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1- Abstract 

Theraphosidae is the larger family within suborder Mygalomorphae, with 112 

genera and 908 species. It is considered a monophyletic group, divided into nine 

subfamilies. The subfamily Theraphosinae is restricted to America continent. It is 

characterized by the presence of a papal bulb with wide and thick embulus presenting keels, 

wide subtegulum, extending down the bulb to half of tegulum length and by the presence of 

urticating hairs type I, III and IV. The present work aims the increase of the taxonomic and 

phylogenetic subfamily knowledge, throughout the study of Homoeomma genera Ausserer, 

1871. 

Homoeomma was revised in 1972, including ten species on it. Nowadays, the genera 

has 14 species, with distribution restricted to South America (Argentina, Brazil, Colombia, 

Peru e Uruguay).  

The Homoeomma pictum holotype presents copulatory bulb and tibial apophysis of 

leg I that resemble Thrixopelma, so the species is transfered to these genus. The type of 

Homoeomma peruvianum was also examined and probably do not belong to the genus. 

Unfortunately, it was not possible to establish a new genus to this species. H. nigrum´s 

holotype, a female presenting a severed spermathecae, wasn't examined. These two species 

are considered species inquireda. 

H. stradlingi e H. strabo are established as junior-synonyms of H. familiare. And 

Homoeomma hirsutum is considered junior-synonym of H. montanum.  

The eight remaining species of Homoeomma were included in cladistic analysis, 

enclosed with Grammostola mollicoma, Magulla obesa, Maraca cabocla, Plesiopelma 
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flavohirtum, P. longisternalis, Tmesiphantes nubilus, Gen. n. sp.1. Oligoxytre caatinga 

(subfamily Ischnocolinae) was used to set the root.   

The analysis resulted in two equally parsimonic trees, with 73 steps. The strict 

consensus (75 steps) presents this topology: (Oligoxystre caatinga ((((Homoeomma 

stradlingi (H. montanum (H. brasilianum (H. uruguayensis (H. elegans H. 

villosum)))))(Maraca humile Maraca cabocla ))(Plesiopelma longisternalis Cyriocosmus 

ritae (Gen. n. simoni Gen. n. sp1 Gen. n. flavohirtum )))(Tmesiphantes nubilus 

(Grammostola mollicoma Magulla obesa )))). 

The eight species of Homoeomma do not form a monophyletic group. Three 

transferences are proposed: Homoeomma simoni and Plesiopelma flavohirtum are 

transfered to a new genus, with a new species.  Gen. N. is well supported by four 

synapomorphies. 

H. humile is the sister group of Maraca cabocla, sharing three non exclusive 

synapomorphies. The genus Maraca is considered sister group of Homoeomma. 

The six remaining species of Homoeomma form a monophyletic group with three 

non exclusive synapomorphies: a big papal bulb digitform apophysis, a 90º-135ºangle 

between embulus and bulb and males metatarsus I presenting a basal curvature. 

The females of H. brasilianum e H. elegans are described for the first time. Species 

distribution is updated and enlarged with new records. 
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2- Resumo 

A família Theraphosidae é a maior dentre as famílias da subordem Mygalomorphae, 

apresentando 112 gêneros e 908 espécies. É considerada um grupo monofilético, e está 

dividida em nove subfamílias. A subfamília Theraphosinae é restrita ao continente 

americano. É caracterizada por apresentar o bulbo com êmbolo distalmente largo e grosso, 

com presença de quilhas, e o subtegulum largo, que se estende até a metade do tegulum, e 

também pela presença de pêlos urticantes de tipo I, III e IV (Raven, 1985, Pérez-Miles et 

al. 1996).  

Homoeomma foi revisado em 1972, quando possuía um elenco de dez espécies. 

Atualmente, o gênero apresenta 14 espécies, com distribuição restrita à América do Sul 

(Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Uruguai). 

O holótipo de Homoeomma pictum possui bulbo copulador e apófise tibial da perna 

I semelhante a Thrixopelma, sendo transferido para esse gênero. O tipo da espécie 

Homoeomma peruvianum também foi examinado e este provavelmente não pertence ao 

gênero, porém, não foi possível estabelecer um novo gênero para essa espécie. O holótipo 

de H. nigrum, uma fêmea com espermateca danificada, não foi examinado. Essas duas 

espécies são consideradas species inquirenda.  

As espécies H. stradlingi e H. strabo passam a ser sinônimos-júnior de 

Homoeomma familiare. Homoeomma hirsutum é considerada sinônimo-júnior de H. 

montanum.  

Na análise cladística, foram incluídas oito espécies de Homoeomma, além das 

espécies Grammostola mollicoma, Magulla obesa, Maraca cabocla, Plesiopelma 
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flavohirtum, P. longisternalis, Tmesiphantes nubilus, Gen. n. sp.1. Para o enraizamento, foi 

utilizada Oligoxytre caatinga (Theraphosidae, Ischnocolinae). 

A análise resultou em dois cladogramas igualmente parcimoniosos, com 73 passos. 

O consenso estrito (75 passos) possui a seguinte topologia: (Oligoxystre caatinga 

((((Homoeomma stradlingi (H. montanum (H. brasilianum (H. uruguayensis (H. elegans H. 

villosum)))))(Maraca humile Maraca cabocla ))(Plesiopelma longisternalis Cyriocosmus 

ritae (Gen. n. simoni Gen. n. sp1 Gen. n. flavohirtum )))(Tmesiphantes nubilus 

(Grammostola mollicoma Magulla obesa )))). 

Apenas seis das oito espécies de Homoeomma formam um agrupamento 

monofilético. Homoeomma simoni e Plesiopelma flavohirtum foram transferidas para um 

gênero novo, junto a uma espécie nova. O Gen. n. é bem suportado por quatro 

sinapomorfias.  

Homoeomma humile é grupo-irmão de Maraca cabocla, sendo transferida para este 

gênero, compartilhando três características sinapomórficas não exclusivas. O gênero 

Maraca é grupo-irmão de Homoeomma. 

As seis espécies restantes de Homoeomma formam um grupo monofilético, com três 

sinapomorfias não exclusivas: apófise digitiforme do bulbo grande, ângulo de 90º-135º do 

êmbolo em relação ao bulbo e metatarso I dos machos curvo na base. São descritas pela 

primeira vez as fêmeas de H. brasilianum e H. elegans. A distribuição das espécies foi 

atualizada e ampliada com novos registros. 
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3- Introdução 

 
  A subordem Mygalomorphae apresenta 15 famílias, 311 gêneros e 2530 espécies 

(Platnick, 2008), e é constituída pelas aranhas caranguejeiras, aranhas de alçapão e aranhas 

tecedoras de funil (Coddington & Levi, 1991). No Brasil, ocorrem 11 famílias: 

Actinopodidae, Barychelidae, Ctenizidae, Cyrtaucheniidae, Dipluridae, Idiopidae, 

Mecicobothriidae, Microstigmatidae, Nemesiidae, Paratropididae e Theraphosidae. 

 A família Theraphosidae é a maior entre as Mygalomorphae, formada atualmente 

por 112 gêneros e 908 espécies, sendo responsável por 35% de toda a diversidade da 

subordem (Platnick, 2008). Ocorre em todas as regiões tropicais e em muitas regiões 

subtropicais do planeta (Raven, 1985). São conhecidas popularmente como aranhas 

caranguejeiras no Brasil, “tarantulas”, na América do Norte e Europa, e “baboon spiders”, 

na África. Nesta família, são encontradas as maiores aranhas, que atingem mais de 20 cm 

de comprimento. A família Theraphosidae possui uma relativa importância econômica, 

principalmente na Europa e nos Estados Unidos, onde são usadas como animais de 

estimação e criadas intensamente em cativeiros (Klaas, 2003). 

Theraphosidae é considerado um grupo monofilético, tendo como caráter 

sinapomórfico as escópulas tarsais bem desenvolvidas, em combinação com tufos 

subunguiais (Raven, 1985). A família é dividida em oitos subfamílias: Ornithoctoninae, 

com ocorrência nas regiões oriental e indiana; Thrigmopoeinae, com distribuição na região 

oriental; Harpactirinae, exclusivamente na África; Eumenophorinae, que ocorre na África e 

em Madagascar; Selenocosmiinae, distribuídas pelas regiões oriental, indiana e australiana, 

além de um gênero (Psalmopoeus) na América Central; Theraphosinae e Aviculariinae, 

restritas ao continente americano, com um registro duvidoso de Avicularia arábica (Strand, 
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1908) para o Egito (Gallon, 2008); e Ischnocolinae, que ocorre nas regiões neotropicais, 

etiópica, oriente e mediterrânea da Europa (Raven, 1985). 

A subfamília Theraphosinae é caracterizada por apresentar o bulbo com êmbolo 

distalmente largo e grosso, com presença de quilhas, subtegulum largo, que se estende até a 

metade do tegulum, e pela presença de pêlos urticantes de tipo I, III e IV (Raven, 1985, 

Pérez-Miles et al. 1996). Na análise cladística da família, Theraphosinae aparece em uma 

politomia junto à Aviculariinae, à Harpactirinae, à parte de Ischnocolinae e ao clado 

formado pelas terafosídeos com junção lábio-esternal modificada (Raven, 1985, pag. 39, 

fig. 2). 

Esta subfamília apresenta aproximadamente 30 gêneros e 400 espécies. Alguns 

gêneros foram recentemente revisados e analisados filogeneticamente, como Vitalius 

Lucas, Silva Junior e Bertani, Nhandu Lucas, Proshapalopus Mello-Leitão (Bertani, 2001), 

Cyriocosmus Simon (Fukushima et al., 2005) e Hemirrhagus Simon (Pérez-Miles, 2003). O 

presente trabalho pretende aumentar o conhecimento taxonômico e filogenético da 

subfamília, através do estudo do gênero Homoeomma Ausserer, 1871. 

Homoeomma pode ser caracterizado por aranhas de tamanho médio (entre 15 e 40 

mm). Sua principal característica diagnóstica e autapomórfica até o presente é a presença de 

uma apófise digitiforme na base do bulbo copulador dos machos (Pérez-Miles et al, 1996). 

Caracteres auxiliares têm auxiliado na identificação, como: lábio mais largo que longo com 

abundantes cúspides no terço apical; fileira ocular anterior procurva e posterior recurva; 

olhos médios iguais entre si e menores que os olhos laterais; apófise tibial da perna I é 

dupla, com ramos desiguais, dobrando-se o metatarso entre estes; pode ou não ocorrer um 

pequeno tubérculo na base do metatarso I (Gerschman de Pikelin & Schiapelli, 1972).  
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O gênero Homoeomma foi estabelecido por Ausserer em 1871, baseado na espécie 

Mygale versicolor C. L. Koch, 1842, que foi descrita com base em dois machos coletados 

na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A descrição de Homoeomma 

versicolor, muito resumida, enfatiza o fato de os quatros olhos médios serem quase do 

mesmo tamanho, originando o nome do gênero. 

Cambridge (1881) recebeu um exemplar vivo coletado na Bahia, que acabou 

morrendo ao fazer a muda. Ele considerou este exemplar uma fêmea adulta, porém não 

pode examinar a espermateca, pois esta foi danificada. Mesmo assim, pareceu-lhe que o 

exemplar pertencia à mesma espécie descrita como Homoeomma versicolor (C.L. Koch, 

1842). Sendo assim, o autor julgou necessário redescrever o macho, descrever o exemplar 

da Bahia como fêmea da espécie e renomeá-los como Homoeomma stradlingi, uma vez que 

o nome específico estava pré-ocupado por Mygale versicolor Walckenaer, 1837 [atual 

Avicularia versicolor (Walckenaer, 1837)]. 

A espécie Mygale nigra Walckenaer 1837 foi considerada sinônimo de H. 

stradlingi, resultando em Homoeomma nigra (Pocock, 1903). No mesmo ano, a espécie 

Agothostola strabo Simon 1892 é transferida para Homoeomma (Simon, 1903). 

Posteriormente, Vellard (1924) descreve um exemplar macho coletado no município 

de Catalão, em Goiás, denominando como H. humile. Em 1943, Soares & Camargo 

estabeleceram a espécie Homoeomma simoni, a partir de um exemplar também de um 

macho, coletado na margem direita do Rio das Mortes, Chavantina, Mato Grosso. 

Gerschman de Pikelin & Schiapelli (1972) realizaram o primeiro trabalho de revisão 

taxonômica do gênero por meio da análise de exemplares-tipo, apresentando figuras dos 

bulbos copuladores, das apófises tibiais, das espermatecas e de outras estruturas, além de 

elaborarem uma chave para a identificação destas espécies.  



 14

Neste trabalho, elas estabeleceram importantes mudanças taxonômicas. A sinonímia 

entre H. nigra e H. stradlingi (Pocock, 1903) foi rejeitada, H. stradlingi voltou a ser 

espécie-tipo do gênero e H. nigra foi confirmada como pertencente ao gênero, mesmo com 

sua espermateca em más condições. O gênero Calopelma Chamberlin, 1917 passa a ser 

sinônimo-júnior de Homoeomma, com as espécies Calopelma brasiliana Chamberlin, 1917 

e Calopelma moreirae Mello-Leitão, 1923 sinonimizadas, resultando em Homoeomma 

brasilianum (Chamberlin, 1917). Hapalotremus uruguayensis Mello-Leitão, 1946 e 

Tmesiphantes serratus Gerschman de Pikelin & Schiapelli, 1958 são sinonimizadas e 

transferidas para Homoeomma. Plesiopelma regina (Chamberlin, 1917) passa a ser 

sinônimo-júnior de H. strabo (Simon, 1892). Além disso, as espécies Tmesiphantes elegans 

Gerschman de Pikelin & Schiapelli, 1958, Tmesiphantes montanus Mello-Leitão, 1923 e 

Grammostola familiaris (Bertkau, 1880) também são transferidas para Homoeomma. 

Em 1973, Gerschman de Pikelin & Schiapelli, através da revisão taxonômica de 

gêneros da subfamília Ischnocolinae, transferiram Hapalopus pictus Pocock, 1903 para o 

gênero Homoeomma.  

Recentemente, Pérez-Miles et al (1996) removeram o gênero Butantania Mello-

Leitão, 1935 da sinonímia com Dryptopelma Simon, 1889 (estabelecida por Raven, 1985), 

transferindo B. hirsuta para o gênero. Pérez-Miles & Locht (2003) revisaram Hemirrhagus 

Simon, 1903 e transferiram Hemirrhagus peruvianus Chamberlin, 1916 para Homoeomma. 

Até o momento, o gênero possui 14 espécies descritas, todas com ocorrência na 

América do Sul, sendo dez espécies brasileiras: H. brasilianum (Chamberlin, 1917), H. 

familiare Bertkau, 1880, H. hirsutum (Mello-Leitão, 1935), H. humile Vellard, 1924, H. 

montanum (Mello-Leitão, 1923), H. nigra (Walckenaer, 1837), H. simoni Soares & 

Camargo, 1948, H. strabo (Simon, 1892), também com registro para Colômbia, H. 
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stradlingi O.P.-Cambridge, 1881 e H. villosum (Keyserling, 1891). H. peruvianum 

(Chamberlin, 1916) e H. pictum (Pocock, 1903) ocorrem no Peru, H. elegans (Gerschman 

& Schiapelli, 1958) na Argentina e H. uruguayensis (Mello-Leitão, 1946) na Argentina e 

Uruguai. 

O gênero Homoeomma é composto por aranhas de tamanho médio (entre 15 e 40 

mm). Sua principal característica diagnóstica e autapomórfica até o momento é a presença 

de uma apófise digitiforme na base do bulbo copulador dos machos (Pérez-Miles et al, 

1996). As espécies deste gênero apresentam o lábio mais largo do que longo, com 

abundantes cúspides no terço apical; fileira ocular anterior procurva e posterior recurva; 

olhos médios iguais entre si e menores que os olhos laterais. A apófise tibial da perna I é 

dupla, com ramos desiguais, dobrando-se o metatarso entre estes; pode ou não ocorrer um 

pequeno tubérculo na base do metatarso I (Gerschman de Pikelin & Schiapelli, 1972).  

A biologia das espécies de Homoeomma é praticamente desconhecida. Pérez-Miles et al. 

(1993) realizaram um estudo com a fauna de aranhas migalomorfas da Sierra de las 

Animas, Maldonado, Uruguai e detectaram que Homoeomma uruguayensis (Mello-Leitão, 

1946) foi a espécie dominante, sendo capturada principalmente sob rochas. Esta espécie foi 

caracterizada como ótima escavadora, podendo viver em tocas subterrâneas por muito 

tempo, pois freqüentemente estas tocas não possuem aberturas aparentes (Pérez-Miles, 

1993). 
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4- Objetivos 

 

• Revisar as espécies do gênero Homoeomma Ausserer, 1871, redescrever espécies já 

conhecidas dentro de um enfoque atualizado, descrever novas espécies e transferir 

espécies pertencentes a outros gêneros; 

 

• Estudar as relações filogenéticas entre as espécies do gênero;  

 

• Elaborar uma chave dicotômica para identificação das espécies; 

 

• Mapear a distribuição geográfica das espécies. 
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8- Conclusões 

 

1- O gênero Homoeomma passa a ter três sinapomorfias não exclusivas: apófise 

digitiforme do bulbo grande, ângulo de 90º-135º do êmbolo em relação ao bulbo e 

metatarso I dos machos curvo na base. 

2- Homoeomma strabo e Homoeomma stradlingi são considerados sinônimos-júnior 

de Homoeomma familiare. 

3- Homoeomma hirsutum é considerado sinônimo-júnior de Homoeomma montanum. 

4- São descritas as fêmeas de Homoeomma brasilianum e Homoeomma elegans. 

5- Homoeomma humile é transferida para o gênero Maraca. 

6- Homoeomma pictum é tranferida para o gênero Thrixopelma. 

7- Um gênero novo é estabelecido, contendo as espécies Homoeomma simoni e 

Plesiopelma flavohirtum, além de uma espécie nova. O Gen. n. possui quatro 

sinapomorfias: afilamento abrupto do êmbolo, projeção dentiforme mediana do 

êmbolo grande, nódulo basal do metatarso I triangular e espermateca cilíndrica 

nodular. 

8- O gêmero Homoeomma passa a ter oito espécies, sendo duas delas consideradas 

species inquirenda: Homoeomma nigrum e H. peruvianum. 

9- Maraca é grupo-irmão de Homoeomma, compartilhando o êmbolo grosso com 

quilha distal e a espermateca com receptáculos tão alto quanto largos. 
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