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Resumo 

O clado K92 reune opiliões de cinco subfamílias de Gonyleptidae: Caelopyginae, 

Hernandariinae, Sodreaninae, Progonyleptoidellinae e Gonyleptinae. As duas últimas 

subfamílias foram recuperadas como grupos não monofiléticos em análises filogenéticas 

prévias. Esses estudos contaram com uma pequena amostragem do grupo e basearam-se 

em diferentes conjuntos de dados (morfológicos, moleculares e comportamentais, 

ecológicos e químicos).  

Nós apresentamos a filogenia de K92 mais abrangente até o momento, baseada na 

abordagem de evidência total e otimização direta de evidências molecular e morfológica. 

A análise foi construída com o uso de quatro marcadores mitocondriais e nucleares (COI, 

12S rRNA, 16S rRNA e 28s rRNA) e 140 caracteres morfológicos. O conjunto de dados 

foi obtido de 115 terminais do grupo-interno. Uma nova proposta de classificação é 

apresentada, com a descrição de duas novas subfamílias: Acanthogonyleptinae subf.nov. 

e Mischonyxinae subf.nov.. Um novo gênero é descrito: Amazonaleptes gen.nov.. Os 

gêneros Acanthogonyleptes, Megapachylus, Moreiranula e Uracantholeptes são 

transferidos para Acanthogonyleptinae subf.nov.. Os gêneros Deltaspidium, Mischonyx 

e Multumbo são transferidos para Mischonyxinae subf.nov.. Stygnobates é revalidado e 

Multumbo dimorphicus é restituída ao gênero Multumbo. Os gêneros Currala, 

Friburgoia, Geraeocormobius, Guatubesia, Holoversia, Neosadocus, Progonyleptes, 

Progonyleptoides, Stygnobates e Tupacarana são considerados Gonyleptidae incertae 

sedis.  

As seguintes sinonímias em nível genérico foram feitas: Deltaspidium = 

Adhynastes; Gonyleptes = Gonyleptellus; Mischonyx = Urodiabunus; Metagyndes = 

Triaenomeros; Piassagera = Pseudotrogulus; Progonyleptoidellus = Mitopernoides.  

As seguintes espécies apresentam nova combinação: Deltaspidium orguensis 

(Soares & Soares, 1945), Deltaspidium tenue (Roewer, 1930), Metagyndes olivaceae 

(Roewer, 1913), Mischonyx arlei (Mello-Leitão, 1935), Mischonyx bresslaui (Roewer, 

1927), Mischonyx clavifemur, (Mello-Leitão, 1927), Mischonyx convexus, (Mello-Leitão, 

1931), Mischonyx reitzi (Vasconcelos, 2005), Mischonyx spinifrons (Mello-Leitão, 

1932), , Piassagera telluris, (Roewer 1932), Piassagera pagu, (DaSilva & Pinto-da-

Rocha, 2010), Piassagera trotskyi, (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010), 

Progonyleptoidellus variabilis (B. Soares, 1945) e Roeweria marmorata (Mello-Leitão, 

1939). 
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Abstract 

The clade K92 is composed of five subfamilies of Gonyleptidae: Caelopyginae, 

Hernandariinae, Sodreaninae, Progonyleptoidellinae and Gonyleptinae. The latter two 

subfamilies were recovered as non-monophyletic groups in previous phylogenetic 

analyzes. These studies had a small sample of the group and were based on different data 

sets (morphological, molecular and behavioral, ecological and chemical). 

We present the most comprehensive K92 phylogeny to date, based on the total 

evidence approach and direct optimization of molecular and morphological evidence. The 

analysis was constructed using four mitochondrial and nuclear loci (COI, 12S rRNA, 16S 

rRNA and 28s rRNA) and 140 morphological characters. The dataset was built from 115 

terminals of the ingroup. A new classification proposal is presented, with the description 

of two new subfamilies: Acanthogonyleptinae subf.nov. and Mischonyxinae subf.nov.. 

A new genus is described: Amazonaleptes gen.nov.. The genera Acanthogonyleptes, 

Megapachylus, Moreiranula and Uracantholeptes are transferred to 

Acanthogonyleptinae subf.nov.. The genera Deltaspidium, Mischonyx and Multumbo 

were transferred to Mischonyxinae subf.nov.. Stygnobates is revalidated and Multumbo 

dimorphicus is restored to Multumbo.  

The following new genera synonymies were done: Deltaspidium = Adhynastes; 

Gonyleptes = Gonyleptellus; Mischonyx = Urodiabunus; Metagyndes = Triaenomerus; 

Piassagera = Pseudotrogulus; Progonyleptoidellus = Mitopernoides.  

The genera Currala, Friburgoia, Geraeocormobius, Guatubesia, Holoversia, 

Neosadocus, Progonyleptes, Progonyleptoides, Stygnobates and Tupacarana are 

considered Gonyleptidae incertae sedis.  

The following species presente new combination: Deltaspidium orguensis (Soares 

& Soares, 1945), Deltaspidium tenue (Roewer, 1930), Metagyndes olivaceae (Roewer, 

1913), Mischonyx arlei (Mello-Leitão, 1935), Mischonyx bresslaui (Roewer, 1927), 

Mischonyx clavifemur, (Mello-Leitão, 1927), Mischonyx convexus, (Mello-Leitão, 1931), 

Mischonyx reitzi (Vasconcelos, 2005), Mischonyx spinifrons (Mello-Leitão, 1932), 

Piassagera telluris, (Roewer 1932), Piassagera pagu, (DaSilva & Pinto-da-Rocha), 

2010, Piassagera trotskyi, (DaSilva & Pinto-da-Rocha), 2010, Progonyleptoidellus 

variabilis (B. Soares, 1945) and Roeweria marmorata (Mello-Leitão, 1939). 
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1. Introdução 

 

A ordem Opiliones Sundevall, 1833 possui mais de 6600 espécies válidas (Kury, 

2015). A diversidade existente da ordem está atualmente dividida em quatro subordens: 

Cyphophthalmi Simon, 1879 (6 famílias e 202 espécies); Eupnoi, Hansen & Sørensen, 

1904 (5 fam. e 1825 esp.); Dyspnoi Hansen & Sørensen, 1904 (8 fam. e 377 esp.); e 

Laniatores Thorell,1876 (32 fam. e 4212 esp.), totalizando 51 famílias para toda a ordem 

(Bragagnolo et al., 2015; Groh & Giribet, 2015; Kury, 2013, 2015; Kury & Villareal, 

2015; Pinto-da-Rocha et al., 2014). 

A sistemática e taxonomia dos opiliões ainda hoje está sob forte influência da 

atuação de Carl F. Roewer (1881-1963), que descreveu aproximadamente um terço das 

espécies (Giribet & Kury, 2007). O sistema de classificação proposto por Roewer está 

baseado em escolhas arbitrárias de alguns poucos caracteres para cada categoria 

taxonômica e resultou em um grande número de gêneros monotípicos e espécies 

proximamente relacionadas agrupadas em gêneros distintos (Hara & Pinto-da-Rocha, 

2010; Pinto-da-Rocha et al., 2012). Outro efeito problemático do sistema roeweriano, que 

dura mais de um século, são os agrupamentos supra-genéricos que não refletem as 

relações filogenéticas, uma vez que foram construídos enfatizando mais as diferenças do 

que as similaridades, criando uma classificação artificial (Pinto-da-Rocha, 1997). Como 

Bragagnolo et al. (2015) exemplificaram, esse quadro começou a mudar com o estudo da 

morfologia da genitália, predominantemente dos machos (Šilhavý, 1938, 1961) e da 

adoção da metodologia cladística como base para propor classificações alternativas 

(Martens, 1980). A proposição de novos caracteres morfológicos (e.g. Kury, 1994a) e a 

disponibilidade de softwares de busca de árvores deram novas possibilidades para 

desenvolver a sistemática do grupo, tanto em uma visão das relações das subordens e 

famílias (e.g. Shultz, 1998) quanto em agrupamentos menos inclusivos (ex. Pinto-da-

Rocha, 1997). Posteriormente, a disponibilidade de acesso a dados moleculares e a 

possibilidade de analisá-los com outros conjuntos de dados foi uma revolução na 

construção de hipóteses filogenéticas e subsequentes classificações (e.g. Giribet et al. 

2010; Groh & Giribet, 2015; Pinto-da-Rocha et al., 2014). 

Laniatores é a subordem mais diversa de Opiliones, com cerca de dois terços da 

diversidade da ordem (Pinto-da-Rocha et al., 2014), e tem recebido muita atenção de 

sistematas nos últimos anos, especialmente na região Neotropical. No entanto, as relações 
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filogenéticas de Laniatores, bem como dos seus principais clados, ainda requerem muita 

atenção e, portanto, novas hipóteses e avaliações ainda são necessárias (ver Giribet & 

Kury, 2007; Giribet et al., 2010; Sharma & Giribet, 2011; Pinto-da-Rocha et al., 2014; 

Kury, 2014; Kury & Villarreal, 2015). Dentre as superfamílias de Laniatores, 

Gonyleptoidea tem sido foco de vários trabalhos nos últimos anos. A sistemática do grupo 

passou por muitas mudanças recentes, com novas delimitações e descrições de novas 

famílias (Pinto-da-Rocha et al., 2014; Kury, 2014; Bragagnolo et al., 2014; Kury & 

Villarreal, 2015). O grupo ainda é foco de interesse e uma filogenia está atualmente em 

curso (Pinto-da-Rocha et al., em preparação). 

 

Sistemática de Gonyleptidae 

 A família Gonyleptidae Sundevall, 1833 é a mais diversa de opiliões, com mais 

de 280 gêneros e 800 espécies (Kury, 2003), e é endêmica da região Neotropical. O táxon 

foi descrito por Sundevall (1833) para agrupar Gonyleptes e Mitobates. Desde então, 

diversas contribuições foram feitas na tentativa de entender a diversidade do grupo. 

Roewer (1913) expandiu o conceito do grupo em sua impressionante revisão dos opiliões 

e dividiu as quatro famílias de Laniatores (sensu Sørensen, 1884) em 13 subfamílias, 

dentre as quais Gonyleptinae, Caelopyginae e Hernandariinae. Subsequentemente, a 

divisão das subfamílias de Gonyleptidae sofreu modificações, com a transferência de 

algumas delas para novas famílias, como Cranaidae e Stygnidae, e descrições de novas 

subfamílias em Gonyleptidae, entre elas Progonyleptoidellinae e Sodreaninae (ambas 

Soares & Soares, 1985).  

 Kury (1992) propôs, baseando-se em sinapomorfias putativas do pênis, um clado 

formado pelas subfamílias Gonyleptinae, Hernandariinae, Caelopyginae, Sodreaninae e 

Progonyleptoidellinae, todas distribuídas pela Mata Atlântica. Desde então Gonyleptidae 

tem sido alvo de estudos de revisão sistemática e análise cladística: Caelopyginae (Pinto-

da-Rocha, 2002), Bourguyiinae (Yamaguti & Pinto-da-Rocha, 2009), Hernandariinae 

(DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010), Sodreaninae (Pinto-da-Rocha, 2010), o gênero de 

Pachylinae Eusarcus (Hara & Pinto-da-Rocha, 2010), e Heteropachylinae (Mendes, 

2011). Em sua revisão de Caelopyginae, Pinto-da-Rocha (2002) apresentou uma 

topologia das relações filogenéticas de Gonyleptidae, porém sem apresentar os caracteres 

utilizados para a construção da hipótese filogenética. Caetano & Machado (2013) 

propuseram uma hipótese das relações de 14 subfamílias de Gonyleptidae baseada em 

uma análise cladística de 63 caracteres comportamentais, ecológicos e químicos. Nessa 



 

 

11 

 

análise o grupo proposto por Kury (1992) foi recuperado e chamado oficialmente de clado 

K92. Os autores também demonstraram que Gonyleptinae e Progonyleptoidellinae não 

formavam grupos monofilético, fato que já havia sido constado em análises prévias (e.g.: 

DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010; Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2010). 

Pinto-da-Rocha et al. (2014) realizaram uma análise filogenética de Gonyleptidae 

com base em dados moleculares de quatro marcadores (1 nuclear e 3 mitocondriais). 

Gonyleptidae não é recuperada como monofilética segundo sensu Kury (2003) ou 

Caetano & Machado (2013). O novo conceito de Gonyleptidae apresentado pelos autores 

exclui Metasarcinae e Tricommatinae, que são elevados à família e inclui Manaosbiidae 

e Cranaidae. Entre as relações de Gonyleptidae, as subfamílias Goniosomatinae, 

Bourguyiinae, Heteropachylinae, Manaosbiinae, Cranainae e Ampycinae foram 

recuperadas como clados monofiléticos. O clado K92 também foi recuperado. Dentro de 

K92, 13 gêneros de Gonyleptinae foram incluídos e a análise de parcimônia resultou em 

cinco linhagens independentes, o que evidenciou mais uma vez o polifiletismo da 

subfamília. O monofiletismo de Hernandariinae foi obtido retirando-se a espécie 

Multumbo dimorphicus e considerando-a como Gonyleptidae incertae sedis. 

Caelopyginae foi recuperado como grupo monofilético com a inclusão de Parampheres, 

previamente em Gonyleptinae, restaurando o conceito de Roewer (1913) para a 

subfamília. As quatro espécies de Sodreaninae incluídas formaram um grupo 

monofilético. O monofiletismo de Progonylleptoidelinae também não foi recuperado. 

Pinto-da-Rocha & Bragagnolo (2010) sugeriram que o monofiletismo da subfamília 

Progonyleptoidellinae seria obtido com a exclusão de Progonyleptoidellus orguensis, 

porém isso não foi recuperado na análise molecular de Pinto-da-Rocha et al. (2014), que 

apresentou Progonyleptoidellinae parafilético em relação a Neosadocus, previamente em 

Gonyleptinae. 
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2. Objetivos 

 

1 – Propor uma hipótese para as relações filogenéticas do clado K92, de modo a 

testar seu monofilestismo, bem como as relações internas do grupo através da 

metodologia cladística, com base em caracteres moleculares e morfológicos em uma 

análise de evidência total. 

2 – Realizar modificações taxonômicas com base na hipótese filogenética 

encontrada. 

3 – Propor uma nova classificação para o clado K92. 
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3. Material e métodos 

 

3.1 Escolha dos terminais do grupo interno. 

 

O critério de seleção de terminais utilizado foi a disponibilidade de material 

biológico para obtenção de dados moleculares. Todas as espécies nominais de K92 

disponíveis, incluindo os 37 terminais de K92 presentes em Pinto-da-Rocha et al. (2014), 

foram utilizadas nas análises. Um espécime de cada espécie disponível foi selecionado 

para extração de DNA. Para algumas espécies com ampla distribuição geográfica e/ou 

polimorfismos, mais de um espécime foi selecionado. Algumas espécies não descritas de 

K92 também foram utilizadas.  

A obtenção de material biológico deu-se de duas formas distintas. Em um primeiro 

momento foram avaliados todos os lotes determinados como Caelopyginae, 

Hernandariinae, Gonyleptinae, Progonyleptoidellinae e Sodreanininae disponíveis na 

coleção mantida em etanol 98% à temperatura de -20ºC na coleção de tecidos do 

Laboratório de Aracnologia do IB-USP. Os espécimes foram determinados e 

selecionados para extração do material genético. Lotes sem determinação ao nível de 

subfamília também foram examinados. Posteriormente, foram realizadas 13 campanhas 

de coleta nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, a fim de obter outros exemplares 

para extração de DNA. Os exemplares coletados foram fixados em etanol 98% e mantidos 

sob temperatura de -20ºC na coleção de tecidos do Laboratório de Aracnologia do IB-

USP. 

Após esses esforços, foram obtidos 78 novos terminais do grupo interno, 

totalizando 115, dos quais 99 pertencentes a K92. Além disso, o grupo interno tem 

representantes de 39 gêneros de um total de 53. 

 

3.2 Escolha dos terminais do grupo externo e enraizamento.  

 

Um membro da subfamília Ampycinae, Hutamaia caramaschii, foi escolhido 

como raiz das análises por estar inserido no clado irmão de Gonyleptidae (Pinto-da-Rocha 

et al., em preparação). Outros oito terminais foram usados como parte do grupo externo, 

pertencentes às subfamílias Goniosomatinae (Goniosoma macracanthum e 

Serracutisoma speleum), Mitobatinae (Longiperna cancellata e Promitobates ornatus) e 
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Pachylinae (Eusarcus hastatus, Fonckia processigera, Roeweria virescens e Sadocus 

polyacanthus). A escolha do número de terminais para o grupo externo levou em 

consideração não aumentar demasiadamente o número total de terminais. O objetivo 

desse critério foi o de reduzir o número de possibilidades totais no universo de árvores e 

assim reduzir a demanda computacional, tendo em vista a estratégia de busca com 

homologia dinâmica. A escolha dos terminais do grupo externo foi baseada em resultados 

preliminares de uma filogenia de Gonyleptoidea (Pinto-da-Rocha et al., em preparação).  

 

3.3 Obtenção de dados moleculares.  

 

Para a extração de DNA foram utilizados tecidos musculares, preferencialmente 

da perna IV (Pinto-da-Rocha et al., 2014). Optou-se por utilizar tecidos provenientes dos 

pedipalpos e quelíceras para os espécimes de porte pequeno. Utilizou-se o kit Agencourt® 

DNAdvance System (Beckman Coulter, California, EUA) para as extrações. Os 

protocolos do fabricante foram modificados como em Pinto-da-Rocha et al. (2014).  

Cinco loci moleculares foram amplificados a partir do DNA extraído: o gene 

ribossomal nuclear 28S rRNA; os genes ribossomais mitocondriais 12S e 16S; o gene 

codificante mitocondrial citocromo c oxidase subunidade I (COI); o gene nuclear 

codificante histona H3 (H3). 

O gene 28S foi amplificado utilizando a sobreposição dos conjuntos de primers 

28SRD1AF - 28SRD4B (Arango & Wheeler, 2007 e Edgecombe & Giribet, 2006 

respectivamente) e 28SD3AP - 28SB (Reyda & Olson, 2003 e De Ley et al., 1999 

respectivamente); para COI, usou-se os primers LCO1490 - HCOoutout (Folmer et al., 

1994 e Prendini et al., 2005 respectivamente); para 12S, usou-se os primers 12SAIN - 

12SOP2RN (Pinto-da-Rocha et al., 2014 para ambos); para 16s, usou-se os primers 

16SpotFN – 16SBR (Pinto-da-Rocha et al., 2014 e Palumbi, 1996 respectivamente);  para 

H3, usou-se os primers H3AF – H3AR (Colgan et al., 1998 para ambos. 

Alternativamente, usou-se os primers H3AF_edit (5’-  

GCVMGVAAGTCYACVGGMGG-3’) e H3AR_edit (5’-  

ATGGTSACTCTCTTGGCGTGR-3’), desenhados no Laboratório de Sistemática 

Molecular do IBUSP. 

As reações de PCR tinham um volume final de 25 µL, com volumes de 1 µL de 

cada primer, 2 µL de MgCl2, 1 µL dNTPs (Fermentas), 2,5 µL do PCR Buffer 

(Fermentas) e 0,125 µL da TaqDNA polimerase (Fermentas). Para a amplificação de 28S, 
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adicionamos 1,25 µL Dimetilsulfóxido (DMSO) à solução final. Para espécimes cujas 

tentativas de amplificação falharam, usamos a enzima Phusion High-Fidelity DNA 

Polimerase Taq (Finnzymes), seguindo o protocolo do fabricante. As reações de PCR 

foram conduzidas em termociclador com uma etapa inicial de desnaturação a 95°C por 5 

minutos. Essa etapa foi seguida por 35 ciclos de 30 segundos de desnaturação a 95°C, 30 

segundos com diferentes temperaturas para cada primer (45°C para COI, 12S e 16S; 47°C 

para H3 e 50°C para 28S) para anelamento e 60 segundos a 72°C para extensão. A reação 

terminou com uma fase de 7 minutos para extensão final e resfriamento a 4°C. Para as 

reações com Phusion High-Fidelity DNA Polimerase Taq, as etapas foram: 98°C / 3 min, 

35 x (98°C / 10’’ 45°C / 30’’ 72°C / 20’’), 72°C / 3’. Controles negativos foram usados 

para avaliar possíveis contaminações. 

Os produtos das reações de PCR foram examinados por eletroforese em gel de 

agarose (2% agarose), purificados usando Agencourt® Ampure XP (Beckman Coulter) e 

quantificados usando o espectrofotômetro Thermo Scientific NanoDrop. Finalmente, as 

reações de sequenciamento foram preparadas com Big Dye® Terminator v.3.1 Cycle 

Sequencing Kit (Applied Biosystems), precipitadas com acetato de sódio (CH3COONa) 

e sequenciadas usando um sequenciador automático ABI PRISM® 3100 Genetic 

Analyser/HITACHI (Applied Biosystems) do serviço de sequenciamento do Instituto de 

Química/USP.  

Os cromatogramas foram analisados, visualizados e editados no pacote de 

programas PhredPhrap/Consed (Ewing & Green, 1998; Ewing et al., 1998; Gordon et al., 

1998, 2001) para correção de ambiguidades durante o sequenciamento e montagem dos 

contigs dos fragmentos sequenciados. 

Antes de submeter as sequências às diferentes análises, elas foram alinhadas 

usando o programa MAFFT (Katoh et al., 2002) e visualizadas e editadas no BioEdit 

(Hall, 1999). Os alinhamentos foram submetidos à análise no GUIDANCE2 server (Sela 

et al., 2015; Landan & Graur, 2008; Penn et al., 2010). O GUIDANCE2 server compara 

os alinhamentos e calcula índices de valores para cada posição, através do algoritmo 

GUIDANCE2 (GUIDANCE Scores) (Sela et al., 2015; Landan & Graur, 2008). 

Posteriormente excluímos as posições com índices inferiores a 0,5. As sequências 

alinhadas de COI e H3 foram inspecionadas em busca de códons de parada no programa 

AliView (Larsson, 2014). Após esse procedimento, as sequências foram cortadas para 

que a primeira base correspondesse à primeira posição do códon. Por último, foram 

criadas três partições para 12S, quatro partições para 16S e 8 partições para 28S baseadas 
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em regiões homólogas putativas em cada gene. Esse procedimento foi realizado para as 

sequências submetidas à análise de homologia dinâmica (DO), com o objetivo de 

maximizar a eficiência computacional durante as análises (Giribet, 2001).   

 

3.4 Obtenção de dados morfológicos.  

 

Foram avaliados todos os vouchers com os espécimes utilizados na obtenção de 

sequências, depositados na coleção de tecidos do Laboratório de Aracnologia do IBUSP. 

Além disso, outros indivíduos da mesma espécie provenientes da coleção de tecidos do 

Laboratório de Aracnologia do IBUSP e da coleção do Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo (MZSP) foram estudados, quando disponíveis.  

Adicionalmente, examinou-se exemplares-tipos depositados no MZSP, no Instituto 

Butantan de São Paulo (IBSP), no Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ) e do 

Naturmuseum Senkenberg Frankfurt (SMF). O levantamento de caracteres da morfologia 

externa foi feito examinando-se os espécimes em microscópio estereoscópio (Zeiss Stemi 

DV4). Os caracteres da genitália masculina foram obtidos através de microscopia de 

varredura, feitas no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo - IBUSP (Zeiss 

DSM940) ou no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZSP (Leica LEO 

440). A metodologia para preparação da genitália seguiu Pinto-da-Rocha (1997). Alguns 

caracteres da literatura foram usados integralmente e outros foram adaptados (ver lista de 

caracteres).  

A matriz de caracteres foi construída e editada no programa Mesquite 2.5 

(Maddison & Maddison, 2011). Os caracteres foram codificados, preferencialmente, sob 

a forma redutiva (Maddison, 1994), ou seja, tratando-os de forma binária. O intuito de 

evitar a utilização de muitos caracteres multiestado foi de refletir a não redundância e os 

princípios de independência entre caracteres (Strong & Lipscomb, 1999). No entanto, 

caracteres multiestado foram usados quando se julgou oportuno, a fim de evitar o 

levantamento de muitos caracteres não comparáveis. Os caracteres multiestado foram 

tratados como não-ordenados. A estrutura das descrições dos caracteres segue Sereno 

(2007). 

 

3.5 Terminologia utilizada.  

A terminologia segue DaSilva & Gnaspini (2009). Grânulos (sempre no plural) 

indicam pequenas elevações, concentradas em uma região ou artículo. Tubérculos são 
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elevações que se destacam dos grânulos de uma região ou de regiões adjacentes em altura 

e podem ter o ápice rombo ou acuminado. Espinhos são grandes elevações, de ápice 

acuminado, presentes nas áreas do escudo dorsal, oculário, pedipalpos e fêmur IV. 

Apófises são projeções do tegumento, que podem variar de forma, presentes na coxa IV, 

tergitos livres e margem anterior. Uma região ou artículo é considerada inerme quando 

não há uma estrutura que se destaque. Sendo assim, inerme é usado no mesmo sentido de 

não-armado. A terminologia referente aos formatos do escudo dorsal segue Kury & 

Medrano (2016). A nomenclatura das macrossetas do pênis segue Kury & Villareal 

(2015). Para a discussão de topologias e caracteres, foi utilizada a notação “grupo+” 

(Amorim, 1982). 

 

3.5 Inferências filogenéticas.  

 

Três conjuntos de análises foram feitos na tentativa de analisar os dados 

disponíveis da melhor forma possível. As análises foram feitas com base em dados 

moleculares, morfológicos e ambos combinados (evidência total). Os dados moleculares 

foram analisados sob dois critérios de otimalidade: máxima parcimônia e máxima 

verossimilhança (ML). Os dados morfológicos foram analisados somente sob máxima 

parcimônia. As análises de evidência total também foram analisadas somente sob estre 

critério. 

 

Análises de parcimônia 

 As análises de evidência total com os dados moleculares e fenotípicos foram 

implementadas no programa POY 5.1.1 (Varón et al., 2010), no qual as buscas pelas 

árvores mais parcimoniosas foram realizadas através de otimização direta (direct 

optimization ou DO; Wheeler, 1996) das sequências de nucleotídeos não alinhadas. Essa 

estratégia é também referida como homologia dinâmica (Wheeler, 2001a,b). Em contraste 

com as estratégias de busca tradicionais nas quais o alinhamento e a busca pelas árvores 

são dois procedimentos distintos, a otimização direta integra os dois procedimentos 

concomitantemente, em um processo de busca pela árvore/alinhamento (tree-alignment). 

A otimização direta testa possíveis hipóteses de homologia dos nucleotídeos de forma 

dinâmica, otimizando as sequências não-alinhadas diretamente nas árvores disponíveis, 

ao mesmo tempo em que converte as séries de transformação pré-alinhadas, frutos da 
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otimização (i.e., os nucleotídeos alinhados), em uma matriz estática (Kluge & Grant, 

2006; Grant & Kluge, 2009; Sánchez-Pacheco et al., 2017). 

 A estratégia de busca foi feita em duas etapas, seguindo Pinto-da-Rocha et al. 

(2014). Primeiramente, análises foram realizadas em busca das topologias mais 

parcimoniosas através da otimização direta para um total de 10 conjuntos de parâmetros 

(ou funções de custo). Esses conjuntos de parâmetros são custos (ou pesos) atribuídos 

para classes de transformações, como substituições (transversões e transições) e indels 

(inserções e deleções). O primeiro conjunto de parâmetros tinha custos iguais para todas 

as transformações e sem penalidades para abertura de indel. Os demais conjuntos de 

parâmetros variaram sobre os custos de abertura e extensão de indel, transversões e 

transições. Os conjuntos de parâmetros utilizados foram 1:1:1:1, 2:1:1:1, 2:1:1:2, 2:1:2:1, 

2:2:1:1, 2:2:1:2, 2:2:2:1, 2:4:1:1, 2:4:1:2 e 2:4:2:1. Há uma diversificada discussão sobre 

o uso dos parâmetros de custo (Wheeler, 1995; Kluge, 1997, 1998; Giribet, 2003; Grant 

& Kluge, 2005; Giribet & Wheeler, 2007; ver um resumo da discussão em Pinto-da-

Rocha et al., 2014). Para cada conjunto de parâmetros, foram feitas 10 iterações com três 

buscas de duas horas cada. Foi usado o comando “search” do POY, que implementa 

buscas através da construção de árvores de Wagner por adição aleatória de táxons 

(Random Addition Sequence); os algoritmos de trocas de ramos (branch swaping) SPR 

(Subtree Pruning and Regrafting) e TBR (Tree Bisection and Reconnection) (Goloboff, 

1996); Ratchet (Nixon, 1999); e Tree Fusing (Goloboff, 1999). As buscas foram 

realizadas em um cluster (2.83 GHz Q9550 Intel® CoreTM2 Quad) do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo. Após cada busca, as melhores e únicas árvores 

encontradas foram selecionadas e utilizadas na próxima etapa. 

 Durante a segunda etapa, as topologias selecionadas sobre DO foram 

rediagnosticadas usando o algoritmo iterative pass (IP; Wheeler, 2003). Este algoritmo 

busca aplicar a otimização direta simultaneamente em três sequências, além de realizar 

novas etapas de tree fusing. O procedimento tende a gerar hipóteses filogenéticas mais 

curtas. Machado & Marques (2013) demonstraram que, além de hipóteses com menor 

número de passos, o algoritmo também é capaz de reduzir o número de topologias 

igualmente mais parcimoniosas, bem como encontrar novas topologias não identificadas 

no processo de DO. O rediagnóstico com IP foi realizado sob conjunto de parâmetros 

com custos iguais. A estratégia de selecionar topologias sob uso dos demais conjuntos de 

parâmetros teve o intuito de expandir as buscas pelo universo de árvores, uma ideia 

semelhante ao Ratchet (Nixon, 1999). Não houve intento de realizar uma análise de 
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sensibilidade. As análises baseadas somente em dados moleculares foram feitas seguindo 

exatamente os mesmos protocolos mencionados anteriormente. Ao fim das análises, o 

alinhamento implícito (IA) foi transformado em uma matriz de caracteres de homologia 

estática com o comando “transform (all, (static_approx))”.  

 A otimização dos caracteres morfológicos presentes na análise de evidência total 

foi visualizada através do programa Winclada (Nixon, 2002). Os caracteres foram 

otimizados sob ACCTRAN (Accelerate Character Transformation), onde as homoplasias 

são tratadas como um único surgimento e reversão(ões) posterior(ores). Segundo de Pinna 

(1991) é a forma de otimização que melhor preserva as hipóteses de homologia primária 

(ver Agnarsson & Miller (2008) para uma posição contrária). A otimização sob 

DELTRAN (Delay Character Transformation) também foi discutida em alguns casos. 

 As medidas de suporte calculadas foram Goodman-Bremer (Goodman et al., 

1982; Bremer, 1988; Grant & Kluge, 2008) e Bootstrap (Felsenstein, 1985). Os cálculos 

das medidas de suporte foram feitos no TNT (Goloboff et al., 2003, 2008). Para o cálculo 

do suporte de Goodman-Bremer, a matriz do alinhamento implícito e as árvores 

encontradas foram submetidas ao programa TNT e executado o script BREMER.RUN 

(distribuído com o programa) com os valores default. Os cálculos de Bootstrap foram 

feitos com o comando do TNT “resample boot replications 1000”. 

  

 As análises baseadas somente em caracteres morfológicos foram realizadas no 

programa TNT, através de busca heurística usando o algoritmo TBR, com 1000 

replicações e salvando 100 árvores por réplica. O comando “collapse branches after 

search” foi usado para eliminar nós não suportados.Também foram feitas buscas com os 

algoritmos Ratchet (Nixon, 1999) e Tree Fusing (Goloboff, 1999). Análises com pesagem 

implícita de caracteres (Goloboff, 1993) também foram efetuadas. Esse tipo de 

abordagem realiza o cálculo de peso dos diferentes caracteres concomitantemente à busca 

das árvores, sendo assim, a topologia é avaliada de acordo com os pesos dos caracteres e 

estes, por sua vez, são definidos pelas próprias topologias. A busca com pesagem 

implícita procura a árvore com o maior valor de total fit. O fit de uma árvore é calculado 

da seguinte maneira: f=k/(e+k), onde e é o número de passos extras do caráter e k é uma 

constante de concavidade. Quanto menor o valor de k maior será o custo para o caráter 

com passos extras, o que implica em uma menor influência na análise. Realizou-se 

análises com diferentes valores da constante (k = 1-6). 
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Análises de máxima verossimilhança 

Para as análises de máxima verossimilhança, foram usadas as sequências 

alinhadas em MAFFT e analisadas no GUIDANCE2 server (como explicado 

anteriormente). As análises foram implementadas na versão paralelizada do programa IQ-

TREE version 1.5.4 (Nguyen et al., 2015). As diferentes partições foram submetidas ao 

IQ-TREE através do partition model (Chernomor et al., 2016) com o comando “-spp”. 

Foram avaliadas as melhores performances de modelos de substituição para as partições, 

individualmente ou mescladas, pelo programa ModelFinder (Kalyaanamoorthy et al., 

2017), usado em associação com o IQTREE através do comando “-m 

TESTNEWMERGE”. As avaliações foram baseadas no critério BIC – Bayesian 

information criterion (Schwarz, 1978). Foram realizadas 1000 iterações de buscas, 

através do comando “-s –n 1000”. Finalmente, foram calculados valores de bootstrap dos 

nós. O cálculo dos valores de bootstrap foi feito com o ultrafast bootstrap (UFBoot; Minh 

et al., 2013), com 1000 iterações, através do comando “-bb 1000”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

4. Resultados 

 

4.1 Dados moleculares 

 

Foram obtidas sequências para cinco marcadores moleculares (12S, 16S, 28S, 

COI e H3). A matriz de dados moleculares está completa para os marcadores 12S e 28S 

(total de 125 sequências). Os totais de sequências obtidas para os demais marcadores 

foram: 123 para 16S e COI; e 109 para H3 (Tabela I). 

O alinhamento dos marcadores codificantes resultou em sequências de 648 pb 

para COI e 338 pb para H3. Os marcadores ribossomais foram previamente alinhados 

para a análise de máxima verossimilhança e resultaram em 262 pb para 12S, 273 pb para 

16S e 971 pb para 28S. Para as análises de máxima parcimônia, os marcadores 

ribossomais foram submetidos à homologia dinâmica. O alinhamento implícito da análise 

com 4 marcadores resultou em 421 pb para 12S, 332 pb para 16S e 991 pb para 28S; da 

análise com 5 marcadores, resultou em 436 pb para 12S, 369 pb para 16S e 986 pb para 

28S. O total foi 2392 pb da análise com 4 marcadores e 2777 pb da análise com cinco 

marcadores.  

 

4.2 Dados morfológicos 

 

Foram levantados e codificados 140 caracteres. Vinte e quatro caracteres foram 

retirados da literatura, sendo que 6 deles foram modificados (ver lista de caracteres 

morfológicos). Foram utilizados 12 caracteres do pedipalpo, 5 do oculário, 39 do escudo 

dorsal, 6 dos tergitos livres I-III, 4 das pernas I-II, 42 da perna IV e 31 do pênis. 

 

4.3 Lista de Caracteres Morfológicos 

 

01 – Pedipalpo. Coxa. Comprimento. (Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2010). 

 0  curto 

 1  alongado, alcançando a margem distal do trocânter I 

 

02 – Pedipalpo. Fêmur. Espessura (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010). 

 0  largo (diâmetro similar ao da tíbia e tarso) (Fig. 13 A-B) 
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 1  fino (diâmetro muito mais estreito que o da tíbia e tarso) (Fig. 13 D-H) 

 

03 – Pedipalpo. Fêmur. Comprimento. (Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2010). 

 0  mais curto que o prossoma. (Fig. 13 A-B) 

 1  mais longo que o prossoma, mais curto que o escudo dorsal (Fig.13 D-

E) 

 2  mais longo que o escudo dorsal (Fig. 13 G-H) 

 

04 – Pedipalpo. Fêmur. Seta subapical prolateral. Armação. (Pinto-da-Rocha & 

Bragagnolo, 2010). 

 0  seta pequena (Fig. 13 C) 

 1  ausente 

 2  seta grande 

05 – Pedipalpo. Fêmur. Face ventral. Armação. 

 0  inerme (Fig. 13 B,E,H) 

 1  presença de uma fileira de tubérculos pontiagudos 

 

06 – Pedipalpo. Patela. Comprimento (Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2010 

Modificado). 

 0  curto (duas vezes mais longo que largo) (Fig. 13 A-B) 

 1  alongado (cinco vezes mais longo que largo) (Fig.13 D-E) 

 2  muito alongado (quinze vezes mais longo que largo) (Fig. 13 G-H) 

 

07 – Pedipalpo. Tíbia. Formato. 

 0  cilíndrico 

 1  ventralmente achatado (Fig. 18 B-C) 

 

8 – Pedipalpo. Tíbia. Soquetes das Setas. Tamanho. (Pinto-da-Rocha & 

Bragagnolo, 2010). 

 0  curto (Fig. 13 B) 

 1  alongado (Fig. 13 F) 

 

9 – Pedipalpo. Conexão Patela-Tíbia. Vista lateral. 

 0  reta (Fig. 13 B) 
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 1  curva  (Fig. 13 F) 

 

10 – Pedipalpo. Tarso. Formato. (Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2010). 

 0  reto (Fig. 18 A) 

 1  biconvexo (Fig. 18 B) 

 

11 – Pedipalpo. Tarso. Duas fileiras ventrais de setas (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 

2010; Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2010).  

 0  ausente (Fig. 18 D) 

 1  presente (Fig. 18 C) 

 

12 – Pedipalpo. Tarso. Armação ectal. (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010; 

Modificado). 

 0  IiI 

 1  II 

 2  II(i)Ii 

 3  IIII 

 4 IiIiii 

 5  iiIiiIiii 

 6  iiiIiIi 

 7 Iii 

 

13 – Oculário. Armação. Tipo. 

 0  um par de pequenos tubérculos (Fig. 15 A) 

 1  um par de espinhos (Fig. 12 E) 

 2  inerme 

 3  um único tubérculo 

 

14 – Oculário. Armação. Direção. 

 0  para cima (Fig. 15 A) 

 1  para frente (Fig. 14 D) 

 

15 – Oculário. Altura. (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010). 

 0  baixo (altura inferior a 2 vezes o diâmetro do olho) (Fig. 15 A-B) 
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 1  alto (altura superior a 3 vezes o diâmetro do olho) 

 

16 – Oculário. Formato. Depressão mediana. 

 0  ausente 

 1  presente 

 

17 – Oculário. Largura (Pinto-da-Rocha, 2002). 

 0 estreito 

 1  largo 

 

18 – Escudo Dorsal. Número de ozóporos (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010). 

 0  Duas aberturas 

 1  Uma abertura grande 

 2  Uma abertura reduzida 

 

19 – Escudo Dorsal. Carapaça. Bossa Frontal. Altura. 

 0  baixa (Fig. 15 A) 

 1  alta (Fig. 15 B) 

 

20 – Escudo Dorsal. Sulcos brancos I-IV.  

 0  ausentes  

 1  presentes (Fig. 12 E) 

 

21 – Escudo Dorsal. Constrição 1. 

 0  presente (Fig. 14 A-C, E) 

 1  ausente (Fig. 14 D) 

 

22 – Escudo Dorsal. Constrição 2. 

 0  presente 

 1  ausente 

 

23 – Escudo Dorsal. Mid-bulge. Formato em vista dorsal. 

 0  ligeiramente assimétrico (Fig. 14 A) 

 1  fortemente assimétrico; posteriormente oblíquo (Fig. 14 C) 
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 2  simétrico, longo e arredondado  (Fig. 14 B) 

 3  sub-retangular (Fig. 14 D) 

 

24 – Escudo Dorsal. Coda. Formato em vista dorsal. 

 0  longo, bem separado do mid-bulge (Fig. 14 B) 

 1  envolvido pelo mid-bulge (Fig. 14 A,E) 

 2  totalmente ausente (Fig. 14 C) 

 

25 – Escudo Dorsal. Constrição 2 nas fêmeas. 

 0  presente 

 1  ausente (Fig. 14 F) 

 

26 – Escudo Dorsal. Mid-bulge nas fêmeas. Formato em vista dorsal. 

 0  ligeiramente assimétrico 

 1  fortemente assimétrico; posteriormente oblíquo 

 2  simétrico, longo e arredondado (Fig. 14 F) 

 3  sub-retangular 

 

27 – Escudo Dorsal. Coda nas fêmeas. Formato em vista dorsal. 

 0  longo, bem separado do mid-bulge 

 1  longo, bem separado do mid-bulge, com as margens laterais inclinadas 

(tipo alfa-K de Kury & Medrano, 2016)  (Fig. 14 F) 

 2  totalmente ausente 

 3  envolvido pelo mid-bulge 

 

28 – Escudo Dorsal. Formatos das áreas I-III em vista lateral. 

 0  elevadas (Fig. 15 C) 

 1  achatadas (Fig. 15 E) 

 

29 – Escudo dorsal. Camuflagem com sujeira (debris; DaSilva & Pinto-da-Rocha, 

2010).  

 0  ausente (Fig. 14 A-C, E-F) 

 1  presente (Fig. 14 D) 
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30 – Escudo dorsal. Margem anterior. Apófises medianas (modificado de DaSilva 

& Pinto-da-Rocha, 2010). 

 0  ausentes 

 1  presentes (Fig. 15 B) 

 

31 – Escudo dorsal. Margem anterior. Apófises medianas. Tamanho e número 

(modificado de DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010). 

  0  um par de pequenas apófises (comprimento igual à largura, igual a um 

tubérculo) 

 1  um par de grandes apófises (comprimento três vezes maior que a 

largura) 

 2  apófise simples 

 3  um par de apófises de tamanho médio (comprimento duas vezes maior 

que a largura) 

 

32 – Escudo dorsal. Margem anterior. Apófises medianas. Direção. 

 0  para cima 

 1  para frente 

 2  oblíquas 

 

33 – Escudo dorsal. Margem anterior. Apófises laterais (DaSilva & Pinto-da-

Rocha, 2010). 

 0  ausente 

 1  tubérculos pequenos 

 2  apófises grandes  

 3  apófises pequenas 

 

34 – Escudo dorsal. Dobras e fileiras de tubérculos entre o oculário e a margem 

anterior (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010). 

 0  ausente 

 1 presente, com tubérculos pequenos, esparsamente distribuídos 

 2  presente, com tubérculos grandes, agregados 
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35 – Escudo dorsal. Par de tubérculos atrás do oculário (Pinto-da-Rocha & 

Bragagnolo, 2010). 

 0 ausente 

 1 presente (Fig. 14 A) 

 

36 – Escudo dorsal. Sulcos II-IV. 

 0  conspícuos (Fig. 14 F) 

 1  inconspícuos (Fig. 14 D) 

 

37 – Escudo dorsal. Margem posterior. Formato. 

 0  reta (Fig. 14 E) 

 1  côncava (Fig. 14 F) 

 2  convexa (Fig. 14 C) 

 3  sinuosa 

 

38 – Escudo dorsal. Área I. Estado de fusão. 

 0  dividida por um sulco longitudinal entre os sulcos I-II. (Fig. 14 A) 

 1  dividida pelo sulco II 

 2  dividida por projeções dos sulcos I e II, um em direção ao outro 

3  indivisa 

 

39 – Escudo dorsal. Área I. Armação. Par de tubérculos. 

 0  ausente 

 1  presente (Fig. 14 A) 

 

40 – Escudo dorsal. Área II. Armação. Par de tubérculos. 

 0  ausente 

 1  presente (Fig. 14 A) 

 

41 – Escudo dorsal. Área III. Armação. Tipo. 

 0  espinhos (Fig. 14 C) 

 1  tubérculos arredondados (Figs. 14 E;15 F) 

 2  par de tubérculos largos e baixos, em uma elevação morular (Fig. 12 A) 

 3  tubérculos em formato elípticos (Fig.15 C-D) 
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 4  inermes  

 5  apófises grandes (Fig. 15 E) 

 

42 – Escudo dorsal. Área III. Armação. Número. 

 0  um par, separado 

 1  um par, fusionado 

 2  simples 

 

43 – Escudo dorsal. Áreas II-III. Armação. Tamanho relativo. 

 0  armação da área III de tamanho similar à armação da área II (Fig. 14 B) 

 1  armação da área III bem maior que a armação da área II (Fig. 14 C) 

 

44 – Escudo dorsal. Áreas III-IV. Estado de fusão. 

 0  completamente fusionadas (Fig. 14 A-C) 

 1  divididas completamente (Fig. 14 E-F) 

 2 parcialmente fusionadas 

 

45 – Escudo dorsal. Área III. Dimorfismo sexual (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 

2010; Modificado). 

 0 ausente (inermes ou com armações similares) 

 1  presente (armação maior nas fêmeas) 

 2  presente (armação maior nos machos) 

 

46 – Escudo dorsal. Áreas I-IV. Granulação. Densidade. 

 0  menor que 30 tubérculos no total (Fig. 14 B) 

 1  maior que 50 tubérculos no total (Fig. 14 D) 

 

47 – Escudo dorsal. Margem lateral. Tubérculos. Tamanho. (DaSilva & Pinto-da-

Rocha, 2010). 

 0  tubérculos de tamanhos similares 

 1  alguns tubérculos maiores que os demais 

 2  um tubérculo maior que os demais 
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48 – Escudo dorsal. Margem lateral. Metade posterior do opistossoma. Tubérculos 

arredondados esbranquiçados. 

 0  ausentes 

 1  presentes 

 

49 – Escudo dorsal. Carapaça. Margem lateral. Tubérculos esbranquiçados. 

 0  ausentes 

 1  presentes (Fig. 12 A) 

 

50 – Escudo Dorsal. Opérculo anal. Armação. (Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 

2010). 

 0  inerme. 

 1  armado 

 

51 – Escudo dorsal. Opérculo anal. Manchas brancas (Pinto-da-Rocha, 2002). 

 0  ausente 

 1  presente 

 

52 – Escudo dorsal. Tubérculos próximos ao ozóporo. Formato. (Pinto-da-Rocha 

& Bragagnolo, 2010). 

 0  simples 

 1  o primeiro tubérculo bífido e geniculado 

 

53 – Escudo dorsal. Bandas transversais pretas nas áreas I-III. (Pinto-da-Rocha & 

Bragagnolo, 2010). 

 0  ausentes 

 1 presentes 

 

54 – Escudo dorsal. Par de manchas negras no prossoma. (Pinto-da-Rocha & 

Bragagnolo, 2010). 

 0  ausente 

 1  presente 

 2  presentes, em formato de manchas 
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55 – Escudo dorsal. Carapaça. Grandes manchas coloridas em cada lado da 

carapaça. 

 0    ausente 

1 Presente (Fig. 11 F) 

 

56 – Escudo dorsal. Granulação. Densidade. (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010). 

 0  baixa (grânulos espalhados, algumas regiões do ED lisas).  

 1  média (grânulos espalhados por todo o escudo dorsal) 

 2  alta (grânulos adjacentes uns aos outros) 

 

57 – Escudo dorsal. Região da largura máxima. 

 0  na área II (Fig. 14 A) 

 1  posterior à área II (Fig. 14 C) 

 

58 – Tergitos livres I-III. Dimorfismo sexual no comprimento dos espinhos. 

 0  ausente 

 1  presente  

 

59 – Tergito livre I dos machos. Armação. 

 0  inerme 

 1  tubérculo longo 

 2  tubérculo curto 

 

60 – Tergito livre II dos machos. Armação. 

 0  inerme 

 1  tubérculo longo 

 2  tubérculo curto 

 3  apófise grande 

 

61 – Tergito livre III dos machos. Armação. 

 0  inerme 

 1  tubérculo longo (11 D) 

 2  tubérculo curto (Fig. 11 F) 

 3  apófise grande (Fig. 14 D) 
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62 – Tergitos livres II das fêmeas. Armação 

  0  inerme 

  1  espinho grande 

  2  tubérculo mediano 

  3  apófise grande 

 

 63 – Tergitos livres III das fêmeas. Armação 

  0  inerme 

  1  espinho grande 

  2  tubérculo mediano 

  3  apófise grande 

 

 64 – Perna I. Basitarso do macho. 

  0  similar ao demais artículos do tarso (Fig. 19 B) 

  1  inflado (Fig. 19 A) 

 

 65 – Perna I. Basitarso. Número de segmentos. (Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 

2010; modificado). 

  0  três (Fig. 19 A-B) 

  1  quatro ou mais 

  2  dois 

 

66 – Perna II. Distitarso. Segmentação. 

 0  3 artículos (Fig. 19 C) 

 1  4/5 artículos (Fig. 19 D) 

 

67 – Perna IV. Coxa. Coxa dos machos escondida sob o escudo dorsal. 

 0  ausente (Fig. 14 A-B) 

 1  presente (Fig. 14 D) 

 

68 – Perna IV. Coxa. Coxa das fêmeas escondida sob o escudo dorsal. 

 0  ausente (Fig. 16 I) 

 1  presente (Fig. 14 F) 
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69 – Perna IV. Coxa. Largura apical da coxa dos machos (em vista ventral). 

 0  coxa IV tão larga quanto a coxa III 

 1  coxa IV de 1,5 a 2 vezes mais larga que a coxa III 

 

70 – Perna IV. Coxa. Apófise apical prolateral. 

 0  presente (Fig. 16 A-G) 

 1  ausente (Fig. 14 D) 

 

71 – Perna IV. Coxa. Apófise apical prolateral. Comprimento. 

 0  curta (mais curta que o trocânter) (Fig. 16 C, E) 

 1  tamanho médio (comprimento similar ao do trocânter) (Fig. 16 I) 

 2  longa (mais longa que o trocânter) (Fig. 16 A-B, D, F-G) 

 

72 – Perna IV. Coxa. Apófise apical prolateral. Lobo secundário sub-distal. 

 0  ausente (Fig. 16 D) 

 1  presente (Figs. 16 B, G; 17 B) 

 

73 – Perna IV. Coxa. Apófise apical prolateral. Direção da apófise em visão dorsal 

 0  levemente inclinada (em relação ao eixo da base da coxa IV) (Fig. 16 

A) 

 1  transversal (Fig. 16 D) 

 2  oblíqua (Fig. 11 E) 

 

74 – Perna IV. Coxa. Apófise apical prolateral. Largura do ápice. 

 0  acuminada, base mais que 4 vezes mais larga que o ápice, afilando 

apicalmente (Fig. 16 B, F) 

 1  acuminada, base duas vezes mais larga que o ápice (Fig. 16 C-D) 

 2  levemente romba. Base tão larga quanto o ápice.  

 

75 – Perna IV. Coxa. Apófise apical prolateral. Ápice sinuoso. 

 0  ausente (Fig. 16 C, E) 

 1  presente (Fig. 16 B, F, G) 

 

76 - Perna IV. Coxa. Apófise apical prolateral. Espessura. 
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 0  robusta (Fig. 16 A-B, F, G) 

 1  fina (Fig. 16 C) 

 

 

77 – Perna IV. Coxa. Apófise apical prolateral. Processo basal. 

 0  ausente (Fig. 16 D) 

 1  presente (Fig. 16 A-B, F, G) 

 

78 – Perna IV. Coxa. Apófise apical prolateral nas fêmeas. 

 0  ausente ou extremamente reduzida (um pequeno tubérculo) (Fig. 16 H) 

 1  presente, menor que a do macho  

 2  presente, similar à do macho (Fig. 16 I) 

 

79 – Perna IV. Coxa. Apófise apical retrolateral.  

 0  ausente (Fig. 16 G) 

 1  presente (Fig. 16 A, F) 

 

80 – Perna IV. Coxa. Apófise apical retrolateral. Tamanho. 

 0  um tubérculo pequeno (Fig. 16 A) 

 1  uma longa apófise (Fig. 16 F) 

 

81 – Perna IV. Trocânter. Armação apical retrolateral. 

 0  ausente  

 1  presente, um tubérculo (Fig. 16 A-B, E) 

 2  presente, uma forte apófise (Fig. 16 C-D) 

 

82 – Perna IV. Trocânter. Tubérculo prolateral. 

 0  ausente (Fig. 16 C) 

 1  presente (Fig. 16 A-B, D-E) 

 

83 – Perna IV. Trocânter. Comprimento. 

 0  curto 

 1  longo (duas vezes mais comprido que largo) 
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84 – Perna IV. Fêmur. Comprimento. 

 0  curto ou médio (Fig. 16 A-I) 

 1  extremamente alongado 

 

85 – Perna IV. Fêmur. Curvatura retrolateral.  

 0  ausente 

 1  suavemente curvado 

 2  fortemente curvado 

 

86 – Perna IV. Fêmur. Curvatura prolateral.  

 0  ausente 

 1  presente 

 

87 – Perna IV. Fêmur. Curvatura dorsal. 

 0  ausente 

 1  suavemente curvado 

 2  fortemente curvado 

 

88 – Perna IV. Fêmur. Apófise dorso-basal (DBA). 

 0  ausente  

 1  presente 

 

89 – Perna IV. Fêmur. Apófise dorso-basal (DBA). Pequena apófise adicional 

basal (mais basal que a DBA). 

 0  ausente (Figs. 14 D;16 E) 

 1  presente (Figs. 17 A-E) 

 

 90 – Perna IV. Fêmur. Apófise dorso-basal (DBA). Formato. 

  0  bífida, geniculada (Fig. 17 A) 

  1  bífida, incudiforme (Fig. 17 C) 

  2  simples, acuminada (Fig. 17 D) 

  3  simples, ápice quadrado (Fig. 17 B) 

 

 91 – Perna IV. Fêmur. Apófise dorso-basal (DBA). Tamanho. 
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  0  pequena (Fig. 17 E) 

  1  muito grande (muito mais longa que larga) (Fig. 17 D) 

  2  grande  (2 vezes mais longa que larga) (Fig. 17 C) 

 

 92 – Perna IV. Fêmur. Armação dorsal. Fileira de tubérculos. 

  0  ausente  

  1  presente  

 

 93 – Perna IV. Fêmur. Armação retrodorsal. Forte armação no terço mediano. 

  0  ausente 

  1  presente 

 

 94 – Perna IV. Fêmur. Armação retrodorsal. Forte armação no terço distal. 

  0  ausente 

  1  presente 

 

 95 – Perna IV. Fêmur. Armação retrodorsal. Espinhos acessórios (armação fraca). 

  0  ausente 

  1  presente na metade basal 

  2  presente na metade distal 

  3  presente por todo o comprimento do articulo 

 

 96 – Perna IV. Fêmur. Armação retroventral. Forte armação no terço basal.  

  0  ausente 

  1  presente 

 

 97 – Perna IV. Fêmur. Armação retroventral. Espinhos acessórios (armação fraca) 

no terço basal. 

  0  ausente 

  1  presente 

 

 98 – Perna IV. Fêmur. Armação retroventral. Forte armação no terço distal.  

  0  ausente 

  1  presente 
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 99 – Perna IV. Fêmur. Armação retroventral. Espinhos acessórios (armação fraca) 

no terço distal. 

  0  ausente 

  1  presente 

 

 100 – Perna IV. Fêmur. Armação prodorsal. Espinhos na metade basal. 

  0  ausente 

  1  presente 

 

 101 – Perna IV. Fêmur. Armação prodorsal. Espinhos na metade distal. 

  0  ausente 

  1  presente 

 

 102 – Perna IV. Fêmur. Armação proventral. Espinhos na metade basal. 

  0  ausente 

  1  presente 

 

 103 – Perna IV. Fêmur. Armação proventral. Espinhos na metade distal. 

  0  ausente 

  1  presente 

 

 104 – Perna IV. Fêmur. Dimorfismo sexual nas armações. 

  0  ausente 

  1  presente, fêmeas inermes 

  2  presente, fêmeas com armação diferente dos machos 

 

 105 – Perna IV. Tarso. Número de tarsômeros 

  0  menos que 9 (Fig. 19 C) 

  1  mais que 16  (Fig. 19 D) 

  2  11 

 106 – Perna IV. Metatarso. Astrágalo dos machos. 

  0  normal 

  1  inflado 
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 107 – Pernas III-IV. Tarso. Formato dos tarsômeros. 

  0  cilíndrico (Fig. 19 C) 

  1  globular (Fig. 19 D) 

 108 – Pernas III-IV. Tarso. Garra. 

  0  lisa (Fig. 18 E) 

  1  pectinada (Fig. 18 F) 

 

 109 – Pênis. Glande. Sólea. 

  0  ausente 

  1  presente (Fig. 21 A, D) 

 

 110 – Pênis. Glande. Comprimento. 

  0  muito longa, colunar 

  1  longa (Fig. 21 A-F) 

 

 111 – Pênis. Glande. Inserção do pedestal na glande (em visão lateral). 

  0  medial 

  1  ventral (Fig. 21 A-F) 

 

 112 – Pênis. Placa ventral. Formato (em visão dorsal). 

  0  trapezoidal (Fig. 20 C) 

  1  retangular (Fig. 20 B) 

  2  quadrado (Fig. 20 A) 

 

 113 – Pênis. Placa ventral. Formato (em visão lateral). 

  0  globosa na base, fina no ápice (Fig. 21 A) 

  1  sem a base globosa, reta (Fig. 21 F) 

  2  sem a base globosa, curva (Fig. 21 B) 

 

 114 – Pênis. Placa ventral. Fenda (Kury, 1992). 

  0  ausente 

  1  presente (Fig. 20 A-F) 

 

 115 – Pênis. Placa ventral. Fenda. Formato. 
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  0  Formato de U (Fig. 20 D-E) 

  1  parabólico (Fig. 20 B) 

 

 116 – Pênis. Placa ventral. Fenda. Comprimento. 

  0  profunda  (Fig. 20 B) 

  1  rasa (Fig. 20 D) 

  2  muito profunda (aproximadamente metade da placa ventral). (Fig. 20 C) 

 

 117 – Pênis. Placa ventral. Fenda. Base da fenda. 

  0  curva (Fig. 20 E) 

  1  reta (Fig. 20 B) 

 

 118 – Pênis. Placa ventral. Lobos laterais (Kury, 1992). 

  0  ausente 

  1  presente (Fig. 20 A-F) 

 

 119 – Pênis. Placa ventral. Lobos laterais. Formato. 

  0  arredondado (Fig. 21 D) 

  1  sub-retangular (Fig. 21 C) 

 

 120 – Pênis. Placa ventral. Lobos laterais. Posição. 

  0  basal (Fig. 21 A, E) 

  1  sub-basal (Fig. 21 C, F) 

 

 121– Pênis. Placa ventral. Parte apical da placa ventral dividida.  

  0  não dobrada (Fig. 21 F) 

  1  dobrada (Fig. 21 C-D) 

 

 122 – Pênis. Placa ventral. Macrossetas A + B. Formato. 

  0  cônico (Fig. 21 E) 

  1  lanceolado (Fig. 21 A, D) 

  2  espatulado (Fig. 21 F) 

 

 123 – Pênis. Placa ventral. Macrossetas A + B. Disposição em vista lateral. 
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  0  formando um arco  (Fig. 21 B) 

  1  formando uma linha (Fig. 21 E) 

  2  formando um triângulo (Fig. 20 B) 

  3  formando um U (Fig. 21 F) 

 

 124 – Pênis. Placa ventral. Macrosseta B. Tamanho. 

  0  extremamente reduzida ou ausente (Fig. 21 B) 

  1 do mesmo tamanho que as macrosetas A ou levemente menores (Fig. 21 

A, E) 

  2  menores que as macrosetas A (Fig. 21 D) 

 

 125 – Pênis. Placa ventral. Macrosseta C. Número. 

  0  três (Fig. 20 B) 

  1  quatro ou mais (Fig. 20 A) 

 

 126 – Pênis. Placa ventral. Macrosseta C. Formato. 

  0  reto  (Fig. 20 C) 

  1 helicoidal (Fig. 20 A) 

  2  curvo (Fig. 20 B) 

 

 127 – Pênis. Placa ventral. Macrosseta C. Localização. 

  0  distal  

  1 sub-distal (Fig. 20 C) 

  2  medial (Fig. 20 D) 

 

 128 – Pênis. Placa ventral. Microssetas (em vista ventral). 

  0  ausente (Fig. 21 F) 

   1 presente (Fig. 21 B) 

 

 129 – Pênis. Placa ventral. Lobos laterais. Microssetas. 

  0  ausente (Fig. 21 B) 

  1 presente (Fig. 21 A) 

 

 130 – Pênis. Tronco. Microssetas 
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  0  ausente (Fig. 21 B) 

  1 presente (Fig. 21 E) 

 

 131 – Pênis. Processo ventral. 

  0  ausente 

 1 presente (Fig. 21 A-F) 

 

132 – Pênis. Processo ventral. Comprimento. 

  0  curto 

 1 longo 

 

133 – Pênis. Processo ventral. Flabelo. 

 0  ausente 

 1  presente (Fig. 21 A-F) 

 

134 – Pênis. Processo ventral. Flabelo. Formato. 

 0  quadrangular  

 1  triangular (Fig. 20 E) 

 2 cordiforme (Fig. 20 A) 

 3 losangular  

 4 em formato de leque (Fig. 20 B,F) 

 

135 – Pênis. Processo ventral. Flabelo. Ápice. 

 0  serrilhado (Fig. 21 B) 

 1  com um terminal mais longo que os demais (Fig. 21 C,F) 

 2 sem projeções  

 

136 – Pênis. Estilo. Ápice. Microssetas. 

 0  ausente (Fig. 21 E) 

 1  presente (Fig. 21 B) 

 

137 – Pênis. Estilo. Ápice. Microssetas subapicais. 

 0  ausente (Fig. 21 E) 

 1  presente (Fig. 21 B) 
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138 – Pênis. Estilo. Ápice. Formato. 

 0  inclinado em relação ao eixo do estilo, sem quilha (Fig. 21 A) 

 1  inclinado em relação ao eixo do estilo, com quilha (Fig. 21 B) 

 2  não inclinado, curto 

 

139 – Pênis. Estilo. Inserção. 

 0 estilo como uma continuação da glande  

 1 formato candelabro (Fig. 21 B, D) 

 2 formato de V 

 3 muito próximo ao processo ventral (Fig. 21 C) 

 

140 – Pênis. Glande. Placa envolta do estilo. 

 0  ausente 

 1  presente (Fig. 20 F) 

 

4.4 Análises filogenéticas 

 

4.4.1 Influência da histona H3 nos resultados. 

 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, foi possível notar que a inserção de 

dados moleculares do marcador Histona H3 implicaram em resultados bastante 

conflitantes com a classificação do grupo. Para avaliar a influência da Histona H3, 

decidiu-se realizar cada conjunto de análise com e sem a adição dos dados desse 

marcador, bem como uma análise filogenética baseada somente com esses dados. 

A análise baseada somente em Histona H3 resultou em 3468 árvores mais 

parcimoniosas com custo de 899 passos. O consenso estrito (Fig. 8) mostrou que o 

monofiletismo de K92, Mitobatinae, Goniosomatinae, Caelopyginae, Gonyleptinae, 

Hernandariinae, Sodreaninae, Progonyleptoidellinae não foi recuperado. Todos os 

gêneros representados por mais de uma espécie também não tiveram o monofiletismo 

corroborado.  

 A literatura sobre evolução das histonas reporta que podem existir muitas 

variantes de cada histona, inclusive de H3, em uma mesma espécie. Algumas dessas 

variantes produzem a mesma proteína mas podem ter expressão diferencial em diferentes 
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tecidos ou até ter funções no silenciamento e ativação gênica (Okada et al., 2005; Talbert 

et al., 2012). Portanto é possível aventar a hipótese de que genes parálogos foram 

sequenciados. Com isso, optou-se por escolher o resultado da análise de evidência total 

com quatro marcadores (sem Histona H3) para fundamentar a discussão e decisões 

taxonômicas. Não obstante, segue-se apresentação dos resultados de todas as estratégias 

de busca realizadas.  

 

4.4.2 Evidência Total 

 

A análise de evidência total com dados moleculares de quatro marcadores (12S, 

16S, 28S e COI) resultou em quatro árvores mais parcimoniosas com custo de 11608 

passos. O IP reduziu em 15 passos o custo das topologias encontradas com DO. Essa 

análise será mencionada como TE4 daqui para frente (Fig. 1). 

 As hipóteses mais parcimoniosas encontradas diferenciam-se em três 

pontos: 1 -  posição de Gonyleptes horridus em Gonyleptes; 2 – relação entre três espécies 

de Sodreana (S. inscripta, S. leprevosti e S. caipora); 3 – Relação entre quatro linhagens 

de um clado: a – Sodreaninae; b- Geraeocormobius; c – Stygnobates revalidado + 

Progonyleptoidellus; d – Progonyleptoidellinae + Neosadocus. (Figs. 1-2; as diferenças 

relativas aos pontos 1 e 2 não são mostradas). 

No grupo externo, Goniosomatinae tem o monofiletismo corroborado. A 

subfamília é recuperada como grupo-irmão de um clado composto por Mitobatinae e 

Roeweria. A relação próxima de Goniosomatinae, Mitobatinae e Roeweria é congruente 

com Pinto-da-Rocha et al. (2014). Pachylinae é recuperado como polifilético, com três 

linhagens distintas: Sadocus; Eusarcus e Fonckia; Roeweria. 

O monofiletismo de K92 não é recuperado devido à posição de Tupacarana 

marmorata, que na análise é espécie-irmã do Pachylinae Roeweria virescens. T. 

marmorata tem morfologia semelhante à de alguns Pachylinae e está inserida em 

Gonyleptinae pelo caráter roeweriano de três áreas no escudo dorsal. Tupacarana serrina 

Mello-Leitão, 1939 é espécie-tipo de Tupacarana e não foi examinada nesse trabalho. 

Aqui propomos que Tupacarana marmorata seja transferida para o gênero Roeweria, 

resultando na nova combinação Roeweria marmorata comb.nov.. Uma revisão do gênero 

Tupacarana é necessária para avaliar o posicionamento filogenético do gênero. As 

demais espécies de K92 formam um grupo monofilético (K92 sensu hoc). 
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Caelopyginae (Fig. 12 B) é recuperado como grupo monofilético, corroborando 

as análises morfológicas de Pinto-da-Rocha (2002) e Mendes & Barros (2013). 

Parampheres aparece relacionado aos Caelopyginae, confirmando o sensu da subfamília 

segundo Roewer (1913), Pinto-da-Rocha et al. (2014) e Mori & Pinto-da-Rocha (2014). 

O monofiletismo dos gêneros Ampheres, Metarthrodes, Parampheres e Pristocnemis é 

corroborado. A relação entre os gêneros é recuperada com a topologia (Parampheres 

(Ampheres (Metarthrodes ((Arthrodes Caelopygus) (Thereza Pristocnemis))))). Essa 

relação não é congruente com nenhuma das hipóteses publicadas para o grupo (Pinto-da-

Rocha, 2002; Mendes & Barros, 2013; Mori & Pinto-da-Rocha, 2014; e Pinto-da-Rocha 

et al., 2014). 

Hernandariinae (Fig. 12 D) é recuperado como grupo monofilético somente com 

a exclusão de Multumbo terrenus. M. terrenus é recuperado junto de Multumbo 

dimorphicus, inseridos em um clado com espécies de Gonyleptinae. A separação de 

Hernandariinae e Multumbo não corrobora a hipótese filogenética de DaSilva e Pinto-da-

Rocha (2010), mas é congruente com Pinto-da-Rocha et al. (2014). Esses autores 

removeram M. dimorphicus de Hernandariinae e do gênero Multumbo, considerando-o 

como um Gonyleptidae incertae sedis, porém não avaliaram o status de M. terrenus. 

Aqui, restituímos a espécie ao gênero Multumbo e retiramos o gênero de Hernandariinae. 

A topologia de Hernandariinae reflete a divisão dos clados com (Acrogonyleptes e 

Hernandaria) e sem dimorfismo sexual (Piassagera e Pseudotrogulus), como em 

DaSilva e Pinto-da-Rocha (2010). Os gêneros Hernandaria e Acrogonyleptes são 

monofiléticos, como em DaSilva e Pinto-da-Rocha (2010). O gênero Pseudotrogulus 

sensu DaSilva e Pinto-da-Rocha é parafilético em relação à Piassagera brieni. Na análise 

desses autores, Piassagera é grupo-irmão de Pseudotrogulus.  

Propomos a sinonímia de Piassagera, 1928 com Pseudotrogulus, 1932 e as novas 

combinações a seguir: 

- Piassagera funebris (Firmo & Pinto-da-Rocha, 2002) comb.nov. 

- Piassagera mirim (Kury, 1992) comb.nov. 

- Piassagera telluris (Roewer, 1932) comb.nov. 

- Piassagera pagu (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010) comb.nov. 

- Piassagera trotskyi (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010) comb.nov. 

 

 Sodreaninae (Fig. 12 E) sensu Pinto-da-Rocha & Bragagnolo (2010) não teve seu 

monofiletismo corroborado, resultando em duas linhagens independentes:  1 - clado com 
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6 terminais (S. curupira, S. granulata, S. sodreana, S. leprevosti, S.caipora e S. inscripta); 

2 – Stygnobates revalidado (somente a espécie-tipo: S. barbiellinii), recuperado como 

grupo-irmão de Progonyleptoidellus sensu hoc. A relação entre as espécies S. inscripta, 

S. leprevosti e S. caipora não é bem resolvida, pois duas topologias distintas são 

recuperadas entre as árvores mais parcimoniosas: (S. inscripta (S. leprevosti, S. caipora)) 

e (S. caipora (S. leprevosti, S. inscripta)). Aqui revalidamos o gênero Stygnobates e 

restituímos Stygnobates barbiellinii ao gênero original. Também retiramos Stygnobates 

barbiellinii de Sodreaninae. 

Gonyleptinae é recuperado como um grupo polifilético com oito linhagens 

independentes na topologia:  

1 – Roeweria marmorata comb.nov., fora de K92;  

2 – Gonyleptinae com os gêneros Gonyleptes (em parte) e Gonyleptellus, além de 

Metagonyleptes calcar. A espécie-tipo de Gonyleptinae (Gonyleptes horridus) 

está presente nesse clado. M. calcar será transferida para um novo gênero a ser 

descrito por Kury et al. (em preparação) e será aqui denominado Gênero novo 1 

(Gen.nov.1);  

3 – Holoversia nigra +. Esse clado é composto por Holoversia nigra e duas 

espécies novas de um novo gênero a ser descrito por Kury et al. (em preparação) 

e será aqui denominado como Gênero Novo 2 (Gen.nov.2).  

4 – Geraeocormobius (em parte);  

5 – Neosadocus, aninhado com alguns Progonyleptoidellinae;  

6 – Clado com os gêneros Adhynastes, Deltaspidium, Geraeocormobius (em 

parte), Mischonyx e Urodiabunus;  

7 – Clado com os gêneros Cearinus, Liogonyleptoides e Parapachyloides. Esse 

clado será formalmente descrito como uma nova subfamília, chamada Cearininae 

(Kury et al. em preparação) e será assim denominado daqui para frente;  
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8 – Clado com representantes do gênero Gonyleptes e os gêneros 

Acanthogonyleptes, Megapachylus e Uracantholeptes. O gênero Moreiranula 

está inserido nesse clado.  

O monofiletismo dos gêneros Geraeocormobius, Gonyleptes e Mischonyx não é 

corroborado nessa hipótese.  

Baseando-se nessa hipótese filogenética propomos uma série de mudanças 

taxonômicas: 

1 – Sinonímia de Gonyleptes Kirby, 1819 com Gonyleptellus Roewer, 1930 e no 

reestabelecimento de Gonyleptes bimaculatus Sørensen, 1884. 

2 – Transferência de Gonyleptes gonyleptoides para Gênero novo 1 (Kury et al. 

em preparação), implicando na nova combinação:  Gen.nov.1 gonyleptoides (Soares & 

Soares, 1945) comb.nov.. 

3 – Kury et al. (em preparação) propõem a sinonímia de Gonyleptes 

espiritosantensis B. Soares, 1944 com Proctobunoides tuberosus Mello-Leitão, 1944a. 

Os autores também propõem a transferência de P. tuberosus para Geraeocormobius. Aqui 

reconhecemos que Proctobunoides é um gênero válido. 

4 – Consideramos que a subfamília Gonyleptinae stricto sensu seja restrita aos 

gêneros Gonyleptes, Proctobunoides e Genêro novo 1 (Fig. 11 B-C). 

5 – Sinonímia de Mischonyx, 1880 com Urodiabunus, 1935. Essa sinonímia 

implica na nova combinação: Mischonyx arlei, (Mello-Leitão, 1935b) comb.nov.. 

6 – Transferência das espécies Geraeocormobius bresslaui, Geraeocormobius 

clavifemur, Geraeocormobius convexus e Geraeocormobius spinifrons para Mischonyx, 

implicando nas novas combinações: Mischonyx bresslaui (Roewer, 1927) comb.nov., 

Mischonyx clavifemur (Mello-Leitão, 1927a) comb.nov., Mischonyx convexus (Mello-

Leitão, 1931a) comb.nov. e Mischonyx spinifrons (Mello-Leitão, 1923) comb.nov.. 

Vasconcelos (2003), em sua dissertação de mestrado, propôs a transferência de G. 

bresslaui e G. convexus para Mischonyx, porém essa transferência nunca foi oficialmente 

publicada. O clado com Geraeocormobius sylvarum é aqui considerado como 

Geraeocormobius stricto sensu. 
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7 – Descrição da subfamília Mischonyxinae subf.nov. (gênero-tipo Mischonyx 

Bertkau, 1880) (Fig. 11 D-E).  

8 – Sinonímia de Deltaspidium Roewer, 1927 com Adhynastes Roewer, 1930, 

implicando na nova combinação: Deltaspidium tenum Roewer, 1930 comb.nov.. 

Propomos que Deltaspidium seja transferido para Mischonyxinae subf.nov. (Fig. 11 E). 

9 – Transferência de Multumbo Roewer, 1927 para Mischonyxinae subf.nov.. 

10 – Descrição da subfamília Acanthogonyleptinae subf.nov. (gênero-tipo 

Acanthogonyleptes Mello-Leitão, 1922) (Fig. 11 F-H). 

11 – Transferência de Megapachylus Roewer, 1913 e Uracantholeptes Mello-

Leitão, 1926 de Gonyleptinae para Acanthogonyleptinae subf.nov.. 

12 – Descrição do gênero Amazonaleptes gen.nov. (espécie-tipo Gonyleptes 

saprophilus Mello-Leitão, 1922). Transferência de Gonyleptes atrus Mello-Leitão, 1923, 

Gonyleptes saprophilus Mello-Leitão, 1922 e Gonyleptes viridisagittatus Soares & 

Soares, 1945 para Amazonaleptes, implicando nas novas combinações: Amazonaleptes 

saprophilus (Mello-Leitão, 1922) comb.nov., Amazonaleptes ater (Mello-Leitão, 1923) 

comb.nov., Amazonaleptes viridisagittatus (Soares & Soares, 1945) comb.nov. (Fig. 11 

F). Propomos que Amazonaleptes seja alocado em Acanthogonyleptinae subf.nov.. 

13 – Propomos que Holoversia, Neosadocus (Fig. 12 A) e Geraeocormobius s.s. 

(Fig. 14 B) sejam retirados de Gonyleptinae e sejam considerados como Gonyleptidae 

incertae sedis. 

Dez gêneros previamente atribuídos a Gonyleptinae não tiveram nenhum 

representante incluído na análise. Devido à delimitação mais restritiva de Gonyleptinae 

s.s., algumas mudanças taxonômicas devem ser feitas. 

1 – Os gêneros Inhuma, Schubartesia, Stefanesia e Ypsilonurus estão incluídos na 

subfamília Cearininae (Kury et al. em preparação). 

2 – Os gêneros Currala, Friburgoia, Guatubesia, Progonyleptes, 

Progonyleptoides e Tupacarana  não são aqui atrelados a nenhuma subfamília 

de K92 e, portanto, são considerados Gonyleptidae incertae sedis. 
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3 – O gênero Metagonyleptes é atualmente alvo de revisão (Kury et al. em 

preparação) 

4 – Triaenomeros é um gênero monotípico e é aqui sinonimizado com 

Metagyndes Roewer, 1913. 

 

 Progonyleptoidellinae (Fig. 12 C, F) é recuperado como um grupo polifilético com 

quatro linhagens independentes: 1 – um clado com os gêneros Iguapeia, Iporangaia, 

Heliella, Cadeadoius e Gonyleptoides. Neosadocus está aninhado nesse clado; 2 – clado-

irmão de Stygnobates revalidado, com os gêneros Progonyleptoidellus (excluindo 

Progonyleptoidellus orguensis) e Mitopernoides. Progonyleptoidellus é parafilético em 

relação a Mitopernoides; 3 – Moreiranula picta e Moreiranula moreirae, relacionados 

com Acanthogonyleptes e Megapachylus. 4 – Progonyleptoidellus orguensis, 

proximamente relacionado com Deltaspidium tenue comb.nov. e Deltaspidium asperum. 

A subfamília nunca foi recuperada como monofilética em uma análise cladística. A 

separação de P. orguensis é congruente com Pinto-da-Rocha & Bragagnolo (2010).  

 Baseando-se nessa hipótese filogenética, propomos as seguintes mudanças 

taxonômicas: 

1 – Sinonímia de Progonyleptoidellus, 1940 com Mitopernoides, 1945. E a nova 

combinação: Progonyleptoidellus variabilis (B. Soares, 1945a) comb. nov. (Fig. 12 F). 

2 – Transferência de Progonyleptoidellus orguensis para o gênero Deltaspidium, 

com a nova combinação: Deltaspidium orguensis (Soares & Soares, 1954) comb.nov.. 

3 – Transferência do gênero Moreiranula Roewer, 1930 para 

Acanthogonyleptinae subf.nov. (Fig. 11 G). 

 

Relações entre as subfamílias 

 

Holoversia nigra é espécie-irmã de duas espécies de um gênero novo. Esse clado 

é grupo-irmão de uma politomia com quatro linhagens, na topologia de consenso. As 

quatro linhagens são: a – Sodreaninae stricto sensu; b- Geraeocormobius stricto sensu; c 

– Stygnobates barbiellinii + Progonyleptoidellus sensu hoc; d – “Progonyleptoidellinae” 

+ Neosadocus. Há duas topologias alternativas entre as quatro árvores mais 

parcimoniosas encontradas. Uma delas é Geraeocormobius s.s. como grupo-irmão de 

Sodreaninae s.s. (Fig. 1). Esse clado é grupo-irmão de um outro clado formado por 
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(Stygnobates revalidado + Progonyleptoidellus s.h.) + (“Progonyleptoidellinae” + 

Neosadocus). A segunda hipótese é Geraeocormobius s.s. como grupo-irmão dos demais 

(Fig. 2). Nessa hipótese, Sodreanininae s.s. é recuperada como grupo-irmão de 

(Stygnobates revalidado + Progonyleptoidellus s.h.). O clado Holoversia+ será aqui 

chamado informalmente de “PSG”, por conter espécies até então alocadas nas subfamílias 

Progonyleptoidellinae l.s., Sodreaninae l.s. e Gonyleptinae l.s. 

Gonyleptinae sensu stricto forma um clado com Cearininae. Esse clado é grupo-

irmão dos demais K92. Caelopyginae é recuperado como grupo-irmão de 

Acanthogonyleptinae subf.nov. e ambos como grupo-irmão de Hernandariinae. Esse 

clado é grupo-irmão de um clado com Mischonyxinae subf.nov. + “PSG”. 

 

A análise de evidência total com dados moleculares de cinco marcadores (12S, 

16S, 28S, COI e H3) resultou em duas árvores mais parcimoniosas com custo de 13521 

passos. O iterative pass reduziu em 16 passos o custo das topologias encontradas com 

direct optimization. Essa análise será mencionada como TE5 daqui em diante (Fig. 3). 

A diferença entre as hipóteses mais parcimoniosas encontradas é apenas nas 

relações entre quatro terminais de Mischonyx cuspidatus. 

No grupo externo, o monofiletismo de Goniosomatinae não é corroborado pois 

Serracutisoma spelaeum é recuperado como espécie-irmã de Sadocus polyacanthus; 

Goniosoma macracanthum é recuperado como grupo-irmão de um clado com 

Mitobatinae, Roeweria virescens e Roeweria marmorata comb.nov.. Esse resultado não 

é congruente com os dados da literatura, uma vez que o monofiletismo de 

Goniosomatinae foi recuperado em análises prévias (e.g. DaSilva & Gnaspini, 2010; 

Caetano & Machado,2013; Pinto-da-Rocha et al., 2014). Pachylinae é recuperado em três 

linhagens diferentes. Esse resultado é congruente com a análise TE4. 

 O monofiletismo de K92 sensu hoc é recuperado. A relação entre as subfamílias 

é diferente das relações encontradas em TE4. O clado “PSG” não é recuperado como um 

grupo monofilético. As relações e composições das cinco linhagens de “PSG” também 

são diferentes, como será relatado mais abaixo. Hernandariinae é recuperado como grupo-

irmão dos demais K92. Essa relação ocorre exclusivamente nessa topologia. Cearininae 

aparece como grupo-irmão de Caelopyginae + Acanthogonyleptinae subf.nov.. Esse 

clado é irmão de Mischonyxinae subf.nov.. 
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Caelopyginae sensu Pinto-da-Rocha et al. (2014) é recuperado como um grupo 

monofilético. O monofiletismo dos gêneros Ampheres, Parampheres e Pristocnemis é 

corroborado. Metarthrodes é parafilético em relação a Pristocnemis. A relação entre os 

gêneros é recuperada com a topologia (Parampheres ((Ampheres ((Thereza (Arthrodes 

Caelopygus)) (Metarthrodes laetabundus (Pristocnemis Metarthrodes))))). Essa 

topologia difere do resultado da análise TE4 nas relações entre Arthrodes, Caelopygus, 

Metarthrodes, Pristocnemis e Thereza, bem como no monofiletismo de Metarthrodes.  

Hernandariinae sensu hoc é recuperado como monofilético. A topologia 

recuperada é igual à da análise TE4, exceto nas relações internas das espécies de 

Hernandaria. 

Sodreaninae sensu hoc não tem seu monofiletismo corroborado, resultando em 

duas linhagens independentes: 1 - clado com 5 terminais (S. granulata, S. sodreana, S. 

leprevosti, S.caipora e S. inscripta) e 2 - Sodreana curupira, recuperada como grupo-

irmão de um clado com alguns Progonylleptoidellinae e Neosadocus robustus.  

Stygnobates barbiellini é recuperada como espécie-irmã de Progonyleptoidellus sensu 

hoc.  

Progonyleptoidellinae lato sensu é recuperado como um grupo polifilético com 

quatro linhagens independentes: 1 – clado-irmão de S. curupira, com os gêneros 

Iporangaia, Heliella, Cadeadoius e Gonyleptoides. Neosadocus robustus está aninhado 

nesse clado; 2 – Progonyleptoidellus sensu hoc, grupo-irmão de Stygnobates barbiellinii. 

3 – Iguapeia melanocephala aninhada com Neosadocus maximus e alguns 

Geraeocormobius stricto sensu; 4 – Moreiranula picta e Moreiranula moreirae, em 

Acanthogonyleptinae subf. nov.. 5 – Deltaspidium orguensis comb.nov.. A divisão dos 

clados 1 e 3 em linhagens distintas é diferente da análise TE4, onde formam um grupo 

monofilético. 

Gonyleptinae lato sensu é recuperado como um grupo polifilético com nove 

linhagens independentes na topologia: 1- Roeweria marmorata comb.nov.; 2 – 

Gonyleptinae stricto sensu; 3 – Holoversia nigra + Gênero Novo 2; 4 – Geraeocormobius 

rohri e Geraeocormobius indivisus; 5 – Neosadocus robustus, aninhado com Sodreana 

curupira e alguns Progonyleptoidellinae; 6 – um clado com Neosadocus maximus, 

Geraeocormobius cunhai e Geraeocormobius sylvarum; 7 – Mischonyxinae subf.nov.; 8 
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– Cearininae; 9 – Acanthogonyleptinae subf.nov.. Acanthogonyleptes é parafilético em 

relação a Moreiranula e Megapachylus. Esse resultado difere da análise TE4. 

 

4.4.3 Filogenia baseada em dados moleculares 

 

A análise filogenética com dados moleculares de quatro marcadores (12S, 16S, 

28S e COI) resultou em quatro árvores mais parcimoniosas com 9755 passos. O IP 

reduziu o custo das topologias encontradas com DO em 15 passos. Essa análise será 

mencionada como MOL4 daqui em diante (Fig. 4) 

 As hipóteses mais parcimoniosas encontradas diferenciam-se em dois 

pontos: 1 – relações internas entre quatro linhagens de Acanthogonyleptinae subf.nov., 

contendo espécies de Acanthogonyleptes, Uracantholeptes e Megapachylus;  2 – relações 

internas de um dos clados mencionados no item 1, com espécies de Acanthogonyleptes. 

 O monofiletismo de Goniosomatinae é corroborado. A subfamília é recuperada 

como grupo-irmão de um clado composto por Mitobatinae e Roeweria. Esse resultado é 

congruente com o resultado encontrado em TE4. As demais relações do grupo externo 

também são congruentes com a evidência total. 

O monofiletismo de K92 sensu hoc é recuperado. As relações recuperadas entre 

as subfamílias são exatamente iguais à topologia TE4. 

Caelopyginae é recuperado como grupo monofilético. O monofiletismo dos 

gêneros Ampheres, Parampheres, Metarthrodes e Pristocnemis é corroborado. Ampheres 

é grupo-irmão dos demais Caelopyginae, diferentemente das análises de evidência total, 

nas quais Parampheres é grupo-irmão dos outros Caelopyginae.  

Hernandariinae sensu hoc não é recuperado como monofilético. O gênero 

Piassagera sensu hoc é polifilético, pois Piassagera mirim comb.nov. é recuperada em 

Mischonyxinae subf.nov.. Esse resultado também é recuperado na análise de máxima 

verossimilhança. Assim como nas análises de evidência total, Multumbo é recuperado em 

Mischonyxinae subf.nov., como grupo-irmão dos demais membros da subfamília. 

Hernandaria e Acrogonyleptes formam um grupo monofilético, mas o monofiletismo de 

ambos os gêneros não é recuperado. 

 Sodreaninae sensu hoc tem seu monofiletismo corroborado. A topologia 

recuperada é igual a uma das topologias mais parcimoniosas da análise de evidência total, 

com Sodreana curupira como espécie-irmã dos demais Sodreaninae. Stygnobates 
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barbiellinii é recuperado como espécie-irmã de um clado composto de 

Progonyleptoidellus sensu hoc, Sodreana sensu hoc, Holoversia nigra e Gênero novo 2. 

Essa hipótese de relacionamento foi encontrada exclusivamente nessa análise. 

  Progonyleptoidellinae lato sensu é recuperado como um grupo polifilético com 

seis linhagens independentes: 1 – linhagem com Heliella, Cadeadoius e Gonyleptoides; 

2 – Iporangaia pustulosa; 3 – Iguapeia melanocephala. As linhagens 2 e 3 formam um 

grupo monofilético com Neosadocus; 4 – Progonyleptoidellus sensu hoc; 5 – 

Moreiranula, aninhada em Acanthogonyleptinae subf.nov.; 6 – Deltaspidium orguensis.  

Gonyleptinae lato sensu é recuperado como um grupo polifilético com oito 

linhagens independentes na topologia: 1 – Roeweria marmorata comb.nov.; 2 – 

Gonyleptinae stricto sensu e Cearininae; 3 – Amazonaleptes gen.nov., grupo-irmão dos 

demais Acanthogonyleptinae subf. nov.; 4 – os gêneros Acanthogonyleptes, 

Megapachylus e Uracantholeptes, em Acanthogonyleptinae subf. nov.. 

Acanthogonyleptes não é recuperado como monofilético; 5 – um clado com Mischonyx e 

Deltaspidium sensu hoc. Mischonyx sensu hoc é parafilético em relação a Deltaspidium. 

Esse resultado não é congruente com o resultado da análise TE4; 6 – Neosadocus, 

aninhado em um clado com Iguapeia e Iporangaia. Neosadocus não tem o monofiletismo 

corroborado; 7 – Geraeocormobius stricto sensu; 8 – Holoversia + Gênero Novo 2. 

O monofiletismo dos gêneros Acanthogonyleptes, Geraeocormobius, Gonyleptes, 

Mischonyx e Neosadocus não é corroborado nessa hipótese.  

 

A análise filogenética com dados moleculares de cinco marcadores (12S, 16S, 

28S, COI e H3) resultou em uma árvore mais parcimoniosa com 11588 passos. O IP 

reduziu o custo das topologias encontradas com DO em 16 passos. Essa análise será 

mencionada como MOL5 daqui para frente (Fig. 5). 

O monofiletismo de Goniosomatinae não é corroborado. As relações do grupo 

externo são semelhantes às encontradas na topologia TE5. 

O monofiletismo de K92 sensu hoc é recuperado. A relação entre as subfamílias 

é diferente das relações encontradas em TE4 e TE5. O clado “PSG” é recuperado como 

um grupo polifilético. Quatro linhagens independentes foram encontradas (em TE5 foram 

cinco linhagens independentes). As relações e composições das quatro linhagens de 

“PSG” também são diferentes. Hernandariinae é recuperado como grupo-irmão dos 

demais K92 (exceto Gonyleptinae s.s.). Essa relação ocorre exclusivamente nessa 
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topologia. Cearininae aparece como grupo-irmão de um clado com membros de 

Caelopyginae e Acanthogonyleptinae subf.nov.. O monofiletismo de Caelopyginae não 

é recuperado, uma vez que Ampheres é recuperado como uma linhagem independente.  

Caelopyginae é recuperado como um grupo parafilético. Arthrodes é grupo-irmão 

de um clado compostos pelos demais Caelopyginae e Acanthogonyleptinae subf.nov.. O 

monofiletismo dos gêneros Ampheres, Parampheres, Metarthrodes e Pristocnemis é 

corroborado. Essa hipótese de relacionamento ocorre exclusivamente nessa análise. 

Hernandariinae sensu hoc é recuperado como monofilético. O monofiletismo de 

Piassagera sensu hoc é recuperado, mas com uma topologia distinta das análises de 

evidência total: (P. mirim (P. telluris (P. brieni, P. funebris))). Hernandaria e 

Acrogonyleptes formam um grupo monofilético, mas o monofiletismo de ambos não é 

recuperado. 

 Sodreaninae sensu hoc não tem seu monofiletismo recuperado, pois a relação 

próxima entre S. curupira e os demais Sodreaninae não é corroborada. Sodreana curupira 

é recuperada aninhada em um clado com Geraeocormobius rohri e Geraeocormobius 

indivisus. Stygnobates barbiellinii é recuperada como grupo-irmão de algumas espécies 

de Progonyleptoidellus. 

  Progonyleptoidellinae lato sensu é recuperado como um grupo polifilético com 

seis linhagens independentes: 1 – linhagem com os gêneros Iporangaia, Heliella, 

Cadeadoius e Gonyleptoides. Neosadocus robustus está aninhado nesse clado; 2 – 

Progonyleptoidellus fuscopictus, como grupo-irmão de Holoversia + Gênero Novo 2; 3 

– as demais espécies de Progonyleptoidellus, grupo-irmão de Stygnobates barbiellinii. 

Nessa análise Progonyleptoidellus sensu hoc não é recuperado como monofilético; 4 – 

Iguapeia melanocephala aninhada com Neosadocus maximus, Geraeocormobius 

sylvarum e Geraeocormobius cunhai; 5 – Deltaspidium orguensis; 6 – Moreiranula, em 

Acanthogonyleptinae  subf.nov..  

Gonyleptinae lato sensu é recuperado como um grupo polifilético com nove 

linhagens independentes na topologia: 1 – Roeweria marmorata comb.nov., fora de K92; 

2 – Gonyleptinae stricto sensu; 3 – Neosadocus robustus, aninhado com Iporangaia, 

Heliella, Cadeadoius e Gonyleptoides; 4 – um clado com Neosadocus maximus, 

Geraeocormobius sylvarum e Geraeocormobius cunhai, além de Iguapeia 

melanocephala; 5 –   um clado com Geraeocormobius rohri e Geraeocormobius 

indivisus, além de S. curupira; 6 – Holoversia nigra + Gênero Novo 2; 7 – um clado com 
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Deltaspidium sensu hoc e Mischonyx, além de Multumbo. Mischonyx sensu hoc é 

parafilético em relação a Deltaspidium sensu hoc + Multumbo; 8 – Cearininae; 9 – 

Acanthogonyleptinae subf.nov.. A topologia desse clado não corrobora o monofiletismo 

dos gêneros Acanthogonyleptes, que é polifilético, e Amazonaleptes gen.nov., 

parafilético. 

  

4.4.4 Máxima verossimilhança 

 

Assim como nas análises sob o critério de otimalidade da máxima parcimônia, as 

análises de máxima verossimilhança foram feitas utilizando dois conjuntos de dados 

moleculares, com quatro (12S, 16S, 28S, COI) e cinco marcadores (12S, 16S, 28S, COI 

e H3). 

Para o primeiro conjunto de dados, com quatro marcadores, foram avaliadas as 

melhores performances de modelo de substituição para as quatro partições, baseadas no 

critério BIC – Bayesian information criterion (Schwarz, 1978). A matriz de dados era 

composta por 2152 caracteres, dos quais o IQ-TREE reconheceu 929 padrões de 

distribuição de estados de caráter. O BIC favoreceu a escolha dos seguintes modelos de 

substituição: GTR+R5 para as partições não-codificantes (12S, 16S e 28S) e TIM2+R7 

para o COI. A análise resultou em uma topologia com lnL=-37907.317. Essa análise será 

mencionada como ML4 daqui em diante (Fig. 6). 

A topologia encontrada demonstra o monofiletismo de Goniosomatinae. A 

subfamília é recuperada como grupo-irmão de um clado composto por Mitobatinae e 

Roeweria. Esse resultado é congruente com as análises MOL4, MOL5 e TE4. Pachylinae 

é recuperado como grupo polifilético, com quatro linhagens distintas. Ao contrário das 

análises feitas sob o critério da máxima parcimônia, Fonckia processigera não é 

recuperada como espécie-irmã de Eusarcus hastatus. Eusarcus hastatus é recuperado 

como espécie-irmã de Fonckia + K92. 

O monofiletismo de K92 sensu hoc é recuperado. A topologia é congruente com 

as topologias encontradas nas análises com quatro marcadores (TE4 e MOL4) no que 

tange às relações entre as subfamílias. 

Caelopyginae é recuperado como grupo monofilético. O monofiletismo dos 

gêneros Ampheres, Parampheres e Metarthrodes é corroborado. Pristocnemis é 

parafilético em relação a Thereza speciosa. Essa topologia é recuperada somente nessa 
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análise. Ampheres é grupo-irmão dos demais Caelopyginae, diferentemente das análises 

de evidência total, nas quais Parampheres é grupo-irmão dos outros Caelopyginae.  

Hernandariinae sensu hoc não é recuperado como monofilético. Piassagera sensu 

hoc é polifilético, pois Piassagera mirim comb.nov. é recuperada entre os Deltaspidium 

sensu hoc. Esse resultado ocorre também na análise MOL4. Hernandaria e 

Acrogonyleptes formam um grupo monofilético, mas o monofiletismo de ambos os 

gêneros não é recuperado. 

 Sodreaninae sensu hoc não tem seu monofiletismo corroborado. Sodreana 

curupira é grupo-irmão de um clado composto por Stygnobates barbiellinii e 

Progonyleptoidellus sensu hoc. S. barbiellinii é grupo-irmão de Progonyleptoidellus 

sensu hoc. 

  Progonyleptoidellinae lato sensu é recuperado como um grupo polifilético com 

seis linhagens independentes: 1 – linhagem com Iguapeia, Iporangaia, Heliella, 

Cadeadoius e Gonyleptoides. Elas formam um grupo monofilético com Neosadocus; 2 – 

Progonyleptoidellus sensu hoc; 3 – Moreiranula, aninhada em Acanthogonyleptinae; 4 – 

Deltaspidium orguensis.  

Gonyleptinae lato sensu é recuperado como um grupo polifilético com oito 

linhagens independentes na topologia: 1 – Roeweria marmorata comb.nov.; 2 – 

Gonyleptinae stricto sensu e Cearininae; 3 – Amazonaleptes gen.nov., grupo-irmão dos 

demais Acanthogonyleptinae subf. nov.; 4 – os gêneros Acanthogonyleptes, 

Megapachylus e Uracantholeptes, em Acanthogonyleptinae subf. nov.. 

Acanthogonyleptes não é recuperado como monofilético; 5 – um clado com Mischonyx 

sensu hoc e Deltaspidium sensu hoc. Mischonyx sensu hoc é parafilético em relação a 

Deltaspidium. Esse resultado não é congruente com o resultado da análise TE4; 6 – 

Neosadocus, aninhado em um clado com Iguapeia e Iporangaia. Neosadocus tem o 

monofiletismo corroborado; 7 – Geraeocormobius stricto sensu; 8 – Holoversia + Gênero 

Novo 2, aqui como grupo-irmão de Sodreana (exceto Sodreana curupira). 

 

Para o segundo conjunto de dados, com cinco marcadores, também foram 

avaliadas as melhores performances de modelo de substituição para as cinco partições, 

baseadas no critério BIC (Schwarz, 1978). A matriz de dados era composta de 2490 

caracteres, dos quais o IQ-TREE reconheceu 1115 padrões de distribuição de estados de 

caráter. O BIC favoreceu a escolha dos seguintes modelos de substituição: HKY+R6 para 

as partições 12S e 16S, GTR+R4 para as partições 28S e H3, e GTR+R8 para COI. A 
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análise resultou em uma topologia com lnL=-45606.459. Essa análise será mencionada 

como ML5 daqui em diante (Fig. 7). 

A inserção dos dados de Histona H3 implica em grandes diferenças na topologia 

encontrada quando comparada à topologia descrita anteriormente. O mesmo ocorre nas 

análises sob critério de máxima parcimônia (apenas com dados moleculares e evidência 

total). 

A topologia encontrada aponta o monofiletismo de Goniosomatinae. A subfamília 

é recuperada como grupo-irmão de um clado composto por Mitobatinae e Roeweria. Esse 

resultado é congruente com as análises MOL4, MOL5 e TE4. Essa é a única análise com 

dados de Histona H3 que recupera o monofiletismo de Goniosomatinae. Pachylinae é 

recuperado com duas linhagens distintas: Roeweria e um clado com Eusarcus, Fonckia e 

Sadocus. Esse clado é grupo-irmão de K92. Essa relação é exclusiva dessa análise. 

O monofiletismo de K92 sensu hoc é recuperado. A topologia não é congruente 

com as topologias encontradas em todas as outras análises, no que tange às relações entre 

as subfamílias. Gonyleptinae é grupo-irmão dos demais K92 s.h.. Mischonyxinae 

subf.nov. é grupo-irmão do clado “PSG”. O monofiletismo desse clado corrobora as 

análises de parcimônia sem Histona H3 (TE4 e MOL4), bem como a análise ML4. 

Mischonyxinae subf.nov. + “PSG” é grupo-irmão de um clado com Cearininae, 

Acanthogonyleptinae e Caelopyginae. As relações internas desse último clado não 

refletem o monofiletismo de Caelopyginae e Acanthogonyleptinae. Esse resultado é 

exclusivo dessa análise. 

Caelopyginae não é recuperado como grupo monofilético. Dois clados são 

recuperados: 1 – compreendendo os gêneros Arthrodes, Caelopygus, Thereza e duas 

espécies de Parampheres (P. tenebris e P. lucidus); 2 – compreendendo Ampheres, 

Metarthrodes, Pristocnemis e Parampheres bimaculatus. O monofiletismo dos gêneros 

Ampheres e Pristocnemis é corroborado. Metarthrodes é parafilético em relação à 

Pristocnemis. Parampheres é polifilético. 

Hernandariinae sensu hoc é recuperado como monofilético. Hernandaria e 

Acrogonyleptes formam um grupo monofilético, mas o monofiletismo de ambos os 

gêneros não é recuperado. 

 Sodreaninae sensu hoc não tem seu monofiletismo corroborado. Sodreana 

curupira é recuperada como espécie-irmã de Progonyleptoidellus fuscopictus. Os demais 

Sodreaninae s.h. formam o grupo-irmão de Holoversia + Gênero Novo 2. Stygnobates 

barbiellinii é espécie-irmã dos demais Progonyleptoidellus.  
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  Progonyleptoidellinae lato sensu é recuperado como grupo polifilético com seis 

linhagens independentes: 1 – linhagem com Iguapeia melanocephala, em um clado com 

Neosadocus maximus, Geraeocormobius cunhai e Geraeocormobius sylvarum; 2- 

Progonyleptoidellus fuscopictus; 3 – os demais Progonyleptoidellus s.h.; 4 – Iporangaia, 

Heliella, Cadeadoius e Gonyleptoides. Eles formam um grupo monofilético com 

Neosadocus robustus; 5 – Moreiranula; 6 – Deltaspidium orguensis comb.nov.. 

Gonyleptinae lato sensu é recuperado como um grupo polifilético com nove 

linhagens independentes na topologia: 1 – Roeweria marmorata comb.nov.; 2 – 

Gonyleptinae stricto sensu; 3 – um clado com Mischonyx s.h. e Deltaspidium s.h.. Esse 

clado é parafilético em relação à Multumbo; 4 – Neosadocus robustus; 5 – Neosadocus 

maximus; 6 – clado com Geraeocormobius indivisus e G. rohri; 7 – clado com 

Geraeocormobius cunhai e Geraeocormobius sylvarum; 8 – Holoversia + Gênero Novo 

2; 9 – clado com Amazonaleptes gen.nov., Acanthogonyleptes, Megapachylus, 

Uracantholeptes e Cearininae. Nesse clado estão presentes Moreiranula e alguns 

Caelopyginae. Essa topologia não sustenta o monofiletismo de Acanthogonyleptinae 

subf.nov.. Cearininae forma um grupo monofilético. Acanthogonyleptes e 

Amazonaleptes gen.nov. não têm o monofiletismo recuperado. 

 

4.4.5 Filogenias baseadas em dados morfológicos 

 

A análise baseada em dados morfológicos com pesos iguais resultou em 104 

árvores mais parcimoniosas com custo de 1553 passos (I.C=0,14; I.R=0,66). O consenso 

estrito colapsou 49 nós, resultando em uma topologia com 1872 passos (I.C=0,11; 

I.R=0,58) (Fig. 9). 

No grupo externo, Goniosomatinae é recuperado como monofilético. A 

subfamília é grupo-irmão de Sadocus polyacanthus nessa análise. O monofiletismo de 

Mitobatinae não é recuperado. Roeweria marmorata comb.nov. é recuperada como 

espécie-irmã de Roeweria virescens, como em todas as demais análises. Eusarcus e 

Fonckia formam um grupo-monofilético com K92. 

O monofiletismo de K92 s.h. é recuperado.  

Entre as composições de subfamílias recuperadas em TE4, somente Cearininae é 

recuperada como grupo monofilético. Hernandariinae forma um grupo monofilético com 

a inclusão de Multumbo (sensu DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010). Caelopyginae é 
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recuperado como grupo monofilético com a exclusão de Parampheres (sensu Pinto-da-

Rocha, 2002). 

O monofiletismo dos gêneros Acanthogonyleptes, Amazonaleptes gen.nov., 

Deltaspidium s.h., Geraeocormobius s.h., Moreiranula, Neosadocus, Parampheres e 

Piassagera s.h. é recuperado. Mischonyx é recuperado com grupo monofilético com a 

exclusão de M. arlei comb.nov., não corroborando Mischonyx s.h.. O monofiletismo de 

Progonyleptoidellus s.h. não é corroborado, uma vez que P. variabilis comb.nov. é 

recuperada sem relação aos demais Progonyleptoidellus, que formam um grupo 

monofilético. 

  

O método de pesagem implícita de caracteres possibilita o melhor ajuste dos 

caracteres à medida em que novos táxons são adicionados durante a busca, otimizando o 

maior ajuste total ou o total fit (Goloboff, 1993). Diferentes valores das concavidades de 

peso foram testados (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

A decisão sobre a escolha do valor da concavidade carece de uma maior 

objetividade. Aqui escolhemos mencionar a topologia encontrada com k = 5 e 6. Dentre 

os valores testados, os escolhidos implicam em uma menor penalidade às homoplasias. 

Além disso, o comprimento da topologia encontrada é mais próximo ao comprimento das 

árvores mais parcimoniosas encontradas sem o uso da pesagem implícita. A topologia 

recuperada tem um custo de 1596 passos (I.C = 0,13; I.R = 0,65). Para a concavidade k = 

5, o total fit foi de 75,96932. Para k = 6, total fit de 71,30595 (Fig. 10). 

No grupo externo, Goniosomatinae tem o monofiletismo corroborado. A 

subfamília é recuperada como grupo-irmão de Sadocus polyacanthus. Essa relação é 

congruente com a análise sem pesagem implícita. Mitobatinae é recuperado como grupo 

monofilético. Pachylinae é recuperado como grupo polifilético, com três linhagens 

distintas. 

O monofiletismo de K92 sensu hoc é corroborado. Roeweria marmorata 

comb.nov. é espécie-irmã de Roeweria virescens. Esse resultado é congruente em todas 

as análises. A topologia de K92 é bastante diferente dos resultados obtidos com dados 

moleculares. Alguns grupos monofiléticos presentes nas análises sem Histona H3 não são 

recuperados, como por exemplo: Caelopyginae, Hernandariinae sensu hoc, Gonyleptinae 

sensu hoc, Acanthogonyleptinae subf.nov., Mischonyxinae subf.nov., e “PSG”. 

Caelopyginae sensu Pinto-da-Rocha et al. (2014) não é recuperado como grupo 

monofilético. Duas linhagens são recuperadas: 1 – Parampheres e 2 – os demais 
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Caelopyginae. Metarthrodes é parafilético em relação a Pristocnemis. O monofiletismo 

dos demais gêneros é corroborado. 

Hernandariinae sensu hoc não é recuperado como monofilético. Nessa análise, 

Multumbo está aninhado em Hernandariinae, recuperando a subfamília como em DaSilva 

e Pinto-da-Rocha (2010). No entanto, a topologia não é congruente à hipótese no trabalho 

citado. Acrogonyleptes, Hernandaria e Multumbo não são recuperados como 

monofiléticos e Pseudotrogulus é parafilético em relação a Piassagera. Esse último 

resultado está em conformidade com TE4 (Piassagera s.h.). 

 Sodreaninae sensu Pinto-da-Rocha & Bragagnolo (2010) é recuperada. Portanto, 

Sodreaninae sensu hoc não é corroborada nessa análise.  

Progonyleptoidellinae lato sensu é recuperado como grupo polifilético com seis 

linhagens: 1 – Deltaspidium orguensis comb.nov.. 2 –  clado com os gêneros Iguapeia, 

Heliella, Cadeadoius, Gonyleptoides; 3 – Moreiranula. 4 – Iporangaia pustulosa; 5 – 

Progonyleptoidellus variabilis comb.nov. e 6 – Progonyleptoidellus lato sensu. 

Progonyleptoidellus s.h. não é recuperado. 

Gonyleptinae lato sensu é recuperado como um grupo polifilético com nove 

linhagens independentes: 1 – Cearininae; 2 – Gonyleptes s.s.; 3 – Neosadocus; 4 – 

Deltaspidium tenue comb.nov. e Deltaspidium asperum; 5 –Mischonyx ; 6 – clado com 

Megapachylus, Uracantholeptes, Gênero novo 1, Amazonaleptes gen.nov., 

Geraeocormobius s.h; 7 – clado com Proctobunoides e Gen.nov.1 gonyleptoides 

comb.nov.; 8 – Holoversia e 9 – Acanthogonyleptes.  

 O resultado obtido não recupera o monofiletismo de Gonyleptinae stricto sensu. 

Gênero novo 1 é recuperado com duas linhagens distintas, uma das quais aninhada com 

Megapachylus e Uracantholeptes, enquanto a outra é grupo-irmão de Proctobunoides. 

Gonyleptes stricto sensu é recuperado como grupo monofilético. Neosadocus aparece 

proximamente relacionado à Deltaspidium e alguns gêneros de Progonyleptoidellinae. 

Mischonyx s.h. não é recuperado. Mischonyx s.h. forma um clado com uma espécie nova 

de K92 aninhada. Essa espécie é recuperada como espécie-irmã de Acanthogonyleptes na 

análise de evidência total. O monofilestismo de Acanthogonyleptes, Amazonaleptes 

gen.nov. e Geraeocormobius s.h. é corroborado. Acanthogonyleptinae subf.nov. não é 

recuperada, resultando em cinco linhagens distintas. Mischonyxinae subf.nov. também 

não é recuperada como grupo monofilético, resultando em três linhagens distintas. O 

monofiletismo de Cearininae é recuperado. 
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4.5 Taxonomia 

 

Pachylinae Sørensen, 1884 

Metagyndes, Roewer, 1913 

Metagyndes, Roewer, 1913:18 (Espécie-tipo Pachylus martenssi Sørensen, 1902, por 

designação original). 

Triaenomeros Roewer, 1913: 223. (Espécie-tipo Triaenomeros olivaceus Roewer, 1913, 

por monotipia). Sin.nov. 

 

Metagyndes olivaceae (Roewer, 1913) comb.nov. 

Triaenomeros olivaceus Roewer, 1913: 224, fig. 93. (holótipo: fêmea, Chile, Valdívia, 

Valdívia, SMF 897, examinado). 

 

Nota taxonômica. O holótipo de T. olivaceus apresenta várias características 

semelhantes às fêmeas de Metagyndes, como: formato do escudo dorsal, tubérculos 

esbranquiçados nas margens laterais do escudo dorsal, tergitos livres II-III com armação 

mediana, coxa IV com uma pequena apófise proapical, fêmur quarto curvado 

retrolateralmente e com uma fileira ventroprolateral de espinhos. 

 

Roeweria, Mello-Leitão, 1923 

Roeweria marmorata (Mello-Leitão, 1939) comb.nov.  

Tupacarana marmorata Mello-Leitão, 1939: 348, fig 5. 

 

Acanthogonyleptinae subf.nov. (Figs. 11 F-H; 16 I; 17 A; 20 D; 21 C) 

 

Diagnose: Escudo dorsal do tipo gama-P ou gama-R. Machos com mid-bulge 

levemente assimétrico ou arredondado e coda envolvido pelo mid-bulge ou ausente. Dois 

ozóporos. Oculário estreito, baixo, com armação voltada para cima, que pode ser um par 

de pequenos tubérculos ou um par de espinhos. Escudo dorsal com quatro sulcos (três 

áreas). Área I dividida por um sulco longitudinal. Área III armada (armação variável: par 

de espinhos, par de tubérculos rombos, par de tubérculos elípticos ou elevação morular 

com tubérculos). Tergitos livres com dimorfismo sexual quanto à armação (exceto em 

Amazonaleptes gen.nov.). Pedipalpo: curto ou mais longo que o prossoma, fêmur fino ou 

espesso, com pequena seta subapical prolateral. Tarso reto ou biconvexo (em 
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Acanthogonyleptes), com armação ectal II (exceto Uracantholeptes). Tarso I com seis 

segmentos (mais de seis em Moreiranula). Fêmur IV: DBA presente. Fêmeas com fêmur 

IV armado (exceto Uracantholeptes). Tarso IV com 9-11 segmentos. Garras não 

pectinadas. Pênis: placa ventral retangular ou trapezoidal (Acanthogonyleptes). Estilo 

formando um candelabro com o processo ventral ou bem colado a este (em Moreiranula 

e Acanthogonyleptes). 

Gênero-tipo: Acanthogonyleptes Mello-Leitão, 1922. 

Composição: Acanthogonyleptes Mello-Leitão, 1922 nova atribuição 

subfamiliar, Amazonaleptes gen.nov., Megapachylus Roewer, 1913 nova atribuição 

subfamiliar, Moreiranula Roewer, 1930 nova atribuição subfamiliar, e 

Uracantholeptes Mello-Leitão, 1926 nova atribuição subfamiliar. 

 

Amazonaleptes gen.nov. (Figs. 11 F; 15 C-D;16 I) 

Espécie-tipo: Gonyleptes saprophilus Mello-Leitão, 1922. 

Táxon mais inclusivo superior: Acanthogonyleptinae subf.nov. 

Diagnose: Escudo dorsal do tipo gama-P ou gama-R (em A. ater comb.nov.). 

Coda envolvido pelo mid-bulge nos machos e fêmeas (exceto fêmea de A. ater 

comb.nov., com o tipo alfa-K). Escudo dorsal: margem anterior com pequenos tubérculos 

medianos e laterais (os últimos ausentes em A. ater comb.nov.). Área III com um par de 

tubérculos elípticos. Tergitos livres com dimorfismo sexual quanto à armação (exceto em 

Amazonaleptes gen.nov.). Pedipalpo: fêmur espesso e curto. Tarso reto. Tarso I dos 

machos não inflado. Coxa IV: apófise proapical transversal e de tamanho mediano. 

Apófise das fêmeas similar à dos machos (exceto em Amazonaleptes gen.nov.). Fêmur 

IV: DBA bífida e geniculada. Pequena apófise adicional basal (mais basal que a DBA) 

presente. Presença de armação retroventral, espinhos fortes e acessórios. Armação das 

fêmeas idêntica à dos machos, exceto em Amazonaleptes gen.nov., cuja armação tem 

padrão diferente. Pênis: Ápice do estilo inclinado em relação ao eixo, com a presença de 

uma quilha e de microssetas. Flabelo do processo ventral em forma de losango.  

Etimologia: Amazona, do grego antigo (Αμαζόνες), designa mulheres guerreiras 

da mitologia grega. O nome é referente ao fato de as fêmeas terem as coxas e fêmures IV 

fortemente armados. E leptes, truncamento de Gonyleptes, o primeiro Laniator descrito e 

uma terminação comum em nomes genéricos de opiliões. 
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Composição: Amazonaleptes saprophilus (Mello-Leitão, 1922) comb.nov., 

Amazonaleptes ater (Mello-Leitão, 1923) comb.nov., Amazonaleptes viridisagittatus 

(Soares & Soares, 1945) comb.nov. 

 

Gonyleptinae Sundevall, 1833 (Figs. 11 B-C; 16 F; 17 B-C) 

 

Diagnose: Escudo dorsal do tipo gama-P. Machos com mid-bulge levemente 

assimétrico e coda envolvido pelo mid-bulge ou ausente (em Genêro Novo 1). Fêmeas 

com mid-bulge levemente assimétrico e coda envolvido pelo mid-bulge, ou longo e 

separado do mid-bulge. Dois ozóporos. Oculário estreito, baixo, armados com um par de 

pequenos tubérculos ou espinhos, voltados para cima. Bossa frontal baixa. Escudo dorsal 

com quatro sulcos (três áreas). Área I dividida por um sulco longitudinal. Área III armada 

com um par de tubérculos rombos ou espinhos. Pedipalpo: fêmur espesso, curto, com 

pequena seta subapical prolateral; tíbia com soquetes das setas curtos; tarso reto, com 

armação ectal IiI (exceto em algumas espécies do Gênero Novo 1, cuja armação é II(i)Ii). 

Distitarsos I-II com três segmentos. Coxa IV: apófise proapical predominantemente 

muito longa, exceto em G. bimaculatus (tamanho médio) e em algumas espécies do 

Gênero Novo 1 (curtas). Fêmur IV: DBA presente; fileira dorsal de tubérculos; fêmeas 

com fêmur IV inerme. Tarso IV com 9 segmentos cilíndricos. Garras não pectinadas. 

Pênis: placa ventral retangular ou quadrada, com base globosa e ápice estreito em vista 

lateral; lobos laterais sub-basais; inserção do estilo formando um candelabro; flabelo do 

processo ventral em formato de leque (ou triangular em G. fragilis). 

Gênero-tipo: Gonyleptes Kirby, 1819. 

Composição: Gonyleptes Kirby, 1819, Proctobunoides Mello-Leitão, 1944a e 

Genêro Novo 1 Kury et al. (em preparação). 

 

Gonyleptes Kirby, 1819 (Figs. 11 C; 16 F). 

Gonyleptes Kirby, 1819: 450 (espécie-tipo: Gonyleptes horridus Kirby, 1819, por 

designação subsequente, Roewer 1913). 

Gonyleptellus Roewer, 1930: 427 (espécie-tipo: Gonyleptellus multimaculatus Roewer, 

1930, por monotipia). sin.nov. 

 

Diagnose: Escudo dorsal achatado nas áreas I-III em vista lateral; um par de 

tubérculos atrás do oculário; margem anterior com pequenos tubérculos medianos (exceto 
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em G. bimaculatus), sem armação lateral; margens laterais com pequenos tubérculos 

brancos na metade posterior; Coxa IV: apófise proapical muito grande, inclinada, com 

ápice curvado e com pequeno lobo subdistal. Fêmur IV: DBA grande, bífida e geniculada, 

ou pequena e acuminada (em G. bimaculatus e G. perlatus); presença da pequena apófise 

basal à DBA. Pênis: tronco com microssetas; fenda da placa ventral em forma de U; 

macrossetas C subdistais; presença de microssetas nos lobos laterais. 

Espécie-tipo: Gonyleptes horridus Kirby, 1819 

Composição: Gonyleptes acanthopus (Quoy & Gaimard, 1824); G. armatus Perty, 

1833; G. barbiellinii Mello-Leitão, 1932; Gonyleptes bimaculatus Sørensen, 1884, G. 

calcaripes (Roewer, 1917); G. curticornis (Mello-Leitão, 1940a); G. curvicornis 

(Roewer, 1932); G. fragilis Mello-Leitão, 1923; G. gertschi Soares & Soares, 1948; G. 

granulatus (Piza, 1940); G. horridus Kirby, 1819; G. parcigranulatus Soares & Soares, 

1949; G. paucigranulatus Mello-Leitão, 1923; G. pectinatus Koch, 1845; G. pectinipes 

Roewer, 1917; G. perlatus (Mello-Leitão, 1935b); G. pseudogranulatus Soares & Soares, 

1946; G. pseudoguttatus Giltay, 1928; G. pustulatus Sørensen, 1884; G. recentissimus 

Mello-Leitão, 1932; G. vatius Bertkau, 1880. 

 

“Stephanocranion” bufoninus Mello-Leitão, 1949 

 

Nota taxonômica: Essa espécie foi descrita por Mello-Leitão no gênero Stephanocranion 

e seu tipo é desconhecido. A espécie-tipo do gênero, Stephanocranion bimaculatus 

Mello-Leitão, 1931 é um sinônimo júnior de Gonyleptes bimaculatus. Kury (2003) 

transferiu S. bufoninus para o gênero Gonyleptellus sem nenhuma justificativa. Aqui 

consideramos que Gonyleptellus é um sinônimo júnior de Gonyleptes. A descrição 

original de “Stephanocranion” bufoninus permite concluir que essa espécie apresenta 

características diferentes dos Gonyleptes. Sendo assim, aqui consideramos a espécie 

como Gonyleptidae incertae sedis. 

 

Gênero novo Kury et al. (em preparação) (Fig. 20 F) 

Gênero novo gonyleptoides (Soares & Soares, 1945) comb.nov..  

Stephanocranion gonyleptoides Soares & Soares, 1945: 203, figura 1. (espécie-tipo 

MZSP 273). 
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Hernandariinae Sørensen, 1884  

Piassagera Roewer, 1928 (Figs. 12 D; 14 D) 

Piassagera Roewer, 1928: 123, figuras 1-2. (espécie-tipo: Piassagera brieni Roewer, 

1928, por monotipia). 

Pseudotrogulus Roewer, 1932: 308 (espécie-tipo: Pseudotrogulus telluris Roewer, 1932, 

por monotipia). Sin.nov. 

Composição: Piassagera brieni Roewer, 1928, Piassagera funebris, (Firmo & 

Pinto-da-Rocha, 2002) comb.nov., Piassagera mirim, (Kury, 1992) comb.nov., 

Piassagera telluris, (Roewer 1932) comb.nov., Piassagera pagu, (DaSilva & Pinto-da-

Rocha), 2010 comb.nov., Piassagera trotskyi, (DaSilva & Pinto-da-Rocha), 2010 

comb.nov.. 

 

Mischonyxinae subf.nov. (Figs. 11 D-E; 18 A; 19 B; 20 C) 

 

Diagnose: Escudo dorsal do tipo gama-P ou gama-T (em Deltaspidium). Machos 

com mid-bulge levemente assimétrico, exceto em Deltaspidium, que apresenta o mid-

bulge fortemente assimétrico e oblíquo. Coda envolvido pelo mid-bulge, longo e bem 

separado, ou ausente. Fêmeas com mid-bulge como nos machos. Coda das fêmeas pode 

ser longo e separado (Mischonyx), envolvido pelo mid-bulge (Multumbo terrenus), ou 

ausente (Deltaspidium e M. dimorphicus). Dois ozóporos em Deltaspidium e Mischonyx, 

e um ozóporo grande em Multumbo. Oculário estreito, baixo, armado com um par de 

pequenos tubérculos ou espinhos, voltados para cima. Bossa frontal baixa. Escudo dorsal 

com quatro sulcos (três áreas). Margem anterior do escudo dorsal com armação mediana. 

Margem lateral do escudo dorsal com grandes apófises (pequenas em Deltaspidium). 

Área I dividida por um sulco longitudinal. Área III armada com um par de tubérculos 

rombos, elípticos ou espinhos. Pedipalpo: fêmur espesso, curto, sem seta subapical 

prolateral; tíbia com soquetes das setas curtos; tarso com armação ectal IiI. Distitarsos I-

II com três segmentos (4/5 em Deltaspidium). Coxa IV: apófise proapical presente (exceto 

em Multumbo terrenus), muito longa (Deltaspidium e Multumbo dimorphicus) ou de 

tamanho mediano (em Michonyx); apófise retroapical presente (exceto em Multumbo). 

Fêmur IV: DBA presente (exceto em Multumbo terrenus e Mischonyx arlei comb.nov.), 

simples e acuminada, ou bífida e geniculada. Fêmur IV com uma fileira dorsal de 

tubérculos nos machos (exceto em M. terrenus). Tarso IV com 9 segmentos cilíndricos 
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(11 em Deltaspidium). Garras não pectinadas. Pênis: placa ventral arredondada e sem 

base globosa em vista lateral; fenda da placa ventral parabólica. 

Gênero-tipo: Mischonyx Bertkau, 1880 

Composição: Deltaspidium Roewer, 1927 nova atribuição subfamiliar, 

Mischonyx Bertkau, 1880 nova atribuição subfamiliar, Multumbo Roewer, 1927 nova 

atribuição subfamiliar. 

 

Deltaspidium Roewer, 1927 (Figs. 11 E; 20 C) 

Deltaspidium Roewer, 1927: 348. (Espécie-tipo Deltaspidium bresslaui Roewer, 1927, 

por monotipia). 

Adhynastes Roewer, 1930: 438. (Espécie-tipo Adhynastes tenuis Roewer, 1930 por 

monotipia). Sin.nov. 

 

Composição: Deltaspidium asperum (Perty, 1833), Deltaspidium orguensis 

(Soares & Soares, 1945) comb.nov., Deltaspidium tenue (Roewer, 1930) comb.nov.. 

 

Mischonyx Bertkau, 1880 nova atribuição subfamiliar 

Mischonyx Bertkau, 1880: 106. (Espécie-tipo Mischonyx squalidus Bertkau, 1880, por 

monotipia). 

Urodiabunus Mello-Leitão, 1935b: 396. (Espécie-tipo Urodiabunus arlei, por designação 

original). Sin.nov. 

Composição: Mischonyx. anomalus (Mello-Leitão, 1936); M. antiquus (Mello-

Leitão,1934); Mischonyx arlei (Mello-Leitão, 1935b)  comb.nov., Mischonyx bresslaui 

(Roewer, 1927) comb.nov., Mischonyx clavifemur, (Mello-Leitão, 1927a) comb.nov., 

Mischonyx convexus, (Mello-Leitão, 1931a) comb.nov.; Mischonyx cuspidatus (Roewer, 

1913); Mischonyx fidelis (Mello-Leitão, 1931b); Mischonyx insulanus (H. Soares, 1972); 

Mischonyx intermedius (Mello-Leitão, 1935b); Mischonyx kaisara Vasconcelos, 2004, 

Mischonyx poeta Vasconcelos, 2005; Mischonyx processigerus (Soares & Soares, 1970); 

Mischonyx reitzi (Vasconcelos, 2005) comb.nov.; Mischonyx scaber (Kirby, 1819), 

Mischonyx spinifrons (Mello-Leitão, 1932) comb.nov., Mischonyx squalidus Bertkau, 

1880 e Mischonyx sulinus (Soares & Soares, 1947). 

 

Nota taxonômica: Mischonyx arlei comb.nov., Mischonyx clavifemur, 

comb.nov., Mischonyx convexus, (Mello-Leitão, 1931a) comb.nov. e Mischonyx 
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spinifrons comb.nov. são aqui transferidos para Mischonyx com base nos resultados da 

hipótese cladística de evidência total (TE4). Mischonyx bresslaui comb.nov. não foi 

inserido nas análises do presente trabalho, mas o holótipo foi examinado através de 

fotografias e apresenta características que permitem a transferência para o gênero 

Mischonyx. M. reitzi comb.nov. também não foi incluído nas análises e o holótipo da 

espécie não foi examinado. Vasconcelos (2005b) descreveu a espécie (em 

Geraeocormobius) e discutiu sobre o parentesco entre ela e M. clavifemur comb.nov., 

mencionando o fato das fêmeas serem indistinguíveis. As ilustrações desse trabalho, bem 

como a descrição da espécie, possibilitam concluir a possível proximidade entre ambas 

as espécies e, por conseguinte, a relação de M. reitzi comb.nov. com os demais 

Mischonyx. 

 

Multumbo Roewer, 1927 nova atribuição subfamiliar 

Multumbo Roewer, 1927: 351. (Espécie-tipo Multumbo terrenus Roewer, 1927, por 

monotipia). 

Composição: Multumbo dimorphicus DaSilva & Kury, 2007 reatribuição 

genérica e Multumbo terrenus Roewer, 1927 

 

Progonyleptoidellinae Soares & Soares, 1985 

Progonyleptoidellus Piza, 1940 (Fig. 12 F) 

Progonyleptoidellus Piza, 1940: 63. (Espécie-tipo Progonyleptoidellus androgynus Piza, 

1940, por designação original). 

Mitopernoides B. Soares, 1945a: 91 (espécie-tipo Mitopernoides variabilis B. Soares, 

1945, por designação original). Sin.nov. 

Composição: Progonyleptoidellus fuscopictus (B. Soares, 1942), P. striatus 

(Roewer, 1913) e P. variabilis (B. Soares, 1945) comb.nov.. 

 

Gonyleptidae incertae sedis 

Geraeocormobius Holmberg, 1887 (Figs. 13 A-C; 14 B; 15 A; 16 A; 18 E; 19 C; 20 B; 

21 D) 

Geraeocormobius Holmberg, 1887: 211 (espécie-tipo Geraeocormobius sylvarum 

Holmberg, 1887). 

Diagnose: Escudo dorsal do tipo gama-R. Mid-bulge arredondado, simétrico e 

longo em machos e fêmeas; coda longo e bem separado do mid-bulge nas fêmeas. 
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Oculário baixo, estreito, com um par de pequenos tubérculos. Escudo dorsal: margem 

anterior com pequenos tubérculos medianos; quatro sulcos (três áreas); Área I divida por 

um sulco longitudinal. Área II com um par de pequenos tubérculos. Área III com um  par 

de tubérculos rombos. Pedipalpos curtos e espessos. Basitarso I inflado nos machos. Coxa 

IV: apófise proapical muito grande, inclinada, com ápice curvado e com pequeno lobo 

subdistal. Fêmur IV: DBA grande; presença da uma pequena apófise basal à DBA. Pênis: 

Placa ventral com base globosa e parte apical reta em vista lateral. Ápice da placa ventral 

dobrada. Macrossetas A + B dispostas formando um triângulo. Estilo com ápice inclinado 

e com quilha. 

Composição: Geraeocormobius anomalus (Mello-Leitão, 1931a), G. armatus 

(Roewer, 1913), G. bispinifrons (Roewer, 1943), G. cervifrons Mello-Leitão, 1944b, G. 

cunhai B. Soares, 1945b, G. granulosus (Mello-Leitão, 1937), G. indivisus (Mello-Leitão, 

1933), G. nanus (Mello-Leitão, 1935b), G. palllidimanu (Mello-Leitão, 1935a), G. rohri 

(Mello-Leitão, 1933), G. salebrosus (Roewer, 1913), G. sylvarum Holmberg, 1887. 

 

Holoversia Mello-Leitão, 1940 

Holoversia Mello-Leitão, 1940b: 41. (espécie-tipo Holoversia nigra Mello-Leitão, 1940, 

por designação original). 

Composição: somente espécie-tipo. 

 

Neosadocus Mello-Leitão, 1926 (Fig. 12 A). 

Neosadocus Mello-Leitão, 1926: 378. (Espécie-tipo Sadocus bufo Mello-Leitão, 1923, 

por designação original). 

Composição: Neosadocus bufo (Mello-Leitão, 1923), N. maximus (Giltay, 1928), 

N. misandrus (Mello-Leitão, 1934) e N. robustus (Mello-Leitão, 1936). 

Stygnobates Mello-Leitão, 1927 revalidado (Figs. 20 E; 21 F) 

Stygnobates Mello-Leitão, 1927b 

Stignobates (nomen nudum) Mello-Leitão, 1926: 358. 

Stygnobates Mello-Leitão, 1927b: 13; Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2010. (Espécie-

tipo Stygnobates barbiellinii Mello-Leitão, 1927 MNRJ 1521). 

Os gêneros Currala, Friburgoia, Guatubesia, Progonyleptes, Progonyleptoides e 

Tupacarana  são atribuídos a subfamília Gonyleptinae. Esses gêneros não foram incluídos 

nas análises filogenéticas desse trabalho por falta de material biológico para 
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sequenciamento. O material-tipo de Guatubesia, Progonyleptes, Progonyleptoides, e 

Tupacarana não foram examinados. O material-tipo de Currala e Friburgoia foram 

examinados por fotos. Consideramos que uma análise mais aprofundada é necessária para 

avaliar o posicionamento de cada gênero em subfamílias e, por isso, os seguintes gêneros 

são considerados Gonyleptidae incertae sedis. 

 

Currala Roewer, 1927 

Currala Roewer, 1927: 340. Figura 7. (Espécie-tipo Currala spinifrons Roewer, 1927, 

por monotipia). 

Friburgoia Mello-Leitão, 1931 

Friburgoia Mello-Leitão, 1931c: 72. (Espécie-tipo Friburgoia impar Mello-Leitão, 1931, 

por monotipia). 

Guatubesia H. Soares, 1978 

Guatubesia H. Soares, 1978: 99 (Espécie-tipo Guatubesia clarae H. Soares, 1978, por 

designação original).  

Progonyleptes Roewer, 1913 

Progonyleptes Roewer, 1913: 186. (Espécie-tipo Gonyleptes borellii Sørensen, 1895, por 

monotipia). 

Progonyleptoides Roewer, 1917 

Progonyleptoides Roewer, 1917: 124. (Espécie-tipo Progonyleptoides spinifrons 

Roewer, 1917, por monotipia). 

Tupacarana Mello-Leitão, 1939 

Tupacarana Mello-Leitão, 1939: 348. (Espécie-tipo Tupacarana serrina Mello-Leitão, 

1939, por designação original).  
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5. Discussão 

 

5.1 O monofiletismo de K92 

O monofiletismo de K92 foi putativamente proposto por Kury (1992) com base 

em suas observações de que os membros das subfamílias Gonyleptinae, Hernandariinae, 

Caelopyginae, Sodreaninae e Progonyleptoidellinae compartilham uma morfologia do 

exclusiva do pênis, com placa ventral piriforme, lobos basais dorsalmente direcionados e 

margem distal com grande fenda parabólica. Pinto-da-Rocha (2002) publicou a primeira 

filogenia das subfamílias de Gonyleptidae e recuperou o monofiletismo de K92. No 

entanto, não incluiu no seu trabalho uma matriz de dados ou lista de caracteres. A hipótese 

de DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010) também recuperou o monofiletismo de K92. A 

representatividade, no entanto, pode ter favorecido esse resultado, visto que somente dois 

terminais externos ao grupo foram utilizados. Em DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010), a 

presença de lobos laterais da placa ventral foi codificada como “ausente”, “pequeno” e 

“grande” (caráter 64 dos autores). O estado “pequeno” é sinapomorfia de Oglobinia 

loretoensis (um Pachylinae) + K92. Os autores também codificaram o caráter sobre a 

forma do ápice da placa ventral (caráter 63 dos autores) como “ausente”, “côncavo, 

formato em U raso e largo”, “côncavo, formato em U profundo e largo” e “côncavo, 

formato em U profundo e estreito”. O estado “côncavo, formato em U raso e largo” (64:1 

em DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010) é uma sinapomorfia homoplástica de K92. Caetano 

& Machado (2013), em sua análise com dados comportamentais, ecológicos e químicos, 

encontraram que os membros de K92 perderam a emissão em gotículas de secreção de 

glândulas repugnatórias (caráter 41 dos autores) e a habilidade de acumular essas 

gotículas na parte ventral do corpo (caráter 43 dos autores), além de apresentarem uma 

frequência relativamente baixa (< 10%) de vinil-cetonas na secreção das glândulas 

repugnatórias (ver discussão sobre essa sinapomorfias em Pinto-da-Rocha et al., 2014). 

Pinto-da-Rocha et al. (2014), em sua análise com dados moleculares, corroboraram o 

monofiletismo de K92. Os autores testaram as sinapomorfias putativas de Kury (1992), 

otimizando os caracteres na topologia encontrada por eles, e corroboraram que os lobos 

laterais e a fenda no ápice da placa ventral são sinapomorfias de K92. Esses autores 

também sugeriram duas outras sinapomorfias putativas para o grupo: presença da apófise 

dorsobasal (DBA) no fêmur IV dos machos e presença de uma longa apófise proapical na 

coxa IV dos machos. 
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A hipótese apresentada é um esforço mais robusto na tentativa de entender melhor 

as relações entre os grupos de K92, com relação à representatividade, com 115 terminais, 

ou na exploração de diferentes tipos de dados - moleculares e morfológicos. Aqui, o 

monofiletismo de K92 é recuperado somente com a exclusão de Tupacarana marmorata. 

A posição de Tupacarana marmorata em Gonyleptinae reflete os problemas taxonômicos 

ocasionados pela sistemática roeweriana, já que a espécie foi alocada em Gonyleptinae 

por possuir caracteres específicos, como três áreas no escudo dorsal. As demais espécies 

de K92 testadas formam um grupo monofilético (K92 sensu hoc). K92 s.h. foi aqui 

recuperado como um grupo monofilético em todas as análises realizadas, sob todos os 

conjuntos de dados e critérios de otimalidade. 

O monofiletismo de K92 s.h. é relativamente bem suportado (GB = 24; BT = 100) 

(Fig. 1). K92 é suportado por doze sinapomorfias não ambíguas (i.e. independentes de 

otimização), sendo três exclusivas e 9 homoplásticas. As sinapomorfias exclusivas de 

K92 são: presença de duas fileiras ventrais de setas nos tarsos dos pedipalpos (caráter 11); 

saco da glande formando a sólea (caráter 109); presença de lobos laterais na placa ventral 

do pênis (caráter 118). As sinapomorfias homoplásticas são: presença de armação 

mediana na margem anterior do escudo dorsal (caráter 30) – esse estado de caráter 

também está presente em membros do GE, como Sadocus polyacanthus e Promitobates 

ornatus, e há reversão para o estado ancestral em algumas espécies de K92 –; apófise 

retrolateral apical da coxa IV como um pequeno tubérculo (caráter 80) – algumas espécies 

do grupo apresentam uma mudança para o estado de caráter “grande apófise” (80:1), 

como em alguns Gonyleptes s.s. e em Heliella singularis – ; presença da apófise 

dorsobasal (DBA) no fêmur IV dos machos (caráter 88) – há perdas dessa apófise em 

diversos grupos de K92, como em Caelopyginae e Piassagera s.h. (Hernandariinae), 

sendo essa perda uma sinapomorfia desses grupos –; presença de uma forte armação no 

terço mediano do fêmur IV dos machos (caráter 93) – esse estado de caráter também é 

encontrado em Serracutisoma spelaeum,  e há diversas mudanças para o estado de caráter 

“ausente” em linhagens de K92 como em Piassagera s.h. e o clado com Multumbo s.h. e 

Deltaspidium s.h. –; presença de uma fenda na placa ventral (caráter 114) – esse estado 

de caráter está presente em todos os terminais de K92 e é homoplástico com o estado em 

Hutamaia caramaschii –; Macrossetas A + B com formato lanceolado (caráter 122) – 

presente também em Eusarcus hastatus e Promitobates ornatos, havendo mudanças para 

o estado “cônico” em diversos terminais, como Parampheres, e para “espatulado” em 

Uracantholeptes damicoi e Stygnobates barbiellinii –; Macrossetas A + B dispostas 
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formando um arco (caráter 123) – esse estado de caráter só ocorre em K92, mas há uma 

série de mudanças para os demais estados, como estado “disposição em linha” em 

Acanthogonyleptes –; ápice do estilo inclinado em relação ao eixo do mesmo, sem a 

presença de uma quilha ventral (caráter 138) – também ocorre em Goniosoma 

macracanthum e Longiperna cancellata, e há mudanças em K92 para o estado “inclinação 

com presença de quilha”, como em Geraeocormobius s.s., e para “estilo curto, sem 

inclinção”, como em Amazonaleptes gen.nov. e Megapachylus + Uracantholeptes –; 

inserção do estilo na glande no formato “candelabro” (caráter 139) – estado de caráter 

exclusivo em K92, com algumas mudanças para o estado “estilo próximo ao processo 

ventral” entre os terminais de K92, como em Moreiranula e Deltaspidium s.h. –. 

Dez sinapomorfias são encontradas para K92 quando a otimização é feita sob 

ACCTRAN (Caráter: estado de caráter: 12:0; 13:0; 35:1; 78:0; 92:1; 95:3; 104:1; 113:0; 

127:1; 134:4) (Fig. 1). 

Os caracteres sugeridos por Kury (1992) como sinapomorfias putativas para o 

grupo foram testados (fenda na margem distal da placa ventral e presença de lobos laterais 

na placa ventral; caracteres 114 e 118 deste trabalho). Os resultados são similares aos 

encontrados por Pinto-da-Rocha et al. (2014): fenda na margem distal é uma 

sinapomorfia homoplástica e lobos laterais compõem uma sinapomorfia exclusiva. As 

sinapomorfias putativas de Pinto-da-Rocha et al. (2014) foram testadas aqui: presença da 

apófise dorsobasal (DBA) no fêmur IV dos machos e presença de uma longa apófise 

proapical na coxa IV dos machos. A presença da DBA (caráter 88 desse trabalho) é 

recuperada como sinapomorfia homoplástica de K92. Pinto-da-Rocha et al. (2014) citam 

outras linhagens não-K92 que apresentam DBA, mas nenhuma foi incluída nesta análise. 

A presença da DBA é recuperada como exclusiva de K92, com reversões independentes 

ao estado “ausente”. O estado de caráter “longa apófise proapical na coxa IV dos machos” 

(caráter 71) foi estabelecido como “mais longo que o trocânter IV”. Esse estado foi 

codificado para Sadocus polyacanthus, Eusarcus hastatus e Serracutisoma spelaeum. 

Esse estado de caráter não foi recuperado como sinapomorfia de K92. Em DaSilva & 

Pinto-da-Rocha (2010), os autores recuperam o estado “presença de pequenas apófises na 

margem anterior do escudo dorsal” (caráter 9 deles) como uma sinapomorfia não 

exclusiva de K92 e foi tratado como ordenado entre os estados “ausência”, “pequenas 

apófises” e “grandes apófises”. Este caráter foi aqui dividido em dois caracteres (30 e 31): 

para o caráter 30 codificou-se a “ausência” ou “presença” de armação na parte mediana 

da margem anterior, ao passo que o tamanho e número da armação foi codificado no 
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caráter 31. A mudança para o estado 1 do caráter 30 (presença de armação mediana) como 

sinapomorfia homoplástica de K92 é congruente com DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010). 

 

5.2 O monofiletismo das subfamílias de K92 

 

Gonyleptinae 

O polifiletismo de Gonyleptinae lato sensu não é surpreendente, levando-se em 

conta a forma como a subfamília é tradicionalmente caracterizada por meio da sistemática 

roeweriana. Esse resultado corrobora análises filogenéticas prévias, embora com uma 

baixa amostragem de táxons da subfamília: quatro terminais em DaSilva & Pinto-da-

Rocha (2010) e em Caetano & Machado (2013). A primeira filogenia com uma boa 

amostragem de Gonyleptinae lato sensu foi a de Pinto-da-Rocha et al. (2014), com 16 

terminais do grupo. Essa filogenia recuperou seis linhagens independentes de 

Gonyleptinae l.s.. Caetano & Machado (2013) chamam atenção para a variedade de 

estratégias de cuidado parental presentes em Gonyleptinae l.s.. Os autores discutem que 

essa variedade em Gonyleptinae l.s. pode ser uma indicação de possíveis diagnoses de 

grupos monofiléticos das diversas linhagens independentes do grupo, argumentando que 

as formas de cuidado parental são conservativas dentro das subfamílias de Gonyleptidae 

(veja Werneck et al., 2012). Pinto-da-Rocha & Bragagnolo (2010), ao contrário das 

demais hipóteses, recuperou o monofiletismo de Gonyleptinae l.s., no entanto a 

amostragem do grupo era restrita a dois terminais. Vasconcelos (2009), em sua tese de 

doutorado não publicada, realizou uma filogenia baseada em dados morfológicos com 

uma boa amostragem de Gonyleptinae, e recuperou, mais uma vez, o polifiletismo do 

grupo. A presente hipótese expande ainda mais o número de terminais do grupo e é, 

portanto, um esforço maior na tentativa de compreender a evolução das linhagens de um 

grupo reconhecidamente não monofilético. Aqui, pela primeira vez, é feita uma tentativa 

de delimitar a subfamília Gonyleptinae com base em uma hipótese cladística, 

estabelecendo, com isso, um conceito de Gonyleptinae mais restrito (Gonyleptinae sensu 

stricto).  

O monofiletismo de Gonyleptinae s.s.é relativamente bem suportado (GB = 12; 

BT = ~85). O grupo é predominantemente suportado por transformações dos caracteres 

moleculares. A subfamília é sustentada por duas sinapomorfias não ambíguas 

homoplásticas (Fig. 1): DBA bífida incudiforme (caráter 90) e presença de espinhos na 

metade distal da região proventral do fêmur IV dos machos (caráter 103). O estado do 
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caráter 90 ocorre independentemente em alguns Acanthogonyleptes e Geraeocormobius 

indivisus. Esse estado de caráter é inaplicável para Gen.nov.1 calcar e Gen.nov. sp.n. pois 

ambos não apresentam a DBA. Uma mudança ocorre para o estado “bífido, geniculado” 

em Gonyleptes s.s.. O estado do caráter 103 ocorre independentemente em diversas 

linhagens, como em Sadocus polyacanthus, Amazonaleptes gen.nov., em alguns 

Acanthogonyleptes, entre outros. Gonyleptinae s.s. possui duas reversões para o estado 0 

desse caráter, uma no clado com Gen.nov.1 calcar e Gen.nov.1 sp.n, e outra no clado com 

Gonyleptes bimaculatus e Gonyleptes pustulatus. 

Há, ainda, possíveis sinapomorfias para o grupo (Fig. 1). Duas sinapomorfias são 

recuperadas sob ACCTRAN: presença de espinhos na metade basal da região prodorsal 

do fêmur IV dos machos (caráter 100) e posicionamento distal na placa ventral das 

macrossetas C (caráter 127). A presença dos espinhos do caráter 100 não é observada em 

Gen.nov.1 e no clado com Gonyleptes bimaculatus e Gonyleptes pustulatus, com reversão 

para o estado 0. A presença de espinhos é observada em outras linhagens independentes, 

como em Eusarcus hastatus, Progonyleptoidellus fuscopictus e Neosadocus. O estado 

macrossetas C com posicionamento “distal” do caráter 127 é o estado plesiomórfico em 

K92, sob otimização ACCTRAN. A reversão para o estado 0 também ocorre em 

Caelopyginae e “PSG” (entre outros). Quatro sinapomorfias homoplásticas são 

recuperadas sob otimização DELTRAN: estado “IiI” da armação ectal do tarso do 

pedipalpo (caráter 12); estado “muito grande (mais longo que o trocânter) ” da apófise 

proapical da coxa IV dos machos (caráter 71); espinhos acessórios na região retrodorsal 

do fêmur IV dos machos “presentes na metade distal” (caráter 95); e flabelo do processo 

ventral em “forma de leque” (caráter 134). Os estados dos caracteres 12, 95 e 134 são 

sinapomorfidas de K92 sob otimização ACCTRAN e, portanto, plesiomorfias de 

Gonyleptinae s.s.. O estado 0 do caráter 12 ocorre exclusivamente em K92, porém é 

comum a diversas linhagens do grupo. O estado 2 do caráter 71 ocorre independentemente 

em diversas linhagens do grupo externo e de K92. O estado 4 do caráter 134 ocorre 

exclusivamente em K92 e ocorre independentemente em outras linhagens como 

Acanthogonyleptes, em alguns Mischonyx s.h. e em linhagens de “PSG”.  

O monofiletismo de Gonyleptinae s.s. foi testado apenas na hipótese de Pinto-da-

Rocha et al. (2014). Cinco terminais do grupo estavam presentes na hipótese desses 

autores e formaram um grupo monofilético. Nessa topologia esse clado é grupo-irmão 

dos demais K92. O resultado é congruente apenas com as topologias baseadas em dados 

moleculares de cinco marcadores (MOL5 e ML5). Nenhum representante de 
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Gonyleptinae s.s. foi utilizado em Caetano & Machado (2013). Nas demais hipóteses 

filogenéticas, apenas um representante do grupo estava presente e, portanto, o 

monofiletismo não foi testado. 

A subfamília não é recuperada nas análises baseadas somente em morfologia. Os 

poucos caracteres morfológicos que suportam o grupo podem justificar esse resultado. A 

inserção dos dados moleculares, no entanto, permitiu que o grupo fosse recuperado em 

todas as demais análises, sob diferentes conjuntos de dados e procedimentos analíticos.  

Os gêneros de Gonyleptinae s.s. têm suporte relativamente alto de Goodman-

Bremer e bootstrap. Gonyleptes s.s. apresenta cinco sinapomorfias não ambíguas, todas 

homoplásticas: tubérculos brancos arredondados na metade posterior do opistossoma 

presentes (caráter 48); DBA bífida, de formato geniculado (caráter 90); macrossetas C 

em posição subdistal na placa ventral (caráter 127); microssetas nos lobos laterais 

presentes (caráter 129); microssetas no tronco do pênis (caráter 130). Uma sinapomorfia 

foi recuperada sob ACCTRAN: ausência de dois tubérculos atrás do oculário (caráter 35). 

Gonyleptes lato sensu é um grupo com cerca de 20 espécies descritas e seu monofiletismo 

foi testado pela primeira vez em Pinto-da-Rocha et al. (2014). Esses autores utilizaram 

quatro terminais do gênero em sua filogenia e encontraram quatro linhagens diferentes, 

evidenciando o polifiletismo do grupo. Aqui, utilizando 11 terminais do grupo, o 

polifiletismo do gênero novamente foi recuperado. O maior esforço no entendimento das 

relações de K92 possibilitou estabelecer uma delimitação mais restrita do gênero 

Gonyleptes, devido à posição da espécie-tipo, Gonyleptes horridus, e de Gonyleptinae. A 

posição inconclusa de Gonyleptes horridus nas duas hipóteses mais parcimoniosas 

referentes ao grupo (árvores 1 e 3 ou árvores 2 e 4) não tem implicação na delimitação de 

Gonyleptes s.s.. Gonyleptes fragilis, em ambos os casos, é espécie-irmã das demais do 

gênero. As outras espécies descritas de Gonyleptes não inseridas neste trabalho continuam 

mantidas nesse gênero, mesmo com a nova delimitação. Uma revisão de Gonyleptes é 

necessária para avaliar a posição de cada uma das espécies, mas esse esforço está além 

do escopo deste trabalho. O gênero Proctobunoides apresenta nove sinapomorfias não 

ambíguas homoplásticas: armações medianas da margem anterior oblíquas (caráter 32); 

par de tubérculos na área I do escudo dorsal presentes (caráter 39); par de tubérculos na 

área II presentes (caráter 40); armação da área III maior que as da área II (caráter 43); 

granulação das áreas I-IV com densidade superior a 50 grânulos (caráter 46); espinhos na 

metade basal da porção proventral do fêmur IV do macho presentes (caráter 102); 

dimorfismo sexual da armação do fêmur IV presentes, com as fêmeas apresentando 
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armação diferente à dos machos (caráter 104); formato dos lobos laterais da placa ventral 

retangulares (caráter 119); microsseta subapical do estilo presente (caráter 137). O gênero 

é monotípico e foi incluído apenas na análise filogenética de Pinto-da-Rocha et al. (2014; 

como Gonyleptes espiritosantensis). A topologia encontrada pelos autores é corroborada 

aqui, com Proctobunoides grupo-irmão dos demais Gonyleptinae s.s.. O Gênero Novo 1 

(Kury et al. em preparação) apresenta 3 sinapomorfias não ambíguas: coda do escudo 

dorsal dos machos “totalmente ausente” (caráter 24); presença de armação forte no terço 

distal da porção retrodorsal do fêmur IV (caráter 94); presença de uma placa envolvendo 

o estilo (caráter 140), sinapomorfia exclusiva do gênero. Este foi descrito por Kury et al. 

(em preparação) para abrigar Gen.nov.1 calcar (antes em Metagonyleptes) e uma nova 

espécie. Na filogenia de Pinto-da-Rocha et al. (2014), Gen.nov.1 calcar é recuperado 

entre os Gonyleptinae s.s.. Três terminais de Gen.nov.1 gonyleptoides foram incluídos 

aqui e recuperamos uma relação próxima desses terminais aos demais Gen.nov.1. Uma 

série de diferenças morfológicas são observadas entre Gen.nov.1 gonyleptoides e as 

demais espécies, evidenciado pelo clado que reúne Gen.nov.1 calcar e Gen.nov.1 sp.n. 

ser suportado por 23 sinapomorfias não ambíguas, sendo uma exclusiva (caráter 87). A 

decisão de transferir Gonyleptes gonyleptoides para Gen.nov.1 foi tomada com o intuito 

de evitar a criação de um gênero monotípico para posicionar a espécie. Além disso, todas 

as espécies do gênero apresentam uma sinapomorfia exclusiva (presença de uma placa 

envolvendo o estilo; caráter 140). Tal estado de caráter não é compartilhado por nenhum 

K92 ou demais Gonyleptidae conhecidos. A delimitação de Gonyleptinae s.s. poderia ser 

a mesma do gênero Gonyleptes, bastando a inclusão do clado com Gen.nov.1 calcar e 

Gen.nov.1 sp.n. nesse gênero. A divisão do grupo em três gêneros foi mantida pensado 

em respeitar mudanças taxônomicas recentes (manuscritos paralelamente em 

preparação), bem como refletir diferenças morfológicos importantes, principalmente 

relacionadas ao pênis.  

 

Cearininae 

Entre as hipóteses filogenéticas publicadas, há representantes de Cearininae 

somente em Pinto-da-Rocha et al. (2014), com dois terminais inseridos (na época como 

Gonyleptinae) e recuperados como um grupo monofilético. Um manuscrito com a 

descrição da subfamília e com uma hipótese filogenética dos gêneros e espécies descritas 

do grupo sendo produzido (Kury et al. em preparação). 
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O monofiletismo de Cearininae é relativamente bem suportado (GB = 16; BT = 

~99). A subfamília é sustentada por onze sinapomorfias não ambíguas, todas 

homoplásticas (Fig. 1): mid-bulge simétrico, longo e arredondado nos machos (caráter 

23); coda do escudo dorsal longo, bem separado do mid-bulge nos machos (caráter 24); 

presença de uma segunda constrição do escudo dorsal nas fêmeas (caráter 25); mid-bulge 

simétrico, longo e arredondado nas fêmeas (caráter 26); coda do escudo dorsal das fêmeas 

longo e bem separado do mid-bulge, com as extremidades laterais pronunciadas (padrão 

alfa-K de Kury & Medrano, 2016; caráter 27); área III do escudo dorsal inerme (caráter 

41); áreas III-IV do escudo dorsal parcialmente fusionadas (caráter 44); apófise 

retroapical da coxa IV dos machos ausente (caráter 79); curvatura retrolateral do fêmur 

IV dos machos suave (caráter 85); espinhos fortes no terço distal da porção retroventral 

do fêmur IV dos machos (caráter 98); presença de microssetas nos lobos laterais da placa 

ventral  (caráter 129). Sob ACCTRAN, há ainda sete outras sinapomorfias: (Caráter: 

estado de caráter: 12:1; 35:0; 47:0; 71:1; 74:2; 92:0; e 134:2). O estado 0 “ausência de 

uma fileira de tubérculos na face dorsal do fêmur IV dos machos” do caráter 92 e o estado 

2 “flabelo do processo ventral em formato cordiforme” do caráter 134 são recuperados 

em ACCTRAN e DELTRAN. A única diferença está nas suposições dos estados do 

ancestral hipotético. O formato cordiforme do flabelo ocorre independentemente em 

Sodreana inscripta e é uma característica diagnóstica importante para Cearininae.  

Os caracteres referentes ao formato do escudo dorsal (caracteres 23-27) de 

machos e fêmeas são muito representativos como sinapomorfias de Cearininae. O formato 

do mid-bulge simétrico, longo e arredondado de ambos os sexos (caracteres 23 e 26) é 

característico de membros da subfamília, embora ocorra independentemente em 

Geraeocormobius s.s., Amazonaleptes atrus comb.nov., Megapachylus e 

Uracantholeptes (somente em machos nestes dois últimos). Em ambos os sexos, ocorreu 

mudança para o estado 1 em Parapachyloides. O formato do coda longo e bem separado 

do mid-bulge nos machos ocorre independentemente em Fonckia processigera, 

Geraeocormobius rohri e Geraeocormobius sylvarum. O formato do coda com projeções 

das extremidades laterais (como no padrão alfa-K em Kury & Medrano, 2016) nas fêmeas 

ocorre somente em Parampheres bimaculatus e Amazonaleptes atrus comb.nov.. A área 

III inerme do escudo dorsal (caráter 41) em Cearininae (exceto Cearinus corniger) é outra 

sinapomorfia bem característica, pois a maioria dos K92 apresentam algum tipo de 

armação nessa área. Tal estado ocorre independentemente em Eusarcus hastatus e 

Holoversia nigra. 
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Cearininae foi recuperado como monofilético em todas as análises realizadas 

neste trabalho. A posição de Cearininae em relação às demais subfamílias de K92 varia 

quando os dados de histona H3 são inseridos. A análise de evidência total (TE4) aponta 

Cearininae como grupo-irmão de Gonyleptinae s.s.. 

Cearininae é representado nessa filogenia pelos gêneros Cearinus, 

Liogoyleptoides e Parapachyloides, e por uma espécie não descrita. Os gêneros foram 

representados apenas por um terminal cada, com exceção de três terminais de 

Parapachyloides uncinatus. Liogonyleptoides é o único entre os três gêneros com mais 

de uma espécie descrita. Kury et al. (em preparação) realizaram uma filogenia baseada 

em caracteres morfológicos com todas as espécies descritas do grupo, incluindo os 

gêneros Inhuma, Schubartesia, Stefanesia e Ypsilonurus, não representados aqui. Neste 

trabalho, portanto, não foi possível testar o monofiletismo dos gêneros da subfamília. 

 

Hernandariinae 

O monofiletismo de Hernandariinae foi recuperado em DaSilva & Pinto-da-Rocha 

(2010) com a presença de Multumbo no grupo. As sinapomorfias não ambíguas 

recuperadas para Hernandariinae sensu DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010) foram: um 

único ozóporo em cada lado do escudo dorsal; um par de grandes apófises medianas na 

margem anterior do escudo dorsal; alta densidade de granulação no corpo. Pinto-da-

Rocha & Bragagnolo (2010) corroboraram o monofiletismo de Hernandariinae l.s., porém 

com poucos terminais: Multumbo terrenus e Hernandaria una. Os autores recuperaram 

as seguintes sinapomorfias exclusivas para o grupo: armação mediana da margem anterior 

voltada para frente; armação do oculário voltada para frente; escudo dorsal coberto de 

sujeira. Esta última característica é uma sinapomorfia de Hernandariinae l.s. + Mischonyx 

em DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010). Tal relação também foi recuperada através da 

hipótese filogenética baseada em dados comportamentais, ecológicos e químicos de 

Caetano & Machado (2013). Esses autores utilizaram Multumbo terrenus e Piassagera 

funebra comb.nov. (então no gênero Pseudotrogulus) como terminais. Duas 

sinapomorfias exclusivas foram recuperadas: “fêmures IV das fêmeas, quando prostradas, 

aproximadamente paralelos entre si, sem se tocarem ou cruzarem” (caráter 7 dos autores) 

e “presença de deposição de sujeira sobre o corpo” (caráter 36 dos autores). Os autores 

discutem que algumas espécies de Mischonyx podem apresentar deposição de sujeira, mas 

como não observaram esse comportamento nos exemplares examinados de M. cuspidatus, 

o comportamento foi codificado como ausente. Novas evidências oriundas do uso de 
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dados moleculares fizeram com que a relação de Hernandariinae e Multumbo começasse 

a ser repensada. Pinto-da-Rocha et al. (2014) removeram Multumbo dimorphicus da 

subfamília, deixando a espécie como Gonyleptidae incertae sedis.  No presente trabalho, 

com um maior número de terminais e a inclusão da espécie-tipo de Multumbo, confirmou-

se que Multumbo é uma linhagem independente de Hernandariinae, e mais próxima de 

Mischonyx. As semelhanças morfológicas e comportamentais entre Hernandariinae s.h. e 

Multumbo podem ser vistas, portanto, como convergências. 

O monofiletismo de Hernandariinae é relativamente bem suportado (GB = 17; BT 

= ~92). A subfamília é sustentada por seis sinapomorfias não ambíguas homoplásticas 

(Fig. 1): presença de camuflagem cobrindo o corpo com sujeira (debris) (caráter 29); um 

par de grandes apófises medianas na margem anterior do escudo dorsal (caráter 31); 

apófises medianas da margem anterior direcionadas para frente, quase paralelas ao corpo 

(caráter 32); densidade da granulação do escudo dorsal alta, com grânulos justapostos 

(caráter 56); basitarso I com dois segmentos (caráter 65); apófise retroapical da coxa IV 

dos machos ausente (caráter 79). Os caracteres 13 (par de espinhos no oculário) e 33 

(grandes apófises nas laterais da margem anterior do escudo dorsal) são recuperados 

como sinapomorfias sob ACCTRAN e DELTRAN. A ambiguidade é oriunda das 

suposições dos estados do ancestral hipotético. ACCTRAN aponta ainda oito 

sinapomorfias: (Caráter: estado de caráter: 18:1; 61:01; 63:1; 77:0; 81:0; 91:1; 95:0; e 

124:2).  

A presença de camuflagem com sujeira (caráter 29) aparece independentemente 

em Multumbo. Alguns indivíduos de Mischonyx s.h. também apresentam este tipo de 

camuflagem. No entanto, ocorre bastante variação intraespecífica dentro do grupo quanto 

a essa característica. Levando isso em conta, ambos os estados desse caráter foram 

codificados para a maioria dos terminais de Mischonyx s.h.. Com isso, é possível que essa 

característica seja, também, uma sinapomorfia de Mischonyxinae subf.nov.. Em DaSilva 

& Pinto-da-Rocha (2010) essa característica é uma sinapomorfia de um clado com 

Mischonyx + Hernandariinae (incluindo Multumbo, caráter 8 dos autores). A presença de 

grandes apófises nas laterais da margem anterior do escudo dorsal (caráter 11 de DaSilva 

& Pinto-da-Rocha (2014) e caráter 33 desse trabalho), outra sinapomorfia deste clado, 

aparece aqui independentemente em Hernandariinae s.h. e Mischonyxinae subf.nov.. 

Mischonyx + Hernandariinae também é recuperado em Caetano & Machado (2013), com 

uma sinapomorfia exclusiva: presença de moléculas de 5-etil-2-metil-1,4-benzoquinona 

(caráter 51 dos autores). Aqui, Multumbo foi recuperado aninhado aos Hernandariinae 
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somente nas análises baseadas em morfologia. Essas análises, mesmo assim, não 

mostraram relação próxima entre Mischonyx, Multumbo e Hernandariinae s.h.. A relação 

próxima entre Mischonyx e Multumbo, no entanto, é congruente em todas as análises com 

dados moleculares e de evidência total, e já havia sido obtida por Pinto-da-Rocha et al. 

(2014). A presença de grandes apófises medianas na margem anterior do escudo dorsal 

(caráter 31) ocorre independentemente em Multumbo. DaSilva & Pinto-da-Rocha (2014) 

recuperam esse estado como sinapomorfia de Hernandariinae l.s.. O estado de caráter 

“apófises medianas da margem anterior direcionadas para frente, quase paralelas ao 

corpo” (caráter 32) ocorre independentemente em Multumbo. Pinto-da-Rocha & 

Bragagnolo (2010) apontaram esse caráter como sinapomorfia de Hernandariinae l.s. 

(caráter 12 dos autores), representado por Hernandaria una e Multumbo terrenus. Os 

autores também recuperam a presença de camuflagem com sujeira como sinapomorfia de 

Hernandariinae l.s.. Duas sinapomorfias de Hernandariinae s.h. (caracteres 56 e 65) não 

ocorrem em Multumbo. O caráter 56 é idêntico ao caráter 28 de DaSilva & Pinto-da-

Rocha (2010). Os autores codificaram o estado 2 desse caráter, “densidade da granulação 

do escudo dorsal alta, com grânulos justapostos”, para Multumbo. Aqui não foi seguida 

essa codificação. Ao invés disso, codificou-se o estado 1, “densidade média da granulação 

do escudo dorsal”, para Multumbo. As mudanças para o estado 1 em dois terminais de 

Hernandariinae s.h. (Piassagera mirim comb.nov. e Hernandaria heloisae) são 

congruentes com DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010). A presença de dois segmentos no 

basitarso I (caráter 65) ocorre independentemente em um clado do grupo externo com 

Eusarcus hastatus e Fonckia processigera. Piassagera brieni é o único Hernandariinae 

s.h. com três segmentos no basitarso I. 

Como mencionado anteriormente, Hernandariinae l.s. foi recuperada em todas as 

hipóteses filogenéticas baseadas em dados morfológicos disponíveis na literatura 

(DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010; Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2010). Os dados 

morfológicos disponíveis neste trabalho demonstram uma série de características 

similares nos dois grupos (Hernandariinae s.h. e Multumbo). Além disso, as análises deste 

trabalho baseadas somente em morfologia também confirmam essa relação. 

Os gêneros, como definidos em DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010), foram 

recuperados, exceto Pseudotrogulus, que é parafilético em relação a Piassagera brieni. 

Com isso, Pseudotrogulus foi considerado sinônimo júnior de Piassagera. Piassagera 

s.h. apresenta treze sinapomorfias não ambíguas, sendo três exclusivas. Estas últimas são: 

primeira constrição do escudo dorsal ausente (caráter 21); mid-bulge com formato 
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semirretangular nos machos (caráter 23); mid-bulge com formato semirretangular nas 

fêmeas (caráter 26). As sinapomorfias não ambíguas são: (Caráter: estado de caráter: 

24:2; 27:2; 57:1; 67:1; 69:0; 70:1; 82:0; 88:0, 93:0; e 132:0). DaSilva & Pinto-da-Rocha 

(2010) recuperam três sinapomorfias para o clado Piassagera + Pseudotrogulus: relação 

de comprimento do prossoma e opistossoma similares (caráter 5 dos autores); abertura 

reduzida dos ozóporos (caráter 7 dos autores); grande tubérculo ou espinho no tergito 

livre III (caráter 40 dos autores). O caráter relativo aos ozóporos foi utilizado da mesma 

forma como no trabalho citado, porém sem ordenação a priori (caráter 18). O estado 2 

desse caráter (abertura reduzida dos ozóporos) é recuperada como sinapomorfia de 

Piassagera s.h. sob ACCTRAN e DELTRAN. A ambiguidade é relativa ao estado de 

caráter atribuído ao ancestral hipotético. Esse estado de caráter é exclusivo do gênero. O 

caráter 40 de DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010) foi tratado de forma diferente nesse 

trabalho (caracteres 61 e 63). Ambos os caracteres são recuperados como sinapomorfias 

sob ACCTRAN e DELTRAN, e a ambiguidade se deve, novamente, pelo estado de 

caráter ancestral. 

 Piassagera brieni apresenta uma série de autapomorfias, como o oculário largo, 

uma única apófise mediana na margem anterior, ausência de camuflagem com sujeira, 

entre outras. DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010) argumentaram que Piassagera e 

Pseudotrogulus poderiam formar um único gênero, mas resolveram manter o gênero 

monotípico Piassagera devido às várias autapomorfias apresentadas e seguindo a 

recomendação do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 1999) de 

preservar a estabilidade do nome. Tendo em vista o parafiletismo de Pseudotrogulus 

recuperado, a sinonímia dos gêneros é justificada. 

Hernandaria apresenta duas sinapomorfias não ambíguas, todas homoplásticas: 

áreas III-IV do escudo dorsal parcialmente fusionadas (caráter 44); tergito livre I do 

macho armado com um tubérculo curto (caráter 59). Acrogonyleptes apresenta quatro 

sinapomorfias também não ambíguas e homoplásticas: áreas I-IV do escudo dorsal 

achatadas (caráter 28); área III armada com espinhos (caráter 41); lobos laterais 

localizados sub-basalmente na placa ventral (caráter 120); margem apical da placa ventral 

dobrada (caráter 121). O monofiletismo dos dois gêneros é recuperado com a adição dos 

caracteres morfológicos na análise de evidência total (TE4). 

 

Mischonyxinae subf.nov. 
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A relação próxima entre Multumbo e Mischonyx foi recuperada em hipóteses 

prévias, como foi discutido na seção sobre Hernandariinae (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 

2010; Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2010; Caetano & Machado, 2013). Esses trabalhos 

não inseriram nenhum membro de Deltaspidium s.h.. Uma hipótese de relação entre 

Multumbo, Deltaspidium e Mischonyx foi primeiramente recuperada em Pinto-da-Rocha 

et al. (2014). A hipótese dos autores mostra a relação de quatro terminais: Deltaspidium 

tenum (então no gênero Adhynastes) como espécie-irmã de Multumbo dimorphicus, e esse 

clado como grupo-irmão do clado formado por Mischonyx cuspidatus e Mischonyx 

clavifemur comb.nov. (então em Geraeocormobius). 

O monofiletismo de Mischonyxinae subf.nov. é relativamente bem suportado 

(GB = 17; BT = ~97). A subfamília é predominantemente suportada por transformações 

dos caracteres moleculares, bem como é sustentada por uma sinapomorfia não ambígua 

(Fig. 1): um par de tubérculos de tamanho médio na porção mediana da margem anterior 

(caráter 31). ). O grupo possui, ainda, possíveis sinapomorfias morfológicas. ACCTRAN 

recupera duas sinapomorfias: coda longo, bem separado do mid-bulge nas fêmeas (caráter 

27), e longas apófises laterais na margem anterior do escudo dorsal (caráter 33). 

DELTRAN, por sua vez, recupera duas sinapomorfias: o mesmo estado do caráter 33 e 

flabelo do processo ventral com uma extremidade mais alongada que as demais (caráter 

135). O estado 2 do caráter 33 é recuperado sob ambiguidade em Mischonyxinae 

subf.nov. devido à diferença na série de transformação, relativa ao estado ancestral. A 

presença de um par de tubérculos de tamanho médio na porção mediana da margem 

anterior (caráter 31) ocorre independentemente em Parapachyloides, alguns 

Acanthogonyleptes, no clado Stygnobates + Progonyleptoidellus, entre outros. Em 

Multumbo ocorreu uma mudança para o estado 1, mostrando convergência com 

Hernandariinae s.h.. A presença de longas apófises laterais na margem anterior do escudo 

dorsal (caráter 33) ocorre independentemente em Hernandariinae s.h. e muda para o 

estado 3 (pequenas apófises) em Deltaspidium s.h.. O coda longo, bem separado do mid-

bulge nas fêmeas é um estado de caráter (caráter 27) presente somente em Mischonyx s.h.. 

Esse estado é ausente em Deltaspidium s.h., ou envolvido pelo mid-bulge em Multumbo 

terrenus.  

No presente trabalho, Mischonyxinae subf.nov. foi recuperada em todas as 

análises com dados moleculares e com evidência total. O mesmo não ocorre nas análises 

baseadas em dados morfológicos. Essas análises recuperam, em linhagens independentes, 

Deltaspidium s.h., Multumbo, Mischonyx arlei comb.nov. e os demais Mischonyx s.h.. 
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Tais resultados refletem o baixo suporte morfológico que sustenta o grupo. Multumbo e 

Mischonyx compartilham características similares, como foi discutido sobre a 

proximidade de Mischonyx e Hernandariinae l.s. A relação entre os dois gêneros 

recuperada aqui, portanto, não é surpreendente. Por outro lado, a presença de 

Deltaspidium s.h. nesse grupo é surpreendente. As espécies de Deltaspidium não 

apresentam características típicas de Multumbo e Mischonyx, como camuflagem com 

sujeira e armação da margem anterior com apófises mais robustas. Além disso, 

Deltaspidium s.h. apresenta características distintas, como número maior de tarsômeros 

na perna IV, margem posterior convexa, distitarso II com mais de quatro artículos, estilo 

bem próximo ao processo ventral, entre outros. O gênero apresenta uma morfologia 

externa que se assemelha à de exemplares de Caelopyginae e Acanthogonyleptinae 

subf.nov.. Os resultados que apontam uma relação próxima entre Deltaspidium s.h., 

Multumbo e Mischonyx s.h., por outro lado, são consistentes entre diferentes estratégias 

de busca e com a literatura recente.  

Os gêneros de Mischonyxinae subf.nov. são relativamente bem suportados. 

Mischonyx s.h. apresenta seis sinapomorfias não ambíguas, todas homoplásticas (Caráter: 

estado de caráter: 28:0; 32:2; 45:2; 62:1; 63:1; e 126:2). Áreas I-III elevadas em vista 

lateral (caráter 28), apófises medianas oblíquas da margem anterior (caráter 32), 

dimorfismo sexual na área III (armação dos machos maiores que nas fêmeas; caráter 45) 

e macrossetas C curvadas (caráter 126) são importantes características diagnósticas do 

grupo. A presença de tubérculos arredondados esbranquiçados na metade posterior do 

opistossoma (caráter 48), outra característica relevante, é recuperada como uma 

sinapomorfia do gênero sob ACCTRAN. Multumbo apresenta 15 sinapomorfias não 

ambíguas homoplásticas (Caráter: estado de caráter: 10:0; 18:1; 29:1; 31:1; 32:1; 34:1; 

58:1; 59:2; 60:2; 61:2; 63:2; 64:1; 79:0; e 119:1). A presença de um grande ozóporo de 

cada lado do escudo dorsal (caráter 18) ocorre independentemente em Hernandaria + 

Acrogonyleptes. Tal estado de caráter foi recuperado como sinapomorfia de 

Hernandariinae l.s., em DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010). Sinapomorfias da margem 

anterior do escudo dorsal, como a presença de grandes apófises medianas voltadas para a 

frente (caracteres 31 e 32) são convergências com Hernandariinae s.h.. A presença de um 

pequeno tubérculo em cada um dos tergitos livres (caracteres 59-61 e 63) são 

sinapomorfias que diferenciam o gênero dentro da subfamília. A camuflagem com sujeira 

(caráter 29) ocorre também em Hernandariinae s.h., e pode ocorrer em Mischonyx s.h.. 

Esse caráter foi codificado para os estados “ausente” e “presente” em Mischonyx s.h., em 
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virtude da falta de informações sobre a camuflagem nesses animais (seguindo DaSilva & 

Pinto-da-Rocha, 2010). Se considerarmos a codificação como “presente” em Mischonyx 

s.h., esse estado seria uma sinapomorfia ambígua de Mischonyxinae subf.nov., 

recuperado somente sob otimização ACCTRAN. Deltaspidium s.h. apresenta 17 

sinapomorfias não ambíguas, sendo uma delas exclusiva (Caráter: estado de caráter: 23:1; 

26:1; 33:3; 37:2; 41:0; 54:2; 57:1; 65:1; 66:1; 72:0; 74:1; 89:1; 105:2; 112:0; 124:2; 

137:1; e 139:3). A sinapomorfia exclusiva é o estado de caráter coloração manchada no 

prossoma (caráter 54). Algumas sinapomorfias referentes à morfologia do escudo dorsal 

revelam a grande diferença do gênero quando comparado a Multumbo e Mischonyx s.h., 

por exemplo: mid-bulge fortemente assimétrico em machos e fêmeas (caracteres 23 e 26 

respectivamente), margem posterior convexa (caráter 37) e maior largura do escudo 

dorsal posterior a área II (caráter 57). Tais estados de caráter são responsáveis pela 

aparência similar de Deltaspidium s.h. com representantes de Caelopyginae e 

Acanthogonyleptinae subf.nov.. A presença de 4 ou mais segmentos no basitarso I e no 

distitarso II (caracteres 65 e 66 respectivamente) também ocorre em membros de 

Caelopyginae, Acanthogonyleptinae subf.nov. e “PSG”. A presença de 11 tarsômeros na 

perna IV (caráter 105) é outra sinapomorfia marcante do grupo, condição que ocorre 

independentemente em Goniosomatinae, Moreiranula picta, Heliella+, entre outros. 

 

Acanthogonyleptinae subf.nov. 

O monofiletismo da subfamília foi pouco testado em análises prévias da literatura. 

Em DaSilva & Pinto-da-Rocha (2010) e Pinto-da-Rocha & Bragagnolo (2010), somente 

um terminal do grupo foi incluído (Acanthogonyleptes fulvigranulatus). A hipótese de 

Caetano & Machado (2013) contou com dois terminais, Amazonaleptes saprophilus 

comb.nov. (então em Gonyleptes) e Acanthogonyleptes pulcher. Os autores recuperam 

uma relação próxima entre as duas espécies, porém elas formam um grupo parafilético 

em relação a Sodreaninae. Esse clado é sustentado por uma alta frequência relativa (> 

30%) de 4-metil-1-hexo-3-ona e não foi recuperado em outras hipóteses filogenéticas. 

Em Pinto-da-Rocha et al. (2014), Acanthogonyleptinae subf.nov. é representada por 

quatro terminais (Megapachylus grandis, Acanthogonyleptes pulcher, Acanthogonyleptes 

fulvigranulatus e Amazonaleptes saprophilus comb.nov.) recuperados como um clado 

grupo-irmão de Caelopyginae. Esse resultado é congruente com a análise de evidência 

total feita aqui. 
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O monofiletismo de Acanthogonyleptinae subf.nov. é relativamente bem 

suportado (GB = 13; BT = ~99). A subfamília é sustentada por uma sinapomorfia não 

ambígua e não exclusiva: presença de uma pequena seta prolateral subapical no fêmur do 

pedipalpo (caráter 4) (Fig.1). Tal estado de caráter ocorre independentemente em muitas 

outras linhagens de Gonyleptidae: todo o grupo externo (exceto Goniosomatinae); 

Gonyleptinae s.s. e alguns Cearininae; alguns gêneros de Caelopyginae, como Arthrodes, 

Caelopygus e Thereza; no clado Holoversia+; entre outras. A condição desse estado de 

caráter em Gonyleptinae s.s. + Cearininae é plesiomórfica. A mudança para o estado 2 

(ausência da seta subapical) é sinapomorfia do clado com Hernandariinae, Caelopyginae, 

Acanthogonyleptinae subf.nov., Mischonyxinae subf.nov. e “PSG”. A condição do 

estado 1 em Acanthogonyleptinae subf.nov. é, portanto, uma reversão ao estado 

ancestral. Dentro da subfamília, a perda da seta ocorre independentemente em quatro 

terminais: Amazonaleptes saprophilus comb.nov., Moreiranula moreirae, 

Acanthogonyleptinae sp. e Acanthogonyleptes editus. Há outras possíveis sinapomorfias, 

dependentes de otimização. Duas sinapomorfias não exclusivas são recuperadas sob 

ACCTRAN:: ausência de uma fileira de tubérculos dorsais no fêmur IV dos machos 

(caráter 92) e presença de espinhos na metade distal da face proventral do fêmur IV dos 

machos (caráter 103). Esse último estado de caráter ocorre independentemente em 

diversas outras linhagens, como em Gonyleptinae s.s., Hernandaria + Acrogonyleptes, e 

“PSG”, mas é uma boa diagnose do grupo pois não ocorre apenas em Moreiranula e 

Acanthogonyleptes alticola. DELTRAN aponta duas sinapomorfias não exclusivas: placa 

ventral do pênis retangular (caráter 112) e macrossetas C localizadas sub-distalmente na 

placa ventral (caráter 127). Esse estado de caráter ocorre independentemente em algumas 

linhagens como Cearininae, Gonyleptes s.s. e Multumbo + Deltaspidium s.h.. Há reversão 

para o estado 0 em Acanthogonyleptinae sp. e mudança para o estado 3 em Moreiranula. 

Trata-se de outro bom caráter diagnóstico para o grupo. A subfamília apresenta outra 

característica diagnóstica interessante: a presença de uma forte armação no fêmur IV das 

fêmeas. Com exceção de Uracantholeptes, cujas fêmeas são inermes, todas as demais 

espécies apresentam essa característica. A armação das fêmeas pode ser igual à dos 

machos ou diferir dela, seja pelo tamanho dos espinhos ou por seguir um padrão de 

espinação diferente (caráter 104).  

Acanthogonyleptinae subf.nov. é recuperado como monofilético em todas as 

análises com dados moleculares e evidência total, exceto na análise de máxima 

verossimilhança com cinco marcadores (ML5), que recupera um clado com 
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Caelopyginae, Acanthogonyleptinae subf.nov. e Cearininae, sendo as duas primeiras 

parafiléticas. A inclusão dos dados morfológicos na análise de evidência total permite 

recuperar os gêneros como discutidos aqui. Uma comparação das análises MOL4 e TE4 

evidencia o não monofiletismo de Acanthogonyleptes, que é parafilético em relação a 

Moreiranula, Megapachylus e Uracantholeptes. O pouco suporte de caracteres 

morfológicos é refletido nas análises baseadas nesse tipo de dados, nas quais o grupo é 

recuperado como polifilético. Os gêneros de Acanthogonyleptinae subf.nov. são 

relativamente bem suportados. Acanthogonyleptes apresenta sete sinapomorfias não 

ambíguas, todas homoplásticas: (Caráter: estado de caráter: 2:1; 3:1; 10:1; 89:1; 112:0; 

119:1; e 123:1). Características do palpo, como fêmur fino e longo (caracteres 2 e 3), são 

importantes diagnoses do grupo historicamente, embora ocorram independentemente em 

outras linhagens como Caelopyginae e Sodreaninae. Dentro da subfamília, o tarso 

biconvexo (caráter 10) ocorre somente em Acanthogonyleptes e Moreiranula. A presença 

de uma pequena apófise adicional da DBA (caráter 89) ocorre independentemente em 

Amazonaleptes gen.nov. e Megapachylus. Essa é a análise com maior representatividade 

do gênero. O monofiletismo de Acanthogonyleptes só foi testado previamente na hipótese 

filogenética de Pinto-da-Rocha et al. (2014), com dois terminais inseridos. Os autores 

apontaram que o gênero é parafilético em relação a Megapachylus, o que é corroborado 

em algumas análises do presente trabalho. O monofiletismo do grupo, assim, é 

corroborado na análise de evidência total e é um resultado importante para testar um 

grupo relativamente bem estabelecido.  

 

Amazonaleptes gen.nov. apresenta nove sinapomorfias não ambíguas, todas 

homoplásticas: (Caráter: estado de caráter: 41:3; 71:1; 73:1; 89:1; 96:1; 97:1; 134:3; 

136:1; e 138:1). Entre as sinapomorfias, destacam-se algumas características 

diagnósticas, tais como presença de tubérculos elípticos na área III (caráter 41), apófise 

proapical da coxa IV de tamanho mediano e transversal (caracteres 71 e 73), forte 

armação no terço basal da face retrodorsal do fêmur IV dos machos (caráter 96), e pênis 

com ápice do estilo inclinado e com quilha (caráter 138). As três espécies do gênero foram 

descritas como Gonyleptes seguindo a taxonomia baseada no sistema roeweriano. 

Amazonaleptes saprophilus comb.nov. foi inserida na análise de Caetano & Machado 

(2013), mas nenhuma outra espécie de Gonyleptes foi usada e, portanto, o monofiletismo 

de Gonyleptes l.s. não foi testado. Mori & Pinto-da-Rocha (2014) também inseriram 

Amazonaleptes saprophilus comb.nov. em sua análise de Caelopyginae. Novamente, 
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nenhuma outra espécie de Gonyleptes l.s. foi usada. Os autores recuperaram 

Amazonaleptes saprophilus comb.nov. como espécie-irmã de Caelopyginae, um 

resultado congruente com o da presente análise. A relação próxima entre A. saprophilus 

comb.nov. e Caelopyginae em Mori & Pinto-da-Rocha (2014), no entanto, pode ser um 

viés do baixo número de terminais utilizados como grupo externo. Pinto-da-Rocha et al. 

(2014) conseguiram recupera a mesma espécie fora de Gonyleptes, evidenciando o 

polifiletismo desse gênero.  

Moreiranula apresenta 14 sinapomorfias não ambíguas, sendo uma delas 

exclusiva: (Caráter: estado de caráter: 10:1; 33:0; 65:1; 66:1; 67:1; 69:0; 73:2; 78:2; 91:0; 

115:0; 119:1; 124:1; 127:2; 139:3). A sinapomorfia exclusiva é a localização “mediana” 

das macrossetas C (caráter 127). Entre as sinapomorfias homoplásticas, destacam-se 

algumas características diagnósticas como tarso biconvexo (caráter 10), distitarso II com 

4 ou mais artículos (caráter 65), largura apical da coxa IV igual à da coxa III (caráter 69), 

apófise proapical da coxa IV das fêmeas similar à dos machos (caráter 78) e estilo muito 

próximo ao processo ventral (caráter 139). O gênero Moreiranula possui três espécies 

descritas e era considerado um Progonyleptoidellinae. Essa é a primeira vez em que 

espécies do gênero são inseridas em uma análise filogenética e, portanto, a primeira vez 

em que o monofiletismo do grupo é recuperado. É também a primeira evidência de que 

Moreiranula não é proximamente relacionada a Progonyleptoidellinae. 

Os gêneros Megapachylus e Uracantholeptes têm duas espécies cada um. Uma 

vez que neste trabalho apenas uma espécie de cada gênero foi inserida, não foi possível 

testar o monofiletismo desses gêneros. O clado com os dois gêneros é suportado por seis 

sinapomorfias não ambíguas, todas homoplásticas: (Caráter: estado de caráter: 23:2; 27:0; 

43:0; 85:1; 91:1; e 138:1). Algumas características que diferem Megapachylus e 

Uracantholeptes dos demais gêneros da subfamília são: mid-bulge simétrico, longo e 

arredondado nos machos (caráter 23), coda longo e bem separado do mid-bulge nas 

fêmeas (caráter 27), leve curvatura retrolateral do fêmur IV dos machos (caráter 85), DBA 

muito grande (caráter 91), e ápice do estilo curvado e com quilha (caráter 138). Com 

exceção da curvatura do fêmur IV, todas essas características são partilhadas 

independentemente com Geraeocormobius s.s.. Megapachylus e Uracantholeptes 

poderiam formar um único gênero, tendo em vista as semelhanças compartilhadas e o fato 

de serem gêneros com poucas espécies, o que aumentaria a informação biológica atrelada 

a essa possível nova categoria taxonômica. No entanto, como Uracantholeptes apresenta 



 

 

86 

 

19 autapomorfias, optou-se por manter os dois gêneros. Uma revisão futura de todo o 

grupo pode jogar nova luz a essa questão. 

 

 

 

Caelopyginae 

Caelopyginae é a subfamília de K92 mais estudada e mais estável, cujos gêneros 

também apresentam maior estabilidade. Pinto-da-Rocha (2002) realizou uma revisão do 

grupo (na época sem Parampheres) e apresentou uma hipótese filogenética da relação de 

seus gêneros. As sinapomorfias de Caelopyginae recuperadas pelo autor foram: oculário 

largo, com depressão mediana e armado com dois tubérculos pequenos; margem posterior 

do escudo dorsal do macho côncava; garras III-IV pectinadas; opérculo anal dorsal e 

ventral com manchas brancas; processo ventral do pênis grande e fino, com 

proeminências laterais; DaSilva & Pinto-da-Rocha (2012) adicionaram dois novos 

terminais e modificaram alguns caracteres da matriz de Pinto-da-Rocha (2002). Os 

autores obtiveram uma árvore de consenso que recuperou o monofiletismo da subfamília 

e de todos os gêneros, porém com baixa resolução das relações inter e intragenéricas. No 

entanto, alguns clados resolvidos são os mesmos que os de Pinto-da-Rocha (2002). 

Mendes & Barros (2013) adicionaram um novo terminal, um novo caráter e modificaram 

um caráter preexistente de DaSilva & Pinto-da-Rocha (2012). As autoras recuperam o 

monofiletismo de Caelopyginae e de seus gêneros. A topologia de consenso de Mendes 

& Barros (2013) tem mais resolução que a de DaSilva & Pinto-da-Rocha (2012) e 

recupera as relações intergenéricas como em Pinto-da-Rocha (2002). Pinto-da-Rocha et 

al. (2014), em análise baseada em dados moleculares, recuperaram o monofiletismo de 

Caelopyginae apenas com a inserção de Parampheres, restaurando o conceito de 

Caelopyginae de Roewer (1913; ver um histórico de Parampheres e sua relação com 

Caelopyginae em Mori & Pinto-da-Rocha, 2014). Mori & Pinto-da-Rocha (2014), em sua 

revisão de Parampheres, adicionaram ao conjunto de dados de Pinto-da-Rocha (2002), 

DaSilva & Pinto-da-Rocha (2012) e Mendes & Barros (2013) as quatro espécies de 

Parampheres, modificaram o grupo externo e adicionaram cinco novos caracteres. Os 

autores recuperaram o monofiletismo de Caelopyginae (com Parampheres) e seus 

gêneros. Parampheres é recuperado como grupo-irmão de Ampheres. Embora não 

explicitem as sinapomorfias de Caelopyginae nesse novo contexto, os autores discutem 

que muitas delas são revertidas em Parampheres. Esse resultado é congruente com o 
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grande número de sinapomorfias que Ampheres+ apresenta no presente trabalho, uma vez 

que Parampheres é o gênero-irmão dos demais Caelopyginae. 

O monofiletismo de Caelopyginae é relativamente bem suportado (GB = 11; BT 

= ~95). A subfamília é sustentada por cinco sinapomorfias não ambíguas, uma delas 

exclusiva (Fig. 1). Esta é a presença de garra pectinada nos tarsos III-IV (caráter 108). As 

sinapomorfias não exclusivas são: tarso do palpo biconvexo (caráter 10); oculário largo 

(caráter 17); coda do escudo dorsal dos machos totalmente ausente (caráter 24); ausência 

da DBA (caráter 88). O tarso biconvexo (caráter 10) ocorre independentemente em 

Moreiranula, Acanthogonyleptes, Sodreaninae s.h., Stygnobates revalidado + 

Progonyleptoidellus s.h., entre outros. O oculário largo (caráter 17) ocorre 

independentemente em duas linhagens do grupo externo, Sadocus polyacanthus, 

Goniosomatinae, e Piassagera brieni. Trata-se de uma característica que ocorre em 

poucas linhagens cuja importância para a diagnose de Caelopyginae é alta. A ausência do 

coda nos machos (caráter 24) ocorre independentemente em várias linhagens como 

Sadocus polyacanthus, Gen.nov.1, Acanthogonyleptes, Deltaspidium s.h.. A perda da 

DBA em K92 ocorreu em várias linhagens de forma independente, como em Piassagera 

s.h., Parapachyloides, no clado Heliella +, entre outras. A ausência da DBA, mesmo 

ocorrendo em várias linhagens de K92, tem relevância diagnóstica, já que é observada 

em todos os Caelopyginae. Três sinapomorfias foram encontradas para a subfamília sob 

otimização ACCTRAN: ausência do lobo subdistal da apófise proapical da coxa IV dos 

machos (caráter 72); placa ventral do pênis com formato quadrado em visão dorsal 

(caráter 112); macrossetas C posicionadas distalmente (caráter 127). DELTRAN recupera 

o flabelo do processo ventral em forma triangular (caráter 134) como sinapomorfia. Tal 

característica, embora ocorra em outras linhagens como Multumbo + Deltaspidium s.h. e 

Stygnobates, também é importante para a diagnose.  

A topologia de Caelopyginae demonstra uma divisão primordial em dois clados: 

Parampheres e os demais Caelopyginae (clado Ampheres+). Ampheres+ apresenta 22 

sinapomorfias não ambíguas: (Caráter: estado de caráter: 2:1; 3:1; 6:1; 8:1; 9:1; 12:1; 

16:1; 23:1; 27:2; 36:1; 37:2; 41:0; 46:0; 51:1; 57:1; 65:1; 66:1; 74:1; 77:0; 105:1; 107:1; 

e 129:1). A presença de manchas brancas no opérculo anal (caráter 51) e depressão 

mediana no oculário (caráter 16) são sinapomorfias exclusivas desse clado. Dentre as 

sinapomorfias não exclusivas do grupo, destacam-se: os estados relativos ao pedipalpo, 

como fêmur fino, mais longo que o prossoma (caracteres 2 e 3), patela alongada (caráter 

6) e soquetes longos dos espinhos da tíbia (caráter 8); estados relativos à morfologia do 
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escudo dorsal, como mid-bulge fortemente assimétrico (caráter 23), coda ausente nas 

fêmeas (caráter 27), sulcos II-IV inconspícuos (caráter 36), margem posterior do escudo 

dorsal convexa (caráter 37) e maior largura do escudo dorsal posterior a área II (caráter 

57); estados relativos à segmentação do tarso, como basitarso I com quatro ou mais 

tarsômeros (caráter 65), distitarso II com quatro ou cinco tarsômeros (caráter 66); tarso 

IV com mais que 16 tarsômeros (caráter 105); tarsômeros III-IV em formato globular 

(caráter 107). 

Entre as sinapomorfias de Caelopyginae apontadas por Pinto-da-Rocha (2002), 

somente o oculário largo (caráter 9 do autor) e a presença de garras pectinadas (caráter 

34 do autor) foram recuperados aqui como sinapomorfias não ambíguas da subfamília. 

As demais sinapomorfias apontadas por Pinto-da-Rocha (2002) foram aqui recuperadas 

como sinapomorfias de Ampheres+, como presença de depressão mediana no oculário 

(caráter 8 do autor), margem posterior do escudo dorsal convexa (caráter 14 do autor) e 

presença de mancha branca no opérculo anal (caráter 55 do autor). 

As diferentes análises realizadas nesse trabalho resultam em algumas topologias 

conflitantes. As análises baseadas em dados morfológicos não recuperam Parampheres 

junto aos demais Caelopyginae. Nas demais análises, Parampheres é recuperado com a 

subfamília, mas em alguns casos o monofiletismo de Caelopyginae não é corroborado. A 

adição dos dados morfológicos do marcador histona H3 recuperou o monofiletismo de 

Caelopyginae somente na análise de evidência total (TE5). A análise restrita aos dados 

moleculares (MOL5) aponta a subfamília como parafilética em relação a 

Acanthogonyleptinae subf.nov.. Caelopyginae é polifilético em um clado com Cearininae 

e Acanthogonyleptinae subf.nov. pela análise de máxima verossimilhança (ML5). Em 

todas as análises com quatro marcadores (sem histona H3), Caelopyginae é recuperado 

como um monofilética, porém com diferentes topologias. O monofiletismo de 

Pristocnemis não é recuperado em ML4. As análises TE4 e MOL4 corroboram o 

monofiletismo de todos os gêneros. Essas duas análises diferem na posição do gênero na 

base do grupo. Ampheres é grupo-irmão dos demais Caelopyginae em MOL4 ao passo 

que Parampheres é tido como grupo-irmão dos demais em TE4. Apenas a influência da 

histona H3 interfere no monofiletismo do grupo, no que tange às análises com dados 

moleculares. O descarte desse marcador faz com que o conceito de Caelopyginae 

incluindo Parampheres pareça ser bem estabelecido. As relações internas de 

Caelopyginae obtidas aqui diferem da literatura, com a ressalva de que a 

representatividade do grupo é bem menor que nas análises morfológicas. Os conflitos das 



 

 

89 

 

relações intergenéricas de Caelopyginae sugerem que mais estudos são necessários para 

uma melhor compreensão desse tópico. 

 

 

 

“PSG” 

 O clado “PSG” reúne representantes que estavam alocados nas subfamílias 

Progonyleptoidellinae, Sodreaninae e Gonyleptinae l.s.. Essa nomenclatura (“PSG”) é 

tratada aqui informalmente, apenas para facilitar as menções ao grupo. As hipóteses 

filogenéticas disponíveis na literatura não apontam para a composição de “PSG” 

recuperada aqui, com exceção de Pinto-da-Rocha et al. (2014). As análises baseadas em 

dados morfológicos (Pinto-da-Rocha, 2002; DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2010 e Pinto-da-

Rocha & Bragagnolo, 2010) recuperam um relacionamento próximo de Sodreaninae 

l.s.,Progonyleptoidellinae e Caelopyginae. Caetano & Machado (2013) recuperaram um 

relacionamento próximo de Progonyleptoidellinae com Neosadocus, mas com a inclusão 

de Caelopyginae (Ampheres). Esse grupo é sustentado por duas sinapomorfias exclusivas: 

ovos recobertos por uma grossa camada de muco higroscópico transparente (caráter 18 

dos autores) e presença de moléculas de 1-(6-butil-3,4-diidro-2H-piran-2-il)-pentanona 

(caráter 59 dos autores). Nesse trabalho, Sodreaninae l.s. está mais próximo de 

Acanthogonyleptes pulcher e Amazonaleptes saprophilus comb.nov.. O gênero 

Neosadocus também foi recuperado como proximamente relacionado com espécies das 

subfamílias Sodreaninae, Progonyleptoidellinae e Caelopyginae na tese de Vasconcelos 

(2009). Pinto-da-Rocha et al. (2014) foram os primeiros a recuperar uma topologia na 

qual os Caelopyginae não estão proximamente relacionados aos Progonyleptoidellinae e 

Sodreaninae. O trabalho desses autores recuperou um grupo semelhante ao “PSG” 

encontrado aqui, contendo Holoversia nigra e Neosadocus. Pinto-da-Rocha et al. (2014), 

diferentemente, apontam Sodreaninae como grupo-irmão dos demais. Não há 

representantes de Geraeocormobius s.h. na hipótese desses autores.  

 Sodreaninae s.l. foi proposto por Soares & Soares (1985) para alocar Gonyleptidae 

com palpos alongados, previamente distribuídos em outras subfamílias. A diagnose dos 

autores indicava palpo pelo menos duas vezes mais longo que o corpo; fêmur e patela do 

palpo cilíndricos e inermes; coxa IV dos machos visível em vista dorsal; um baixo número 

de tarsômeros. Pinto-da-Rocha & Bragagnolo (2010) realizaram uma revisão sistemática 

da subfamília e recuperaram o monofiletismo de Sodreaninae l.s. através de oito 
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sinapomorfias não ambíguas, sendo exclusivas essas duas: opistossoma com baixa 

densidade de grânulos (caráter 27 dos autores), e primeiro tubérculo próximo ao ozóporo 

bífido e geniculado (caráter 31 dos autores). Caetano & Machado (2013) corroboraram o 

monofiletismo de Sodreaninae l.s. utilizando dois terminais: Sodreana leprevosti e 

Stygnobates barbiellinii (então em Sodreana). Esse clado foi recuperado com sustentação 

de três sinapomorfias químicas (caracteres 60-62 dos autores). Pinto-da-Rocha et al. 

(2014) também recuperaram o monofiletismo de Sodreana, porém os autores não 

utilizaram S. barbiellinii e não testaram o monofiletismo de Sodreaninae l.s.. 

 Progonyleptoidellinae foi proposto por Soares & Soares (1985) para alocar os 

gêneros Progonyleptoidellus, Laneius, Gonyleptoides, Moreiranula, Heliella, 

Cadeadoius e Iguapeia. A diagnose proposta pelos autores reunia características como 

coxa IV na maioria das vezes não visível sob vista dorsal, palpos “pouco mais longos que 

o corpo, de fêmures cilíndricos, esbeltos ou um tanto espessos” e tarsos com grande 

número de segmentos. Kury (1994b, 1995) e Kury & Pinto-da-Rocha (1997) modificaram 

o conceito da subfamília incluindo Leptconemus, Mitopernoides e Iporangaia. Kury 

(2003) alocou Progonyleptoidellus orguensis em Progonyleptoidellinae sem justificativa. 

O primeiro teste para a subfamília (Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2010), com cinco 

terminais de Progonyleptoidellinae, sugeriu que o monofiletismo do grupo seria obtido 

apenas com a exclusão de Deltaspidium orguensis (então em Progonyleptoidellus). Pinto-

da-Rocha et al. (2014) utilizaram cinco terminais da subfamília (Iporangaia, Iguapeia, 

Gonyleptoides, Progonyleptoidellus e Mitopernoides) e recuperam o grupo aninhado com 

Neosadocus. Os autores consideraram que era prematuro atribuir Neosadocus à 

Progonyeptoidellinae.  

 Dentre as quatro árvores mais parcimoniosas encontradas na análise de evidência 

total (TE4), há duas topologias conflitantes para as relações internas de “PSG”: topologia 

1 (árvores 1 e 2; Fig.1) e topologia 2 (árvores 3 e 4; Fig. 2). Em ambos os casos, o clado 

Holoversia+ é grupo-irmão dos demais. A topologia 1 apresenta um clado com Sodreana 

s.h. como grupo-irmão de Geraeocormobius s.h.. e outro clado com Stygnobates 

revalidado + Progonyleptoidellus s.h. como grupo-irmão de Neosadocus + 

“Progonyleptoidellinae”. Na topologia 2, alternativamente, Geraeocormobius s.h. é 

grupo-irmão dos demais. Esse outro clado contém representantes de 

Progonyleptoidellinae, Sodreaninae e Neosadocus e será chamado informalmente de 

“PSN” para facilitar a menções ao grupo. 
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 O monofiletismo de “PSG” é relativamente bem suportado (GB = 21; BT = ~98). 

Uma sinapomorfia morfológica não ambígua e homoplástica suporta o grupo em ambas 

as topologias (Fig. 1): presença de macrossetas C em formato helicoidal (caráter 126). As 

macrossetas helicoidais ocorrem independentemente em outras linhagens como alguns 

Cearininae, Proctobunoides, Caelopygus e no clado Mischonyx parvus+. Em “PSG” há 

reversão para o estado 0 em Sodreaninae, Geraeocormobius sylvarum e Stygnobates 

revalidado. Apesar de não ser uma sinapomorfia para o grupo, a presença das 

macrossetas C helicoidais é um bom carácter diagnóstico para algumas linhagens 

presentes em “PSG”. As duas topologias têm três possíveis sinapomorfias sob 

ACCTRAN: presença de espinhos proventrais na metade distal do fêmur IV dos machos 

(caráter 103); macrossetas C posicionadas distalmente na placa ventral (caráter 127) e 

ápice do flabelo serrilhado (caráter 135). O último estado de caráter está presente em todo 

o grupo, exceto em Sodreaninae e Stygnobates revalidado. A topologia 1 tem ainda, sob 

ACCTRAN, duas sinapomorfias: tarso do pedipalpo biconvexo (caráter 10) e DBA 

pequena (caráter 91). O tarso biconvexo está presente em um grande número de espécies 

em “PSG”. Tal característica ocorre independentemente em alguns outros K92, como 

Acanthogonyleptes e Caelopyginae. A topologia 1 de “PSG” aponta reversão para o 

estado 0 do caráter em Geraeocormobius s.h., gênero novo e Neosadocus. Na topologia 

2, esta característica é autapormórfica de Holoversia nigra e sinapomórfica não ambígua 

de “PSN”, com subsequente reversão em Neosadocus. A DBA pequena, na topologia 2, 

é apontada como sinapomorfia através de ACCTRAN para Holoversia+ e como 

sinapomorfia não ambígua para o clado com Sodreana s.h., Stygnobates revalidado e 

Progonyleptoidellus s.h.. A topologia 2 possui uma possível sinapomorfia sob 

ACCTRAN: macrosseta B do mesmo tamanho ou ligeiramente menor que as macrossetas 

A (caráter 124), característica que ocorre em outras linhagens de K92. Em “PSG”, na 

topologia 2, há mudança para o estado 2 em Holoversia nigra e Geraeocormobius 

sylvarum, e para o estado 0 em “PSN”. Na topologia 1 de “PSG”, o estado de caráter 1 

do caráter 124 não é sinapomorfia do grupo, mas é recuperado como sinapomorfia 

ambígua de Holoversia+, bem como sinapomorfia não ambígua de Geraeocormobius 

s.h.. 

 “PSG” foi recuperado em todas as análises com quatro marcadores (TE4, MOL4 

e ML4). A utilização dos dados de histona H3 recuperou o monofiletismo do grupo 

somente sob a análise de máxima verossimilhança (ML5). A análise de parcimônia 

recuperou “PSG” como polifilético, com quatro linhagens distintas em MOL5 e cinco em 
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TE5. O polifiletismo do grupo também é encontrado nas análises com dados 

morfológicos. 

 Holoversia+ tem uma sinapomorfia não ambígua: presença de uma seta pequena 

subapical prolateral no fêmur do pedipalpo (caráter 4). A perda dessa seta é uma 

sinapomorfia do grupo com Caelopyginae, Acanthogonyleptinae subf.nov., 

Hernandariinae s.h., Mischonyxinae subf.nov. e “PSG”. O clado “PSG” possui reversão 

para o estado 0 (presença de uma seta pequena) em Holoversia+, Sodreana sodreana, 

Neosadocus robustus e Iguapeia melanocephala. ACCTRAN aponta mais cinco 

possíveis sinapomorfias do clado: (Caráter: estado de caráter: 35:0; 79:0; 80:1; 124:1; e 

138:2). Holoversia é um gênero monotípico, considerado um Gonyleptinae l.s. sob a ótica 

do sistema roeweriano. O único estudo que incluiu esse gênero (Pinto-da-Rocha et al. 

2004) resultou em um posicionamento similar ao encontrado aqui. As duas espécies 

relacionadas a Holoversia nessa análise pertencem a um gênero em descrição, com três 

espécies novas, provenientes do sul da Bahia (Kury et al. em preparação). Os resultados 

do presente trabalho sugerem que essas novas espécies poderiam ser descritas em 

Holoversia. O grande número de sinapomorfias morfológicas recuperadas aqui para o 

gênero novo (16 sinapomorfias não ambíguas, todas homoplásticas na topologia 1, e 17 

sinapomorfias não ambíguas, todas homoplásticas na topologia 1) e também para 

Holoversia (15 sinapomorfias não ambíguas, sendo uma exclusiva na topologia 1, e 16 

sinapomorfias não ambíguas, sendo uma exclusiva na topologia 2), no entanto, pode 

indicar que um novo gênero reflita melhor a diversidade biológica em evidência. 

Holoversia apresenta a área I indivisa (autapomorfia; caráter 38) e a área III inerme 

(caráter 41). O gênero novo pode ser diagnosticado por características como o opérculo 

anal armado (caráter 50), ausência da DBA (caráter 88) e por ter o estilo bem próximo ao 

processo ventral (caráter 139). 

 A topologia 1 (Fig. 1) apresenta Sodreana como grupo-irmão de 

Geraeocormobius s.h.. Esse clado é sustentado por apenas uma sinapomorfia morfológica 

não ambígua: parte apical da placa ventral dobrada (caráter 121). Tal caráter ocorre em 

diversas outras linhagens de K92. ACCTRAN recupera outras cinco sinapomorfias: 

(Caráter: estado de caráter: 71:2; 73:0; 89:1; 95:2; e 123:1). A presença de uma grande 

apófise proapical da coxa IV nos machos (caráter 71) é uma característica interessante, 

visto que essa condição não é comum em “PSG”, ocorrendo independentemente em 

alguns Progonyleptoidellus e em Neosadocus. 
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 Outro clado presente na topologia 1, composto por Stygnobates revalidado + 

Progonyleptoidellus s.h. e Neosadocus + “Progonyleptoidellinae” é sustentado por seis 

sinapomorfias não ambíguas homoplásticas: (Caráter: estado de caráter: 41:0; 66:1; 67:1; 

69:0;  72:0; 74:1; e 75:0). A presença de mais de quatro ou cinco segmentos no distitarso 

I (caráter 66), coxa IV do macho escondida sob o escudo dorsal em vista dorsal (caráter 

67) e coxa IV do macho com o ápice tão largo quanto a coxa III (caráter 69) são 

importantes características diagnósticas desse clado. ACCTRAN aponta, ainda, mais sete 

sinapomorfias: (Caráter: estado de caráter: 13:1; 32:2; 33:3; 57:1; 103:0; 104:0; e 107:1), 

com destaque para a presença de tarsômeros globulares nas pernas III-IV (caráter 107), 

tradicionalmente apontado como um caráter diagnóstico de Progonyleptoidellinae. Essa 

hipótese é a que mais se aproxima do conceito prévio de Progonyleptoidellinae, cujo 

monofiletismo nunca foi recuperado em nenhuma hipótese presente na literatura e em 

nenhuma das hipóteses construídas aqui. Deltaspidium orguensis comb.nov. e 

Moreiranula não foram recuperados próximos aos Progonyleptoidellinae em nenhuma 

hipótese e, portanto, foram transferidos da subfamília no presente trabalho. A partir da 

topologia 1, Progonyleptoidellinae poderia ser delimitada com a inclusão de Stygnobates 

revalidado e Neosadocus. A proximidade de Neosadocus com espécies de 

Progonyleptoidellinae já foi recuperada na tese de Vasconcelos (2009) com base em 

caracteres morfológicos, em Caetano & Machado (2013) com caracteres 

comportamentais, ecológicos e químicos, em Pinto-da-Rocha et al. (2014) com caracteres 

moleculares, e agora no presente trabalho, tanto com caracteres moleculares quanto com 

a adição de morfologia. Pinto-da-Rocha et al. (2014), em sua discussão, mencionam que 

adicionaram Neosadocus ao conjunto de dados de Pinto-da-Rocha & Bragagnolo (2010) 

mas não encontram evidência morfológica para a relação do gênero com 

Progonyleptoidellinae. As análises baseadas em morfologia do presente trabalho também 

não encontram essa relação. No entanto, o fato de resultados recorrentes, recuperados sob 

diferentes contextos analíticos e de conjuntos de dados, apontarem para a hipótese dessa 

relação, permitem uma maior confiança da mesma. 

 A topologia 2 (Fig. 2) recupera Geraeocormobius s.h. como grupo-irmão de 

“PSN”. Geraeocormobius s.h. é suportado por 8 sinapomorfias morfológicas não 

ambíguas, todas homoplásticas: o formato do mid-bulge arredondado, simétrico e longo 

em machos e fêmeas (caracteres 23 e 26 respectivamente); coda longo e bem separado 

do mid-bulge nas fêmeas (caráter 27); basitarso I inflado nos machos (caráter 64); 

presença da pequena apófise basal à DBA, no fêmur IV dos machos (caráter 89; 
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sinapomorfia somente na topologia 1); ápice da placa ventral dobrada (caráter 121; 

sinapomorfia somente na topologia 1); macrossetas A + B dispostas formando um 

triângulo (caráter 123, sinapomorfia sob ACCTRAN na topologia 2); ápice do estilo 

inclinado e com quilha (caráter 138). Nenhuma hipótese presente na literatura testou o 

posicionamento filogenético de Geraeocormobius s.h.. Pinto-da-Rocha et al. (2014) 

utilizaram Mischonyx clavifemur comb.nov. (então em Geraeocormobius) em sua 

hipótese, mas não inseriram outras espécies do gênero. Geraeocormobius l.s é um gênero 

com morfologia bastante diversa e parecia ser um grupo artificial. O presente trabalho 

evidência o polifiletismo do grupo, transfere espécies para Mischonyx, restringe 

Geraeocormobius apontando sinapomorfias e caracteres diagnósticos e, por fim, aponta 

o posicionamento do gênero em uma hipótese filogenética. O gênero tem ainda diversas 

outras espécies que não foram utilizadas aqui como terminais. Uma revisão de 

Geraeocormobius se faz necessária. 

 A topologia 2 recupera, ainda, o clado “PSN”, suportado por seis sinapomorfias 

não ambíguas, todas homoplásticas: (Caráter: estado de caráter: 10:1, 41:0; 66:1; 69:0; 

72:0; e 74:1). O tarso biconvexo (caráter 10) é uma característica importante desse grupo, 

perdida somente em Neosadocus. Algumas sinapomorfias são as mesmas que sustentam 

o clado Stygnobates revalidado + Progonyleptoidellus s.h. e Neosadocus + 

“Progonyleptoidellinae” na topologia 1, como a presença de mais de quatro ou cinco 

segmentos no distitarso I (caráter 66) e coxa IV do macho com o ápice tão largo quanto 

a coxa III (caráter 69). Nove sinapomorfias são apontadas sob otimização ACCTRAN: 

(Caráter: estado de caráter: 13:1; 32:2; 74:1; 75:0; 103:0; 104:0; 106:1; 113:0; e 124:0). 

A hipótese “PSN” demonstra, mais uma vez, que Sodreaninae l.s. e Progonyleptoidellinae 

l.s. não são grupos monofiléticos e que Neosadocus é proximamente relacionado à 

Progonyleptoidellinae. Nessa hipótese, Sodreana está mais próxima de 

Progonyleptoidellus s.h. que os demais Progonyleptoidellinae, ao contrário do observado 

na topologia 1 de “PSG”. Nesse contexto, as duas subfamílias poderiam ser 

sinonimizadas. 

 Neosadocus + “Progonyleptoidellinae” é um clado presente em todas as hipóteses 

mais parcimoniosas. As sinapomorfias não ambíguas na topologia 1 são: (Caráter: estado 

de caráter: 26:1; 85:1; 106:1; e 129:1), na topologia 2: (Caráter: estado de caráter: 26:1; 

57:1; 73:1; 85:1; e 129:1). O mid-bulge fortemente assimétrico e posteriormente oblíquo 

nas fêmeas (caráter 26), a presença de uma suave curvatura retrodorsal no fêmur IV dos 

machos (caráter 85) e a presença de microssetas nos lobos laterais da placa ventral (caráter 
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129) são sinapomorfias que sustentam o clado nas duas topologias de “PSG” e, portanto, 

são bons caracteres diagnósticos. Outros caracteres diagnósticos importantes são: 

presença de tubérculos esbranquiçados na carapaça (caráter 49) – sinapomorfia do clado 

sob otimização ACCTRAN em ambas as topologias –; apófise proapical da coxa IV dos 

machos oblíqua (caráter 73) – sinapomorfia não ambígua na topologia 2 e sinapomorfia 

sob DELTRAN na topologia 1 –; astrágalo do macho inflado (caráter 106) – sinapomorfia 

não-ambígua na topologia 1 e sinapomorfia sob DELTRAN na topologia 2 –. A topologia 

do clado em si corrobora a hipótese de Pinto-da-Rocha et al. (2014), mesmo com duas 

espécies adicionadas em relação ao trabalho anterior (Heliella singularis e Cadeadoius 

niger). 

 O clado (Stygnobates revalidado + Progonyleptoidellus s.h.) está presente em 

todas as hipóteses. As sinapomorfias não ambíguas na topologia 1 são: (Caráter: estado 

de caráter: 2:1; 8:1; 9:1; 12:1; 19:1; 31:3; 45:0; 65:1; e 77:0), e na topologia 2: (Caráter: 

estado de caráter: 19:1; 31:3; 33:3; e 45:0). As sinapomorfias que sustentam o clado nas 

duas topologias de “PSG” são: bossa frontal alta (caráter 19), um par de tubérculos de 

tamanho médio como armação mediana da margem anterior do escudo dorsal (caráter 31) 

e ausência de dimorfismo sexual na área III (caráter 45). Uma série de sinapomorfias na 

topologia 1 compõe bons caracteres diagnósticos do grupo, embora ocorram também em 

Sodreana, e, portanto, são sinapomorfias do clado com Stygnobates revalidado + 

Progonyleptoidellus s.h. e Sodreana. Tais sinapomorfias são: fêmur do pedipalpo fino 

(caráter 2), soquetes alongados na tíbia (caráter 8), conexão patela-tíbia formando uma 

curva em vista lateral (caráter 9) e armação ectal do tarso do palpo no padrão II (caráter 

12). Outras características importantes são: basitaro I com quatro ou mais segmentos 

(caráter 65) e ausência do processo basal na apófise proapical da coxa IV dos machos 

(caráter 77). Essas características são sinapomorfias não ambíguas na topologia 1 e 

sinapomorfias sob DELTRAN na topologia 2. Pinto-da-Rocha et al. (2014) recuperaram 

um clado com Progonyleptoidellus striatus e P. variabilis comb.nov. (então em 

Mitopernoides). Aqui, inserimos na análise outra espécie válida de Progonyletpoidellus 

(P. fuscopictus) e uma espécie não descrita do gênero, resultando no parafiletismo de 

Progonyletpoidellus l.s.. Progonyleptoidellus variabilis comb.nov. apresenta diversas 

características diferentes dos demais Progonyleptoidellus, como palpos mais longos que 

o escudo dorsal, ausência de apófise proapical na coxa IV dos machos, bossa frontal 

baixa, ausência de mancha preta no prossoma, entre outras. Mesmo com essas diferenças, 

a sinonímia entre Progonyleptoidellus e Mitopernoides foi realizada levando em conta a 
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topologia encontrada em todas as hipóteses mais parcimoniosas e pela redundância 

lineana entre o gênero Mitopernoides e a espécie. 

 Sodreana s.h. (ou Sodreaninae) é um clado presente em todas as hipóteses mais 

parcimoniosas. As sinapomorfias não ambíguas na topologia 1 são: (Caráter: estado de 

caráter: 1:1; 2:1; 3:1; 8:1; 9:1; 12:1; 52:1; 106:1; 113:0; e 126:0), e na topologia 2: 

(Caráter: estado de caráter: 52:1; 95:2; e 123:1). A presença do primeiro tubérculo 

próximo ao ozóporo bífido e geniculado é a única sinapomorfia recuperada nas duas 

topologias. Tal característica ocorre independentemente no clado com Roeweria 

virescens e Roeweria marmorata comb.nov.. Esse resultado corrobora Pinto-da-Rocha 

& Bragagnolo (2010), pois os autores recuperam esse estado como sinapomorfia 

exclusiva de Sodreaninae l.s.. A topologia 1 recupera como sinapomorfias de Sodreana 

caracteres que são sinapomorfias do clado com Stygnobates revalidado + 

Progonyleptoidellus s.h. e Sodreana na topologia 2. Tais sinapomorfias são: fêmur do 

pedipalpo fino (caráter 2), pedipalpos mais longos que o escudo dorsal (caráter 3); 

soquetes da tíbia alongados (caráter 8), conexão curva da patela-tíbia, em vista lateral 

(caráter 9) e padrão II da armação ectal do tarso do palpo (caráter 12). A coxa do 

pedipalpo alongada (caráter 1) é outro importante caráter diagnóstico, e é recuperado 

como sinapomorfia não-ambígua na topologia 1 e como sinapomorfia sob DELTRAN na 

topologia 2, resultado congruente com Pinto-da-Rocha & Bragagnolo (2010; caráter 3 

dos autores). Algumas sinapomorfias de Sodreaninae l.s. desses autores são aqui 

consideradas como estados plesiomórficos, e portanto não são transformações que 

suportam a subfamília. São exemplos dessas sinapomorfias: áreas I-III achatadas, um par 

de tubérculos na área II, coxa IV das fêmeas não visíveis em visão dorsal, três segmentos 

no basitarso I e macrosseta B extremamente reduzida. Outra sinapomorfia de Pinto-da-

Rocha & Bragagnolo (2010) é a patela alongada do palpo (caráter 6 dos autores). Tal 

caráter foi modificado neste trabalho, com três estados de caráter ao invés de dois (caráter 

6 do presente trabalho). O estado “alongado” de Pinto-da-Rocha & Bragagnolo (2010) 

foi aqui tratado como estado 1 “alongado (cinco vezes mais longo que largo)” e estado 2 

“muito alongado (quinze vezes mais longo que largo)”. Na topologia 1, o estado 1 é 

sinapomorfia de Sodreana sob ACCTRAN. Esse estado ocorre independentemente em 

Stygnobates revalidado + Progonyleptoidellus s.h.. O estado 2 ocorre 

independentemente no segundo nó de Sodreana e em Stygnobates revalidado. Na 

topologia 2, o estado 2 tem ocorrência idêntica à topologia 1, enquanto o estado 1 é 

sinapomorfia do clado Stygnobates revalidado + Progonyleptoidellus s.h. e Sodreana.  
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 A separação de Sodreana e Stygnobates revalidado recuperada nesse trabalho 

evidencia que alguns caracteres usados como diagnósticos de alguns grupos podem ser 

oriundos de convergência. A hipótese que aponta Stygnobates barbiellinii aninhada em 

Sodreana não foi corroborada com a adição de vários outros terminais, bem como de uma 

nova fonte de dados. 

 As hipóteses discordantes igualmente parcimoniosas de “PSG” não permitem que 

algumas decisões taxonômicas sejam tomadas. Progonyleptoidellinae não tem seu 

monofiletismo recuperado mesmo com a transferência de Moreiranula para 

Acanthogonyleptinae subf.nov. e de Progonyleptoidellus orguensis para Deltaspidium 

(Mischonyxinae subf.nov.).Para tanto, seria necessário incluir Neosadocus e Stygnobates 

revalidado em Progonyleptoidellinae, levando-se em conta a topologia 1, além de 

Sodreana, no caso da topologia 2. As topologias conflitantes também não permitem 

decidir sobre o status de Geraeocormobius ao nível de subfamília. Novas análises serão 

necessárias para a resolução desse problema.  

 As análises desse trabalho, através da estratégia de evidência total e por meio da 

inclusão de uma grande amostragem de K92, permitiram testar o monofiletismo do grupo 

e das subfamílias de uma forma mais rigorosa. Apesar de as topologias conflitantes 

impedirem uma melhor resolução de alguns grupos e, assim, um incremento nas novas 

proposições de classificação realizadas, o presente trabalho possibilita um avanço na 

tentativa de uma melhor compreensão do grupo.  
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6 – Conclusões 

 

1. Baseado em uma análise filogenética de evidência total, podemos afirmar que o 

clado K92 forma um grupo monofilético. 

2. Uma nova proposta de classificação é apresentada. Duas novas subfamílias são 

descritas: Acanthogonyleptinae e Mischonyxinae.  

3. Gonyleptinae é restringida aos gêneros Gonyleptes, Proctobunoides e Gênero 

novo 1. O gênero Gonyleptes é rediagnosticado. 

4. Hernandariinae é reavaliado, com uma nova composição que excluí Multumbo. A 

subfamília é composta por Acrogonyleptes, Hernandaria e Piassagera. 

5. O monofiletismo de Caelopyginae é corroborado, incluindo Parampheres. 

6. Um novo gênero é descrito: Amazonaleptes, alocando espécies anteriormente 

incluídas em Gonyleptes. 

7. A nova subfamília Acanthogonyleptinae é composta pelo novo gênero 

Amazonaleptes e pelas novas atribuições subfamiliares: Acanthogonyleptes 

Mello-Leitão, 1922, Megapachylus Roewer, 1913, Moreiranula Roewer, 1930 e 

Uracantholeptes Mello-Leitão, 1926. 

8. A nova subfamília Mischonyxinae é composta pelas novas atribuições 

subfamiliares: Deltaspidium Roewer, 1927, Mischonyx Bertkau, 1880 e 

Multumbo, Roewer, 1927. 

9. Multumbo dimorphicus DaSilva & Kury, 2007 é restituída ao gênero Multumbo. 

10. O gênero Stygnobates é revalidado. 

11. As seguintes sinonímias em nível genérico foram feitas: Deltaspidium Roewer, 

1927 = Adhynastes Roewer, 1930; Gonyleptes Kirby, 1819 = Gonyleptellus 

Roewer, 1930; Mischonyx Bertkau, 1880 = Urodiabunus Mello-Leitão, 1935; 

Metagyndes Roewer, 1913 = Triaenomeros Roewer, 1913; Piassagera Roewer, 

1928 = Pseudotrogulus Roewer, 1932; Progonyleptoidellus Piza, 1940 = 

Mitopernoides B. Soares, 1945. 

12. As seguintes espécies apresentam nova combinação: Deltaspidium orguensis 

(Soares & Soares, 1945), Deltaspidium tenue (Roewer, 1930), Mischonyx arlei 

(Mello-Leitão, 1935), Mischonyx bresslaui (Roewer, 1927), Mischonyx 

clavifemur, (Mello-Leitão, 1927), Mischonyx convexus, (Mello-Leitão, 1931), 

Mischonyx reitzi (Vasconcelos, 2005), Mischonyx spinifrons (Mello-Leitão, 
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1932), Metagyndes olivaceae (Roewer, 1913), Piassagera telluris, (Roewer 

1932), Piassagera pagu, (DaSilva & Pinto-da-Rocha), 2010, Piassagera trotskyi, 

(DaSilva & Pinto-da-Rocha), 2010, Progonyleptoidellus variabilis (B. Soares, 

1945). 

13. Os seguintes gêneros são considerados como Gonyleptidae incertae sedis: 

Currala Roewer, 1927, Friburgoia Mello-Leitão, 1931, Geraeocormobius 

Holmberg, 1887, Guatubesia H. Soares, 1978, Holoversia Mello-Leitão, 1940, 

Neosadocus Mello-Leitão, 1926, Progonyleptes Roewer, 1913, Progonyleptoides 

Roewer, 1917, Stygnobates Mello-Leitão, 1927 e Tupacarana, Mello-Leitão, 

1939. 

14. Novos estudos são necessários para um melhor entendimento sobre a posição dos 

gêneros não inseridos nas análises. 

15. As relações internas do clado “PSG” não são bem estabelecidas, uma vez que duas 

hipóteses concorrentes foram encontadas.  

16. O monofiletismo de Progonyleptoidellinae não é corroborado. 

17. Novos estudos são necessários para a resolução do grupo “PSG” e um melhor 

entendimento sobre a posição dos gêneros Geraeocormobius, Holoversia, 

Neosadocus e Stygnobates. Bem como um entendimento das relações e 

composições das subfamílias Sodreaninae e Progonyleptoidellinae. 
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Anexos 

Tabela I. Terminais utilizados nas análises e disponibilidade de dados moleculares dos cinco 

marcadores (12S, 16S, 28S, COI e H3). O símbolo (X) indica que o marcador foi sequenciado 

para o respectivo terminal, e o símbolo (NS) indica que o marcador não foi sequenciado. Os 

nomes das espécies estão seguindo a nova proposta de classificação. 

 

Terminal 12S 16S 28S COI H3 

Hutamaia caramaschii X X X X X 

Longiperna cancellata X X X X X 

Promitobates ornatus X X X X X 

Sadocus polyacanthus X X X X X 

Goniosoma macracanthum X X X X X 

Serracutisoma spelaeum X X X X X 

Eusarcus hastatus X X X X X 

Fonckia processigera X X X X X 

Roeweria virescens X X X X X 

Roewereia marmorata X X X X X 

Acanthogonyleptes alticola X X X X NS 

Acanthogonyleptes editus X X X X X 

Acanthogonyleptes fulvigranulatus 0174 X X X X X 

Acanthogonyleptes fulvigranulatus 1087 X X X X X 

Acanthogonyleptes marmoratus X X X X X 

Acanthogonyleptes pulcher X X X X X 

Acanthogonyleptes singularis X X X X X 

Acanthogonyleptes sp 0026 X X X X X 

Acanthogonyleptes sp 2053 X X X X X 

Acanthogonyleptes variolosus X X X X NS 

Acanthogonyleptes wygodzinskyi X X X X X 

Acanthogonyleptinae sp 1882 X X X X X 

Acrogonyleptes cheguevarai X NS X X NS 

Acrogonyleptes exochus X X X X X 

Acrogonyleptes rhinocerus X X X X NS 

Acrogonyleptes spinifrons X X X X X 

Amazonaleptes ater X X X X X 

Amazonaleptes saprophilus X X X X X 

Amazonaleptes viridisagittatus  X X X X X 

Ampheres leucopheus X X X X X 

Ampheres luteus X X X X NS 

Arthrodes xanthopygus X X X X X 

Cadeadoius niger X X X X NS 

Caelopygus elegans X X X X X 

Cearininae sp X NS X X X 

Cearinus corniger X X X X X 

Deltaspidium asperum X X X X X 

Deltaspidium orguensis X X X X X 

Deltaspidium tenue X X X X NS 
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Gen.nov.1 calcar 0305 X X X X X 

Gen.nov.1 gonyleptoides 0118 X X X X X 

Gen.nov.1 gonyleptoides 0255 X X X X X 

Gen.nov.1 gonyleptoides 1654 X X X X X 

Gen.nov.1 sp.n. 0269 X X X X X 

Gen.nov.1 sp.n. 3488 X X X X X 

Gen.nov.2 sp.n.1 X X X X X 

Gen.nov2 sp.n.2 X X X X X 

Geraeocormobius cunhai X X X X NS 

Geraeocormobius indivisus 1620 X X X X X 

Geraeocormobius indivisus 1623 X X X X X 

Geraeocormobius indivisus 1631 X X X X X 

Geraeocormobius rohri X X X X X 

Geraeocormobius sylvarum X X X X X 

Gonyleptes bimaculatus X X X X X 

Gonyleptes fragilis X X X X X 

Gonyleptes horridus X X X X X 

Gonyleptes perlatus X X X NS NS 

Gonyleptes pustulatus X X X X X 

Gonyleptes sp 0103 X X X X X 

Gonyleptes sp 3046 X X X X NS 

Gonyleptoides marumbiensis 0645 X X X X X 

Gonyleptoides marumbiensis 0690 X X X X X 

Heliella singularis 1837 X X X X X 

Heliella singularis 3007 X X X X NS 

Hernandaria anitagaribaldiae X X X X X 

Hernandaria armatifrons X X X X X 

Hernandaria heloisae X X X X X 

Holoversia nigra X X X X X 

Iguapeia melanocephala X X X X X 

Iporangaia pustulosa X X X X X 

Liogonyleptoides inermis X X X X X 

Megapachylus grandis X X X X X 

Metarthrodes laetabundus X X X X X 

Metarthrodes longipes X X X X X 

Metathrodes pulcherrimus X X X X X 

Mischonyx anomalus X X X X X 

Mischonyx arlei X X X X X 

Mischonyx clavifemur X X X X X 

Mischonyx convexus 2152 X X X X X 

Mischonyx convexus 3363 X X X X X 

Mischonyx cuspidatus 0046 X X X X X 

Mischonyx cuspidatus 0085 X X X X X 

Mischonyx cuspidatus 2026 X X X X NS 

Mischonyx cuspidatus 2151 X X X X NS 

Mischonyx kaisara X X X NS NS 
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Mischonyx processigerus X X X X X 

Mischonyx sp 0099 X X X X X 

Mischonyx sp 2361 X X X X X 

Mischonyx spinifrons X X X X X 

Mischonyx sulinus X X X X X 

Moreiranula moreirae X X X X X 

Moreiranula picta X X X X X 

Multumbo dimorphicus X X X X X 

Multumbo terrenus X X X X NS 

Neosadocus maximus X X X X X 

Neosadocus robustus X X X X X 

Parampheres bimaculatus X X X X X 

Parampheres lucidus X X X X X 

Parampheres tenebris X X X X X 

Parapachyloides uncinatus 0331 X X X X X 

Parapachyloides uncinatus 2109 X X X X X 

Parpacahyloides uncinatus 3000 X X X X X 

Piassagera brieni X X X X X 

Piassagera funebris X X X X X 

Piassagera mirim X X X X X 

Piassagera telluris X X X X NS 

Pristocnemis farinosus X X X X X 

Pristocnemis pustulatus X X X X X 

Proctobunoides tuberosus 0117 X X X X NS 

Proctobunoides tuberosus 1671 X X X X X 

Progonyleptoidellus fuscopictus 1408 X X X X X 

Progonyleptoidellus fuscopictus 1440 X X X X X 

Progonyleptoidellus fuscopictus1693 X X X X X 

Progonyleptoidellus sp.n. X X X X NS 

Progonyleptoidellus striatus X X X X X 

Progonyleptoidellus variabilis X X X X X 

Sodreana caipora X X X X X 

Sodreana curupira X X X X X 

Sodreana granulata X X X X X 

Sodreana inscripta X X X X NS 

Sodreana leprevosti X X X X X 

Sodreana sodreana X X X X X 

Stygnobates barbiellini X X X X X 

Thereza speciosa X X X X X 

Uracantholeptes damicoi X X X X X 
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Fig. 1. Hipótese de relacionamento filogenético de K92. Topologia 1 (dentre quatro topologias 

igualmente parciomoniosas) da análise de evidência total com quatro marcadores, sob critério 

da máxima parcimônia (TE4). O custo da topologia é de 11608 passos. Os valores abaixo dos 

ramos representam o suporte de Goodman-Bremer e Bootstrap (GB/BT). Os caracteres 

morfológicos estão otimizados na topologia. As transformações ambíguas foram otimizadas 

sob ACCTRAN. Os círculos pretos representam mudanças não-homopásticas e os círculos 

brancos representam mudanças homoplásticas.  
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Fig. 2. Hipótese alternativa das relações filogenéticas do clado “PSG” (topologia 2) das 

árvores 3 e 4 da análise de evidência total com quatro marcadores (TE4). O custo da topologia 

é de 11608 passos. Os valores abaixo dos ramos representam o suporte de Goodman-Bremer 

e Bootstrap (GB/BT). Os caracteres morfológicos estão otimizados na topologia. As 

transformações ambíguas foram otimizadas sob ACCTRAN. Os círculos pretos representam 

mudanças não-homopásticas e os círculos brancos representam mudanças homoplásticas. 

“PSN” =  Progonyleptoidellinae, Sodreana e Neosadocus.
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Fig. 3. Hipótese de relacionamento filogenético de K92, resultante da análise de evidência 

total com cinco marcadores sob critério da máxima parcimônia (TE5). Consenso de duas 

árvores mais parcimoniosas encontradas (13521 passos).
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Fig. 4. Hipótese de relacionamento filogenético de K92, baseada apenas em dados moleculares 

de cinco marcadores, sob critério de máxima parcimônia (MOL4). Consenso das quatro 

árvores mais parcimoniosas encontradas (9755 passos). 
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Fig. 5. Hipótese de relacionamento filogenético de K92, baseada apenas em dados moleculares 

de cinco marcadores, sob critério de máxima parcimônia (MOL5). Árvore mais parcimoniosa 

encontrada, com custo de 11588 passos. 
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Fig. 6. Hipótese de relacionamento filogenético de K92, baseada apenas em dados moleculares 

de quatro marcadores, sob critério de máxima verossimilhança (ML4).lnL=-37907.317. 
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Fig. 7. Hipótese de relacionamento filogenético de K92, baseada apenas em dados moleculares 

de cinco marcadores, sob critério de máxima verossimilhança (ML5). lnL=-45606.459. 
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Fig. 8. Hipótese de relacionamento filogenético de K92, baseada apenas em dados de Histona 

H3. Consenso das 3468 árvores mais parciomoniosas (899 passos). 
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Fig. 9. Hipótese de relacionamento filogenético de K92, baseada apenas em dados 

morfológicos. Consenso de 104 árvores mais parcimoniosas (custo de 1553 passos; índice de 

consistência 0,14; índice de retenção 0,66). O consenso estrito colapsou 49 nós, resultando 

em uma topologia com 1872 passos (I.C=0,11; I.R=0,58). 
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Fig. 10. Hipótese de relacionamento filogenético de K92, baseada apenas em dados 

morfológicos. Árvore mais parciomoniosa (1596 passos) obtida com o implemento da 

estratégia de pesagem implícita (k = 6; Total fit = 71,30595; I.C = 0,13; I.R = 0,65). 
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Fig. 11. Exemplares representativos de K92. A. Parapachyloides uncinatus (Cearininae); 

B. Proctobunoides tuberosus (Gonyleptinae); C. Gonyleptes perlatus (Gonyleptinae); D. 

Mischonyx cuspidatus (Mischonyxinae subf.nov.); E. Deltaspidium orguensis 

comb.nov. (Mischonyxinae subf.nov.); F. Amazonaleptes viridisagitattus 

(Acanthogonyleptinae subf.nov.); G. Moreiranula picta (Acanthogonyleptinae 

subf.nov.); H. Acanthogonyleptes sp. (Acanthogonyleptinae subf.nov.). 



 

 

139 

 

 

Fig. 12. Exemplares representativos de K92. A. Neosadocus maximus (“PSG”); B. 

Ampheres leucopheus (Caelopyginae); C. Heliella singularis 

(Progonyleptoidellinae); D. Piassagera mirim comb.nov. (Hernandariinae); E. 

Sodreana inscripta (Sodreaninae); F. Progonyleptidellus variabilis comb.nov. 

(Progonyleptoidellinae); 
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Fig. 13. Palpo de Geraeocormobius rohri A.  Trocânter-tarso em vista dorsal; B. Trocânter-tarso em 

vista lateral; C. Detalhe da seta subapical prolateral do fêmur. Palpo de Sodreana leprevosti. D. Coxa-

tarso em vista dorsal; E. Trocânter-patela em vista lateral. F. Patela-tarso em vista lateral. Palpo de 

Progonyleptoidellus fuscopictus. G. Trocânter-tarso em vista dorsal; H. Fêmur-tarso em vista lateral. 

Escala: 1 mm. 
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Fig. 14. Escudo dorsal em vista dorsal. A. Sodreana leprevosti; B. Geraeocormobius rohri; C. 

Progonyleptoidellus fuscopictus; D. Piassagera mirim comb.nov.; E. Cearinus corniger; F. 

Parapachyloides uncinatus. Escala: 1 mm. 
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Fig. 15. A. Detalhe do oculário e bossa frontal de Geraeocormobius rohri; B. Detalhe do oculário e 

bossa frontal de Progonyleptoidellus fuscopictus. Amazonaleptes ater comb.nov. C. Vistal lateral; D. 

Detalhe das áreas do escudo dorsal. F. Gonyleptoides marumbiensis em vista lateral. G. 

Acanthogonyleptes fulvigranulatus em vista lateral. Escala: 1 mm. 
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Fig. 16. Detalhe da coxa IV dos machos, mostrando a apófise proapical. A. Geraeocormobius rohri; B. 

Sodreana leprevosti; C. Gênero novo 1 calcar; D. Progonyleptoidellus fuscopictus; E. Pristocnemis 

farinosus; F. Gonyleptes horridus; G. Cearinus corniger Detalhe da coxa IV das fêmeas. H. 

Parapachyloides uncinatus; I. Amazonaleptes viridisagitattus comb.nov.. Escala: 1 mm. 
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Fig. 17. Detalhe da apófise dorsobasal (DBA) do fêmur IV dos machos. A. Megapachylus grandis, em 

vista prolateral. B. Gen.nov.1 gonyleptoides, em vista retrolateral; C. Gen.nov.1 gonyleptoides, em vista 

prolateral (detalhe em vista frontal); D. Sodreana leprevosti, em vista prodorsal; E. Gonyleptoides 

marumbiensis, em vista ventro-prolateral. Escala: 1 mm. 
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Fig. 18. Tarso do pedipalpo em vista lateral: A. Mischonyx cuspidatus; B.Thereza speciosa. Tarso do 

pedipalpo em vista ventral: C.Gonyleptoides marumbiensis; D. Roeweria virescens. Garras do tarso IV: 

E. Geraeocormobius sylvarum; F. Thereza speciosa. Escala: 30 µm. 
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Fig. 19. Tarso I de macho: A. Iguapeia melanocephala; B. Mischonyx cuspidatus. Tarso IV: C. 

Geraeocormobius sylvarum; D. Thereza speciosa. Escala: 50 µm. 
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Fig. 20. Pênis em vista dorsal. A. Liogonyleptoides inermis; B. Geraeocormobius sylvarum; C. 

Deltaspidium asperum; D. Moreiranula moreirae; E. Stygnobates barbiellinii; F.Gen.nov.1 

gonyleptoides. Escala: 20 µm. 
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Fig. 21. Pênis em vista lateral. A. Proctobunoides tuberosus; B. Geraeocormobius cunhai; C. 

Acanthogonyleptes pulcher; D. Geraeocormobius sylvarum; E. Cearinus corniger; F. Stygnobates 

barbiellinii.Escala: 20 µm. 

 

 


