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RESUMO 

VON SCHIMONSKY, D. M. Análise taxonômica, cladística e biogeográfica de 
Spelaeochernes Mahnert, 2001 (Arachnida, Pseudoscorpiones, Chernetidae). 2018. 
149 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

Dentre as ordens de Arachnida, Pseudoscorpiones é a quarta mais diversa. Os 

organismos deste grupo se assemelham aos escorpiões superficialmente, porém não 

possuem uma cauda com agulhão e são bem menores, com tamanhos variando entre 

0,5 mm a 1,0 cm. São animais relativamente comuns e com hábitos criptobióticos, 

podendo ser encontrados em diferentes habitats, inclusive cavernas. A família 

Chernetidae é a mais diversa com cerca de 690 espécies ao redor do globo e contém 

o gênero Spelaeochernes Mahnert, 2001, descrito com oito espécies para mais de 

100 cavernas ao longo do território brasileiro. Foi realizada uma análise filogenética 

do gênero Spelaeochernes, bem como uma análise biogeográfica, além da elucidação 

sobre a obrigatoriedade deste gênero no ambiente subterrâneo. A partir do estudo 

morfológico, foi verificada a ocorrência de uma nova espécie para o gênero, com a 

descrição desta. Ainda, foram elencados caracteres contínuos, merísticos e 

caracteres discretos para a realização das análises filogenéticas. Estas foram 

realizadas com todas as espécies de Spelaeochernes (9), mais espécies de 

Epichernes Muchmore, 1982, Hesperochernes Chamberlin, 1924, Neochelanops 

Beier, 1964, Maxchernes Feio, 1960, Austrochernes  Beier, 1932 e Tuberochernes 

Muchmore, 1997, todas Chernetidae, como grupo interno e duas espécies de 

Progarypus Beier, 1931 (Olpiidae), como grupo externo, totalizando 18 táxons 

terminais e 71 caracteres. Ainda, foi mapeada a distribuição de Spelaeochernes e, a 

partir da análise biogeográfica, verificou-se que algumas espécies compõem e 

reforçam áreas de endemismo já propostas, enquanto outras espécies, com 

distribuições mais amplas, podem representar espécies crípticas. Spelaeochernes 

não foi recuperado como monofilético, é um gênero com caracteres conservativos e 

faz-se necessário estudos morfológicos aprofundados, principalmente na anatomia 

interna e moleculares para delimitar espécies crípticas. Este gênero tem relação com 

Austrochernes da Australasia e Hesperochernes do Neártico, ambos com ocorrência 

no ambiente subterrâneo. Ainda Spelaeochernes pode representar um relicto 

gonduânico. Foi verificado que a ocorrência deste gênero é exclusiva do ambiente 

subterrâneo e, portanto, foi considerado aqui como troglóbio. Por fim, as espécies 

deste gênero já se encontram sob ameaça devido diferentes impactos (e.g. 

mineração, hidrelétricas, agronegócio, turismo), especialmente em áreas não 

protegidas legalmente, onde a maioria das cavernas brasileiras ocorre. 

Palavras-chave: aracnídeos, caverna, filogenia, pseudoescorpião, sistemática, 

taxonomia, troglóbio  



ABSTRACT 

VON SCHIMONSKY, D. M. Taxonomic, cladistic and biogeographical analysis of 
Spelaeochernes Mahnert, 2001 (Arachnida, Pseudoscorpiones, Chernetidae). 2018. 
149 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

Among the Arachnida order, Pseudoscorpiones is the fourth more diverse. These 

organisms resemble scorpions morphologically, but they don´t have a tail with a needle 

and they are much smaller in size, ranging from 0.5 mm to 1.0 cm. They are relatively 

common and they have cryptobiotic habits, being able to be found in different habitats, 

including caves. The Chernetidae family is the most diverse with about 690 species 

around the world, and contains the genus Spelaeochernes Mahnert, 2001, described 

with eight species for more than 100 caves along the Brazilian territory. A phylogenetic 

analysis of Spelaeochernes was carried out, as well as a biogeographical analysis, 

besides the elucidation about the mandatory occurrence of this genus in the 

subterranean environment. From the morphological study the occurrence of a new 

species for the genus was verified with subsequent description of it. Also, continuous, 

meristic characters and discrete characters were included in the phylogenetic analysis. 

These analyses were made with all species of Spelaeochernes (9), and other species 

of Epichernes Muchmore, 1982, Hesperochernes Chamberlin, 1924, Neochelanops 

Beier, 1964, Maxchernes Feio, 1960, Austrochernes Beier, 1932 e Tuberochernes 

Muchmore, 1997, all Chernetidae, as ingroup and two species of Progarypus Beier, 

1931 (Olpiidae) as outgroup, with 18 terminal taxa and 71 characters. Furthermore, 

the distribution of this species was mapped and based on the biogeographical analysis. 

It was verified that some species compose and reinforce areas of endemism already 

proposed, while other species with wider distributions may represent cryptic species. 

Spelaeochernes was not recovered as monophyletic, it is a genus with conservative 

characters and molecular studies are necessary to delimit cryptic species. This genus 

is related to Austrochernes from Australasia and Hesperochernes from the Nearctic 

that also occur in the subterranean environment. Spelaeochernes may still represent 

a Gondwanan relict. It was verified that the occurrence of this genus is unique to the 

subterranean environment and, therefore, it was considered here as a troglobite. 

Finally, species of this genus are already under threat due to different impacts (e.g. 

mining, hydroelectric powerplants, agribusiness, tourism), especially in non-legally 

protected areas, where most Brazilian caves occur. 

Key words: arachnids, cave, phylogeny, pseudoscorpion, systematics, taxonomy 

troglobite 



NOTA TAXONÔMICA 

Esta tese é parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor no Programa de 

Pós-Graduação em Ciências, área de concentração: Biologia Comparada. Desta 

maneira, não é considerada uma publicação de acordo com os requisitos do Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica. Assim, os nomes de táxons (espécies e 

grupo de espécies) e novas combinações aqui propostas são provisórios, não 

publicados de acordo com as regras do Código Internacional de Nomenclatura 

Zoológica (ICZN, 1999: Artigo 9) e, portanto, sem valor taxonômico perante as regras 

do Código (ICZN, 1999, Artigo 10), de modo que esses nomes não devem ser 

citados em nenhuma circunstância, devendo aguardar sua publicação em 

periódicos científicos.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O meio subterrâneo 

O meio subterrâneo é um ambiente abaixo da superfície, a partir das 

últimas camadas de solo em interface com as primeiras camadas de rocha. 

Compreende, portanto, um conjunto de espaços do subsolo, interconectados, de 

tamanhos variáveis, que podem estar preenchidos por ar e/ou água (JUBERTHIE; 

DECU, 1994; JUBERTHIE, 2000). 

Esse ambiente, também conhecido como meio hipógeo, desenvolve-se em 

diferentes habitats. É uma rede de espaços que se forma principalmente em áreas 

cársticas (Figura 1), onde a rocha é passível de sofrer dissolução química, 

especialmente devido à ação de água acidificada. O carste desenvolve-se 

principalmente em rochas carbonáticas, como calcários e dolomitos e ocupa cerca de 

15% da superfície terrestre (FORD; WILLIANS, 2007) (Figura 2). Contudo, o meio 

hipógeo também ocorre em outros tipos de rochas, como arenitos (sedimentares), 

granitos e basalto (magmáticas), este com a formação de tubos em lava, formações 

ferruginosas, bem como em depósitos de sedimentos em contato com a zona inferior 

do solo (FORD; WILLIAMS, 2007; PALMER, 2007).  

 
Figura 1. Esquema de uma área cárstica. 1. Paisagem não cárstica, 2. Paisagem cárstica, 3. Afloramento rochoso, 
4 e 5. Epicarste. 6. Riacho epircárstico, 7. Dolina/entrada caverna, 8. Caverna, 9. Riacho em nível de base, 10. 
Lago subterrâneo, 11. Ressurgência ou Sumidouro, 12. Rio epígeo. A- Exocarste e epicarste. B- Zona Vadosa. C- 
Zona Freática. B e C Endocarste. (Ilustração de Pedro P. Rizzato). 
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Uma paisagem cárstica típica de um terreno carbonático pode ser dividida 

em horizontes/perfis: exocarste, epicarste e endocarste. O exocarste possui 

formações cársticas de superfície (como dolinas, sumidouros, ressurgências, torres e 

lapiás). Já o epicarste desenvolve-se na zona de contato do solo com a rocha, com 

sistemas heterogêneos de fendas, nos quais a água infiltra por percolação 

verticalmente e horizontalmente, e pode ser armazenada por períodos variáveis de 

tempo, desde alguns anos a milhares de anos, possibilitando a formação de bolsões 

(PIPAN, 2005; CULVER; PIPAN, 2009). Por fim, o endocarste representa as feições 

cársticas subterrâneas típicas e pode apresentar duas zonas distintas, a vadosa 

(preenchida por ar) e a freática (preenchida por água). Neste estão as cavernas 

propriamente ditas com suas formações de espeleotemas (PILÓ, 2000). 

A formação dos ambientes subterrâneos e o desenvolvimento destes 

ocorre também devido ao intemperismo químico das rochas carbonáticas e ao 

intemperismo mecânico, como processos erosivos causados pela ação de ventos, 

chuvas, abatimentos no sistema (quedas de blocos de rochas, capturas de rios), 

tectonismo, derramamentos magmáticos e conseguinte resfriamento da lava 

(JUBERTHIE, 2000),  o que possibilita formação de sistemas com diferentes graus de 

conexão entre si, dependendo da rocha matriz (CULVER; PIPAN, 2009). 

Há diversos meios subterrâneos, aquáticos e terrestres, dos quais as 

cavernas são mais conhecidas, exploradas e constituem grande parte deste ambiente. 

Na definição clássica, as cavernas constituem condutos e galerias de grandes 

dimensões que podem ser acessadas pelo ser humano (JUBERTHIE; DECU, 1994; 

PALMER, 2007).   

 
Figura 2. Mapa mundial com a ocorrência das áreas cársticas (em vermelho). Retirado de Ford e Williams (2007). 
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Outros tipos de habitats subterrâneos podem ser: Meio Subterrâneo 

Superficial (MSS - Milieu Souterrain Superficiel) (JUBERTHIE et al., 1980; 1981) o 

qual é constituído por fissuras da zona de infiltração do carste, além da área de contato 

entre a rocha fraturada e a zona inferior do solo (JUBERTHIE; DECU, 1994); Meio 

Subterrâneo Aluvial (Alluvial MSS), constituído por um meio subterrâneo superficial 

em locais de drenagens de rios secos (ORTUÑO et al., 2013); epicarste também 

constitui um meio subterrâneo que pode conter uma fauna associada, exclusiva e 

especializada (PIPAN, 2005); hiporreico, é um habitat exclusivamente aquático que 

ocorre em um conjunto de sedimentos nos fundos das calhas de rios, recobertos por 

argila impermeável e formado geralmente em áreas não cársticas (CULVER; PIPAN, 

2009); meio intersticial, é aquático, ocorre ao longo das margens de corpos d’água 

(rios e lagoas), é constituído por micro espaços entre o sedimento, preenchido por 

água (CULVER; PIPAN, 2009). 

As condições ambientais no meio subterrâneo diferenciam-se daquelas do 

meio epígeo, principalmente pela pequena amplitude de variações abióticas 

(principalmente com relação à temperatura), elevada umidade relativa do ar (nos 

ambientes terrestres) e ausência completa e permanente de luz (nas zonas mais 

profundas). Essa relativa estabilidade climática pode estar sujeita à variação, 

geralmente anual, de parâmetros tais como correntes de ar, níveis de água e, 

ecologicamente, aporte de alimento (CULVER; PIPAN, 2009).  

Tais condições modificam-se com a distância a partir da entrada e do 

contato com o meio epígeo. Desta maneira, habitats suficientemente grandes, 

principalmente as cavernas, dividem-se em três zonas ambientais delimitadas de 

acordo com a influência do meio epígeo (Figura 3) (HOWARTH, 1983; TRAJANO, 

1987).  

A zona de entrada (ZE) representa a interface entre o meio epígeo e o meio 

hipógeo, com incidência direta de luminosidade e grande variação dos outros fatores 

abióticos como no meio epígeo. A zona de penumbra (ZP) é a região entre a zona de 

entrada e a zona afótica, com incidência indireta de luminosidade, a qual vai 

diminuindo conforme há o afastamento da entrada. Já a zona afótica (ZA) é a região 

mais profunda da caverna, onde não há incidência de luz, a atmosfera é relativamente 

estável e há pouca influência do meio externo (POULSON; WHITE, 1969; HOWARTH, 

1980; CULVER; PIPAN, 2009). 



22 
 

 
Figura 3. Esquema de zonação em uma caverna hipotética, evidenciando as diferentes zonas (entrada, penumbra 
e afótica). Modificado de Moulds (2007). 

Neste ambiente relativamente estável, a condição de escuro constante é 

considerada a mais marcante, influenciando direta ou indiretamente o tipo de 

comunidade presente, e também as particularidades ecológicas e evolutivas das 

populações (LANGECKER, 2000). Desta maneira, condiciona a ausência de 

organismos fotossintetizantes (produtores primários) e, em consequência, geralmente 

há grande dependência de itens alóctones como fonte energética, trazidos por 

enxurradas, raízes de plantas ou animais do meio externo. A produção autóctone é 

restrita à atividade de bactérias quimiossintetizantes. Assim, há modificações nas 

teias alimentares em relação aos organismos epígeos e uma tendência à escassez 

alimentar (BARR, 1967; POULSON; WHITE, 1969; JUBERTHIE; DECU, 1994; 

POULSON; LAVOIE, 2000; CULVER; PIPAN, 2009). Contudo, há casos que essa 

tendência não se aplica, especialmente em cavernas da região Neotropical que 

podem possuir abundância e diversidade de recursos (RESENDE; BICHUETTE, 

2016; ZEPON; BICHUETTE, 2017). 

1.1.1 Organismos subterrâneos 

Em função das particularidades do ambiente hipógeo, a colonização dos 

habitats subterrâneos não é possível por todos os organismos que ocorrem na 

superfície, mas sim àqueles capazes de sobreviver nesse ambiente, por possuírem 

características que facilitariam sua sobrevivência, como orientação não visual na 

captura de presas, hábito generalista e tolerância à elevada umidade (higrofilia) 

(CULLINGFORD, 1962; BICHUETTE; TRAJANO, 2003).  
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Frequentemente, essas chamadas “pré-adaptações” são caracteres 

vantajosos em um novo habitat ou regime seletivo – exaptações (GALÁN, 2000) – e 

as populações que efetivamente colonizam o meio hipógeo podem apresentar 

diferentes condições de especializações e/ou adaptações (GIBERT; DEHARVENG, 

2002).  

Contudo, a diversidade de organismos subterrâneos é alta e pode ser 

específica de alguns habitats. O MSS pode conter uma fauna especializada com 

representantes de diversas Ordens de invertebrados como Isopoda, Coleoptera, 

Orthoptera, Pseudoscorpiones, Araneae, Opiliones, entre outros (JUBERTHIE, 2000; 

ORTUNÕ et al., 2013), bem como para o MSS Aluvial. 

O epicarste, apresenta uma diversidade da fauna aquática com 

representantes de Rotífera, Copepoda e diversas ordens de Insecta por exemplo 

(SIMÕES et al., 2013). Há poucos registros de feições epicársticas no Brasil e, mesmo 

incipiente, há o único vertebrado registrado em todo o mundo neste meio subterrâneo, 

um bagre da família Trichomycteridae (Ituglanis epikarsticus Bichuette e Trajano, 

2004). Este está presente em aquíferos superiores, formados por água de percolação 

em uma única caverna (BICHUETTE; TRAJANO, 2004).   

Por fim, o Meio Hiporreico pode conter representantes de Amphipoda e 

Isopoda aquáticos (CULVER; PIPAN, 2009), além de se caracterizar como uma via 

de colonização para peixes subterrâneos (BICHUETTE et al., 2015). 

Em geral, o ambiente subterrâneo pode conter a maioria dos táxons de 

invertebrados existentes no meio epígeo, bem como dentre os vertebrados, peixes e 

as salamandras (WHITE; CULVER, 2012). 

1.1.2 Classificação Ecológico-Evolutiva 

Ao longo dos anos de estudos em biologia subterrânea, a fauna 

subterrânea foi categorizada em relação ao seu modo de vida (SCHINER, 1854; 

RACOVITZA, 1907; THINÈS; TERCAFS, 1972; SKET, 2008; TRAJANO, 2012 para 

citar alguns). Trajano e Carvalho (2017) fazem o resgate histórico dessas 

classificações e as detalha, a fim de apresenta-las sob as perspectivas mais atuais e 

aceitas.  

De modo geral, a classificação atual baseia-se nos trabalhos de Schiner-

Racovitza com adição de conceitos de metapopulações (TRAJANO, 2012). Assim, 

três categorias ecológico-evolutivas no sistema, então conhecido como Schiner-
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Racovitza, são utilizadas para classificar a fauna subterrânea: trogloxenos – 

populações de organismos encontrados regularmente no meio hipógeo, mas que 

necessitam retornar periodicamente à superfície para completar seu ciclo de vida, 

devido às necessidades encontradas somente no ambiente epígeo (pode ser 

relacionado à alimentação, reprodução); troglófilos – populações de organismos 

capazes de completar seu ciclo de vida tanto no meio hipógeo quanto no epígeo, com 

fluxo gênico entre as populações dos dois ambientes (inclui populações subterrâneas 

e epígeas da mesma espécie); troglóbios – populações de organismos restritos ao 

meio hipógeo, que evoluíram em isolamento ao longo de milhares de anos, sob regime 

seletivo do ambiente subterrâneo.  

Esta classificação é a mais utilizada, contudo, a despeito das diferenças 

entre as outras possíveis classificações, não há questionamentos no que se refere 

aos troglóbios e aos troglófilos. As discrepâncias encontradas são devido à 

categorização dos trogloxenos e alguns consideram a categoria de acidentais – 

aqueles que estão no ambiente subterrâneo por algum acaso, ou acidente) – como 

organismos subterrâneos, o que não é válido (TRAJANO; BESSI, 2017). Cabe 

ressaltar que as três categorias ecológico-evolutivas são igualmente subterrâneas, 

adaptadas ao modo de vida hipógeo, cada um do seu modo particular (TRAJANO; 

BESSI, 2017). 

Em resumo, Trajano (2012) aplica a classificação de população fonte 

(“source population”) e população periférica (“sink population”) (FONG, 2004) às três 

categorias classicamente reconhecidas. Desta maneira, os troglóbios correspondem 

exclusivamente a populações fontes subterrâneas, os troglófilos incluem populações 

fonte tanto no meio epígeo, quanto no meio hipógeo com possibilidade de troca 

gênica, e os trogloxenos possuem as populações fontes no meio epígeo, porém 

utilizando recursos do ambiente subterrâneo (TRAJANO; CARVALHO, 2017).  

1.1.3 Troglomorfismos 

Os organismos troglóbios podem possuir modificações associadas ao 

isolamento em meio subterrâneo denominados troglomorfismos (CHRISTIANSEN, 

1962, 2012), que são estados de caráter associado à especiação neste ambiente, de 

ausência permanente de luz e alta umidade relativa do ar. Os troglomorfismos mais 

comuns são: a regressão, até ausência, dos olhos e da pigmentação melânica 

cutânea e o alongamento de apêndices (BARR, 1968; HOLSINGER; CULVER, 1988). 
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O conhecimento atual acerca dos troglomorfismos, ou caracteres 

troglomórficos, vai além de características morfológicas. Sabe-se que essas 

características também podem ser fisiológicas, ecológicas e comportamentais 

(HOLSINGER; CULVER, 1988; BICHUETTE, 1998). Desta maneira, os 

troglomorfismos podem ser a causa da impossibilidade das populações troglóbias não 

conseguirem ocupar ambientes epígeos, contudo, essas características não as 

definem como troglóbias (TRAJANO; BESSI, 2017). Além disso, os troglomorfismos 

podem estar presentes em táxons não subterrâneos, como representantes da fauna 

de solo (endógea) ou animais de profundeza marinha (THINÈS; PROUDLOVE, 1986). 

Portanto, nem todos os organismos troglóbios apresentam características 

troglomórficas, seja devido ao curto espaço de tempo de isolamento ou mesmo às 

características genéticas do táxon (e.g. GNASPINI; HOENEN, 1999). Desta maneira, 

é imprescindível a amostragem e conhecimento da fauna epígea, a fim de determinar 

as categorias ecológico-evolutivas, já que, se populações do táxon considerado são 

registradas fora do ambiente subterrâneo, a hipótese sobre a restrição é rejeitada, e 

a espécie é considerada troglófila. 

1.2 A Ordem Pseudoscorpiones 

Os pseudoescorpiões são um grupo de pequenos aracnídeos com 

tamanhos que variam de 0,5 mm a 1 cm de comprimento. Estes se assemelham 

superficialmente aos escorpiões com pedipalpos quelados, porém não possuem uma 

cauda terminada em agulhão (HARMS; DUNLOP, 2017). São organismos 

criptobióticos (hábito de viver escondido ou entocado) e vivem geralmente em micro 

espaços, mas também podem ser encontrados entre folhiço, detritos vegetais, sob 

troncos caídos ou cascas de árvores, em reentrâncias de rochas, ninhos de insetos e 

de vertebrados e em cavernas (HOFF, 1959; MORIKAWA, 1962; WEYGOLDT, 1969; 

MUCHMORE, 1990; REDDELL, 2012). Assim, a maioria das espécies passa a maior 

parte de suas vidas no interior de fendas, e raramente aparecem em solo exposto 

(WEYGOLDT, 1969).  

Estes animais são relativamente comuns, contudo seus representantes são 

pouco conhecidos. Isto é devido ao seu tamanho reduzido e ao hábito criptobiótico, 

aliado a poucos especialistas do grupo no mundo e ao material contido em amostras 

que, muitas vezes, são negligenciadas (WEYGOLDT, 1969; HARVEY, 2002; 

RODRIGUES; TIZO-PEDROSO, 2018).  
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Alguns fatores ambientais são importantes para a sobrevivência destes 

animais, como umidade elevada e temperaturas que pouco variam. Entretanto, há 

representantes de pseudoescorpiões em condições áridas e até em deserto, como 

algumas espécies de Olpiidae e Cheliferidae que vivem sob temperaturas elevadas, 

essencial para completarem seu ciclo de vida. Contudo, não é conhecida a relevância 

de condições como a acidez do solo ou a salinidade do ambiente na distribuição dos 

representantes deste grupo (WEYGOLDT,1969). 

Este táxon apresenta, para algumas espécies, um comportamento 

denominado foresia, o qual possibilita sua dispersão. Neste, o pseudoescorpião 

prende-se a animais maiores, invertebrados ou vertebrados (WEYGOLDT, 1969), e 

deslocam-se com eles. Aguiar e Bührnheim (1998) encontraram para a região 

amazônica que das 64 espécies descritas para àquela região, 19 delas estavam em 

associação com insetos voadores. Em geral, os pseudoescorpiões possuem uma 

baixa capacidade de dispersão intrínseca (andando) e geralmente as espécies não 

foréticas tendem a ter distribuições limitadas, como algumas espécies encontradas 

em ambientes subterrâneos (e.g. Pseudochthonius strinatii Beier, 1969; 

Spelaeobochica muchmorei Andrade e Mahnert, 2003, restritos à um único sistema 

subterrâneo) (GARDINI 2013, 2014; HARRISON et al., 2014; COSGROVE et al., 

2016; HARVEY et al., 2016).  

Até o momento, não foram encontrados pseudoescorpiões foréticos no 

ambiente subterrâneo brasileiro. Contudo há registros de foresia em pelo menos 10 

famílias de pseudoescorpiões (POINAR et al., 1998), inclusive com dispersão por 

vertebrados como aves (HARVEY et al., 2015) e morcegos (FINLAYSON et al., 2015) 

o que segundo alguns autores (MOULDS et al., 2007) pode ser um importante meio 

para a colonização de alguns ambientes subterrâneos. 

Uma análise filogeográfica de uma espécie amplamente distribuída na 

Europa, Chernes hahnii (Koch, 1839), sugere que a foresia em pseudoescorpiões 

pode ser a maneira mais eficiente de dispersão em larga escala geográfica 

(OPATOVA; ŠT'ÁHLAVSKÝ, 2018). Alguns autores (POINAR et al., 1998) discutem o 

comportamento de foresia neste táxon e indicam os dípteros, lepidópteros e 

coleópteros como principais vetores destes organismos. Contudo, as informações são 

escassas quanto à especificidade nesta relação do animal forético e seu vetor (ZEH; 

ZEH, 1997). 
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Com relação à biologia geral de Pseudoscorpiones no Brasil, alguns 

trabalhos foram realizados. Há estudos de história natural (ANDRADE, 1999), 

populacional (ANDRADE, 2004) e de comportamento alimentar e social (DEL-CLARO; 

TIZO-PEDROSO, 2009; TIZO-PEDROSO; DEL-CLARO, 2018), bem como estudos 

mais focados na distribuição (AGUIAR; BÜHRNHEIM, 1996; AGUIAR et al., 2006) e 

conservação desta fauna (VON SCHIMONSKY; BICHUETTE, 2019). 

1.2.1 Morfologia 

O corpo dos pseudoescorpiões é dividido em prosoma (anterior) e 

opistosoma (posterior) (Figura 4a). No prosoma estão inseridos todos os seis pares 

de apêndices destes organismos: quelícera bissegmentada (Figura 4b), pedipalpo 

terminando em estruturas de pinças (Figura 4c) e quatro pares pernas locomotoras 

(Figura 4a). Grande parte dos pseudoescorpiões possuem um ou dois pares de olhos 

com lentes simples, contudo, há aqueles que possuem redução ou ausência ocular.  

O opistosoma é achatado dorso ventralmente e apresenta 12 segmentos; 

11 tergitos dorsais e 11 esternitos ventrais, dos quais o primeiro e o segundo esternitos 

são fundidos para formar a placa genital. Os décimos segundo tergito/esternito são 

fundidos para formar uma placa com cone anal (Figura 4a). Entre os tergitos e os 

esternitos há uma membrana pleural. Tanto o corpo quanto os apêndices são 

recobertos por diversos tipos de cerdas.  

As quelíceras estão posicionadas anteriormente e constituem o primeiro 

par de apêndices, utilizadas para alimentação e autolimpeza, formando a parte 

anterior da cavidade oral. Esta é bissegmentada, uma parte constituída pelo corpo da 

quelícera mais o dedo fixo e a outra com um dedo móvel oposto ao dedo fixo. 

Possuem estruturas sensoriais (cerdas e órgãos liriformes).  

Os caracteres sinapomórficos de pseudoescorpiões, as sérrulas interior e 

exterior (para autolimpeza) e a saída da glândula de seda pela galea, estão presentes 

neste apêndice. Além destas, possui uma estrutura denominada rallum, também 

utilizada na autolimpeza e importante na taxonomia do grupo (JUDSON, 2007). 

Os pedipalpos constituem o segundo par de apêndices e possuem diversas 

funções, como segurar presas, defesa e também para acasalamento. Estes são 

formados pela coxa, trocânter, fêmur, tíbia e tarso.  A tíbia forma a mão da quela e o 

dedo fixo, e o tarso origina o dedo móvel. Há cerdas sensoriais (tricobótrios) que são 

importantes para identificação das espécies. Os dedos dos pedipalpos possuem uma 
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fileira de dentes e em algumas espécies há também presença de dentes acessórios. 

Alguns táxons podem apresentar aberturas para as glândulas de veneno na 

extremidade anterior dos dedos da quela, apesar de táxons menos derivados não 

apresentarem essas glândulas (Chthonioidea). 

As pernas, somente com função locomotora, possuem sete artículos (coxa, 

trocânter, fêmur, patela, tíbia, metatarso e tarso), entretanto, são reduzidas a seis 

segmentos em alguns táxons (metatarso e tarso fundidos).  

 
Figura 4. Esquema da morfologia externa de um pseudoescorpião, bauplan geral. A. Corpo inteiro, vista ventral 
(direita) e dorsal (direita); B. Quelícera esquerda em vista lateral externa; C. Quela do pedipalpo direito em vista 

lateral. Figuras sem escala, modificadas de A. Chamberlin (1931) e B, C. Hoff (1949).  

Com relação à morfologia interna, em algumas famílias, a genitália é 

importante taxonomicamente. Nas fêmeas algumas características como disposição 

das setas do opérculo genital, tamanho e forma do divertículo e tamanho e forma 

das placas cribriformes, bem como seus poros, são úteis na definição de grupos e 

identificação de gêneros e até espécies (LEGG, 2008). O uso da espermateca nos 

grupos que as possuem pode ser útil no entendimento das relações entre gêneros e 
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interespecíficas também. Em Chernetidae, bem como em Atemnidae, esta estrutura 

se mostrou útil na taxonomia (MUCHMORE, 1974). 

1.2.2 Sistemática 

A Ordem Pseudoscorpiones possui cerca de 3.465 espécies descritas, 

distribuídas em 461 gêneros e 26 famílias viventes (HARVEY, 2013). Apresenta 

grande diversidade dentre as ordens de Arachnida, atrás apenas de Araneae, 

Acariformes, Parasitiformes e Opiliones (HARVEY, 2002). 

Esta ordem é recuperada como grupo irmão de Solifugae em diversas 

análises filogenéticas com dados morfológicos (WEYGOLDT; PAULUS, 1979; 

SHULTZ, 1990; WHEELER; HAYASHI, 1998; GIRIBET et al., 2002; SHULTZ, 2007; 

LEGG et al., 2013), contudo em outras análises, Pseudoscorpiones é recuperado 

como grupo irmão de Scorpiones (GARWOOD; DUNLOP, 2014) (Figura 5). Sharma e 

colaboradores (2014) também os colocam juntos devido a alguns genes 

conservativos. 
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Figura 5. Hipóteses de relacionamento dos grupos de aracnídeos baseados em dados morfológicos ou 
morfológicos e moleculares. A maior parte das hipóteses (A-E) coloca Pseudoscorpiones e Solifugae como grupos 
irmãos, baseados em dados morfológicos. Uma das hipóteses (F) coloca Pseudoscorpiones como grupo irmão de 
Scorpiones, baseado em dados morfológicos e moleculares. (Figura modificada de Giribet (2018)). 

A reconstrução de alguns táxons de Arachnida (Arachnopulmonata – clado 

que contém o que era conhecido como Pulmonata e foi renomeado (SHARMA et al., 

2014) e contém Scorpiones + Tetrapulmonata (Araenae + Pedipalpi) parecem bem 

suportadas em diferentes análises com dados morfológicos e moleculares. Entretanto, 

não há evidências suficientes com suporte de relacionamento para os outros grupos 

(apulmonados – outras ordens de aracnídeos que não possuem pulmões) (GIRIBET, 

2018). Desta maneira, não há consenso na relação de Pseudoscorpiones com os 

outros grupos de aracnídeos (Figura 6), uma vez que dependendo dos dados e da 

análise, as hipóteses de relacionamento são diferentes.  
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Figura 6. Hipótese de relacionamento das ordens de aracnídeos viventes e fósseis. Visão de classificação atual 
com resolução em alguns táxons, não derivado de nenhuma análise específica. (Figura modificada de Giribet 
(2018)). 

Contudo, vários autores reconhecem um relacionamento próximo entre 

Pseudoscorpiones e Solifugae, em um clado chamado Haplocnemata. Este clado é 

recuperado de modo consistente em diversas análises (WEYGOLDT; PAULUS, 1979; 

VAN DER HAMMEN, 1989; SCHULTZ, 1990; WHEELER; HAYASHI, 1998; GIRIBET 

et al., 2002) com as seguintes sinapomorfias: complexo de alimentação formado por 

quelícera bissegmentada, com articulação ventrolateral intrínseca, e uma articulação 

dorsolateral com a carapaça, rostrossoma com aparato pré oral formado 

anteriormente pela projeção do epístomo afixado dorsalmente até a parte alargada da 

coxa do pedipalpo, margeado lateralmente pela projeção dos pedipalpos. O epístome 

forma a parte dorsal de um “bico” com a parte ventral formada pela apófise esternal 

fundida entre as coxas dos pedipalpos. O aparato locomotor consiste nas coxas que 

se encontram ao longo da linha mediana ventral, patela alongada como fêmur e uma 

apotele nos adultos, modificada como um empodium ou púlvilus reversível. E sistema 

respiratório formado inteiramente (Pseudoscorpiones) ou em parte (Solifugae) por 

aberturas traqueais pareadas nos esternitos 3 e 4 (SHULTZ, 2007). Em 

Haplocnemata, Pseudoscorpiones é monofilético com duas sinapomorfias que 

suportam tal hipótese (SHULTZ, 2007): (i) presença de glândulas de seda, as quais 
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descarregam a seda via dedo móvel da quelícera através de uma estrutura 

denominada galea, e (ii) a presença de sérrula exterior e interior nos dedos das 

quelíceras (Figura 7).  

 
Figura 7. Fotografias em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), evidenciando as sinapomorfias de 
Pseudoscorpiones (Fotos: Luciana Bueno dos Reis Fernandes). A, setas 1 e 2: sérrula interior e exterior da 
quelícera, respectivamente. B, seta 3: sérrula interior na quelícera e, seta 4, galea. Escala: A. 200 µm; B. 50 µm.  
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As relações para as famílias de pseudoescorpiões ainda não foram 

arduamente estudadas como se observa para outros aracnídeos (e.g., aranhas e/ou 

opiliões) (SHARMA; GIRIBET, 2014; WHEELER et al., 2017). Entretanto, há diversas 

propostas de classificação desde o ano de 1879 (MURIENNE et al., 2008).  

Uma importante contribuição quanto à proposta de classificação é a 

primeira análise cladística para a Ordem obtida a partir de dados morfológicos 

oriundos de 24 táxons e 126 caracteres (HARVEY, 1992) (Figura 8).  Desde então, 

essa classificação passou por poucas modificações (MURIENNE et al., 2008), porém 

ainda apresenta relações inconclusivas (politomias) para alguns clados. Uma destas 

politomias está na superfamília Cheliferoidea, entre Chernetidae, Atemnidae e 

Cheliferidae, a outra está dentro de Neobisioidea, para Neobisiidae, Syarinidae e 

Parahyidae.  

Murienne e colaboradores (2008) reconstruíram uma filogenia para a maior 

parte dos grupos de pseudoescorpiões utilizando dados moleculares, os quais 

corroboraram a monofilia da Ordem e da maior parte das superfamílias (Feaelloidea, 

Chthonioidea, Cheiridioidea e Sternophoroidea), porém a monofilia não foi recuperada 

para outras (Neobisioidea, Cheliferoidea e Garypoidea). Até o presente, essas são as 

filogenias apresentadas para pseudoescorpiões em nível de família e a classificação 

de Harvey (1992), com algumas modificações, é a mais aceita atualmente (Figura 9).  

Algumas propostas foram apresentadas para elucidar relações de 

parentesco e entender o posicionamento filogenético de alguns gêneros, com dados 

morfológicos (HARVEY, 1993, 1994; HARVEY; VOLSCHENK, 2007a) ou moleculares 

(HARRISON et al., 2014; MOULDS et al., 2007; HARVEY et al., 2016), porém, nenhum 

trabalho considerou os dois tipos de dados na mesma análise. 
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Figura 8. Cladograma das relações entre as famílias de pseudoescorpiões reconhecidas por Harvey (1992), 
baseado na análise de parcimônia de 126 caracteres morfológicos. Destacado em vermelho as politomias dentro 
de A. Neobisioidea (Neobisiidae + Syarinidae + Parahyidae) e B. Cheliferoidea (Cheliferidae + Chernetidae + 
Atemnidae) (modificado de Murienne et al. (2008)).  
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Figura 9. Árvore filogenética com tempo evolutivo, redesenhada de Harvey (1992) com modificações de acordo 
com Murienne et al. (2008). Linhas pontilhadas indicam famílias sem registro fóssil e linhas sólidas indicam famílias 
com registro fóssil. Ainda, as idades mínimas estimadas (em milhões de anos) de acordo com o registro fóssil 

(modificado de Harms e Dunlop, (2017)). 
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1.2.3 Taxonomia 

1.2.3.1 Pseudoescorpiões do Brasil 

O conhecimento acerca dos pseudoescorpiões no Brasil é fragmentado e 

dados de habitat, distribuição e ecologia, especialmente dos que ocorrem em 

cavernas, ainda são incipientes (MAHNERT, 2001), entretanto, um levantamento 

recente apresenta a distribuição desses organismos em nível de Gênero para 

cavernas do Brasil (VON SCHIMONSKY; BICHUETTE, 2019). 

Há no Brasil 173 espécies descritas, distribuídas em 16 famílias 

(Atemnidae, Bochicidae, Cheiridiidae, Cheliferidae, Chernetidae, Chthoniidae, 

Feaellidae, Garypinidae, Geogarypidae, Ideoroncidae, Lechytiidae, Olpiidae, 

Pseudochiridiidae, Syarinidae, Tridenchthoniidae e Withiidae) (HARVEY, 2013; 

HARVEY et al., 2016; VON SCHIMONSKY; BICHUETTE, 2019). Deste modo, o Brasil 

é o quinto país com maior riqueza de pseudoescorpiões até o momento, atrás dos 

Estados Unidos da América (426), Itália (262), Espanha (245) e Austrália (181) 

(HARVEY, 2013). No Neotrópico, o Brasil é o pais com maior riqueza, com o México 

em segundo lugar (162), seguido por Chile (92) e Argentina (76) (HARVEY, 2013).  

Nota-se que o Brasil como um país mega diverso, apresenta relativamente 

uma riqueza baixa deste grupo de organismos, se compararmos com países onde a 

diversidade geral é pequena como por exemplo Espanha e Itália, evidenciando o quão 

pouco conhecido é a fauna de pseudoescorpiões no Brasil, com este grande potencial 

para fauna.  

A maior parte do conhecimento das espécies brasileiras são de inventários 

de fauna, ou descrições de espécies, em locais diversos do país, contudo sem 

qualquer estimativa regional. Porém, para pequenas porções da região amazônica 

brasileira há estimativas sobre diversidade taxonômica deste grupo, como por 

exemplo para a Reserva Florestal Adolpho Ducke, próximo à Manaus, com cerca de 

40 espécies registradas (MAHNERT, 1979), baixo amazonas, próximo à Belém com 

cerca de 10 espécies registradas (MAHNERT, 1975), na região do Rio Urucu, em 

Coari, há cerca de 20 espécies (AGUIAR; BÜHRNHEIM, 1998; AGUIAR, 1999). Para 

a região amazônica como um todo há cerca de 75 espécies registradas, com uma 

estimativa de que haja mais de 150 espécies (ADIS; HARVEY, 2000). Além destas, 

há cerca de 20 espécies que ocorrem em cavidades ao longo do território nacional 

(MAHNERT, 2001). 
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1.2.3.2 Chernetidae Menge, 1855 

Chernetidae é a maior da ordem Pseudoscorpiones, com uma diversidade 

de cerca de 690 espécies descritas no mundo em mais de 110 gêneros, ocorrendo 

em todos os continentes (exceto Antártida) em diferentes habitats (sob troncos, 

rochas, cavernas, etc).  

O nome Chernetidae foi proposto por Menge (1855), para trocar o nome da 

ordem Pseudoscorpiones para Chernetidae,  mas somente após as revisões de 

Chamberlin (1931) e Beier (1932) (HARVEY, 2013), Chernetidae foi revalidado e 

redefinido como uma família única dentro desta Ordem e, a partir de então, passou a 

ser aceito nesta categoria taxonômica.  

A monofilia desta família é sustentada em análises baseadas em caracteres 

morfológicos (CHAMBERLIN, 1931, HARVEY, 1992) (presença de fenda sensorial 

proximal no tarso, aparato de veneno ausente ou substancialmente reduzido no dedo 

fixo da quela e dedos da quela geralmente com pelo menos um dente acessório 

(MUCHMORE, 1982), genitália masculina típica de Chernetidae (LEGG, 1971). 

Contudo, em uma filogenia utilizando caracteres moleculares (MURIENNE et al., 

2008), a maioria dos espécimes de Chernetidae utilizados também recuperaram a 

monofilia da família. Entretanto, alguns gêneros agruparam com outras famílias e os 

autores não consideraram essas discrepâncias como válidas, uma vez que a monofilia 

da família é bem suportada baseada nos caracteres morfológicos (MURIENNE et al., 

2008).  

No Brasil, Chernetidae conta com cerca de 39% (67) das espécies  

descritas do país (173) (HARVEY, 2013), e apresenta a distribuição mais ampla dentre 

as famílias de pseudoescorpiões subterrâneos do Brasil, com registros em cavernas 

das regiões Norte (Pará, Tocantins), Nordeste (Bahia, Ceará e Sergipe), Centro-Oeste 

(Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Sudeste (Minas Gerais, São Paulo) e Sul 

(Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) (VON SCHIMONSKY; BICHUETTE, 

2019). Está presente em diferentes áreas cársticas e não cársticas, nas mais 

diferentes litologias, tais como arenito, arenito metamorfisado, calcário, gnaisse, 

canga e quartzito (VON SCHIMONSKY, 2014). 
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1.2.3.3 Spelaeochernes Mahnert, 2001 

O gênero Spelaeochernes (Figura 10), foi proposto em um estudo 

taxonômico de algumas espécies de pseudoescorpiões cavernícolas brasileiros e 

incluiu amostras de 102 cavernas. Este pode ser identificado pela combinação do 

seguintes caracteres: presença de 4 lâminas no rallum; tergitos e esternitos divididos 

(exceto XI); carapaça com dois sulcos transversais, granulada, sem qualquer 

modificação central na parte posterior; o formato da espermateca que consiste em 

dois pequenos sacos, com ou sem granulações e opostos ou não entre si, unidos por 

uma base que pode ser estreita ou alargada; presença de uma seta tátil curta no tarso 

IV e a posição desta seta; o padrão de distribuição dos tricobótrios; duto de veneno 

bem desenvolvido no dedo móvel da quela e duto de veneno pequeno no dedo fixo; e 

presença de duas setas táteis no tergito XI (MAHNERT, 2001).  

Spelaeochernes é similar em algumas características com Semeiochernes 

Beier, 1932 e Neochelanops Beier, 1964 devido ao padrão dos tricobótrios 

(tricobótrios ist próximo do mesmo nível que est, it próximo do mesmo nível que et; st 

um pouco mais próximo de t do que de sb; número de lâminas do rallum (4); formato 

da galea (ramificada); e presença de uma seta curta no tarso IV. Mas difere destes 

pelo padrão de forma da espermateca. Com relação à espermateca, o gênero 

Epichernes Muchmore 1982 é semelhante, porém a espermateca deste é mais 

delgada e além disso, este gênero apresenta uma seta longa no tarso IV. O gênero 

Rophalochernes Beier, 1932 possui uma seta curta no tarso IV, mas este difere em 

possuir 3 lâminas no rallum, além da morfologia da espermateca e o padrão dos 

tricobótrios (MAHNERT, 2001). Contudo, não há hipóteses de relacionamento para 

estes gêneros e suas espécies.  
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Figura 10. Exemplar de Spelaeochernes eleonorae (♂) em vista dorsal (Foto: Luciana Bueno dos Reis Fernandes). 

Escala 2 mm. 

Foram descritas oito espécies para o gênero Spelaeochernes (S. altamirae 

Mahnert, 2001, S. armatus Mahnert, 2001, S. bahiensis Mahnert, 2001, S. dentatus 

Mahnert, 2001, S. dubius Mahnert, 2001, S. eleonorae Mahnert, 2001, S. gracilipalpus 

Mahnert, 2001 e S. pedroi Mahnert, 2001), com espécimes machos e fêmeas para 

todas essas espécies e algumas delas com indivíduos em estádios de ninfas. 

Spelaeochernes dentatus é a espécie tipo (MAHNERT, 2001) e além dos machos e 

fêmeas, foi utilizado ninfas de todos os estádios (tritoninfa, deutoninfa e protoninfa) na 

sua descrição.  

Embora estas espécies só tenham sido registradas no ambiente 

subterrâneo, não foram consideradas troglóbias, por não serem restritas a este 



40 
 

ambiente e devido à ausência de troglomorfismos (que podem ser encontradas em 

organismos exclusivamente subterrâneos). 

Ademais, Mahnert (2001) discute brevemente o relacionamento entre 

essas espécies, de acordo com suas características morfológicas e ocorrências, 

contudo, sem qualquer tipo de análise filogenética, de tal modo que estas espécies 

devem ser divididas em dois grupos, de acordo com o formato do fêmur do pedipalpo: 

alargamento abrupto (S. eleonorae e S. altamirae) ou gradualmente alargado desde o 

pedicelo (S. dentatus, S. armatus, S. dubius, S. pedroi, S. bahiensis e S. gracilipalpus), 

ainda de acordo com Mahnert (2001), neste último agrupamento, poderia haver duas 

linhagens distintas: as espécies com dimorfismo sexual, na qual o macho possui 

alguma protuberância na quela do pedipalpo (S. dentatus e S. armatus) e as espécies 

que possuem os dedos da quela abertos (“gaping”) (S. bahiensis e S. pedroi). Com 

relação às espécies S. dubius e S. pedroi estas supostamente pertenceriam à primeira 

linhagem, com dimorfismo sexual (MAHNERT, 2001).  

Recentemente foi ampliado consideravelmente a distribuição da família 

Chernetidae, com registros do gênero Spelaeochernes em 152 cavernas, além das 

amostradas em Mahnert (2001) chegando a um registro atual de 221 cavernas em 

várias regiões do Brasil (Figura 11) (VON SCHIMONSKY; BICHUETTE, 2019). Deste 

modo, com a ampla distribuição deste táxon ao longo do território brasileiro, e em 

aparente associação com áreas cársticas e o ambiente subterrâneo, a ocorrência das 

espécies do gênero Spelaeochernes pode elucidar questões acerca do isolamento no 

ambiente subterrâneo, bem como a distribuição nesses ambientes. Essa distribuição 

pode ser influenciada por fatores, como as diferentes litologias encontradas nas 

diferentes áreas cársticas (VON SCHIMONSKY, 2014), bem como o clima, a altitude, 

a latitude, a fitofisionomia na qual estão inseridos e a composição da fauna epígea.  
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Figura 11. Mapa com a distribuição do gênero Spelaeochernes no Brasil, de acordo com as Regiões Biogeográficas 
propostas por Morrone (2014). Os círculos (●) e losangos (♦) vermelhos são as localidades onde há registros do 
gênero Spelaeochernes.  

1.2.4 Pseudoescorpiões em cavernas 

Frequentemente são encontradas populações de pseudoescorpiões em 

habitats subterrâneos em todo o mundo, com numerosos representantes troglóbios 

(HERTAULT, 1994; REDDELL, 2012). As famílias Chthoniidae, Neobisiidae e 

Bochicidae mostram-se representativas no meio subterrâneo (ou hipógeo).  

A maioria das famílias de Pseudoscorpiones (Atemnidae, Bochicidae, 

Cheiridiidae, Cheliferidae, Chernetidae, Chthoniidae, Garypidae, Ideoroncidae, 

Neobisiidae, Pseudochiridiidae, Pseudogarypidae, Sternophoridae, Syarinidae, 

Tridenchthoniidae e Withiidae) possui pelo menos algum representante subterrâneo. 

Dentre estes, alguns apresentam características troglomórficas (HARVEY et al., 2000; 

REDDELL, 2012). As principais características troglomórficas que os 

pseudoescorpiões podem apresentar são: a redução de olhos e pigmentação 

melânica cutânea, alongamento de apêndices e aumento no número de tricobótrios 

(CHAMBERLIN; MALCOLM, 1960).  
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Esses animais são escassamente mencionados, principalmente em 

estudos taxonômicos e levantamentos faunísticos em geral (ANDRADE, 2004). Em 

alguns casos são citados em estudos qualitativos e quantitativos sobre fauna 

associada a acúmulos de guano no meio hipógeo (DECU; DECU, 1964; NEGREA; 

NEGREA, 1971; MARTIN, 1977; GNASPINI; TRAJANO, 2000; ANDRADE; 

GNASPINI, 2002).  

Os pseudoescorpiões registrados em cavernas são troglóbios ou 

troglófilos. A categorização como trogloxenos é improvável devido ao tamanho 

reduzido dos organismos e mobilidade restrita, o que dificultaria grandes 

deslocamentos em intervalos de tempo regulares até o ambiente epígeo.  

Na maioria dos casos, pseudoescorpiões hipógeos com estados de 

caracteres troglomórficos típicos (redução/ausência de pigmentação, olhos e 

alongamento de apêndices), são considerados troglóbios; caso essas características 

não estejam presentes, são considerados troglófilos (ANDRADE, 2004). Porém, a 

fauna epígea de pseudoescorpiões em geral é pouco conhecida em algumas regiões, 

como na América do Sul (MAHNERT; ADIS, 2002), o que torna difícil a comparação 

com parentes epígeos para validação dessas características e verificação do status 

ecológico-evolutivo (troglóbios ou troglófilos). 

No Brasil, foram registradas populações subterrâneas pertencentes a 12 

famílias de Pseudoscorpiones (Atemnidae, Bochicidae, Cheiridiidae, Chernetidae, 

Chthoniidae, Geogarypidae, Ideoroncidae, Lechytiidae, Olpiidae, Pseudochiridiidae, 

Syarinidae e Tridenchthoniidae) em 22 gêneros, no total de 29 espécies descritas 

(MAHNERT, 2001; RATTON; MAHNERT; FERREIRA, 2012; HARVEY et al., 2016; 

VIANA; SOUZA; FERREIRA, 2018; VON SCHIMONSKY; BICHUETTE, 2019), cerca 

de 17% do total (173) de espécies descritas (epígeas e hipógeas).  

No meio subterrâneo, os pseudoescorpiões podem ser encontrados em 

diferentes substratos, tais como rocha, banco de sedimento ou associados a acúmulos 

de matéria orgânica, de acordo com a espécie ou mesmo o estágio de 

desenvolvimento considerado. Muitos têm sido frequentemente registrados em 

acúmulos de guano de morcegos, com algumas espécies restritas a este tipo de 

substrato (Maxchernes iporangae Mahnert e Andrade, 1998) (GNASPINI-NETTO, 

1989; GNASPINI; TRAJANO, 1994, 2000; MAHNERT, 2001). Poucas espécies foram 

estudadas quanto à estrutura populacional ou comportamento alimentar (e.g. M. 
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iporangae), apresentando população relativamente numerosa (GNASPINI; 

TRAJANO, 2000, ANDRADE; GNASPINI 2002; ANDRADE, 2004).  

Alguns dos pseudoescorpiões encontrados em cavernas brasileiras são 

descritos por Mahnert (2001). Além de Pseudochthonius strinatii (Chthoniidae), o 

referido autor considerou P. biseriatus Mahnert, 2001 e Ideoroncus cavicola Mahnert, 

2001 como restritos ao ambiente subterrâneo (troglóbios).  

Adicionalmente, Andrade e Mahnert (2003) descreveram uma espécie de 

Bochicidae, Spelaeobochica muchmorei, com características troglomórficas 

acentuadas, como o alongamento dos apêndices. Esta espécie pode ser considerada 

um dos pseudoescorpiões mais modificados em todo o mundo, rivalizando com um 

outro Bochicidae descrito em Portugal (Titanobochica magna Zaragoza e Reboleira, 

2010) (REBOLEIRA et al., 2010). 

Recentemente, mais duas espécies da família Bochicidae foram descritas 

para o Brasil e consideradas exclusivas do ambiente subterrâneo: S. iuiu Ratton, 

Mahnert e Ferreira, 2012 e S. goliath Viana, Souza e Ferreira 2018. Também foi 

identificada uma espécie da família Pseudochiridiidae (Pseudochiridium aff. insulae 

Hoff, 1964) em uma caverna brasileira, como registro único da família na América do 

Sul (VON SCHIMONSKY; BICHUETTE; MAHNERT, 2014).  
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1.2.5 Pseudoescorpiões fósseis 

Os fósseis de pseudoescorpiões são raros ao compararmos à diversidade 

dos grupos recentes. Grande parte destes fósseis estão preservados em âmbar em 

diversas regiões do mundo (Figura 12). O registro mais antigo é datado do Devoniano 

e está preservado em folhelhos, e a maioria dos registros está preservada em âmbar 

datados do Cretáceo e do Cenozóico (HARMS; DUNLOP, 2017). 

 

 
Figura 12. Mapa mundial evidenciando as localidades de depósitos fossilíferos com registros de pseudoescorpiões. 
1, Gilboa; 2, âmbar Libanês; 3, âmbar de Archingeay; 4, âmbar Álava; 5, âmbar da Birmânia; 6, âmbar de Nova 
Jersey; 7, âmbar Canadense; 8, âmbar de Fushun (Chinês); 9, âmbar de Paris; 10, âmbar Báltico; 11, âmbar de 
Rivno; 12 âmbar Romeno; 13, âmbar  de Bitterfeld; 14, Aix-en-Provence; 15, âmbar Dominicano; 16, âmbar dos 
Chiapas (Mexicano); 17, âmbar do Kauri (Nova Zelândia); 18, copal do Leste Africano; 19, copal de Madagascar; 
20, copal Colombiano. Retirado de Harms & Dunlop (2017). 

Harms e Dunlop (2017) apresentam uma síntese dos fósseis de 

pseudoescorpiões no mundo com atualmente 49 espécies fósseis descritas na 

literatura, das quais três ainda são viventes. Estes autores apresentam os registros 

mais antigos das famílias viventes e os colocam em uma filogenia como indicativo de 

mínima idade para a maioria das linhagens reconhecidas (Figura 9). Além disso, 

discorrem sobre dados ecológicos e tafonômicos desses animais, inclusive a respeito 

dos registros de foresia preservados também em âmbar. 
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1.3 Biogeografia e pseudoescorpiões 

Biogeografia é a área de ciência que estuda a distribuição espacial dos 

táxons de modo a estabelecer a relação entre as áreas de ocorrência atuais e como 

estas teriam se originado (PLATNICK; NELSON 1978), a fim de reconstruir 

historicamente a evolução dos organismos no espaço e tempo (MORRONE; CRISCI, 

1995), baseando-se em filogenias (HENDERSON, 1991).  

Deste modo, a distribuição disjunta atual dos organismos filogeneticamente 

relacionados, resultado de processos evolutivos, pode ser devido a dois eventos 

distintos: (1) dispersão – ancestral comum mais recente ocorria em uma área hoje 

ocupada, e dispersou para outra(s) área(s), passando barreiras pré-existentes e os 

descendentes que sobreviveram, sofreram processos graduais de diferenciação que 

resultaram em dois táxons distintos; e (2) vicariância – população ancestral ocupava 

uma área, e devido ao surgimento de barreiras que provocaram o isolamento dessas 

populações, estas passaram por processos de diferenciação, resultando em novos 

táxons. No processo de dispersão, a barreira geográfica é pré-existente, e, portanto, 

mais antiga que os táxons atuais, enquanto no processo de vicariância, o surgimento 

da barreira que causa o isolamento das populações apresenta a mesma idade que a 

dos grupos atualmente disjuntos (NELSON; PLATNICK, 1981; DOS SANTOS, 2008). 

Nesse escopo a biogeografia cladística fundamenta-se na premissa de 

correspondência entre o relacionamento filogenético dos táxons, o padrão de 

distribuição e história geológica da Terra (NIHEI, 2016), com o objetivo de procurar 

por padrões gerais de relacionamento entre áreas, possibilitando que os processos 

causais possam ser inferidos e interpretados (PLATNICK; NELSON, 1979; NELSON; 

PLATNICK 1981; HUMPHRIES; PARENTI, 1999; PARENTI, 2007, NIHEI, 2016) 

Desse modo, é preciso incialmente a obtenção de cladogramas de áreas 

(ROSEN, 1978; NELSON; PLATNICK, 1981; HUMPHRIES; PARENTI, 1999) e caso 

haja incongruências em relação aos cladogramas obtidos para diversos táxons/áreas, 

faz-se necessário resolver tais incongruências para gerar cladogramas gerais de área 

(NELSON; PLATNICK, 1981; MORRONE; CRISCI, 1995; EBACH, 2001; SANTOS, 

2007). A partir disso, diversos métodos de análise podem ser aplicados (e.g. CRISCI, 

2001; MORRONE, 2005; NIHEI, 2016). 

Um destes métodos, o Parsimony Analysis of Endemicity (PAE ou Análise 

de Parcimônia de Endemicidade) (ROSEN; SMITH, 1988), classifica as áreas de 
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acordo com as espécies compartilhadas, o que permite identificar relações das áreas 

como unidades básicas da biogeografia (MORRONE; CRISCI, 1995; URTUBEY et al., 

2010). Esta abordagem faz-se como primeiro passo na descoberta das relações 

históricas entre as áreas de endemismo, as quais devem ser testadas posteriormente 

com métodos da biogeografia cladística (MORRONE, 2005; NIHEI, 2016), ainda que 

não haja consenso quanto à eficiência dos métodos de análise biogeográfica 

(MORRONE; CRISCI, 1995; CRISCI, 2001).  

O endemismo é um conceito associado do resultado de fatores históricos 

da distribuição, como a vicariância e fatores ecológicos, compatível com as atuais 

áreas de ocorrência dos táxons (CROTHER; MURRAY, 2011; MORRONE, 2014). 

Contudo, áreas de endemismo são regiões geográficas com ocorrência de diversos 

táxons restritos à essas áreas (DA SILVA et al., 2004; SZUMIK; GOLOBOFF, 2004; 

SIRGRIST; CARVALHO, 2009), ou seja, são regiões com distribuição de dois ou mais 

táxons monofiléticos, que exibem congruência filogenética e distribucional e com os 

respectivos grupos próximos, ocorrendo em outras regiões definidas do mesmo modo 

(CARVALHO, 2016). 

Há vários trabalhos biogeográficos com foco em diferentes grupos de 

aracnídeos (GRIFFIN, 1998; HARVEY, et al., 2017) como aranhas (RAVEN, 1984; 

PUGH, 2004; POLOTOW; BRESCOVIT, 2006; RIX; HARVEY, 2012), Opiliões 

(BOYER et al., 2007; POPKIN-HALL, 2013; YAMAGUTI; PINTO-DA-ROCHA, 2009; 

DASILVA; GNASPINI, 2009; DASILVA; et al., 2016) e pseudoescorpiões (HARVEY, 

1996; MOULDS et al., 2007; HARVEY et al., 2016). Dentre estes, os Opiliões são mais 

bem estudados quanto à biogeografia na região neotropical.  

Com relação aos pseudoescorpiões, não há trabalhos biogeográficos na 

região Neotropical, especialmente considerando os organismos que ocorrem no 

ambiente subterrâneo. De modo geral, há registros de pseudoescorpiões em cavernas 

brasileiras desde o início da década de 1980, porém com trabalhos focados em 

levantamentos faunísticos (DESSEN et al., 1980; TRAJANO; GNASPINI-NETTO, 

1981; PINTO-DA-ROCHA, 1995; TRAJANO; BICHUETTE, 2010; GALLÃO; 

BICHUETTE, 2018), alguns relacionados à taxonomia do grupo com pouca 

notoriedade quanto à distribuição do grupo no Brasil (MAHNERT, 2001). Com isso, o 

gênero Spelaeochernes, que apresenta ampla distribuição no Brasil (Figura 9), pode 

contribuir para o conhecimento biogeográfico das províncias biogeográficas do Brasil. 
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Mahnert (2001) discute que no Brasil há três distritos em relação à 

distribuição da fauna de pseudoescorpiões, o qual segue o encontrado para outros 

animais (e.g. dípteros, coleópteros, hemípteros, lepidópteros). Seriam distritos com 

fauna predominante amazônica, uma fauna predominantemente tropical do nordeste 

do Brasil até o Sudeste e uma fauna mais ao sul, caracterizada por elementos 

subtropicais (MAHNERT, 2001). 

Esta divisão de áreas biogeográficas é concordante com Amorim e Pires 

(1996), os quais descrevem para o Brasil, três áreas não relacionadas: norte-

amazônica, noroeste-amazônica e floresta atlântica (componente sudeste), utilizando 

organismos distintos como primatas e dípteros. Todavia, estudos mais recentes 

demonstraram que o componente noroeste-amazônico pode ser subdividido em duas 

áreas não relacionadas (sudoeste-amazônica e sudeste-amazônica (MORRONE, 

2006; NIHEI; CARVALHO, 2007; DA SILVA; NOLL, 2014).  
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos principais desta Tese são (1) realizar uma análise filogenética 

do gênero Spelaeochernes, (2) elucidar a questão de restrição e obrigatoriedade deste 

gênero ao meio subterrâneo, e (3) realizar uma análise biogeográfica do gênero 

Spelaeochernes para verificar um possível padrão biogeográfico.  
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