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I. Resumo 

Os primeiros trabalhos em desenvolvimento embrionário de opiliões tiveram início no final do 

século XIX, enfocando principalmente espécies holárticas, e desde o final da década de 1970 o 

assunto não foi mais abordado. Visando retomar este tema com um componente comparativo, 

o presente estudo objetivou a descrição do desenvolvimento embrionário de quatro subfamílias 

de Gonyleptidae (Opiliones Laniatores), a saber: Caelopyginae (Ampheres leucopheus), 

Goniosomatinae (Goniosoma proximum e Goniosoma spelaeum), Mitobatinae (Longiperna 

zonata e Promitobates ornatus) e Progonyleptoidellinae (Iporangaia pustulosa). Dados 

adicionais obtidos para outras espécies foram incluídos com fins comparativos. O 

desenvolvimento dos embriões foi acompanhado através de fotografias digitais diárias de ovos 

em diversas desovas de cada espécie. 

Ovos de ambas as espécies de Goniosomatinae (que apresentam cuidado materno das 

desovas) são depositados com aproximadamente 1,5 – 1,6 mm, atingindo 2,1 mm em G. 

proximum e 2,3 mm in G. spelaeum próximos à eclosão, ao passo que em A. leucopheus e I. 

pustulosa (que apresentam cuidado paterno) apresentam 1,13 mm e 1,30 mm logo após a 

deposição, e 1,35 mm e 1,59 mm próximos à eclosão, respectivamente. 

Foram observadas e descritas diferenças entre as espécies estudadas pelo presente, tanto na 

coloração do vitelo e transparência do córion como em características morfológicas e na 

seqüência de eventos, em especial no padrão de pigmentação. 

A duração do período embrionário foi de 29-56 dias em A. leucopheus, 35-66 dias em I. 

pustulosa, 31–48 dias em G. proximum, 29–54 dias em G. spelaeum, 43-64 dias em L. zonata 

e 35-55 dias in P. ornatus. Dentre as espécies estudadas a duração relativa de cada fase 

variou bastante, com a clivagem correspondendo a 3-4% do período embrionário, a formação 

da banda germinativa a 9-14%, a metamerização do prossoma a 3-13%, a inversão do embrião 

a 21-38%, a organogênese larval a 22-42% e a fase larval no ovo a 7-28%. 
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II. Abstract 

The first studies concerning the embryonic development of harvestmen started in the late XIX 

century, mostly concerning holarctic species, and the last studies appeared during the late 

1970s. Aiming at filling a gap of more than 30 years in the study of embryology of harvestmen, 

and adding a comparative component, this study focused on the embryonic development of 

species of four subfamilies of Gonyleptidae harvestmen (Laniatores), namely Caelopyginae 

(Ampheres leucopheus), Goniosomatinae (Goniosoma proximum and Goniosoma spelaeum), 

Mitobatinae (Longiperna zonata and Promitobates ornatus) and Progonyleptoidellinae 

(Iporangaia pustulosa). Additional data acquired for other species is also included for 

comparison purposes. The embryonic development was followed in the field, by taking daily 

photographs of different eggs from a number of egg batches during about two months. 

Eggs of both species of the subfamily Goniosomatinae (which present maternal care of 

batches) are laid with ca. 1.5 – 1.6 mm in diameter, reaching ca. 2.1 mm in G. proximum and 

2.3 mm in G. spelaeum near hatching, whereas recently laid eggs of A. leucopheus and of I. 

pustulosa (which present paternal care) have approximately 1.13 mm and 1.30 mm in diameter, 

respectively, reaching diameters of about 1.35 mm and 1.59 mm, respectively, close to 

hatching. 

Differences concerning yolk coloration and eggshell transparency were observed and are 

described for the presently studied species, as well as differing morphological features and 

sequence of events, particularly in reference to the pigmentation pattern. 

The duration of the embryonic phase was 29-56 days in A. leucopheus, 35-66 days in I. 

pustulosa, 31–48 days in G. proximum, 29-54 days in G. spelaeum, 43-64 days in L. zonata and 

35-55 days in P. ornatus. Amongst the species studied herein relative durations are quite 

variable, with cleavage corresponding to 3-4% of the embryonic development, germ band 

formation to 9-14%, prosoma metamerization to 3-13%, the inversion of the embryo to 21-38%, 

larval organogenesis to 22-42% and the larval phase in the egg to 7-28%.
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1  Introdução 

1.1  Desenvolvimento Embrionário 

Nos animais multicelulares, o hiato entre a fertilização do óvulo e o nascimento do 

animal constitui o período embrionário. No início deste período o ovo fertilizado, ou 

zigoto, sofre sucessivas divisões mitóticas, em um processo sujeito à regulação 

genética, denominado clivagem (Gilbert 1995). 

Dentre os diversos grupos animais, diferentes tipos de clivagem podem ocorrer, 

dependendo principalmente da quantidade e localização do vitelo no ovo e de fatores 

citoplasmáticos que influenciam o ângulo e ritmo de formação do fuso mitótico 

(Bowder et al 1991). A quantidade e localização do vitelo determinam em que porção 

do zigoto ocorrerão as primeiras divisões mitóticas, bem como o tamanho relativo das 

células formadas por estas divisões, denominadas blastômeros. Desse modo, 

essencialmente dois tipos de clivagem foram reconhecidos, a clivagem completa ou 

holoblástica, na qual o sulco de clivagem estende-se através de todo o ovo, e a 

clivagem incompleta ou meroblástica, na qual somente parte do citoplasma do zigoto 

sofre clivagem (Gilbert 1995). 

A clivagem completa ocorre em ovos com pouco vitelo, e em duas situações distintas: 

ovos com vitelo escasso e distribuído uniformemente, denominados isolécitos ou 

oligolécitos, e ovos em que uma pequena quantidade de vitelo concentra-se em um 

dos pólos do ovo, denominados mesolécitos (ou moderadamente telolécitos). Nesses 

casos, a sobreposição dos fatores de formação do fuso mitótico sobre a ação 

repressora do vitelo pode ser observada, resultando em diferentes padrões de 

clivagem. Ovos mesolécitos ocorrem em todos os grupos de anfíbios, e a simetria da 

clivagem de tais ovos é radial; em ovos oligolécitos, entretanto, a clivagem é 

fortemente influenciada pela formação dos fusos mitóticos, e a clivagem de tais ovos 

pode ter simetria radial (como nos equinodermos), espiral (nos anelídeos, platelmintos, 

nematelmintos e na maioria dos moluscos), bilateral (nas ascídias) ou rotacional (nos 

mamíferos) (Gilbert 1995).  

Ovos com grande quantidade de vitelo apresentam clivagem incompleta, e neste caso 

o vitelo pode estar localizado densamente em um dos pólos dos ovos, sendo estes 

denominados telolécitos, ou centralizado no interior dos ovos, sendo estes chamados 

então de centrolécitos. A clivagem de ovos telolécitos pode ter simetria bilateral - como 

observado nos moluscos cefalópodes - ou rotacional, uma forma específica de 

clivagem bilateral observada nos grupos de “répteis”, peixes e aves; ovos centrolécitos 

apresentam clivagem superficial, sendo a forma observada para a maior parte dos 

grupos de artrópodes (Gilbert 1995). 
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Como mencionado, ovos centrolécitos apresentam grande quantidade de vitelo em 

posição central, sendo este envolvido por uma fina camada de periplasma, por sua vez 

envolta pela membrana vitelínica e, externamente, o córion produzido pelo útero 

materno. O núcleo zigótico situa-se entre o vitelo e o periplasma, circundado por uma 

porção de citoplasma não isolada por uma membrana celular. Este tipo de estrutura do 

ovo dá origem, como discutido, a uma forma de clivagem conhecida como 

meroblástica superficial, na qual o núcleo sofre uma série de divisões mitóticas 

originando grande número de cópias sem formar membranas celulares, e tais núcleos 

migram, recobrindo o vitelo em uma fina camada, formando a chamada blastoderme 

sincicial (Daly et al 1998). Estudos efetuados com Drosophila sp. sugerem que até 

este momento todos os processos são controlados por produtos gênicos maternos, 

sendo que somente após a formação da blastoderme sincicial tem início a atuação dos 

genes do embrião. A formação de membranas celulares envolvendo os núcleos e 

parte da matriz citoplasmática dá origem à chamada blastoderme celular, na qual uma 

camada única de blastômeros envolve o vitelo (Gilbert 1995).  

A etapa seguinte no desenvolvimento dos embriões é a gastrulação, momento em que 

as células originadas no processo de clivagem migram para formar camadas celulares 

organizadas, os folhetos germinativos, e a gástrula formada por este processo 

apresenta duas camadas germinativas (Bowder et al 1991). Nos metazoários com 

simetria bilateral, assim como em alguns de simetria radial (como os ctenóforos), uma 

terceira camada germinativa surge entre a ectoderme, a camada celular externa, e a 

endoderme, a camada interna. Este folheto germinativo recebe o nome de 

mesoderme, e sua origem e forma de segregação variam dentre os diversos grupos de 

metazoários (Gilbert 1995). 

A formação da banda germinativa nos artrópodes ocorre no início da gastrulação, com 

um engrossamento da camada de blastômeros ventralmente na linha mediana, 

formando uma camada de células “colunares” que constituem o sítio germinativo, ao 

passo que as demais células blastodérmicas formam uma fina membrana envolvendo 

o vitelo. Ao mesmo tempo, ocorre a migração das células sexuais da região posterior 

para o sítio germinativo, e em seguida a porção membranosa da blastoderme se 

diferencia na serosa e no âmnio, cobrindo o vitelo e se dobrando de forma a envolver 

a banda germinativa em formação (Yoshikura 1975).  

Embora a ectoderme e a endoderme constituam tecidos epiteliais assim que são 

formados, a mesoderme pode ou não ter organização epitelial, e o modo de 

segregação da mesma tem relação direta com a estrutura e formação da cavidade 

celomática. A mesoderme epitelial origina-se sob a forma de desdobramentos da 

parede do arquêntero, que posteriormente se destacam formando um compartimento 
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celomático independente, por um processo denominado enterocelia, tendo portanto 

origem endodérmica. Uma mesoderme não-epitelial, também chamada de 

mesênquima, pode ter origem ectodérmica ou endodérmica, e é constituída por células 

independentes localizadas na blastocele ou, na ausência de uma, comprimidas entre a 

ectoderme e a endoderme. Em animais nos quais a mesoderme está destinada a 

formar um celoma (celomados) esta aparece sob a forma de um mesênquima para 

posteriormente se diferenciar no epitélio celomático (Gilbert 1995). 

Uma vez estabelecidas as camadas germinativas, tem início a organogênese (ou 

morfogênese), um complexo processo que envolve a migração e interação das células 

dos folículos embrionários na formação dos tecidos e órgãos do animal (Gilbert 1995). 

A diferenciação das células das camadas germinativas durante a morfogênese é 

extremamente específica, e foi bastante conservada ao longo da evolução dos 

metazoários. Assim, cada folículo embrionário originado na gastrulação se diferencia 

em um epitélio dos adultos: a ectoderme dá origem à epiderme, a mesoderme se 

diferencia em mesotélio e a endoderme se torna a gastroderme (Bowder et al 1991). A 

epiderme envolve o corpo secretando a cutícula, e grande parte do sistema nervoso 

surge da camada epidérmica, e por vezes está restrito à mesma. O mesotélio se 

alinha com o celoma e forma a musculatura, o tecido conjuntivo (ossos, tendões, etc.), 

as células sangüíneas e diversos órgãos (como o coração e os rins), e em conjunto 

com os gametas, as gônadas. A gastroderme produz o revestimento do tubo digestivo 

e seus órgãos associados (pâncreas, fígado, etc.) (Gilbert 1995). 

1.2  Opiliões 

A ordem Opiliones inclui aracnídeos caracterizados pela fusão parcial entre o 

prossoma e o opistossoma, pela presença de um par de glândulas repugnatórias na 

lateral anterior do corpo, e pela existência de um pênis, nos machos (para 

transferência de espermatozóides diretamente para a abertura genital feminina), e de 

um ovipositor, nas fêmeas (para postura dos ovos sobre ou dentro do substrato) 

(Shultz & Pinto-da-Rocha 2007). Opiliões geralmente são encontrados em ambientes 

úmidos, e têm sido considerados como onívoros com tendências predatórias, tendo os 

mais variados itens sido observados em sua dieta: animais vivos (diretamente 

capturados ou adquiridos de outros predadores), restos de animais mortos e em 

decomposição, fungos e até material vegetal (Hillyard 2005). 

São reconhecidas atualmente quatro subordens: Cyphophthalmi, Eupnoi, Dyspnoi e 

Laniatores (Giribet et al 2002), embora algumas vezes Eupnoi e Dyspnoi sejam 

reunidos na subordem Palpatores (Shultz 1998), ou os Cyphophthalmi e os Palpatores 

reunidos na subordem Cyphopalpatores (Martens 1976; Martens et al 1981). 



 4

Cyphophthalmi é um grupo pequeno (um pouco mais de 100 espécies) de opiliões de 

porte reduzido semelhantes a ácaros, de ocorrência esparsa pelo mundo. As ordens 

Eupnoi e Dyspnoi incluem aproximadamente 2500 espécies registradas por todo o 

planeta, mas concentradas na região temperada holártica. A subordem Laniatores 

apresenta cerca de 3800 das 6000 espécies descritas para a ordem, também 

distribuídas por todo o globo, mas concentradas nas regiões tropicais, sendo 

particularmente especiosos na região neotropical (Machado et al 2007, Shultz & Pinto-

da-Rocha 2007, Giribet & Kury 2007).  

Como esperado, a maior parte dos estudos em desenvolvimento de opiliões 

considerou espécies das subordens Eupnoi e Dyspnoi do hemisfério norte (Pinto-da-

Rocha et al 2007), sendo que os Laniatores, especialmente da região neotropical, 

somente a partir da década de 1990 têm sido estudados mais detalhadamente, porém 

com grande intensidade (Gnaspini 1995, 1996; Machado & Oliveira 1998, Machado & 

Raimundo 2001, Willemart 2001, Machado 2002, Hara et al 2003; Gnaspini et al 2004, 

Machado et al 2004, Willemart & Gnaspini 2004). Até há pouco tempo, somente 35 

espécies (2 Cyphophthalmi, 11 Eupnoi, 12 Dyspnoi e 10 Laniatores) foram o foco de 

estudos ontogenéticos. Recentemente, entretanto, foi publicado um compêndio das 

informações conhecidas acerca da ordem Opiliones (Pinto-da-Rocha et al 2007), 

incluindo um resumo dos conhecimentos acerca dos embriões e seu desenvolvimento 

nas espécies desta ordem (Gnaspini 2007). 

O ciclo de vida dos opiliões compreende, basicamente, duas fases distintas: o período 

embrionário, cujo desenvolvimento ocorre dentro do ovo, e a fase pós-embrionária, 

que tem início logo após a saída da larva e segue até o final da vida do aracnídeo. Por 

sua vez, o desenvolvimento pós-embrionário pode ser dividido nas fases larval, ninfal 

e adulta. A larva emerge do ovo e muda para o primeiro ínstar ninfal, e a fase adulta é 

atingida após um número variável de ecdises (Gnaspini 2007).  

Com exceção dos Cyphophtalmi, nos quais a transferência de esperma parece se dar 

por meio de um espermatóforo depositado no substrato por um espermatopositor 

(Karaman 2005), os demais representantes da ordem Opiliones apresentam um órgão 

exclusivo para a transferência direta de esperma (o pênis), como mencionado (Shultz 

& Pinto-da-Rocha 2007). A fertilização dos ovos em opiliões ocorre na saída do 

ovipositor no momento da deposição dos ovos, tendo início então o desenvolvimento 

do embrião (Machado & Macías-Ordóñez 2007). Embora em geral não exista micrópila 

em aracnídeos (sendo a fertilização do ovo anterior à formação do córion e da 

membrana vitelina), Hölm (1947) observa que Opilio parietinus apresenta uma 

estrutura que descreveu como sendo “muito provavelmente uma micrópila”. 
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O local de deposição dos ovos varia de acordo com a morfologia do ovipositor, sendo 

que as fêmeas dos Eupnoi, que apresentam ovipositor longo, depositam seus ovos em 

buracos e frestas de troncos e rochas (Immel 1955 , Juberthie 1964, Tischler 1967) 

enquanto que representantes das subordens Dyspnoi e Laniatores aderem seus ovos 

ao substrato aberto [folhas, troncos, rochas, etc.] (Juberthie 1965, Avram 1973, 

Gnaspini 1995, 1996, Willemart 2001, Machado et al 2004, Willemart & Gnaspini 

2004). Ademais, enquanto algumas espécies depositam ovos isolados em locais 

afastados entre si em diversos eventos de oviposição (Willemart 2001), outras 

depositam seus ovos em grande quantidade em desovas aglomeradas (Gnaspini 

1995, Machado et al 2004). Algumas espécies depositam desovas cobertas por muco, 

enquanto em outras este não está presente, e os ovos podem estar soltos ou 

enterrados no substrato (Immel 1955), aderidos a superfícies ou ainda em partes ocas 

de plantas (criadas por insetos) e outras cavidades naturais (Tischler 1967). 

Nos Laniatores, espécies que depositam ovos isolados por vezes cobrem os ovos 

parcialmente com detritos e os abandonam (o que parece ser a condição plesiomórfica 

para a subordem) (Willemart 2001), enquanto que as espécies que depositam grandes 

desovas em geral apresentam alguma forma de cuidado parental (Gruber 1993, 

Ramires & Giaretta 1994, Gnaspini 1996, Machado & Oliveira 1998, Machado 2002, 

Machado & Macías-Ordóñez 2007). Nessas espécies, um dos pais permanece no local 

de oviposição cuidando dos ovos até sua eclosão e, muitas vezes, até que as ninfas 

dispersem. Geralmente, o cuidado é efetuado pela fêmea, podendo o macho se retirar 

imediatamente após a cópula ou permanecer junto à fêmea até a deposição dos ovos 

(possivelmente como garantia de paternidade) (Gnaspini 1995; Machado & Raimundo 

2001; Willemart & Gnaspini 2004). Existem alguns casos registrados de cuidado 

paterno, entretanto, nos quais o macho seleciona um local de cópula que já servirá de 

sítio para a desova, e nestes casos a fêmea abandona a área logo após a deposição 

dos ovos enquanto o macho permanece guardando os mesmos, tendo sido sugerido 

que a presença e quantidade de ovos serviriam como atrativo para outras fêmeas 

(Hara et al 2003; Machado et al 2004).  

O número de desovas que uma fêmea deposita em sua vida, bem como o número de 

ovos por desova, variam inclusive entre espécies de um mesmo grupo taxonômico. 

Em Goniosoma spelaeum, não foram observadas duas deposições de ovos por uma 

mesma fêmea (Gnaspini 1995), e Machado & Oliveira (1998) notaram que raramente 

uma fêmea de Goniosoma longipes põe ovos mais de uma vez durante sua vida, 

enquanto Willemart & Gnaspini (2004) observaram diversas fêmeas de Goniosoma 

albiscriptum que depositaram ovos duas vezes e, inclusive, algumas que puseram 

ovos três vezes em sua vida.  
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1.3  Embriologia de Opiliões 

1.3.1  Histórico 

Balbiani (1872) foi o pioneiro na embriologia de opiliões, examinando uma espécie 

indeterminada que ele denominou Phalangium. Embora tenha descrito os ovos iniciais 

e apresentado figuras de embriões nas fases finais e de larvas, trata-se de uma 

extensa descrição da morfologia de opiliões, sendo apenas parte referente à 

embriologia, e ainda assim só à fase final do desenvolvimento embrionário. Quatorze 

anos depois, Henking (1886) publicou a primeira parte de um artigo sem continuação, 

também com uma espécie não-identificada, mas não descreveu com detalhes a 

embriologia dos animais, e sua principal contribuição foi a de notar que os ovos 

aumentam em volume, por absorção de água, no início do período embrionário. 

Embora de pouca relevância no conhecimento atual sobre o desenvolvimento 

embrionário de opiliões, estes estudos resultaram no surgimento de uma linha de 

pesquisas que floresceu na década de 1890, com os trabalhos de Jaworowski (1891), 

Faussek (1888, 1891, 1892), Purcell (1892) e Schimkewitsch (1898).  

Jaworowski (1891) comparou a formação e desenvolvimento dos apêndices em alguns 

aracnídeos e insetos, sem comentários específicos sobre opiliões exceto a inclusão de 

Phalangium no grupo de estudo. Faussek (1888, 1891) referiu-se à espécie que 

trabalhou como Phalangium cornutum, e descreveu a formação da placa genital a 

partir dos folhetos germinativos e alguns aspectos da clivagem e formação da banda 

germinativa, tendo traduzido seu próprio trabalho no ano seguinte para o inglês 

(Faussek 1892). Com um enfoque mais específico, Purcell (1892) descreveu a 

construção dos olhos em embriões de um opilião que denominou Leiobunum 

hemisphaericum. O trabalho de Schimkewitsch (1898) compilou os conhecimentos 

sobre o assunto até então, além de descrever brevemente o desenvolvimento do 

sistema digestivo de alguns aracnídeos. Após este período, quase cinco décadas se 

passaram antes que o estudo do desenvolvimento embrionário em opiliões fosse 

retomado. 

O primeiro estudo mais detalhado do desenvolvimento embrionário em opiliões foi 

conduzido por Hölm (1947) com Opilio parietinus (De Geer 1778) (Phalangiidae, 

Eupnoi), apresentando figuras detalhadas de diversos estágios, porém tratando do 

processo de desenvolvimento de uma forma contínua e sem grande preocupação em 

classificar etapas. Pabst (1953) estudou a biologia de diversos Trogulidae (Dyspnoi) 

da Europa meridional, traçando alguns comentários sobre deposição e tamanho de 

ovos e duração do período embrionário. Dois anos depois, Immel (1955) discutiu a 

biologia reprodutiva de Platybunus bucephalus (C.L. Koch 1835) (Phalangiidae, 

Eupnoi), com algumas considerações sobre a embriologia da espécie. Em seguida, 
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Pfeifer (1956) trabalhou com a ecologia e a sistemática larval de opiliões, e a parte 

referente à embriologia discute principalmente condições de manutenção dos ovos e 

tempos de eclosão, bem como a morfologia larval dos grupos. No ano seguinte, em 

um artigo belamente ilustrado, Winkler (1957) discorreu detalhadamente sobre as 

mudanças na morfologia externa em embriões de Phalangium opilio Linnaeus 1758 e 

Lacinius ephippiatus (C.L. Koch 1835) (Phalangiidae, Eupnoi), bem como sobre o 

desenvolvimento das cavidades celomáticas, do sistema nervoso, da musculatura e do 

coração, além do processo de formação da boca e das quelíceras. Ainda no mesmo 

ano, Moritz (1957) publicou uma extensa descrição das mudanças na morfologia 

externa durante o desenvolvimento embrionário em Platybunus triangularis Herbst 

(Phalangiidae, Eupnoi), bem como da formação do intestino médio e do esboço 

genital. Este autor publicou também uma continuação (Moritz 1959), descrevendo 

detalhadamente a formação da glândula coxal em Phalangium opilio, com ilustrações 

de sua estrutura e histologia. 

Em 1960, Juberthie mostrou a ação da temperatura sobre a mortalidade e duração do 

desenvolvimento embrionário em Odiellus gallicus Simon 1879 (Phalangiidae, Eupnoi). 

Em trabalhos subseqüentes, esse autor incluiu ainda descrições detalhadas do 

desenvolvimento embrionário em O. gallicus, o qual dividiu em 5 fases, e discutiu suas 

diferenças em relação ao desenvolvimento dos embriões em outras espécies 

(Juberthie 1964, 1965). Cabe ainda mencionar, na década de 1960, o trabalho de 

Tischler (1967) com Mitopus morio (Fabricius 1799) (Phalangiidae, Eupnoi), 

descrevendo o local de desova, a influência da temperatura na mortalidade dos ovos e 

duração do período embrionário e presença de diapausa em ovos de inverno. 

A primeira espécie da subordem Laniatores a ter sido estudada em detalhes foi 

Pachylus quinamavidensis Muñoz 1969 (Pachylinae Gonyleptidae), por Muñoz-Cuevas 

(1971), utilizando o esquema de subdivisão proposto por Juberthie (1964) para 

descrever as etapas do desenvolvimento embrionário. Este autor ainda publicou uma 

análise comparativa do desenvolvimento de embriões de P. quinamavidensis com os 

de alguns anelídeos e outros artrópodes, discutindo aspectos histológicos e 

anatômicos (Muñoz-Cuevas 1973). Ainda em 1973, Avram publicou um artigo sobre o 

desenvolvimento embrionário e pós-embrionário de Paranemastoma silii (Herman) 

(Nemastomatidae, Dyspnoi), no qual comenta sobre a postura dos ovos e descreve 

sucintamente o desenvolvimento dos embriões. 

Compilando conhecimentos da literatura, Anderson (1973) comparou o 

desenvolvimento embrionário de aracnídeos, incluindo opiliões, ao de anelídeos e 

outros artrópodes, enquanto Yoshikura (1975) sumarizou e comparou os 
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conhecimentos sobre embriologia em aracnídeos. Esta é a base que forma o vulto do 

conhecimento atual sobre o desenvolvimento embrionário na ordem Opiliones. 

1.3.2  Descrição 

O tamanho dos ovos varia entre grupos e até mesmo espécies, estando geralmente 

entre 0,5 mm e 2,3 mm. No início da fase embrionária os ovos crescem em tamanho e 

peso, absorvendo a água do ar (necessitando, portanto, de alta umidade relativa) e/ou 

do muco que rodeia os ovos [quando for o caso] (Henking 1886; Immel 1955; Juberthie 

1964, 1965). 

Há discrepâncias nos esquemas de subdivisão do período embrionário propostos na 

literatura (Hölm 1947; Winkler 1957; Juberthie 1964; Muñoz-Cuevas 1971), e enquanto 

o trabalho de Hölm parece tratar do processo de desenvolvimento de uma forma 

contínua, o trabalho de Winkler se destaca por dividir o período embrionário em 7 

etapas (A – G, sendo a última a fase larval), em contraposição às cinco etapas 

descritas por Moritz (1957, 1959) e Juberthie (1960, 1964, 1965). Uma vez que a 

organogênese larval é a última fase do desenvolvimento embrionário, alguns autores 

(C. Juberthie, A. Muñoz-Cuevas e colegas) preferiram considerar a fase embrionária 

como terminando com a formação da larva ainda dentro do ovo e com o início dos 

batimentos cardíacos (e.g., Muñoz-Cuevas 1971). Desse modo, a fase larval ainda 

dentro do ovo, considerada por alguns autores como uma sexta etapa do 

desenvolvimento embrionário, pode durar dias. 

Balbiani (1872) já descreveu o ovo inicial, no qual o zigoto é circundado por duas 

membranas: um córion delgado, no exterior, e uma membrana vitelina mais grossa, 

interiormente. A clivagem (Fase I, segundo Juberthie 1964) em opiliões é superficial, e 

descrições da literatura incluem a formação de uma blastoderme celular a partir de 

uma massa germinativa íntegra com cerca de oito núcleos dispersos, o surgimento da 

ectoderme por delaminação e a formação da endoderme a partir das celas da 

blastoderme, os espaços “ocos” presentes durante todo o desenvolvimento 

embrionário (Faussek 1891; Hölm 1947). Foi observado um engrossamento 

secundário da membrana vitelínica pela formação de uma nova camada cuticular 

secretada pela ectoderme, seguido do surgimento, pela multiplicação das células 

ectodérmicas, do disco germinativo no pólo vegetal do embrião. Como a nova camada 

de células basais representa a mesoderme, esta tem origem ectodérmica (Faussek 

1892). A formação da banda germinativa (Fase II, segundo Juberthie 1964) não foi 

elucidada em termos estruturais, tendo sido observada em alguns casos como o 

surgimento de uma pequena mancha alongada na periferia da blastoderme (Hölm 

1947, Juberthie 1964, Muñoz-Cuevas 1971). 
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Em seguida, na fase de metamerização do prossoma (Fase III, segundo Juberthie 

1964), ocorre a condensação de material celular na face ventral do embrião, com o 

aparecimento, sob a forma de protuberâncias pares (em número de seis), dos 

primórdios apendiculares do prossoma (Hölm 1947, Winkler 1957). Após isso, formam-

se as placas cefálica e anal, respectivamente nas regiões anterior e posterior do 

embrião. Durante esta etapa ocorre também a segmentação do embrião em 6 somitos, 

os somitos do prossoma (Juberthie 1964; Muñoz-Cuevas 1971). 

Na fase de inversão do embrião (Fase IV, segundo Juberthie 1964) aparecem os 

somitos abdominais e se formam as pregas oculares, e começa a aparecer, sob a 

forma de elevações ventrais pares em cada metâmero, o sistema nervoso. As 

quelíceras aproximam-se da linha médio-anterior, e entre as mesmas se origina o 

orifício bucal. Os apêndices atingem desenvolvimento total e em suas extremidades 

formam-se as garras, tendo início o processo de pigmentação do embrião. Como 

conseqüência da inversão do embrião, ocorre um reforçamento da parte médio-ventral 

dos primeiros esternitos nos primórdios das pernas III e IV, e o primórdio da placa 

genital é deslocado para frente (Juberthie 1964, Muñoz-Cuevas 1971). 

A fase da organogênese larval (Fase V, segundo Juberthie 1964) inclui a formação do 

ceco digestivo e a diferenciação dos olhos e do coração, bem como um aumento 

gradual da pigmentação dos tecidos. Nesta etapa o sistema nervoso desenvolve-se, a 

partir de um leve estreitamento nos artículos, e se concentra originando os gânglios 

supra e subesofágicos (Muñoz-Cuevas 1971). Quando presente na espécie, é nesta 

fase que se forma, no centro do prossoma entre as quelíceras, o dente de eclosão 

(Immel 1955). 

Após o primeiro batimento cardíaco (início do período larval = Fase VI, segundo 

Juberthie 1964), a pigmentação dos tecidos é acentuada e têm lugar os processos 

preparatórios para a eclosão (Muñoz-Cuevas 1971), por movimentações corpóreas e 

com a ajuda do dente do ovo (quando presente) e das quelíceras, e, após a larva ter 

emergido do ovo, a subseqüente ecdise para o primeiro ínstar ninfal. 

A duração do período embrionário geralmente leva entre 30 e 60 dias (Immel 1955, 

Muñoz-Cuevas 1971, Willemart & Gnaspini 2004), porém é fortemente dependente de 

variação sazonal e temperatura (Faussek 1892, Juberthie 1964, Avram 1973, Muñoz-

Cuevas 1971). Por exemplo, em Paranemastoma sillii, uma espécie de clima 

temperado, a taxa de eclosão dos ovos caiu de 95% por volta dos 18 °C para 0% a 20 

- 21 °C (Avram 1973). A fase embrionária de Odiellus gallicus, outra espécie do 

hemisfério norte, durou 162 dias a 6 °C, 146 dias a  7 °C, e 84 dias a 11,5 °C, sendo as 

temperaturas letais mínima e máxima 0 °C e 20 °C, r espectivamente, e nenhuma 

mortalidade foi observada entre 6 e 11,5 °C (Jubert hie 1960). Em outro Eupnoi da 
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família Phalangiidae com ampla distribuição, Phalangium opilio, o desenvolvimento 

dos embriões é fortemente retardado em temperaturas baixas, sendo inviável a 10 °C 

mesmo decorridos 250 dias, ao passo que apresenta duração de 129 dias a 15 °C, 40 

dias a 20 °C, e 30 dias a 25 °C (Bachmann & Schaefe r 1983). Em Pachylus 

quinamavidensis, um membro da subordem Laniatores encontrado na zona subtropical 

andina (e estudado em laboratório, na França), o desenvolvimento levou 70 dias a 12 

°C e 37 dias a 20 °C; com desenvolvimento anormal a baixo de 8 °C e acima de 25 °C; 

e não houve qualquer desenvolvimento a 5°C (Muñoz-C uevas 1971).  

Foi observada diapausa em ovos de inverno de diversas espécies, sendo por vezes 

parte essencial do desenvolvimento dos embriões. Faussek (1892) observou que os 

ovos de Opilio parietinus morrem se mantidos à temperatura ambiente: eles precisam 

passar pela baixa temperatura de um inverno e depois continuar seu desenvolvimento 

no solo. Os ovos de diversas espécies de clima temperado também passam por um 

período de hibernação, como as espécies Leiobunum rotundum, Mitopus morio, 

Nemastoma lugubre, Oligolophus spp., Opilio parietinus (que hiberna por 4-5 meses), 

e Phalangium opilio (Kästner 1935; Pfeiffer 1956; Phillipson 1959; Tischler 1967; 

Bachmann & Schaeffer 1983). Em contraposição, os Trogulidae reproduzem-se 

durante todo o ano, sendo que ovos postos antes do inverno hibernam, e os postos no 

verão não sofrem diapausa. Assim sendo, seu desenvolvimento embrionário pode 

durar entre 5 e 8 semanas para os ovos de verão (de junho a agosto) até 12 a 15 

semanas para os ovos de inverno (Pabst 1953). Ficou constatado que os ovos postos 

no inverno, uma vez sob as condições apropriadas, se desenvolvem com a mesma 

velocidade que ovos mantidos no laboratório a 20 °C . Martens (1965) também 

observou diapausa em ovos de Ischyropsalis spp. postos no final do verão. 

1.4  Objetivos 

Considerando-se a lacuna existente na literatura sobre o desenvolvimento embrionário 

em opiliões neotropicais, e a variação de padrões reprodutivos observados em 

espécies da família Gonyleptidae, este projeto teve por principal objetivo a descrição 

do desenvolvimento embrionário de espécies de quatro subfamílias de Gonyleptidae, 

visando à ampliação do conhecimento sobre a formação dos embriões e larvas na 

subordem Laniatores, e à detecção de possíveis diferenças relacionadas a aspectos 

comportamentais e biológicos (como cuidado parental, ausência ou presença de muco 

envolvendo os ovos, número de ovos por postura, entre outros) no padrão de 

desenvolvimento embrionário das espécies, procurando estabelecer relações causais 

quando possível. 



 11

5  Conclusões 

O desenvolvimento embrionário nas espécies da família Gonyleptidae estudadas pelo 

presente segue, em linhas gerais, o modelo das espécies descritas na literatura, 

estando a principal diferença entre as espécies relacionada ao padrão pigmentar e a 

seqüência em que aparece. 

Foi observada deposição de ovos posterior ao evento inicial de oviposição nas 

espécies com cuidado materno, correspondendo a 4,0% em G. proximum e 1,4% em 

G. spelaeum, e a taxa de emergência de larvas é menor em G. proximum (91,8%) que 

em G. spelaeum (97,6%). 

O desenvolvimento dos embriões nas espécies estudadas teve duração de 30 a 65 

dias, com exceção do goniosomatíneo de Guaricana, que apresentou curto período 

embrionário (entre 20 e 30 dias).  

De modo geral, a clivagem teve duração de 1 a 2 dias, a formação da banda 

germinativa de 3 a 8 dias (sendo que a soma destas fases variou entre 4 e 12 dias), a 

metamerização do prossoma de 2 a 8 dias, a inversão do embrião de 7 a 21 dias, a 

organogênese larval de 7 a 21 dias e a fase larval de 2 a 12 dias (na espécie da 

Represa Guaricana houve duração de 2 a 7 dias para as fases I e II, 1 dia para a fase 

III, 7 a 9 dias para a fase IV, 5 a 7 dias para a fase V e 6 a 8 dias para a fase larval). 

Foi constatada a presença de um dente do ovo em espécies de Progonyleptoidellinae, 

ao contrário do esperado nos Laniatores, denotando a necessidade de estudos mais 

aprofundados de embriões da subordem. 

Algumas diferenças foram observadas entre as espécies estudadas, a saber: 

O aumento de volume dos ovos durante o período embrionário é menor em 

Ampheres leucopheus (42%) e Iporangaia pustulosa (55%) que nas espécies de 

Goniosomatinae (93% em Goniosoma proximum e 122% em Goniosoma 

spelaeum). 

A transparência do córion varia entre as espécies estudadas, bem como a 

coloração do vitelo; o contraste entre a coloração escura deste e os blastômeros 

permitiu a identificação do blastoderme celular em G. proximum e G. spelaeum. 

O desenvolvimento das pernas requer proporcionalmente mais tempo em G. 

proximum e G. spelaeum que nas espécies de Caelopyginae ou 

Progonyleptoidellinae estudadas, como evidenciado pela continuação do 

desenvolvimento das mesmas após o início da organogênese larval. 
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O padrão pigmentar é característico para cada espécie em termos morfológicos e 

de grau, bem como a seqüência de eventos no processo e o momento em que 

ocorrem. 

Essas diferenças podem estar relacionadas diretamente com a relação de parentesco 

entre as espécies, ou apenas com o tipo de cuidado parental e/ou o tamanho 

individual (tanto de ovos como de adultos), sendo necessários mais estudos, 

abrangendo outras espécies (e grupos) de Gonyleptidae, para que se possa 

estabelecer uma relação de causalidade. 
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