – apesar da quantidade absoluta de ácaros tenha sido menor, a 

diversidade de gêneros encontrada foi um pouco mais elevada. Recentemente, 

FERNÁNDEZ & FOSSATI-GASCHIGNARD (2011) estudaram a distribuição vertical de 22 

famílias de ácaros límnicos na Argentina ao longo da coluna d’água, tendo constatado 

maior diversidade nas zonas bêntica e intersticial de águas correntes, inclusive em 

épocas de estiagem, onde o nível d’água é mais abaixo. Teoricamente isso pode 

comprovar a ocorrência de um maior número de gêneros nas famílias Hygrobatidae e 

Aturidae, cujos ácaros são predominantemente bentônicos (SMITH et al., 2010).           
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Tabela 2.  Diversidade de ácaros encontrados nas três áreas de coleta. PECD, parque 

estadual da Caverna do Diabo; PECE, parque estadual da Campina do Encantado; PEIC, 

parque estadual da Ilha do Cardoso. (lót.): espécies lóticas; (lên.): espécies lênticas. 

Famílias, gêneros, subgêneros e 

espécies de Hydracarina 

PECD 

Eldorado 

PECE 

Pariquera-Açu 

PEIC 

Cananéia 

PIONIDAE 

Piona atrorubra (lên.) 

 

- 

 

- 

 

231 

HYGROBATIDAE 

Atractides sp. (lót.) 

Corticacarus sp. “A” (lót.) 

Corticacarus sp. “B” (lót.) 

Hygrobates sp. (lót.) 

 

5 

24 

9 

22 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

LIMNESIIDAE 

Limnesia sp. “A” (lót.) 

Limnesia sp. “B” (lên.) 

Limnesia sp. “C” (lên.) 

Tyrrellia sp. (lên/lót.) 

 

11 

- 

- 

- 

 

- 

27 

- 

- 

 

- 

- 

7 

3 

ATURIDAE 

Axonopsella sp. (lót.) 

Neoaturus sp. (lót.) 

Neoaxona sp. (lót.) 

 

15 

11 

5 

- 

- 

- 

- 

 

- 

2 

- 

UNIONICOLIDAE 

Koenikea sp. (lên.) 

 

- 

 

10 

 

3 

HYDRYPHANTIDAE 

Hydryphantes ramosus (lên.) 

 

- 

 

- 

 

193 

RHYNCHOHYDRACARIDAE 

Clathrosperchon minor (lót.) 

 

3 

 

- 

 

6 

ARRENURIDAE 

Arrenurus (lên.) 

(Truncaturus) sp. “A” 

(Megaluracurus) sp. “A” 

(Megaluracurus) sp. “B” 

(Megaluracurus) sp. “C” 

(Megaluracurus) sp. “D” 

(Megaluracurus) sp. “E” 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

9 

24 

9 

70 

55 

2 

MIDEOPSIDAE 

Mideopsis sp. (lót.) 

 

7 

 

- 

 

- 

EYLAIDAE 

Eylais sp. (lên.) 

 

- 

 

39 

 

- 

LIMNOCHARIDAE 

Rhyncholimnochares sp. (lót.) 

 

1 

 

- 

 

- 

HYDRACHNIDAE 

Hydrachna sp. (lên.) 

 

- 

 

- 

 

1 

OXIDAE 

Frontipoda sp. (lót.) 

 

1 

 

- 

 

- 

TOTAL 114 76 615 
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Já as famílias Limnocharidae, Mideopsidae, Rhynchohydracaridae e Oxidae 

possuem espécies normalmente intersticiais e sua baixa ocorrência pode ser explicada 

devido ao fato de que a metodologia de coleta empregada nesse estudo não se 

concentrou na coleta de cascalho e substrato em grandes quantidades. Portanto, pode-se 

considerar a coleta destes táxons como acidental, apesar de terem contribuído para 

elevar o grau de diversidade verificada. 

A família Limnesiidae foi a única amostrada nas três áreas de estudo, 

comprovando seu elevado grau de diversidade, com grande números de espécies 

descritas para a América do Sul, especialmente do gênero Limnesia Koch (ROSSO DE 

FERRADÁS & FERNÁNDEZ, 2005).  

Eylaidae foi encontrada apenas no PECE, em pastagens encharcadas de criação 

de bubalinos ao redor do parque. Foi também observado nesta localidade a ocorrência 

de coleópteros da família Hidrophilidae, hospedeira da fase larval de Eylais sp. (SMITH 

& OLIVER, 1986). Koenikea sp. (Unionicolidae) foi coletada no PECE – associada à 

rizosfera da pteridófita aquática Pistia sp. e no PEIC (Perequê), em charcos rasos. 

Hydrachnidae é uma família basal, cosmopolita e monotípica, representada pelo 

gênero Hydrachna (COOK, 1974). Neste estudo foi encontrada apenas uma fêmea, 

encontrada na zona litoral de um charco, na segunda coleta, no PEIC (Marujá).  

Os Arrenuridae (Arrenurus sp.) foram encontrados em abundância em charcos 

rasos apenas no PEIC e com grande variação no número de espécies, sendo uma do 

subgênero Truncaturus (primeiro registro do subgênero para o território brasileiro) e 

cinco do subgênero Megaluracurus. No catálogo de Hydracarina da América do Sul 

elaborado por ROSSO DE FERRADÁS & FERNÁNDEZ (2005) são listadas 97 espécies 

diferentes de Megaluracurus e apenas quatro de Truncaturus – esta última com o 

registro de três espécies para a região das serras andinas orientais e uma para a 

Argentina, Arrenurus (Truncaturus) ivani Rosso de Ferradás, 1998 (ROSSO DE 

FERRADÁS, 1998). A. (Truncaturus) sp. “A”, encontrada neste estudo foi estudada e 

comparada à A. (Truncaturus) ivani, podendo talvez constituir uma nova espécie, a ser 

confirmada em estudos futuros. 
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1.1 Táxons de Hydracarina encontrados neste estudo 

 

ARRENURIDAE Thor, 1900 

 

Arrenurus Dùges, 1834 

 

Arrenurus sp. 

 

Arrenurus (Truncaturus) Thor, 1901  

sp. “A” 

(Fig. 2) 

Material examinado: Cananéia (Perequê), charco – 25/III/ 2011(2 machos, 1 

fêmea); 12/I/2012 (2 machos, 4 fêmeas).  

 

Arrenurus (Megaluracurus) Viets, 1911  

sp. “A” 

 Material examinado: Cananéia (Marujá), charco – 07/VII/2011 (3 machos, 12 

fêmeas); 09/I/2012 (1 macho, 2 fêmeas). Cananeia (Perequê), charco – 05/VII/2011 (3 

machos, 3 fêmeas). 

 

sp. “B” 

 Material examinado: Cananéia (Perequê), charco – 05/VII/2011 (3 machos, 6 

fêmeas).  

 

sp. “C” 

 Material examinado: Cananéia (Marujá), charco – 26/III/2011 (8 fêmeas, 3 

machos, 1 deutoninfa); 07/VII/2011 (16 fêmeas, 1 macho); 09/01/2012 (26 fêmeas, 15 

machos). 

sp. “D” 

 Material examinado: Cananéia (Marujá), charco – 07/VII/2011 (1 fêmea); 

09/I/2012 (17 machos). Cananéia (Perequê), charco – 12/I/2012 (14 machos, 23 

fêmeas) 
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sp. “E” 

 Material examinado: Cananéia (Marujá), charco – 09/I/2012 (2 machos). 

 

ATURIDAE Thor, 1900 

 

 Axonopsella Lundblad, 1930 

 

Axonopsella sp. 

(Fig. 3) 

 Material examinado: Eldorado, musgos em rochas – 06/V/2011 (4 fêmeas, 1 

macho); 25/VII/2011 (5 fêmeas, 1 macho); 25/I/2012 (1 macho, 3 fêmeas). 

 

 Neoaturus Lundblad, 1941 

 

Neoaturus sp. 

 Material examinado: Cananéia (Poço das Antas), musgos em rochas – 

06/VII/2011 (2 fêmeas); Eldorado, musgos em rochas – 25/VII/2011 (3 machos, 3 

fêmeas); 25/I/2012 (1 macho, 4 fêmeas). 

 

Neoaxona Lundblad, 1936 

 

Neoaxona sp.  

 Material examinado: Eldorado, musgos em rochas – 25/VII/2011 (1 fêmea); 

25/I/2012 (1 macho, 3 fêmeas). 

 

EYLAIDAE Leach, 1815 

 

Eylais Latreille, 1796 

  

Eylais sp. 

(Fig. 4) 

Material examinado: Pariquera-Açu, pasto encharcado – 05/V/2011 (8 fêmeas, 

3 deutoninfas); 26/VII/2011 (17 fêmeas, 8 machos); 24/I/2012 (1 fêmea). 
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HYDRACHNIDAE Leach, 1815 

 

Hydrachna Müller, 1776 

 

Hydrachna sp. 

(Fig. 5) 

Material examinado: Cananéia (Marujá), charco – 07/VII/2011 (1 fêmea). 

 

HYDRYPHANTIDAE Piersig, 1896 

 

Hydryphantes Koch, 1841 

 

Hydryphantes ramosus Daday, 1905 

(Fig. 6) 

Material examinado: Cananéia (Marujá), charco – 23/III/2011 (15 machos, 38 

fêmeas, 32 deutoninfas); 07/VII/2011 (16 machos, 22 fêmeas); 09/I/2012 (26 machos, 

20 fêmeas, 11 deutoninfas). Cananéia (Perequê), charco – 05/VII/2011 (1 fêmea); 

12/I/2012 (4 machos, 5 fêmeas, 3 ninfas). 

 

HYGROBATIDAE Koch, 1842 

 

Atractides Koch, 1837 

 

Atractides sp. 

Material examinado: Eldorado, musgo em rochas – 25/VII/2011 (1 deutoninfa); 

25/I/2012 (1 macho, 3 fêmeas). 

 

Corticacarus Lundblad, 1936 

 

Corticacarus sp. “A” 

(Fig. 7) 

Material examinado: Eldorado, musgo em rochas – 06/V/2011 (1 macho, 3 

fêmeas); 25/VII/2011 (5 machos, 8 fêmeas); 25/I/2012 (3 machos, 4 fêmeas). 



 

 

15 

 

Corticacarus sp. “B” 

(Fig. 8) 

Material examinado: Eldorado, musgo em rochas – 06/V/2011 (3 machos, 1 

fêmea); 25/I/2012 (3 machos, 2 fêmeas). 

 

Hygrobates Koch, 1837 

 

Hygrobates sp. 

(Fig. 9) 

Material examinado: Eldorado, musgo em rochas – 06/V/2011 (3 fêmeas); 

25/VII/2011 (5 machos, 3 fêmeas, 1 deutoninfa); 25/I/2012 (2 machos, 4 fêmeas, 4 

deutoninfas). 

 

LIMNESIIDAE Thor, 1900 

 

Limnesia Koch, 1836 

 

Limnesia sp. “A” 

Material examinado: Eldorado, musgo em rochas – 06/V/2011 (1 fêmea); 

25/VII/2011 (2 fêmeas, 3 machos); 25/I/2012 (2 machos, 3 fêmeas). 

 

Limnesia sp. “B” 

Material examinado: Pariquera-Açu, charco turfoso – 05/V/2011 (2 machos, 3 

fêmeas, 1 deutoninfa); 26/VII/2011 (8 machos, 5 fêmeas, 5 deutoninfas); 24/I/2012 (3 

fêmeas). 

Limnesia sp. “C” 

Material examinado: Cananéia (Perequê), charco – 12/I/2012 (5 machos, 2 

fêmeas). 
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Tyrrellia Koenike, 1895 

 

Tyrrellia sp. 

(Fig. 10) 

Material examinado: Cananéia (Marujá), charco – 07/VII/2011 (1 fêmea). 

Cananeia (Poço das Antas), musgo em rochas – 13/I/2012 (1 macho, 1 fêmea). 

 

LIMNOCHARIDAE Grube, 1859 

 

Rhyncholimnochares Lundblad, 1936 

 

Rhyncholimnochares sp. 

(Fig. 11) 

Material examinado: Eldorado, cascalho fino – 25/VII/2011 (1 fêmea). 

 

MIDEOPSIDAE Koenike, 1910 

 

Mideopsis Neuman, 1880 

 

Mideopsis sp. 

Material examinado: Eldorado, sedimento arenoso – 25/VII/2011 (1 fêmea, 3 

deutoninfas); 25/I/2012 (3 fêmeas). 

 

OXIDAE Viets, 1926 

 

Frontipoda Koenike, 1891 

 

Frontipoda sp. 

(Fig. 12) 

Material examinado: Eldorado, cascalho fino– 25/VII/2011 (1 fêmea). 
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PIONIDAE Thor, 1900 

 

Piona Koch, 1842 

 

Piona atrorubra Lundblad, 1937 

(Fig. 13) 

Material examinado: Cananéia (Perequê), charco – 25/III/2011 (1 macho, 4 

deutoninfas);  05/VII/2011 (4 deutoninfas); 12/I/2012 (1 macho). Cananéia (Marujá), 

charco – 09/I/2012 (61 machos, 38 fêmeas, 122 deutoninfas). 

 

RHYNCHOHYDRACARIDAE Lundblad, 1936 

 

Clathrosperchon Lundblad, 1936  

 

Clathrosperchon minor Lundblad, 1937 

(Fig. 14) 

Material examinado: Cananéia (Poço das Antas), musgo em rocha – 

06/VII/2011 (1 fêmea); 25/VII/2011 (3 machos, 1 fêmea, 1 deutoninfa); 13/I/2012 (2 

fêmeas). Eldorado, musgo em rocha – 25/I/2012 (1 macho, 2 fêmeas). 

 

UNIONICOLIDAE Oudemans, 1909 

 

Koenikea Wolcott, 1900 

 

Koenikea sp.  

Material examinado: Cananéia (Perequê), charco – 25/III/2011 (3 fêmeas). 

Pariquera-Açu, charco – 05/V/2011 (1 fêmea, 1 macho), 26/VII/2011 (3 machos, 2 

fêmeas); rizosfera de Pistia sp. coletada em charco - 24/I/2012 (3 fêmeas). 
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Figura 2. Arrenurus (Truncaturus) sp. “A” (macho). 

 

 

Figura 3. Axonopsella sp.(fêmea). 
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Figura 4. Eylais sp. (fêmea). 

 

 

Figura 5. Hydrachna sp. (fêmea). 
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Figura 6. Hydryphantes ramosus Daday (fêmea). 

 

 

Fig. 7. Corticacarus sp. “A” (fêmea). 
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Fig. 8. Corticacarus sp. “B” (fêmea). 

 

 

Fig. 9. Hygrobates sp. (fêmea). 
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Fig. 10. Tyrrellia sp. (fêmea). 

 

 

Fig. 11. Rhyncholimnochares sp. (fêmea). 
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Fig. 12. Frontipoda sp. (fêmea). 

 

 

Figura 13. Piona atrorubra Lundblad (macho). 
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Fig. 14. Clathrosperchon minor Lundblad (fêmea). 
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2. Chave de identificação para os Hydracarina do estado de São Paulo 

 

A presente chave de identificação (modificada a partir de COOK, 1974; 1980; 

KRANTZ, 2009; SMITH et al., 2010) é apresentada a fim de contribuir para futuros estudos 

de taxonomia das superfamílias, famílias e gêneros de Hydracarina adultos encontrados 

no estado de São Paulo, a partir dos trabalhos de Olov Lundbald.   

 

1a. Idiossoma aproximadamente esférico (Fig. 16); palpos com a tíbia muito mais 

curta que o genu e com uma seta dorsodistal semelhante a um espinho, que se 

estende bem além da inserção do tarso (Fig. 18); quelícera unisegmentada (Fig. 

17, detalhe)..........Hydrachnoidea......HYDRACHNIDAE.........Hydrachna Müller 

1b. Idiossoma com várias formas, raramente esférico; palpos com a tíbia comumente 

mais longa que o genu; quando mais curta, falta a seta dorso-distal; quelícera 

bissegmentada (Fig. 19).........................................................................................2 

 

2a. Placas oculares localizadas na região prodorsal medial (Fig. 20)............................ 

 ................................................................................................ Eylaoidea...............3   

2b. Placas oculares, quando presentes, não localizadas na região prodorsal medial 

(Fig. 21)..................................................................................................................4 

 

3a. Placa ocular normalmente tão larga quanto ou muito mais larga que longa (Fig. 

22); placas coxais III e IV estreitamente unidas medialmente em seus respectivos 

lados (Fig. 23).............EYLAIDAE.................................................Eylais Latreille 

3b. Placa ocular muito mais longa do que larga (Fig. 24); placas coxais III e IV 

amplamente unidas (Fig. 25).................................................................................... 

..................................LIMNOCHARIDAE............Rhyncholimnochares Lundblad  

 

4a. Palpos normalmente quelados, com a tíbia apresentando uma longa e grossa 

extensão em forma de espinho ou seta, que se estende bem além da inserção do 

tarso (Fig. 26, detalhe; Fig. 27); acetábulos genitais localizados no gonóporo, 

abaixo de abas genitais móveis................................Hydryphantoidea..................5 

4b. Palpos normalmente não quelados; acetábulos genitais localizados em placas 

flanqueando o gonóporo.........................................................................................7       



 

 

26 

 

5a. Dorso e ventre com uma série de pequenas placas reticuladas; muitos acetábulos 

genitais (Fig.28)....................................................................................................... 

............................RHYNCHOHYDRACARIDAE.......Clathrosperchon Lundblad 

5b. Dorso variado, mas não com o arranjo de pequenas placas reticuladas.................6 

  

6a. Palpos com uma seta relativamente curta, em forma de espinho, na região dorso-

distal da tíbia (Fig. 27); pernas com setas natatórias nos artículos distais; dorso 

com placa ocular medial entre as cápsulas oculares, portando um olho medial 

pigmentado e dois pares de setas (Fig. 21).............................................................. 

........................HYDRYPHANTIDAE.....................................Hydryphantes Koch 

6b. Palpos com uma seta relativamente longa, em forma de espinho, localizada na 

extensão dorsodistal da tíbia, sendo esta também relativamente longa (Fig. 26, 

detalhe)...........HYDRODROMIDAE........................................Hydrodroma Koch 

 

7a.  Campo genital com abas móveis flanqueando o gonóporo, cobrindo-o parcial ou 

totalmente quando fechado; acetábulos genitais situados livremente no 

gonóporo, mas não nas abas ou nas placas acetabulares (Fig. 29).......................... 

 .............................................................................................................Lebertioidea 

7a'. Pernas inseridas perto do final anterior do idiossoma (Fig. 30), 

sendo este fortemente comprimido lateralmente, com as placas 

coxais se estendendo em direção à superfície dorsal, deixando 

apenas uma estreita faixa medial não esclerotizada de tegumento, 

geralmente com pequenos escleritos (Fig. 31)................................. 

OXIDAE.........................................................Frontipoda Koenike 

7b. Campo genital geralmente sem abas móveis; quando estas estiverem presentes, 

então os acetábulos repousam nelas e não no gonóporo (Fig. 15).........................8 

 

8a. Palpos com fêmur geralmente portando uma única seta ventral (Fig. 32, detalhe); 

campo genital com abas móveis, as quais cobrem o gonóporo quando o mesmo 

está fechado nas fêmeas (Fig. 15) e em alguns machos........................................... 

........................LIMNESIIDAE..............................................................................9 

8b. Palpos com o fêmur sem setas; campo genital sem abas móveis, as quais cobrem 

o gonóporo quando fechado.................................................................................11    
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9a. Tarso da perna IV sem unhas...............................................................................10 

9b.  Tarso da perna IV com unhas................................................................Tyrrelliinae 

 

9b’. Dorso inteiramente coberto pelo escudo dorsal (Fig. 33) ou menos 

de sua metade coberto por pequenas plaquetas (Fig. 34); palpos com 

fêmur portando seta ventral inserida em um proeminente tubérculo (Fig. 

32, detalhe); terceira placa coxal sem glandularia (Fig. 35); campo 

genital com três a sete pares de acetábulos relativamente grandes.............. 

.........................................................................................Tyrrellia Koenike 

 

10a. Campo genital dos machos ladeado por um par de glandularia (Fig. 36) 

 ........................................................................................Centrolimnesia Lundblad 

10b. Campo genital dos machos não ladeados por um par de glandularia (Fig. 15) 

.........................................................................................................Limnesia Koch    

 

As próximas quatro famílias – Hygrobatidae, Pionidae, Unionicolidae e Aturidae – 

contêm um grande número de gêneros, posicionados em diferentes subfamílias, de 

parentesco variável. Segundo Krantz (2009), devido ao desconhecimento de larvas e 

ninfas para muitos gêneros, o seu posicionamento em determinadas famílias tem sido 

muitas vezes considerado completamente arbitrário. Até que análises e revisões 

completas destas quatro famílias possam ser realizadas, as dicotomias seguintes são 

oferecidas apenas para fins de identificação.  

 

11a. Escudos dorsal e ventral presentes; par de pernas I com tíbia sem duas setas 

grossas e sem uma seta voltada para baixo localizada na porção disto-ventral 

(i.e., não como mostrado na Fig. 37)...................................................................20 

11b. Escudo dorsal ou ventral, ou ambos, normalmente ausentes; quando ambos estão 

presentes, então o par de pernas I apresenta tarso curvado e a tíbia com duas 

setas grossas e uma seta voltada para baixo, localizada na porção disto-ventral 

(Fig. 37); quarta placa coxal com glandularia (Fig. 38, detalhe)............................. 

 ........................HYGROBATIDAE......................................................................12 
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12a. Gnatossoma com capítulo amplamente fundido com as placas coxais I (Fig. 39); 

par de pernas I com tarso reto (Fig. 40).......................................Hygrobates Koch 

12b. Gnatossoma com capítulo separado das placas coxais I (Fig. 41)........................... 

.............................................................................................................................13 

 

13a. Placas coxais I fundidas medialmente (Fig. 38); par de pernas I com artículos 

distais modificados como na Fig. 37....................................................................... 

.................................................................................................Atractides Lundblad 

13b. Placas coxais I separadas medialmente (Fig. 41); par de pernas I com artículos 

distais não modificados......................................................Corticacarus Lundblad 

 

14a. Genu do quarto par de pernas entalhado dorsalmente, apresentando uma 

concavidade com uma seta curta em forma de cavilha (Fig. 42); capítulo com 

processo ancoral (Fig. 43).............................PIONIDAE.....................Piona Koch 

14b. Genu do quarto par de pernas não entalhado dorsalmente  como descrito e 

ilustrado acima.....................................................................................................15 

 

15a. Aberturas de inserção das pernas IV com grandes projeções associadas (Fig. 44), 

que se estendem lateralmente ou um pouco posteriormente.................................... 

.......................................................................UNIONICOLIDAE.......................16 

15b. Aberturas de inserção das pernas IV com pequena ou nenhuma projeção 

associada (Fig. 50).........................................ATURIDAE..................................18 

 

16a. Par de pernas I com cerdas longas e móveis nas espécies de vida livre (Fig. 45); 

simbiontes de moluscos ou esponjas ou de vida livre..........Unionicola Haldeman 

16b. Par de pernas I sem cerdas longas e móveis; de vida livre..................................17 

 

17a. Corpo fortemente esclerotizado; escudos dorsal e ventral presentes; seis pares de 

glandularia dorsais, com três deles agrupados e formando um arco ou triângulo 

de cada lado (Fig. 48, linha tracejada).......................................Koenikea Wolcoot 

17b. Corpo não esclerotizado, apenas escudo ventral presente; placas coxais fundidas 

em uma única estrutura; campo genital da fêmea com dois pares de placas 

acetabulares (Fig. 49)...........................................................Amazonella Lundblad    
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18a. Escudos dorsal e ventral fundidos anteriormente (Fig. 47)..................................... 

................................................................................................Neoaturus Lundblad 

18b. Escudos dorsal e ventral separados anteriormente..............................................19 

 

19a. Extremidade posterior da placa coxal I recurvada e em forma de gancho (fig. 

50); muitos pares de acetábulos genitais.................................Neoaxona Lundblad 

19b. Ponta da placa coxal I não recurvada em forma de gancho; quatro pares de 

acetábulos genitais; linha de sutura posterior da placa coxal IV evidente (Fig. 

51)........................................................................................Axonopsella Lundblad 

 

20a. Campo genital com sete ou menos pares de acetábulos localizados no interior do  

gonóporo, dispostos de forma enfileirada (Fig. 52); palpos com a base do tarso 

aproximadamente igual em altura à extremidade distal da tíbia (Fig. 53)............... 

..............................MIDEOPISIDAE........................................Mideopsis Neuman  

20b. Campo genital com muitos pares de acetábulos – localizados em placas 

incorporadas ao escudo ventral – ladeando o gonóporo e nunca no seu interior 

(Fig. 54); palpos com a tíbia não muito curvada em relação ao genu (Fig. 55); 

extremidade posterior do idiosoma variável e altamente modificada nos machos 

(Figs. 56-57).........ARRENURIDAE...........................................Arrenurus Dùges 
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Figura 15. Limnesia sp. (Limnesiidae), fêmea, vista ventral (segundo SMITH et al., 

2010).            
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Figuras 16-21. Figs. 16-18 Hydrachna sp. (Hydrachnidae), adulto; Fig. 16, vista dorsal 

do idiossoma; Fig. 17, capítulo e quelícera; Fig. 18, palpo. Fig. 19, Hygrobates spp. 

(Hygrobatidae), quelícera. Fig. 20, Rhyncholimnochares kittatinniana Habbeb 

(Limnocharidae), ninfa, vista dorsal. Fig. 21, Hydryphantes ruber (De Geer) 

(Hydryphantidae), adulto, vista dorsal do idiossoma. (Figs. 16-19 e Fig. 21, de SMITH et 

al., 2010; Fig. 20, de COOK, 1974).   
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Figuras 22-27. Figs. 22-23 Eylais sp. (Eylaidae), adulto; Fig. 22, placa ocular; Fig. 23, 

placas coxais. Figs. 24-25 Rhyncholimnochares longiscuta Lundblad (Limnocharidae), 

adulto; Fig. 24, placa ocular; Fig. 25, placas coxais. Fig. 26 Hydrodroma sp. 

(Hydrodromidae), adulto, palpo (detalhe: extensão da tíbia). Fig. 27 Hydryphantes 

ramosus Daday (Hydryphantidae), fêmea, palpo. (Figs. 22, 26-27, de SMITH et al., 2010; 

Fig. 23, de COOK, 1974; Figs. 24-25, de LUNDBLAD, 1941).   
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Figuras 28-33. Fig. 28 Clathrosperchon minor Lundblad (Rhynchohydracaridae), 

macho, vista dorsal do idiossoma. Figs. 29-31 Frontipoda virescens Lundblad (Oxidae), 

fêmea; Fig. 29, campo genital; Fig. 30, vista ventral do idiossoma; Fig. 31, vista dorsal 

do idiossoma. Figs. 32-33 Tyrrellia spp. (Limnesiidae), macho; Fig. 32, palpo (detalhe: 

seta ventral do fêmur no tubérculo); Fig. 33, vita dorsal do idiossoma, mostrando o 

escudo dorsal. (Figs. 28-31, de LUNDBLAD, 1941; Figs. 32-33, de SMITH et al., 2010).   
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Figuras 34-39. Figs. 34-35 Tyrrellia spp. (Limnesiidae), macho; Fig. 34, vista dorsal do 

idiossoma; Fig. 35, vista ventral do idiossoma. Fig. 36 Centrolimnesia schadei 

Lundblad (Limnesiidae), macho, campo genital. Figs. 37-38 Atractides sp. 

(Hygrobatidae), adulto; Fig. 37, tíbia e tarso da perna I; Fig. 38, macho, vista ventral do 

idiossoma. Fig. 39 Hygrobates spp. (Hygrobatidae), macho, vista ventral do idiossoma. 

(Figs. 34-35, 37-39, de SMITH et al., 2010; Fig. 36, de LUNDBLAD, 1941).    
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Figuras 40-45. Fig. 40 Hygrobates spp. (Hygrobatidae), adulto, tíbia e tarso da perna I. 

Fig. 41 Corticacarus sp. (Hygrobatidae), fêmea, vista ventral do idiossoma. Figs. 42-43 

Piona atrorubra Lundblad (Pionidae), adulto; Fig. 42, macho, genu da perna IV; Fig. 

43, fêmea, vista ventral do idiossoma. Figs. 44-45 Unionicola fissipalpis Lundblad 

(Unionicolidae), adulto; Fig. 44, macho, capítulo e placas coxais do idiossoma; Fig. 45, 

fêmea, perna I. (Figs. 40-41, de SMITH et al., 2010; Figs. 42-43, de LUNDBLAD, 1943B; 

Figs. 44-45, de LUNDBLAD, 1942).   
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Figuras 46-51. Fig. 46-47 Neoaturus projectus Lundblad (Aturidae), adulto; Fig. 46, 

fêmea, vista ventral do idiossoma; Fig. 47, macho, vista dorsal do idiossoma. Fig. 48 

Koenikea sp. (Unionicolidae), adulto, vista ventral do idiossoma. Fig. 49 Amazonella 

polypora Lundblad (Unionicolidae), fêmea, vista ventral do idiossoma. Fig. 50 

Neoaxona oblonga Lundblad (Aturidae), fêmea, vista ventral do idiossoma. Fig. 51 

Axonopsella bifida Lundblad (Aturidae), fêmea, vista ventral do idiossoma. (Figs. 46- 

47, 49-51, de LUNDBLAD, 1943B; Fig. 48, de SMITH et al., 2010).  
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Figuras 52-57. Figs. 52-53 Mideopsis longidens Lundblad (Mideopsidae), adulto; Fig. 

52, fêmea, vista ventral do idiossoma; Fig. 53, macho, palpo. Figs. 54-56 Arrenurus 

(Megaluracurus) cachoeirensis Lundblad (Arrenuridae), adulto; Fig. 54, fêmea, vista 

ventral do idiossoma; Fig. 55, macho, palpo; Fig. 56, macho, vista dorsal do idiossoma. 

Fig. 57 Arrenurus (Arrenurus) brasiliensis Lundblad (Arrenuridae), macho, vista dorsal. 

(Figs. 52-53, de LUNDBLAD, 1943B; Figs. 54-57, de LUNDBLAD, 1944). 
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 3. Estudos de oviposição e obtenção de larvas 

Após a segunda coleta, as fêmeas de ácaros que se encontravam grávidas –  

Arrenurus (Megaluracurus) espécies “C” e “D”, Clathrosperchon minor, Eylais sp., 

Hydrachna sp., Hydryphantes  (Hydryphantes) ramosus e Piona atrorubra – tiveram a 

sua oviposição estudada. Cada fêmea foi mantida em uma arena plástica transparente de 

2,8 cm de diâmetro, contendo água proveniente do local de coleta a uma altura de 0,8 

cm e mantida à temperatura ambiente. No fundo de cada arena, foi introduzida uma 

lamínula de vidro de 18 x 18 mm, a fim de que nela fosse feita a deposição dos ovos. As 

arenas foram mantidas tampadas, para evitar a evaporação da água e dentro de caixas 

plásticas. Durante o período de estudo, as fêmeas não foram alimentadas e anotava-se 

diariamente a ocorrência ou não de oviposição. Foram observadas deposições de ovos 

das seguintes espécies, com o respectivo número de ovos (n): Arrenurus 

(Megaluracurus) spp. “C” (n=180) e “D” (n=148), Clathrosperchon minor (n=6); Eylais 

sp. (n~300), Hydryphantes (Hydryphantes) ramosus (n~400) e Piona atrorubra 

(n~250). 

O período de incubação dos ovos, desde a postura até a eclosão, variou a 

depender da espécie, tendo sido observado 12 dias para Arrenurus (Megaluracurus) sp. 

“C”, 14 dias para a sp. “D”, 11 dias para H. ramosus (Fig. 58) e P. atrorubra e 20 dias 

para C. minor. Não foi observada deposição de ovos apenas na espécie Hydrachna sp., 

cuja única fêmea coletada neste estudo morreu após 42 dias. As fêmeas cujas 

identificações foram confirmadas até o nível de espécie – H. ramosus e C. minor –  

foram escolhidas para descrição de suas larvas, com exceção de P. atrorubra.  
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Figura 58. Hydryphantes (Hydryphantes) ramosus Daday (ovos). A – massa total de 

ovos três dias após a postura; B – massa de ovos (parte) seis dias após; C – massa de 

ovos (parte) nove dias; D – massa de ovos após nove dias (MG: matriz gelatinosa, L: 

larva). 
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4. Descrição das larvas de duas espécies de Hydracarina 

São apresentadas a seguir as descrições de duas larvas da superfamília 

Hydryphantoidea: Hydryphantes (Hydryphantes) ramosus Daday 1905 

(Hydryphantidae) e Clathrosperchon minor Lundblad 1937 (Rhynchohydracaridae). 

Para a primeira família, já foram descritas as larvas de H. (Hydryphantes) ruber De 

Geer 1778, coletado nos EUA (PRASAD & COOK, 1972); H. (Polyhydryphantes) incertus 

Koenike 1893, da Malásia (WILES, 1993), e H. (Hydryphantes) tenuipalpis Thon, 1889, 

da Rússia (TUZOSVKY, 2008). Em relação à segunda família citada, trata-se da primeira 

descrição feita para a família. 

A nomenclatura utilizada neste estudo, incluindo as quetotaxias do idiossoma, 

gnatossoma e pernas, foi aquela estabelecida por PRASAD & COOK (1972) e modificada 

levemente por SMITH (1976) e KRANTZ (2009). Neste sistema, as setas das pernas I a III 

são numeradas para cada artículo, no sentido proximal-distal na porção dorsal e distal-

proximal na porção ventral, precedidas das seguintes abreviações: Trocânter –T; 

Basifêmur – BFe; Telofêmur – TFe; Genu – Ge; Tíbia – Ti; Tarso – Ta.   

 Segundo SMITH et al. (2010), exceções são feitas no caso dos quimiorreceptores 

setiformes denominados famulus, solenidium e eupathidium. A seta famulus geralmente 

é mais curta e grossa do que as outras e não é considerada na contagem do número total 

de setas em cada artículo. Os solenidia são representados pela letra “σ” ao invés de Ge1, 

nos genus I, II e III.  Nas tíbias I e II, o solenidium proximal é representado por φ1 e o 

distal por φ2, ao invés de Ti1 e Ti2, respectivamente; na tíbia III, a posição de  φ1 é 

variável, enquanto que φ2 é sempre ausente. Nos tarsos I e II o solenidium é 

representado por “ω” ao invés de Ta1 e o eupathidium é representado sempre pelo 

número “2”, ao invés de Ta2. No tarso III, “ω” também está sempre ausente.   

Em relação à morfologia do idiossoma e gnatossoma, foi utilizada a seguinte 

nomenclatura: ve – seta verticilar externa; vi – seta verticilar interna; se – seta escapular 

externa; si – seta escapular interna; c3 – seta humeral dorsal; c1, c2, d1, d2, e1, e2, f1 – 

setas histerossomais dorsais; 1a, 1b – setas da placa coxal I; 3a – seta da placa coxal III;     

ps1 – seta do poro excretor; ps2 – seta da placa anal; f2 – seta histerossomal ventral. 
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Superfamília Hydryphantoidea Piersig, 1896 

 

Escudo dorsal ausente ou pequeno, cobrindo menos que um terço do comprimento do 

idiossoma e normalmente com setas escapulares internas na sua borda posterior; placas 

oculares laterais separadas; tarsos das pernas com unhas não modificadas e empódio.   

 

 

Família HYDRYPHANTIDAE Piersig, 1896 

 

Escudo dorsal, quando presente, triangular e portando setas escapulares; setas 

verticilares em placas pequenas, flanqueando o ápice do escudo; setas presentes na placa 

anal, com ps1 no poro excretor e ps2 em pequenas placas separadas; artículo basal da 

quelícera maciço e longitudinalmente estriado. 

   

Hydryphantes (Hydryphantes) ramosus Daday, 1905 

sinonímia: Hydryphantes (Hydryphantes) schadei Lundblad, 1938. Paraguay (DADAY, 

1905; LUNDBLAD, 1941; K.O. VIETS & BÖTTGER, 1985), Brasil (LUNDBLAD, 1941; K. H. 

VIETS, 1954B, 1959), Argentina (ROSSO DE FERRDÁS, 1981) 

Larva (Figs. 59 a 62) 

Fêmea (Fig. 63) 

 

Diagnose – Cor vermelha; idiossoma mais longo que largo; dorso com quatro pares de 

setas propodossomais (ve, vi, se, si), um par de setas humerais (c3) e seis pares de setas 

histerossomais; ventre com placa anal triangular, ladeada posteriormente por ps2; palpo 

com cinco artículos; solenidium do tarso palpal curto; h2 muito fina e curta; perna III 

com σ do genu e φ1 da tíbia finas e longas. 

 

Idiossoma: dorso. Oval e pouco esclerotizado; escudo dorsal ausente; tegumento com 

estrias longitudinais ao longo de toda porção anterior, estendendo-se medialmente na 

direção do opistossoma; estrias transversais estendendo-se obliquamente a partir da 

região lateral, convergindo na direção do opistossoma; setas propodossomais longas, 

com exceção de si, fina e curta; setas humerais longas; comprimento do idiossoma: 103-

144 µm; largura: 100-125 µm; placas oculares laterais anteriores grandes e 
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arredondadas, destacando-se do tegumento; placas oculares laterais posteriores 

arredondadas, pouco menos proeminentes e levemente sulcadas na porção medial.  

 

Idiossoma: ventre. Placa coxal I trapezoide, com 1b grossa e longa, em posição lateral 

anterior; 1a curta e fina, em posição medial posterior; Placa coxal II triangular; Placa 

coxal III retangular, com 3a fina e mais longa que 1a, em posição medial; Urstigma 

oval, com abertura arredondada, entre as placas coxais I e II; cinco pares de setas 

histerossomais finas, relativamente curtas e alinhadas, exceto h2 muito curta e fina e f2, 

moderadamente longa; Poro excretor oval, ladeado por ps1 e inserido numa placa anal 

triangular, delimitada pelo tegumento ventral; ps2 póstero-lateral à placa anal. 

 

Gnatossoma. Grande em relação ao idiossoma; capítulo arredondado posteriormente; 

Hy1 longa e fina, em posição medial proximal; Hy2 mais curta e grossa que Hy1, em 

posição lateral distal; comprimento do capítulo: 86-90 µm; Quelícera: artículo basal 

estriado longitudinalmente; quela sem dentes; comprimento do artículo basal: 78-82 

µm; comprimento da quela: 18-20 µm; Palpo: moderadamente longo, estendendo-se 

quase até a extremidade do capítulo; trocânter curto; fêmur e genu moderadamente 

longos; tíbia curta, com unha bifurcada dorso-distalmente; tarso longo, com dígito fixo 

portando solenidium (Ta1) em forma de cavilha, duas setas proximais moderadamente 

longas e duas setas distais muito longas, especialmente a que se estende paralela ao 

dígito fixo; dígito móvel longo e tri-serrilhado dorsalmente; comprimento do palpo: 72-

77 µm; número de setas do trocânter ao tarso: 0, 1, 1, 2, 5.  

 

Perna I. Grande, com artículos relativamente compridos; comprimento da perna: 294-

345 µm; comprimento do trocânter: 29-36 µm; comprimento do basifêmur: 40-48 µm; 

comprimento do telofêmur: 31-38 µm; comprimento do genu: 51-60 µm; comprimento 

da tíbia: 55-67 µm; comprimento do tarso: 88-96 µm; número de setas do trocânter ao 

tarso: 1, 2, 5, 5 (σ), 12 (φ1, φ2), 21 (ω,”2”). 

 

Descrição das setas. Trocânter: Tr1 moderadamente grossa e longa, posicionada dorso-

lateralmente na porção distal do artículo; Fêmur: Fe1 moderadamente grossa, longa, em 

posição dorso-distal no basifêmur; Fe2 muito mais fina e curta do que Fe1, em posição 

ventral, na porção distal no basifêmur; Genu: σ curta, fina, em posição medial e 
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proximal em relação a todas as outras setas do artículo; famulus grosso e relativamente 

curto, em posição dorso-distal; Ge2 e Ge3 longas e serrilhadas, em posição dorso-distal; 

Tíbia: φ1 e φ2 moderadamente grossas e longas, próximas uma da outra, na porção 

proximal do artículo, sendo φ1 em posição lateral e φ2 em posição ventral; Ti6, Ti7 e 

Ti9 finas, longas e serrilhadas; famulus moderadamente grosso e relativamente curto, 

posicionado na porção distal-lateral do artículo; Tarso: ω moderadamente longa e mais 

fina do que φ1, em posição lateral-proximal; “2” relativamente fina e longa, posicionada 

na porção dorso-distal do artículo; famulus muito pequeno, localizado logo abaixo de ω, 

em posição lateral-ventral; restante das setas longas e serrilhadas, sendo Ta18 

duplamente serrilhada; Unhas: empódio falciforme e relativamente mais longo do que as 

duas unhas laterais. 

 

Perna II. Artículos menores que os da perna I, principalmente fêmur e genu; 

comprimento da perna: 211-240 µm; comprimento do trocânter: 29-34 µm; 

comprimento do basifêmur: 21-26 µm; comprimento do telofêmur: 16-20 µm; 

comprimento do genu: 29-36 µm; comprimento da tíbia: 46-55 µm; comprimento do 

tarso: 70-82 µm; número de setas do trocanter ao tarso: 1, 1, 5, 5 (σ), 12 (φ1, φ2), 20 

(ω,”2”). 

 

Descrição das setas. Trocânter: Tr1 moderadamente fina, longa e serrilhada, localizada 

na porção dorso-medial do artículo; Fêmur: Fe1 moderadamente curta, grossa e 

serrilhada, posicionada na porção dorso-medial do basifêmur; setas dorsais do telofêmur 

também serrilhadas; Genu: σ moderadamente longa e fina, em posição dorso-lateral e 

proximal em relação às outras setas do artículo; Ge2 e Ge3 como na perna I; famulus 

relativamente fino e curto, localizado como na perna I; Tíbia: φ1 e φi2 moderadamente 

finas e longas, próximas uma da outra, localizadas na porção proximal do artículo, 

sendo φ1 em posição dorsal e φ2 em posição lateral; Ti6, Ti7 e Ti9 como na perna I; 

famulus ausente; Tarso: ω moderadamente longa, fina, em posição látero-proximal, 

quase medial; “2” moderadamente longa, fina, localizada na porção dorso-distal do 

artículo, com a extremidade projetando-se à frente do empódio; famulus muito pequeno, 

localizado na região dorsal, logo abaixo e à direita de Ta5; restante das setas longas e 

serrilhadas, menores e mais finas do que as da perna I; Unhas: empódio e unhas laterais 

como na perna I.         
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Perna III. Tamanho semelhante ao da perna II, porém um pouco maior, especialmente 

pelo comprimento do basifêmur; comprimento da perna: 240-280 µm; comprimento do 

trocânter: 29-36 µm; comprimento do basifêmur: 35-42 µm; comprimento do telofêmur: 

22-27 µm; comprimento do genu: 39-34 µm; comprimento da tíbia: 47-56 µm; 

comprimento do tarso 68-85 µm; número de setas do trocânter ao tarso: 1, 1, 5, 4 (σ), 10 

(φ1), 19. 

 

Descrição das setas. Trocânter: Tr1 longa, fina e serrilhada, localizada na porção dorso-

distal do artículo; Fêmur: Fe1 moderadamente curta e grossa, na porção dorso-medial do 

basifêmur; Genu: σ consideravelmente fina e longa e, dorsal e proximal em relação às 

outras setas do artículo, estas últimas não sendo serrilhadas; famulus ausente; Tíbia: φ1 

fina e muito longa, em posição dorso-distal no artículo, diferentemente das pernas I e II; 

setas não serrilhadas; famulus ausente; Tarso: setas longas e serrilhadas; ω, “2” e 

famulus ausentes; Unhas: empódio e unhas laterais como na pernas I e II.    

 

Material examinado: larvas (n=12), obtidas a partir de uma mesma fêmea, coletada em 

charco raso em Cananéia (PEIC-Marujá), em 07/VII/2011.   

 

Discussão: larva. Esta é a primeira descrição de uma larva do gênero Hydryphantes 

para a região neotropical. H. (Hydryphantes) ramosus assemelha-se a H. (Hydryphantes) 

tenuipalpis e H. (Hydryphantes) ruber no padrão numérico e de distribuição das setas 

idiossomais dorsais e ventrais. O artículo basal da quelícera, incluindo seu padrão de 

ornamentação – estriado longitudinalmente – (Figs. 62-A, C, D) e o formato da quela 

(Fig. 59-E) também é semelhante às outras duas espécies. Entretanto, H. (Hydryphantes) 

ramosus não possui escudo dorsal triangular e setas verticilares externa e interna (ve, vi) 

inseridas em placas (Figs. 59-A; 61; 62-A), ao contrário das outras duas. Diferenças 

marcantes adicionais são observadas nas pernas I e II, onde os eupathidia são muito 

mais longos e posicionados dorsalmente (Fig. 60-A; B). O palpo também possui elevado 

grau de diferenciação, com o tarso portando um dígito fixo com cinco setas alongadas, 

incluindo um solenidium curto e em forma de cavilha (Fig. 59-F; 62-B, C). O dígito 

móvel é tri-serrilhado, sugerindo uma fusão das três setas distais, já que nas descrições 

de H. (Hydryphantes) ruber, H. (Hydryphantes) tenuipalpis e H. (Polyhydryphantes) 

incertus estas setas são alongadas, serrilhadas e separadas umas das outras.              
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Figura 59. Hydryphantes (Hydryphantes) ramosus Daday (larva): A – vista dorsal do 

idiossoma; B – vista ventral do idiossoma; C – placa anal; D – quelícera; E – quela; F – 

tarso palpal; G – palpo, vista ventral. 
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Figura 60. Hydrypantes (Hydryphantes) ramosus Daday (larva). A – perna I; B – perna II; C – perna III (vista lateral).
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Figura 61. Hydryphantes (Hydryphantes) ramosus Daday (larva), microscopia 

eletrônica de varredura; vista dorsal total. “2”: eupathidium, perna I.    

 

Discussão: adulto. Este estudo contribuiu para ampliar o conhecimento da área de 

distribuição de Hydryphantes (Hydryphantes) ramosus, verificada por Cook (1980) e 

discutida por GOLDSCHMIDT & GERECKE (2003), estendendo-se desde o norte do Canadá 

até o Paraguai e norte da Argentina. Devido à descrição original, feita por DADAY 

(1905) ter sido pobremente ilustrada, LUNDBLAD (1938) descreve H. schadei baseado 

em pequenas diferenças no formato dos escleritos frontais das duas espécies. Entretanto,  

“2” 

 

“2” 
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Figura 62. Hydryphantes (Hydryphantes) ramosus Daday (larva), microscopia 

eletrônica de varredura. A – gnatossoma, vista dorsal (palpos distendidos); B – 

gnatossoma, vista ventral; C – gnatossoma, vista anterior; D – gnatossoma, vista ventral 

(palpos retraídos).     

 

 Lundblad (1941) reconhece mais tarde a grande variabilidade de caracteres presentes na 

espécie e renomeia o táxon como “variedade” H. ramosus schadei. Desde então, VIETS 

(1954B, 1959); COOK (1980); ROSSO DE FERRADÁS (1981); VIETS & BÖTTGER, (1985) 

publicam novos registros da espécie para a fauna neotropical.  Finalmente, Goldschmidt 

& Gerecke (2003) ranqueiam H. schadei como sinonímia de H. ramosus, sustentados 

pelas características diagnósticas a seguir, presentes nas ilustrações dos trabalhos de  

A 
 

B 
 

C 
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Figura 63. Hydryphantes (Hydryphantes) ramosus (fêmea), microscopia eletrônica     

de varredura. A – vista ventral; B – palpo, vista lateral; C – detalhe do gonóporo.   

A 
 

B 
 

C 
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Fig. 64. Hydryphantes (Hydryphantes) ramosus Daday (fêmea), microscopia óptica de 

contraste de fase. A – escudo frontal; B – rostrum ; C  – gnatossoma; D – campo 

genital.   

 

LUNDBLAD (1941) e ROSSO DE FERRADÁS (1981) e confirmadas pelas micrografias 

apresentadas neste trabalho: (1) escudo frontal sem esclerotização central, formado por 

uma barra transversal anterior e um par de braços laterais posteriormente dirigidos, com 

pontas póstero-dirigidas (Fig. 64-A); (2) campo genital com numerosas setas (30-40) 

sobre as margens mediais das abas genitais e dispostas em linhas paralelas (Fig. 63-A,C; 

64-D); acetábulos genitais com superfície em forma de papila (Fig. 63-C; 64-D; (3) 

gnatossoma com rostrum saliente (Fig. 63-B; 64-B); (4) tíbia palpal delgada (Fig. 63-B; 

64-C).  
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Família RHYNCHOHYDRACARIDAE Lundblad, 1936 

 Clathrosperchon minor Lundblad, 1937 

VIETS, 1987: 211. 

Larva (Figs. 65 e 66) 

Macho e fêmea (LUNDBLAD, 1941: 75) 

 

Diagnose – Cor branca; idiossoma mais longo que largo; dorso com um par de escudos 

laterais repleto de plaquetas que também se estendem livremente na maior parte do 

tegumento; quatro pares de setas propodossomais (vi, ve, se, si), um par de setas 

humerais (c3) e sete pares de setas histerossomais (c1, c2, d1, d2, e1, e2, f1); ventre 

com placa anal ovalada; ps1 ausente; ps2 vestigial em posição látero-superior à placa 

anal; palpo com quatro artículos; solenidium do tarso palpal fino e longo; h2 ausente; 

famuli e euphatidia distais nas pernas I e II.  

 

Idiossoma: dorso. Oval e pouco esclerotizado; tegumento com grande número de 

plaquetas de formato irregular, distribuídas ao longo de quase toda a extensão do 

idiossoma, desde ve até d1 e entre as placas oculares anterior e posterior; escudos 

dorsais laterais alongados, ornamentados com o mesmo tipo de plaquetas e ao redor de 

c3; setas propodossomais e humerais finas e moderadamente longas; setas 

histerossomais finas e de comprimentos variáveis (c1, d1, e1, longas; c2, d2, e2, curtas); 

comprimento do idiossoma: 152-168 µm; largura: 136-155 µm; placa ocular anterior 

lateral à se; placa ocular posterior látero-superior à si.      

 

Idiossoma: ventre. Placas coxais ocupando quase todo o idiossoma; placa I retangular, 

com 1b fina e longa, em posição lateral anterior; 1a curta e fina, em posição lateral 

posterior e alinhada à 1b; Placas coxal II trapezoide, com urstigma projetando-se à 

frente a partir de sua margem lateral anterior; Placa coxal III trapezoide, com 3a fina e 

mais curta que 1b e 1a, alinhando-se a elas; Urstigmata com duas aberturas retangulares, 

entre as placas coxais I e II; dois pares de setas histerossomais finas, curtas e alinhadas; 

f2 um pouco mais longa que as outras setas histerossomais, abaixo delas e alinhada à 

ps2; Poro excretor oval; ps1 ausente; ps2 vestigial, em posição látero-superior à placa 

anal.  
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Gnatossoma. Médio em relação ao idiossoma; capítulo arredondado posteriormente; 

Hy1 vestigial em posição medial proximal; Hy2 ausente; comprimento do capítulo: 52-

56 µm; Quelícera: artículo basal liso; quela com dois dentículos distais; comprimento 

do artículo basal: 39-42 µm; comprimento da quela: 10-12 µm; Palpo: curto, 

estendendo-se acima do capítulo; fêmur muito curto; genu curto; tíbia curta, com unha 

bifurcada dorso-distalmente; tarso curto, com um solenidium dorsal (Ta1) fino e longo; 

três setas vestigiais; comprimento do palpo: 32-38 µm; número de setas do fêmur ao 

tarso: 0, 0, 0, 3.   

 

Perna I. Maior que a perna II; comprimento da perna: 198-246 µm; comprimento do 

trocânter: 28-36 µm; comprimento do fêmur: 51-62 µm; comprimento do genu: 26-34 

µm; comprimento da tíbia 45-54 µm; comprimento do tarso: 48-60 µm; número de 

setas do trocânter ao tarso: 1, 6, 5 (σ), 9 (φ1, φ2), 9 (ω,”2”).  

 

Descrição das setas. Trocânter: Tr1 moderadamente grossa e longa, posicionada 

dorsalmente na porção distal do artículo; Fêmur: Fe1 fina e curta, látero-dorsal, na 

porção proximal do artículo; Genu: σ fina e relativamente longa, na lateral na porção 

distal do artículo; Tíbia: φ1 e φ2 finas e longas; φ1 dorso-lateral, na porção distal do 

artículo; φ2 dorsal e distal em relação a todas as outras setas do artículo; Tarso: ω fina e 

mais longa que as outras setas do artículo, em posição dorsal distal; “2” muito fina e 

curta, posicionada na extremidade distal do artículo; famulus moderadamente grosso e 

longo, na porção distal do artículo; Unhas: falciformes, empódio mais grosso e longo 

que unhas laterais.    

 

Perna II. Menor que a perna I; comprimento da perna: 192-235 µm; comprimento do 

trocânter: 26-35 µm; comprimento do fêmur: 41-51 µm; comprimento do genu: 28-36 

µm; comprimento da tíbia: 39-49 µm; comprimento do tarso: 58-64 µm; número de 

setas do trocânter ao tarso: 1, 6, 5 (σ), 9 (φ1, φ2), 9 (ω,”2”).  

 

Descrição das setas. Trocânter: Tr1 mais grossa e curta que a da perna I, posicionada 

na mesma região; Fêmur: Fe1praticamente igual à da perna I em formato e posição; 

Genu: σ um pouco mais grossa e curta que a da perna I e posicionada na mesma região; 

Tíbia: φ1 e φi2 muito semelhantes às da perna I, porém pouco mais curtas; Tarso: 
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artículo praticamente igual ao da perna I, com σ, “2” e famulus de formato e 

posicionamento semelhantes, com exceção do famulus, um pouco mais curto que o da 

perna I. Unhas: semelhantes às da perna I.      

 

Perna III. Maior que as pernas I e II; comprimento da perna 219-250 µm; comprimento 

do trocânter: 35-38 µm; comprimento do fêmur: 46-48 µm; comprimento do genu: 35-

39 µm; comprimento da tíbia: 49-55 µm; comprimento do tarso 54-60 µm; número de 

setas do trocanter ao tarso: 1, 6, 5 (σ), 8 (φ1), 8.  

 

Descrição das setas. Trocânter: Tr1 muito fina, curta e posicionada de forma diferente 

à das pernas I e II, isto é, em posição lateral na porção proximal do artículo; Fêmur: Fe1 

mais fina e curta que as setas das pernas I e II, posicionada dorsalmente na porção 

proximal do artículo; Genu: σ semelhante à da perna I, porém um pouco mais curta e 

em posição pouco mais dorsal; Ge2 diferente das pernas I e II, muito mais fina e curta, 

em posição dorsal lateral, na porção proximal do artículo; Tíbia: φ1 mais grossa que as 

das pernas I e II, dorsal medial; Tarso: artículo praticamente igual aos das pernas I e II, 

com uma seta a menos; ω, 2 e famulus ausentes; Unhas: semelhantes às das pernas I e 

II, porém um pouco mais longas.       

 

Material examinado: larvas (n=6), obtidas a partir de uma mesma fêmea, coletada em 

rocha submersa revestida por musgos e algas filamentosas, em Eldorado (PECD), em 

25/VII/2011.   

 

Discussão: Trata-se da primeira descrição de larva para a família Rhynchohydracaridae, 

erigida por LUNDBLAD (1936), para o gênero Rhynchohydracarus, com apenas duas 

espécies conhecidas, uma do Brasil e outra do Paraguai. No mesmo trabalho, Lundblad 

também propôs a família Clathrosperchontidae. Reconhecendo a grande afinidade entre 

as duas famílias, COOK (1974) reduziu a classificação dessa última à subfamília 

Clathrosperchontinae, que inclui dois gêneros, Clathrosperchon Lundblad, 1936, com 

seis espécies conhecidas e distribuídas na Américas do Sul e do Norte e 

Clathrosperchonella Lundblad 1937, com duas espécies. 
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Figura 65. Clathrosperchon minor Lundblad (larva). A – vista dorsal do idiossoma; B – 

vista ventral do idiossoma; C – quelícera; D – abertura anal; E – palpo.   
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Figura 66. Clathrosperchon minor Lundblad (larva). A – perna I; B – perna II; C – perna III. (vista lateral)
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V. Considerações Finais 

  

 Este estudo contribuiu para retomar os estudos de diversidade e taxonomia de 

Hydracarina no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, desde os trabalhos 

desenvolvidos por Olov Lundblad, na primeira metade do século passado.  

Em sua breve passagem pela cidade de São Paulo no ano de 1939, O. Lundblad 

realizou coletas de hidracarinos em apenas três localidades: 1- “Caninné bei São Paulo, 

im Nebenarm des Rio Tietê” (19/IV/1939), traduzido livremente do alemão como 

“Canniné em São Paulo, no afluente do Rio Tietê”; 2- “Canniné im Rio Tietê an Stellen, 

an denen am Ufer etwas Pflanzenwuchs war. 800 m ü. d. M.” (19-21/IV/1939), 

tradução:  “Canniné no Rio Tietê nas  margens com pouca vegetação, 800 m acima do 

nível do mar”; 3- Cachoeira, am sumpfigen Ufer in Tümpeln mit Pflanzenwuchs. 850 m 

ü. d. M. (18-19/IV/1939), tradução: “Cachoeira, na margem pantanosa de lagoa com 

vegetação. 850 m acima do nível do mar.” (18-19/IV/1939)”. As localidades referidas 

como “Canniné” e “Cachoeira” devem ser, provavelmente, os bairros do Canindé e Vila 

Cachoeira, na várzea do rio Tietê. Atualmente essa região está totalmente transformada, 

devido à urbanização e consequente poluição do rio Tietê, inviabilizando a repetição de 

coletas. Somente em 1977, Kurt O. Viets realizaria novas coletas no estado, na cidade 

de Ubatuba.  

Muitos acarologistas defendem a ideia de que ácaros límnicos podem ser 

empregados como fortes ferramentas para avaliação de qualidade da água, atuando 

como bioindicadores (GERECKE & SCHWOERBEL, 1991; CICOLANI & DI SABATINO, 1991; 

GROWNS, 2001; GOLDSCHMIDT, 2010). Portanto, a iniciativa de retomar os estudos de 

biodiversidade de Hydracarina no estado de São Paulo e no Brasil é de grande 

importância ecológica, sobretudo em áreas onde os cursos d’água e outros ambientes 

aquáticos ainda estão preservados, justificando a sua conservação. Futuros trabalhos de 

taxonomia e sistemática (incluindo dados moleculares), aliados a estes estudos 

ecológicos poderão contribuir sobremaneira para o avanço da acarologia aquática.    
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VI. Resumo 

 

 Ambientes límnicos são biótopos de elevada biodiversidade, onde pode ser 

encontrada grande variedade de ácaros aquáticos, cujo complexo ciclo de vida envolve 

quatro fases: 1- larva parasita, principalmente de insetos; 2-protoninfa e tritoninfa 

quiescentes; 3- deutoninfa predadora e 4- adulta, também predadora. Apesar de sua 

importância ecológica nas comunidades aquáticas, ácaros Hydracarina são pouco 

conhecidos no Brasil e sua diversidade é subestimada (até o momento há o registro de 

373 espécies).  O objetivo deste trabalho foi inventariar a fauna de ácaros límnicos de 

corpos d’água de mata atlântica no vale do rio Ribeira de Iguape (extremo sul do estado 

de São Paulo), a fim de aprimorar o conhecimento da acarofauna límnica paulista. Três 

expedições a cada um dos parques estaduais “Campina do Encantado”, município de 

Pariquera-Açu; “Caverna do Diabo”, em Eldorado e “Ilha do Cardoso”, em Cananéia 

foram realizadas entre março de 2011 e janeiro de 2012 a fim de coletar ácaros em 

ambientes lênticos e lóticos. Foi encontrado um total de 805 ácaros, distribuídos em seis 

superfamílias, treze famílias, dezoito gêneros e 26 espécies. Estudos taxonômicos e 

morfológicos foram realizados através da utilização de microscopia óptica de contraste 

de fase e eletrônica de varredura. São descritas as fases larvais das espécies 

Hydryphantes ramosus Daday e Clathrosperchon minor Lundblad. É apresentada uma 

chave dicotômica de identificação para os hidracarinos adultos do estado de São Paulo. 
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VII. Abstract 

 

Limnetic environments are biotipes of high biodiversity where a great variety of water 

mite taxa can be found. Their life cycle includes four phases: 1- parasitic larva, 

especially on insects; 2- quiescent protonymph and tritonymp; 3- predator deutonymph; 

and 4- adult, also predator. Despite of its ecological importance in aquatic communities, 

Hydracarina mites are poorly known in Brazil, with their diversity underestimated (373 

species known til now). This study aims to inventory  the fauna of the limnetic mites in 

water bodies of the coastal rain forest in the Ribeira de Iguape River (southern part of 

the State of São Paulo) in order to contribute for improvement of the knowledge of the 

group in the State. Three expeditions were performed in three areas: Campina do 

Encantado State Park, in Pariquera-Açu; Caverna do Diabo State Park, in Eldorado, and 

Ilha do Cardoso State Park, in Cananéia, from March 2011 through January 2012 to 

collect mites in lentic and lotic habitats. A total of 805 mites, distributed in six 

superfamilies, thirteen families, eighteen genera and 26 species were found. Taxonomic 

and morphological studies were performed using both optical phase contrast and 

scanning electron microscopy. Larval stages of Hydryphantes ramosus Daday and 

Clathrosperchon minor Lundblad are described. A dichotomous identification key of 

the fauna found based on adults is given.  



 

 

59 

 

                       VIII. Referências Bibliográficas 

 

BARR, D. W. 1973. Methods for collection, preservation, and study of water mites, 

(Acari: Parasitengona). Life Sciences Miscellaneous Publication. Royal Ontario 

Museum. 28p.   

 

BARTSCH, I. 1996. Halacarids (Halacaroidea, Acari) in freshwater. Multiple invasions 

from the Paleozoic onwards. Journal of Natural History, 30: 67-99. 

 

BARTSCH, I. 2004. Geographical and ecological distribution of marine halacarid genera 

and species (Acari: Halacaridae). Experimental and Applied Acarology, 34: 37-58.  

 

BERLESE, A. 1888. Acari austro-americani. Bollettino della Societa Entomologica 

Italiana, XX.   

 

CICOLANI, B. & DI SABATINO, A. 1991. Sensitivity of water mites to water pollution, p. 

465-474. In: F. Dusbabek & V. Bukva (Ed.) Modern Acarology, vol. 1. SPB 

Academics, Prague. 

 

COOK, D. R. 1974. Water Mite Genera and Subgenera. Memoirs of the American 

Entomological Institute, 21: 1-860. 

 

COOK, D. R. 1980. Neotropical Water Mites. Memoirs of the American Entomological 

Institute, 31: 1-645. 

 

DADAY, E. 1905. Untersuchungen über die Süβwasser-Microfauna Paraguays, Anhang: 

Zur Kenntnis der Naididen von W. Michaelsen. Zoologica, 18: 1-374.  

 



 

 

60 

 

DI SABATINO, A.; SMIT H.; GERECKE R.; GOLDSCHMIDT, T.; MATSUMOTO, N. & 

CICOLANI, B. 2008. Global diversity of water mites (Acari, Hydrachnidia; Arachnida) in 

freshwater. Hydrobiologia, 595: 303-315. 

 

FERNÁNDEZ, H.R. & FOSSATI-GASCHIGNARD O. 2011. An initial classification of 

Neotropical water mites (Acari: Hydrachnidia) based on habitat preferences.  

International Journal of Ecology, 2011: 1-11.  

 

 FLECHTMANN, C.H.W. 1975. Elementos de Acarologia. São Paulo, Nobel, 344p. 

  

FLECHTMANN, C.H.W. 1977. Ácaros de importância agrícola. São Paulo, Nobel, 189p. 

 

FORNERIS, L. 1999. Ácaros, p. 86-90. In: Biodiversidade do Estado de São Paulo, Brasil: 

síntese do conhecimento ao final do século XX, 4: invertebrados de água doce. D. 

Ismael; W. C. Valenti; T. Matsumura-Tundisi & O. Rocha (Eds.) São Paulo. FAPESP. 

XXII+176p. 

 

GERECKE, R. & SCHWOERBEL, J. 1991. Water quality and water mites (Acari, 

Actinedida) in the upper Danube region, 1959–1984, p. 483-491. In: F. Dusbabek & V. 

Bukva (Ed.) Modern Acarology, vol. 1. SPB Academics, Prague. 

 

GOLDSCHMIDT, T. & GERECKE, R. 2003. Studies on Hydryphantid water mites (Acari: 

Actinedida: Hydrachnidia) from Central and South America. In: I. M. Smith (Ed.). An 

acarological tribute to David R. Cook: (From Yankee Springs to Wheeney Creek): 

celebrating Dave's 80th year and his contributions to over half a century of advancement 

in water mite systematics. Indira Publishing House. West Bloomfield: 83-150. 

 

GOLDSCHMIDT, T. 2010. The water mite genus Torrenticola (Hydrachnidia: 

Torrenticolidae) in Costa Rica – ecology, diversity, and bioindicator potential, p. 185-

191. In: M. W. Sabelis & J. Bruin (Ed.) Trends in Acarology: Proceedings of the 12th 

International Congress. Amsterdam, The Netherlands. Springer Science.  



 

 

61 

 

GROWNS J. E. 2001. Aquatic mites as bioindicators, with an Australian example, p. 136–

141. In: R. B. Halliday; D. E. Walter; H. C. Proctor; R. A. Norton & M. J. Colloff (Ed.) 

Acarology: Proceedings of the 10th International Congress. Collingwood, Canada. 

CSIRO Publishing.  

 

HARVEY, M.S. 1990. Pezidae, a new freshwater mite family from Australia (Acarina: 

Halacaroidea). Invertebrate Taxonomy, 3: 771-781. 

   

KRANTZ, G. W. 2009. A Manual of Acarology (third edition). Texas, Tech University 

Press, VIII+704p. 

 

LANCIANI, C. 1971. Host exploitations and synchronous development in a water mites 

parasitic of the marsh treader Hydrometra myrae (Hydrometridae). Annals of the 

Entomological Society of America, 64 (6): 119-139.    

 

LOFEGO, A.C.; MORAES, G. J.; CASTRO, L. A. S. 2004. Phytoseiid mites (Acari: 

Phytoseiidae) on Myrtaceae in the State of São Paulo, Brazil. Zootaxa, 516: 1-18.  

 

LUNDBLAD, O. 1931. Südamerikanische Hydracarinen. Zoologiska Bidrag 13: 1-86. 

 

LUNDBLAD, O. 1936. Weitere neue Wassermilben aus Santa Catharina in Südbrasilien. 

Zoologischer Anzeiger, 116: 14–24. 

 

LUNDBLAD, O. 1937. Vierte Mitteilung über neue Wassermilben aus Santa Catharina in 

Südbrasilien. Zoologischer Anzeiger, 118: 9–10. 

 

LUNDBLAD, O. 1938. Neue Wassermilben aus Paraguay. Zoologischer Anzeiger, 122: 7-

19. 

 

LUNDBLAD, O. 1941B. Die Hydracarinenfauna Südbrasiliens und Paraguays. Erster Teil. 

Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 19 (7): 1-183. 

 

http://lattes.cnpq.br/2364470149264554


 

 

62 

 

LUNDBLAD, O. 1942. Die Hydracarinenfauna Südbrasiliens und Paraguays. Zweiter Teil. 

Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 20 (2): 3-175. 

 

LUNDBLAD, O. 1943A. Die Hydracarinenfauna Südbrasiliens und Paraguays. Dritter 

Teil. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 20 (5): 1-148. 

 

LUNDBLAD, O. 1943B. Die Hydracarinenfauna Südbrasiliens und Paraguays. Vierter 

Teil. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 20 (8): 1-171. 

 

LUNDBLAD, O. 1944. Die Hydracarinenfauna Südbrasiliens und Paraguays. Fünfter Teil. 

Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 20 (13): 1-182. 

 

MORAES, G. J. & FLECHTMANN, C. H. W. 2008. Manual de Acarologia. Acarologia 

básica e Ácaros de plantas cultivadas no Brasil. Ribeirão Preto, Holos, 288 p. 

 

NATION, J. L. 1983. A new method using hexamethyldisilazane for preparation of soft 

insect tissues for scanning electron microscopy. Stain Technology, 58: 347-351. 

 

OLIVEIRA, A.R.; NORTON, R. A. & MORAES, G.J. 2005. Edaphic and plant inhabiting 

oribatid mites (Acari: Oribatida) from Cerrado and Mata Atlântica ecosystems in the 

State of São Paulo. Zootaxa, 1049: 49-68. 

 

PEPATO, A. R. & ROCHA, C. E. F. 2007. Description of a new species of Rhombognathus 

(Halacaridae, Acari), its spermiogenesis and spermatozoa. Journal of Natural History, 

41: 2433-2445.  

 

PRASSAD, V. & COOK, D. 1972. The taxonomy of water mite larvae. Memoirs of 

American Entomological Institute, 18: 1-326.  

 

http://lattes.cnpq.br/2364470149264554
http://lattes.cnpq.br/2364470149264554


 

 

63 

 

ROSSO DE FERRADÁS, 1981. Dos nuevas especies de Hydryphantes Koch para República 

Argentina (Acari, Hydryphantidae, Hydrachnellae). Revista de la Sociedad 

Entomológica Argentina, 40: 83-90. 

   

ROSSO DE FERRADÁS, B. 1998. New Arrenurus (Acari: Hydrachnidia: Arrenuridae) from 

the Parana River basin (Argentina). Acarologia, 39 (4): 327-334 

 

ROSSO DE FERRÁDAS, B. & FERNÁNDEZ, H.R. 2005. Elenco y biogeografía de los ácaros 

acuáticos (Acari, Parasitengona, Hydrachnidia) de Sudamérica. Graellsia, 61: 181-224.   

  

SMIT, H. 2007. Litarachna brasiliensis n. sp., the first member of the water mite family 

Pontarachnidae (Acari: Hydrachnidia) from South America. Systematic & Applied 

Acarology, 12: 141–146.    

 

SMITH, I. 1976. A study of the systematics of the water mite family Pionidae 

(Prostigmata: Parasitengona). Memoirs of the Entomological Society of Canada, 98: 1–

249.  

 

SMITH, I. 1984. Larvae of water mites of some genera of Aturidae (Prostigmata, 

Hygrobatoidea) in North America with comments on phylogeny and classification of the 

family. Canadian Entomology, 116 (3): 307-374. 

 

SMITH, I. & OLIVER, D. R. 1986. Review of parasitic associations of larval water mites 

(Acari: Parasitengona: Hydrachnida) with insects hosts. Canadian Entomology, 118: 

407-472.  

 

SMITH, I. M.; COOK, D. R.; SMITH, B. P. 2010. Water Mites (Hydrachnidiae) and other 

arachnids, p. 485-586. In: J. H. Thorp & A. P. Covich (Ed.) Ecology and classification 

of North American fresh-water invertebrates (third edition). San Diego, California. 

Academic Press. XIV+1021p. 

 



 

 

64 

 

TUZOVSKY, P. V. 2008. A new record of the water mite Hydryphantes tenuipalpis Thon 

(Acariformes, Hydryphantidae) for Russia, with description of its development stages. 

Acarina, 16 (1): 57-64.   

 

VIDRINE, M.F. 1985. Nine new species in the subgenus Atacella (Acari: Unionicolidae: 

Unionicola) from Mexico and Brazil. International Journal of Acarology, 11 (4): 255-

271.  

 

VIETS, K. H. 1927. Brasilianische Wassermilben. Zoologischer Anzeiger, 72: 331-334.  

 

VIETS, K. H. 1933. Neue Hydrachna- und Eylais-Arten (Hydrachnellae, Acari) aus Porto 

Alegre, Brasilien. Zoologischer Anzeiger, 103 (7-8): 161-171. 

 

VIETS, K. H. 1935. Neue brasilianische Wassermilben. Zoologischer Anzeiger, 112 (11-

12): 273-283. 

 

VIETS, K. H. 1936A. Weitere brasilianische Wassermilben aus dem Staate Pernambuco. 

Zoologischer Anzeiger, 113 (9-10): 209-218. 

 

VIETS, K. H. 1936B. Brasilianische Wassermilben III. Zoologischer Anzeiger, 115 (11-

12): 273-287. 

 

VIETS, K. H. 1937. Brasilianische Wassermilben IV. Zoologischer Anzeiger, 117: 168-

176. 

 

VIETS, K. H. 1938. Brasilianische Wassermilben V. Zoologischer Anzeiger, 121: 21-24. 

 



 

 

65 

 

VIETS, K. H. 1954A. Wasserbilben aus dem Amazonasgebiet (Hydrachnellae, Acari). 

Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie, 16 (1-2): 78-151; 161-248. 

 

VIETS, K. H. 1954B. Süsswassermilben (Hydrachnellae, Acari) aus Südamerika. Archiv 

für Hydrobiologie, 49 (1-2): 1-224.  

 

VIETS, K. H. 1959. Nachtrag zu meiner Berarbeitung der Wassermilben aus dem 

Amazonasgebiet (Hydrachnellae, Acari). Archiv für Hydrobiologie, 56: 158-169.      

 

VIETS, K. O. 1977. Zwei neue Arten von Wassermilben (Acari, Hydrachnellae) aus 

Brasilien. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 12: 253-261.  

 

VIETS, K. O. & BÖTTGER, K. 1985. Wassermilben (Hydrachnellae, Acari) aus Paraguay, 

nebst einigen Angaben zur Begleitfauna. Studies on Neotropical Fauna and 

Environment, 21(1-2): 103-128. 

 

VIETS, K. O. 1987. Die Milben des Süßwassers (Hydrachnellae und Halacaridae (part.), 

Acari). II.: Katalog. Sonderbände des Naturwiss. Vereins Hamburg, 8: 1-1012.    

  

 WALTER, D.E. & PROCTOR, H.C. 1999. Mites: Ecology, Evolution and Behaviour. CABI 

Publishing, New York, VIII+320p. 

 

WILES, P. R. 1993. Larval description of three asian watermites (Acari: Hydrachnidia) 

Diplodontus haliki Lundblad, Limnochares crinita Koenike and Hydryphantes incertus 

Koenike. International Journal of Acarology, 19: 355-363.   

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.watermite.org/publication/detail.php?id=5185


 

 

66 

 

IX. Biografia 

 

Formação acadêmica 

Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas (1999 – 2003) pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Campus de Rio Claro. Trabalho de 

conclusão de curso: “Diversidade de ácaros associados a plantas aquáticas em áreas de 

cerrado e mata atlântica no Estado de São Paulo”. Orientador: Prof. Dr. Gilberto José de 

Moraes. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP. 

 

 

Produção bibliográfica  

LOFEGO, A. C., MORAES, G. J. & CASTRO, L. A. S. 2004. Phytoseiid mites (Acari: 

Phytoseiidae) on Myrtaceae in the State of São Paulo, Brazil. Zootaxa, 516: 1-18.  

 

 

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)  

 

CASTRO, L. A. S. & ROCHA, C. E. F. 2012. NOVAS OCORRÊNCIAS DE 

HYDRACARINA (ACARI: PARASITENGONA) PARA O ESTADO DE SÃO 

PAULO In: XXIX Congresso Brasileiro de Zoologia, 2012, Salvador-BA.  

 

CASTRO, L. A. S., LOFEGO, A. C. & MORAES, G. J. 2002. DIVERSIDADE E 

ABUNDÂNCIA DE ÁCAROS PLANTÍCOLAS EM MIRTÁCEAS (MYRTACEAE) 

EM ÁREAS DE CERRADO NO ESTADO DE SÃO PAULO In: XXIV Congresso 

Brasileiro de Zoologia, 2002, Itajaí-SC. Anais do XXIV CBZ. 

 

AMARAL, J. B., CASTRO, L. A. S. 2002. Morfologia Interna do Ácaro Rajado 

Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata). In: 13º Encontro de Biólogos do 

CRBio-1, São Pedro-SP. Anais do 13º Encontro de Biólogos do CRBio-1.  

 

CASTRO, L. A. S., LOFEGO, A. C., MORAES, G. J. 2001. Diversidade de famílias de 

ácaros plantícolas em Mirtáceas (Mirtaceae) em áreas de cerrado no Estado de São 

Paulo In: II Simpósio do Programa BIOTA – FAPESP, 2001, São Pedro-SP. Anais do II 

Simpósio do Programa BIOTA – FAPESP. 


