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Como são belas 

indizivelmente belas 

essas estátuas mutiladas... 

Porque nós mesmos lhes esculpimos 

- com a matéria invisível do ar –  

o gesto de um braço... uma cabeça anelada... um seio... 

tudo o que lhes falta! 
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1. Introdução 
 

Ao longo dos anos de estudo da vida animal, percebe-se que há o 

desenrolar de uma corrida armamentista evolutiva (Krebs & Davies, 1966; 

Edmunds, 1974) entre as adaptações apresentadas por uma presa qualquer 

em face às adaptações do predador e, inclusive, sendo válido o contrário: a 

contra-adaptação do predador eventualmente selecionada pela morfologia, 

fisiologia ou comportamento da presa. Populações de predadores 

apresentam continuadamente métodos eficientes para localização e captura 

das presas, enquanto estas últimas podem apresentar métodos cada vez 

mais eficientes em tornarem-se imperceptíveis ou mesmo indesejáveis, seja 

por resposta mecânica ou química, de origem endógena ou exógena. 

Dadas certas condições ambientais, físico-químicas de certo habitat, e 

biológicas, os animais podem apresentar certos padrões de defesa, o que 

permite o incremento na taxa de sobrevida do indivíduo, ou mesmo do grupo 

ao qual ele pertence. 

 Edmunds (1974) categoriza o estudo da defesa nos animais sob a 

perspectiva da relação presa/predador, se é o caso de uma relação em 

potencial ou se é de fato real.  

As adaptações das presas que visam a diminuir a possibilidade do 

encontro são consideradas mecanismos de defesa primária. Tais adaptações 

ocorrem no sentido de diminuir a probabilidade do predador em localizar as 

presas ou identificá-las como tal, ou mesmo do predador, apesar de 

reconhecer o indivíduo como presa, evitar o combate por relacioná-lo a uma 

experiência anterior negativa.  

Todavia, visando a incrementar as chances de sobrevivência individual 

em face de um possível encontro com um predador, muitos animais 

apresentam artifícios para evitar a ocorrência da predação em si. Esses 
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artifícios foram considerados como mecanismos de defesa secundária por 

Edmunds (1974). Podem ocorrer apenas pela percepção da aproximação de 

um indivíduo que é potencialmente um predador, significando apenas a 

acentuação de uma defesa primária, por exemplo. 

 Encontram-se na natureza e também na literatura vários casos de 

mecanismos de defesa primária e secundária. De modo geral, Edmunds 

(1974) destaca as seguintes categorias de defesa primária: o fato de o 

animal apresentar coloração críptica, anacorese, aposematismo ou 

mimetismo. Como mecanismos de defesa secundária, ou seja, apresentados 

após a identificação do predador, destacam-se a tanatose, que é o 

comportamento de fingir-se de morto, diminuindo o poder de atração para si, 

aumentando as chances do predador de se desinteressar; o comportamento 

deimático, ou a adoção de posturas, comportamentos ou de sons que 

intimidem o predador; a oferta de áreas do corpo que não são vitais, o que 

pode permitir a subseqüente fuga da presa; apendotomia, fuga acelerada ou 

mesmo qualquer tipo de retaliação que for possível em um contato direto: 

retaliação mecânica através de pinças, espinhos, armaduras, quelíceras, 

pedipalpos, ou mesmo uma retaliação baseada em substâncias químicas. 

A partir de revisão da literatura, observa-se substancial volume de 

registros dentre os indivíduos da Ordem Opiliones, de comportamentos 

categorizados, a priori, como de defesa. Todas as classificações 

supracitadas de Edmunds (1974) já foram observadas dentre os opiliões. 

Hara & Gnaspini (2007) sintetizaram muitos dos vários estudos de tais 

métodos de defesa no grupo em questão. Entretanto, cabem ainda algumas 

poucas adições a tal resumo: os comportamentos de se retrair em algum 

local protegido frente a potencial presença de um predador, jogar-se no chão 

permanecendo imóvel, objetivando passar despercebido também foram 
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observados em Stygnomma spinifera, por Duffield et al. (1981). Gonisosoma 

catarina vem corroborar a afirmação de que os machos adultos da subfamília 

Goniosomatinae aplicam o movimento de pinça, o “beliscão”, utilizando-se 

das armaduras do fêmur IV, visto que também se utilizam de tal mecanismo 

(Machado et al., 2002). 

Ao que tudo indica, as cerca de 6000 espécies descritas até o 

momento (Machado et al., 2007), apresentam capacidade de síntese de 

compostos químicos. Isso porque, segundo Shultz (1990), apresentar um par 

de glândulas exócrinas é um caráter sinapomórfico para a ordem. A posição 

da abertura deste órgão no prossoma, entretanto, é variável de acordo com a 

subordem analisada. 

A ordem Opiliones é subdividida em quatro subordens, de acordo com 

o estudo filogenético proposto por Giribet et al. (2002): Cyphophthalmi, 

Eupnoi, Dyspnoi e Laniatores. A primeira subordem, com um pouco mais de 

100 espécies distribuídas em seis famílias, possui representantes em todos 

os continentes e grandes ilhas, à exceção da Antártica (Giribet & Kury, 2007). 

Seus exemplares são ricamente esclerotizados, e de medidas similares às de 

ácaros. A abertura da glândula, o ozóporo, localiza-se sobre o ozóforo, um 

tubérculo localizado no dorso, próximo à margem do prossoma. Segundo 

Juberthie (1961a,b), são os representantes desta subordem os que possuem 

um sistema muscular mais elaborado associado à glândula e seu respectivo 

ducto: há um feixe de músculos ventrais que abre o ducto, outro que é o 

grupo muscular do próprio ducto e um terceiro feixe que comprime a 

glândula. 

A subordem Eupnoi inclui as superfamílias Phalangioidea, com cinco 

famílias, e Caddoidea, com apenas uma família (Shear, 1982). Ao contrário 

dos representantes de Cyphophthalmi, os opiliões Eupnóicos possuem corpo 
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delgado e longas pernas. São muito comuns a ambos os Hemisférios e hoje 

contam com 1780 espécies descritas (Machado et al. 2007).  

A terceira subordem reconhecida por Giribet et al. (2002) é a dos 

opiliões relativamente mais robustos, restritos ao Hemisfério Norte, 

encerrando as superfamílias Ischyropsalidoidea e Troguloidea, com três e 

quatro famílias, respectivamente. Esta subordem apresenta 290 espécies 

descritas. (Machado et al., 2007). 

Um caráter marcante que permite uma identificação mais grosseira 

entre essas duas subordens previamente descritas é o dente da quelícera: 

diafanizado ou não. Se apresentar o dente diafanizado, é um representante 

de Dyspnoi, caso contrário, trata-se de um Eupnoi. (Pinto-da-Rocha & 

Giribet, 2007). 

Contudo, indivíduos das duas subordens são muito similares ao que 

se conhece da morfologia da glândula secretora e de sua abertura. O 

sistema muscular constituinte da estrutura glandular, tanto o feixe ventral, 

responsável em abrir o assoalho do ozóporo, quanto o feixe que pressiona a 

própria glândula em Cyphophthalmi, estão ausentes, o que pressupõe um 

outro mecanismo de expulsão da secreção química, seja ele nervoso ou 

envolvendo outros grupos musculares (Juberthie, 1961 a,b; Holmberg, 1970; 

Clawson, 1988). Já o ozóporo, tanto de Eupnoi quanto de Dyspnoi, localiza-

se na margem antero-lateral, próximo à coxa I (Juberthie, 1961 a).  

A quarta e última subordem, Laniatores, é objeto de estudo do 

presente trabalho, e é a que conta com maior número de espécies descritas 

até o momento, são 3748. Distribuem-se pelas áreas tropicais e temperadas, 

principalmente do Hemisfério Sul. A subordem dos Laniatores é ainda 

subdividida em duas infra-ordens: Insidiatores e Grassatores. Os 

representantes dos Insidiatores possuem uma garra bífida nas pernas III e 
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IV, e ainda um sistema muscular entre as placas ventrais e dorsais do pênis, 

enquanto os dos Grassatores possuem duas garras de inserções 

independentes nos tarsos III e IV, sem qualquer musculatura peniana. 

Travunioidea e Triaenonychoidea representam os Insidiatores, enquanto 

Zalmoxoidea, Samooidea, Phalangodoidea, Epedanoidea e Gonyleptoidea 

são as superfamílias de Grassatores, que contém, por enquanto, 26 famílias 

estabelecidas (Giribet & Kury, 2007). 

Como todos os opiliões possuem um par de glândulas no prossoma, é 

esperado que todos produzam a secreção química. Originalmente chamada 

de gonyleptidina por Estable et al. (1955), é amplamente utilizada como uma 

ferramenta para suas defesas, e seu potencial já foi testado várias vezes, 

inclusive lançando mão de diversos possíveis predadores, tais como várias 

espécies de formigas e algumas aranhas, por exemplo, tanto testando com o 

indivíduo secretando a substância de defesa, quanto à irritabilidade da 

substância por si só (Cloudsey-Thompsonm 1968; Blum & Edgar, 1971; 

Eisner et al., 1971; Eisner et al., 1978; Jones et al., 1977; Blum, 1981; Acosta 

et al., 1993; Eisner et al., 2004; Machado et al., 2000, 2002, 2005).  

A biossíntese de compostos químicos é amplamente utilizada em 

Arthropoda como método de defesa primária, quando traz ao predador a 

lembrança de uma experiência desagradável dada uma prévia intoxicação ou 

impalatabilidade ocorrida pelo consumo de um animal que apresentava 

defesas químicas, ou ainda dada a possível herança que o distancia de uma 

presa com certas características aposemáticas. Também é utilizada como 

defesa secundária quando da secreção de substâncias tóxicas a outro ser 

vivo no momento da predação em si.  

Desde a década de 1950, foram realizados vários estudos abordando 

a caracterização química dos compostos produzidos pelos diversos opiliões, 
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com ênfase às ordens de Laniatores e Eupnoi. Através de técnicas de 

cromatografia gasosa, espectroscopia, espectrometria de massa e outras 

técnicas que sofreram diversas melhorias ao longo das décadas, foi possível 

a identificação precisa de vários compostos. 

Laniatores, de forma geral, produzem quinonas metiladas (Estable et 

al., 1955; Fieser & Ardao, 1956; Eisner et al., 1971, 2004; Acosta et al., 1993; 

Gnaspini & Cavalheiro, 1998) e, eventualmente alguns tipos de fenóis (Eisner 

et al., 1977, 1978; Roach et al., 1980; Duffield et al., 1981). Ekpa et al. (1984) 

registraram em Sclerobunus robustus, espécie da família Triaenonychidae, a 

ocorrência de substâncias que divergem do que se sabe que muitos outros 

opiliões produzem, tais como bornil-propionato, bornil-acetato, feniltilamina, 

nicotina e traços de limoneno e canfeno. Hara et al. (2005) realizaram 

extensa análise da composição química das secreções de defesa de 22 

espécies pertencentes à família Gonyleptidae, identificando 19 novos 

compostos químicos para o grupo. 

A biossíntese de quinonas como forma de defesa é comum entre os 

invertebrados, especialmente em insetos e milípedes (Aneshansley & Eisner, 

1969; Eisner & Meinwald, 1966, Eisner, 1970; Weatherston & Percy, 1970), 

mas 2-etil-1,4-benzoquinona nunca havia sido registrada em Opiliões; 2,3,5-

trimetil-1,4-benzoquinona, por exemplo, nunca havia sido registrada em outro 

grupo (Eisner et al., 1977). Há inclusive algumas substâncias como 4,6-

dimetil-6-noneno-3-ona (Jones et al., 1976), 2-metil-5-etilfenol (Eisner et al., 

1977) e 2,3,4-trimetilfenol (Roach et al., 1980), dentre outras, que nunca 

haviam sido encontradas na natureza. 

Eupnoi e Dyspnoi, por sua vez, comumente sintetizam cadeias curtas 

acíclicas com cetonas, aldeídos e álcoois ou também naftoquinonas (Blum et 

al., 1968; Blum & Edgar, 1971; Jones et al., 1976, 1977; Meinwald et al., 
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1971; Wiemer et al., 1978, Ekpa et al, 1985). Jones et al. (1977) também 

chamaram a atenção para o fato de haver variabilidade na composição da 

secreção em indivíduos diferentes, apesar de serem pertencentes à mesma 

espécie.  

Tradicionalmente, o uso da substância secretada nos opiliões é 

associado à defesa: tanto que a glândula é comumente chamada de glândula 

de defesa ou repugnatória. Por outro lado, com um pouco mais de cuidado 

em outros tipos de comportamento, pode-se reconhecer algumas outras 

situações em que a substância poderia ser útil: eventualmente como 

feromônios, podendo estimular e/ou inibir comportamentos de cópula, fuga 

ou ataque, ou mesmo como uma substância de demarcação de trilha ou 

desova, ou até limpeza de uma área. Bishop (1950) já se questionava quanto 

à possibilidade das substâncias serem utilizadas para comunicação. Estable 

& Fieser (1955), em trabalho pioneiro de identificação da substância, 

reconhecem suas propriedades antibacterianas, fungicidas e inclusive sua 

toxicidade frente a protozoários, tal como Trypanosoma cruzi. Blum & Edgar 

(1971) reconhecem a mesma substância química em formigas, porém 

utilizada como feromônio. Clawson (1988), acredita que fêmeas marcam 

áreas que lhes serão úteis como sítios de desova, possivelmente diminuindo 

o risco de outra fêmea vir a se apropriar daquele espaço. Rodriguez & 

Guerrero (1976), Mora (1990) e Machado et al. (2002) acreditam haver algum 

tipo de demarcação em áreas de desova ou em possíveis trilhas, dada a alta 

especificidade de reconhecimento dos adultos ou de retorno aos ninhos, 

quando previamente retirados. Também vale a pena destacar a não 

utilização da substância de defesa por pais e/ou mães que estejam em 

processo de cuidado parental, à exceção de Acutisoma proximum (v. em 

Ramires & Giaretta, 1994), nem tampouco em brigas por ninhos ou por 
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fêmeas, ou por machos (Rodriguez & Guerrero, 1976; Mora, 1990; Machado 

& Oliveira, 1998; Willemart & Gnaspini, 2004). Willemart (2002) registrou pela 

primeira vez a ocorrência da secreção da substância de defesa contra um 

outro opilião como parte de uma competição por alimento: o evento ocorreu 

entre Neosadocus varibialis, como um mecanismo adicional à defesa 

mecânica. A agressão ocorreu contra um outro opilião, também pertencente 

à família Gonyleptidae, Heteromitobates discolor.  

Adicionalmente, há evidências acerca do uso dessas substâncias 

químicas em e para a formação de agregados. Os indivíduos que participam 

de um grupo social eventualmente apresentam vantagens evolutivas, uma 

vez que, entre outras razões, há possibilidade de uma maior concentração de 

substâncias repelentes aos agressores, ou de menor probabilidade de 

predação frente a tantos indivíduos (Holmberg, 1986; Machado & 

Vasconcelos, 1998; Machado et al., 2000; Machado, 2002). Também a 

eliminação de tais compostos químicos pode agir como sinal de alerta em 

agregados, pelo menos de Goniosoma aff. proximum, frente à situação de 

perigo (Machado et al., 2002). O que também foi registrado em agregados 

multi-específicos no trabalho de Machado & Vasconcelos (1998) foi a 

secreção da substância de defesa por Holoversia nigra, e não por Despirus 

montanus (Mitobatinae), nem Eugyndes sp. (Pachylinae). A vantagem pode 

residir no aumento da taxa de sobrevivência, visto que havendo o efeito de 

diluição em um agregado, as chances de serem predados são diminuídas. 

Há algumas formas distintas dos animais secretarem suas substâncias 

sintetizadas nas glândulas torácicas, quando em situação de perigo. 

Encontram-se na literatura algumas observações (Bristowe, 1925; 

Capocasale & Bruno-Trezza, 1964; Edgar, 1971) e várias descrições desse 
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comportamento (Lawrence, 1938; Juberthie, 1961; Eisner et al., 1971, 1977; 

Duffield et al., 1981, Maury, 1987; Clawson, 1988). 

Dentre toda a diversidade da fauna de opiliões, até o final do século 

passado, havia pouco mais do que duas dezenas de espécies com o 

comportamento de defesa química relatado. Entretanto, o simples relato do 

comportamento e/ou da morfologia e composição química não permitiria 

qualquer predição filogenética, nem qualquer outra conjectura que poderia 

viabilizar, por exemplo, a descrição de comportamento de todo um grupo. 

O primeiro trabalho a sistematizar o estudo da secreção da substância 

de defesa foi o de Acosta et al. (1993), quando, além de sumarizar as 

composições químicas das secreções reconhecidas até a data em questão, 

também reconheceu três padrões de se efetivar a descarga das substâncias 

químicas. Apesar das compilações, não propôs conseqüentes relações entre 

as composições químicas das secreções e os padrões de comportamento 

relatados. 

Acosta et al. (1993) classificaram três formas básicas de se eliminar a 

substância de defesa e a formulação das categorias ocorreu segundo uma 

crescente otimização na utilização da defesa química. Considerou como 

primeiro padrão de secreção a simples evaporação a partir da abertura da 

glândula, ou a formação de uma gota na própria área do ozóporo. Juberthie 

(1961b) não reconheceu a eliminação de líquido, mas percebeu odor 

característico da substância de defesa de Rhampsinitus levi. Em tantos 

outros, notou-se a formação de uma gota na área do ozóporo, sem o 

posterior escoamento, tal como foi registrado para Phalangium opilio, 

Querilhacia querilhaci, Peltonychia clavigera (Juberthie, 1961b) e Adaeulum 

robustum (Lawrence, 1938).  



 17

O segundo padrão sugerido pelos pesquisadores é o que considera 

algum tipo de mecanismo que permita ampliar a área de evaporação, seja 

emitindo finos jatos, como fora registrado em Leiobunum formosum e 

Leiobunum speciosum (Blum & Edgar, 1971), ou com o escoamento da 

substância de defesa através de canais ou uma série de tubérculos 

presentes nas margens do escudo dorsal. Metabiantes leighi, Scotolemon 

lespesi, Scotolemon doriae, Scotolemon lucasi, Stynomma spinifera e 

Pachyloidellus goliath (Lawrence, 1938; Juberthie, 1961b; Duffield et al., 

1981 e Acosta et al., 1993) registraram escoamento da secreção de defesa 

através de canais laterais, ao passo que em Zygopachylus albomarginis 

(Cokendolpher, 1987) tal escoamento também foi registrado, mas por meio 

de uma série de tubérculos.  

Por fim, Acosta el al. (1993) consideram também o comportamento de 

direcionar a secreção diretamente contra o agressor como um padrão 

possivelmente adotado, otimizando, portanto, tanto quanto possível, a 

toxicidade da substância de defesa. Cosmetidae é uma família da subordem 

dos Laniatores em que seus representantes demonstraram o comportamento 

de molhar as regiões apicais dos tarsos e transpor a secreção diretamente 

ao agressor, assim como os indivíduos estudados de Sironidae, família de 

Cyphophthalmi (Juberthie, 1961; Eisner et al., 1971, 1977). Uma outra 

maneira que direciona a substância potencialmente tóxica contra o agressor 

é a eliminação da secreção sob a forma de um jato, tipicamente encontrado 

em alguns opiliões da família Triaenonychidae (Lawrence, 1938; Maury, 

1987). 

Gnaspini & Cavalheiro (1998) por sua vez, chamaram a atenção para 

a variação quanto ao local da formação de uma gota contendo a solução 

química de defesa. Destaca que em Goniosoma spelaeum, assim como em 
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Zygopachylus albomarginis, a gota é formada apenas na região próxima à 

coxa IV, o que em Z. albomarginis seria o equivalente aos espinhos 

localizados nas margens latero-posteriores do escudo dorsal. Os autores 

sugerem que a morfologia mais complexa da área do ozóporo de G. 

spelaeum possa ter relação com tipo de comportamento, que é o de eliminar 

a substância de defesa química sob a forma de um jato.  

As relações entre os padrões de comportamento de secreção da 

substância de defesa e a morfologia da região do ozóporo finalmente foram 

obtidas por Hara & Gnaspini (2003), que observaram a morfologia e o 

comportamento de defesa química em 33 espécies pertencentes à família 

Gonyleptidae. Com base nas hipóteses propostas de relações entre as 

subfamílias de Gonyleptidae (Pinto-da-Rocha, 2002), esses autores notaram 

que os grupos basais apresentavam uma abertura mais simples, menos 

ornamentada, e que o animal apresentava o comportamento de emitir uma 

gota da substância de defesa, a qual evaporava junto à abertura ou era 

transferida por canais laterais e se espalhava pelo corpo dos animais, 

aumentando a área de evaporação (Lawrence, 1938; Duffield et al., 1981; 

Cokendolpher, 1987). Perceberam também que havia uma progressão na 

complexidade morfológica e funcional da área do ozóporo, ou nas estruturas 

acessórias, ao comportamento de eliminação da substância de defesa, até 

atingir o padrão considerado mais derivado, no qual a abertura apresenta-se 

na forma de um sulco alongado em cuja porção mediana ocorre uma 

ampliação da abertura pela qual pode haver a eliminação de um jato 

direcionado ao agressor (Lawrence, 1938; Gnaspini & Cavalheiro, 1998).  

A partir do trabalho de Hara & Gnaspini (2003) percebe-se que a 

morfologia da área de abertura da glândula é, muitas vezes, determinante 

sobre o comportamento adotado para eliminação da substância de defesa. O 
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presente estudo teve como objetivo o levantamento de dados morfológicos 

da área do ozóporo de diversas famílias da ordem Laniatores. Conhecer as 

variações e os padrões de estruturas constituintes da região em questão 

entre tantos grupos permite o acréscimo de informações à literatura acerca 

de um grupo com tamanha diversidade, e restrito histórico de pesquisa.  

Ainda, uma vez que é esperado que o comportamento adotado para a 

secreção das substâncias químicas seja também condicionado à morfologia 

da área do ozóporo (dentre outras razões, pois o comportamento pode variar 

dependendo, por exemplo, da insistência do predador, da disponibilidade de 

água, do fato de fazer ou não parte de um agregado), conhecer tal morfologia 

significa a possibilidade de conhecer os tipos de comportamentos possíveis 

para secreção química. E identificar essas possibilidades é uma via que 

possibilita compreender, de forma mais ampla, o quando e os porquês do 

uso das substâncias químicas. 
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2. Objetivos 

 

 O presente estudo teve por objetivos conhecer mais detalhadamente 

as estruturas e a morfologia da área do ozóporo de diversas famílias de 

Laniatores, buscando com isso adicionar informações à literatura acerca de 

famílias que não Gonyleptidae, famílias relativamente pouco conhecidas.  

Também é parte dos objetivos desse trabalho levantar informações 

sobre a morfologia para que, posteriormente se tenha argumentos e se 

possa inferir qual tipo de comportamento de defesa o indivíduo de uma certa 

linhagem pode desenvolver.  
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3. Metodologia 
 

 

Visando englobar tantas famílias de Opiliões Laniatores quanto 

possíveis, o presente estudo contou com empréstimos de material biológico 

das coleções de aracnologia do Museu de Zoologia da Universidade de São 

Paulo (MZUSP), bem como do Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ). E, 

em colaboração de Abel Peréz González, pesquisador do MNRJ, quando 

possível, a presença de fêmea e macho para comparação da morfologia da 

região do ozóporo, sob o prisma da intraespecificidade. Além de permitir a 

observação de possível dimorfismo sexual nesta região, talvez como 

conseqüência de padrões diferenciados de defesa comportamental 

condicionado pelo sexo, uma vez que os machos de algumas espécies 

apresentam estruturas morfológicas de defesa, tais como pernas IV mais 

armadas. 

As 16 famílias de Laniatores abordadas estão relacionadas na tabela 

1, assim como possíveis informações adicionais sobre a taxonomia de cada 

espécie. 

Houve preparação da grande maioria dos animais, todavia os 

exemplares de Biantidae, Crosbyella, gênero de Phalangodidae, Podoctidae, 

Stygnommatidae e Biacumontia, gênero de Triaenonychidae, foram 

emprestados a partir da coleção pessoal de A.B. Kury, já fixados em stubs 

previamente preparados na década de 1980 pelo próprio. A técnica utilizada 

na época é diferente da adotada na presente preparação, e os animais foram 

mantidos fora de estufa, em caixas fechadas.  
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Tab. 1: Relação das famílias estudadas no presente estudo apresentando, quando identificado, a 

subfamília, o gênero e, talvez, a espécie do animal abordado. Ainda, qual a origem do material em 

questão. O material biológico foi emprestado de duas coleções aracnológicas: MZUSP e MNRJ. * 

Ainda, contou com material previamente preparado por A. B. Kury (AMNH 1994). ** LEA: Material 

de coleção pessoal de P. Gnaspini. 

Família Sub-Familia Gênero Espécie Origem

Agoristenidae Leiosteninae Trinella Trinella venezuelica MZUSP: 14.574

Agoristenidae Agoristeninae Spp.1 MNRJ 

Biantidae Biantinae Metabiantes Metabiantes sp Stub AMNH 1994

Biantidae Stenostygninae Caribbiantes Caribbiantes sp  Stub AMNH 1994

Cosmetidae Comestinae Cosmetus Cosmetus variolosus MZUSP: 280

Cosmetidae Comestinae Cynortellula Cynortellula bimaculata MNRJ: 4.619

Cosmetidae Comestinae Cynorta Cynorta conspersa MNRJ: 4.560

Cranaidae Cranainae Santinezia Santinezia sp. MZUSP: 18.862

Cranaidae Cranainae Santinezia Santinezia serratotibialis MNRJ: 16.120

Epedanidae Arcobuninae Pseudobiantes Pseudobiantes sp. MNRJ

Escadabiidae Baculigerus Baculigerus sp. LEA

Escadabiidae Baculigerus Baculigerus milenal MNRJ 

Fissiphalidae Fissiphallius Fissiphallius sp. MNRJ

Manaosbiidae Spp.1 Spp.1 MZUSP: 21.461

Manaosbiidae Spp. 2 Spp. 2 MZUSP: 15.917

Minuidae Metakimula Metakimula sp. MNRJ

Phalangodidae Phalangodinae Crosbyella Crosbyella spinturnix  Stub AMNH 1994

Phalangodidae Scotolemon Scotolemon sp. MNRJ 

Podoctidae Melanoctis gen novo Melanoctis sp.  Stub AMNH 1994

Samoidae Pellobunus Pellobunus sp. MNRJ

Samoidae Neoscotolemon Neoscotolemon sp. MNRJ

Stygnidae Heterostygninae Stygnoplus Stygnoplus clavitibialis MZUSP: 18.867

Stygnidae Stygninae Stygnus Stygnus multispinosus MZUSP:15.166

Stygnidae Stygninae Protimesius Protimesius longipalpis MZUSP: 14.216

Stygnidae Stygninae Protimesius Protimesius longipalpis MZUSP: 14.276

Stygnommatidae Stygnomma Stygnomma bonaldoi Stub AMNH 1994

Triaenonychidae Adaeinae Larifugela Larifugela afra LEA

Triaenonychidae Adaeinae Larifugela Larifugella afra MNRJ: 11.414

Triaenonychidae Sclerobuninae Sclerobunus Sclerobunus robustus Packard MZUSP: 20.640

Triaenonychidae Triaenonychinae Biacumontia Biacumontia sp. Stub AMNH 1994

Zalmoxidae Soledadiella Soledadiella macrochelae MNRJ

Zalmoxidae Cippanus Cippanus adornus MNRJ: AK 210 USNM  

 

 



 23

Com o auxílio de pinças utilizadas em microcirurgias odontológicas, e 

material de dissecção, as pernas foram extirpadas com uma incisão na 

ligação entre o trocanter e a coxa, na região da articulação transversal. A 

princípio, as pernas foram seccionadas na região central dos fêmures, sendo 

que, em alguns exemplares preparados no início do trabalho, nem o trocanter 

foi retirado. Com a análise dos resultados, percebeu-se que muitas vezes tal 

trocanter impedia a vista lateral ou dorsal da região do ozóporo. Esta 

metodologia sofreu melhorias com as subseqüentes preparações, inclusive 

com a retirada dos trocanteres I, II e III. Houve casos de se retirar a apófise 

presente na coxa II ao se perceber, ainda sob lupa, que era uma potencial 

cobertura da área do ozóporo, o que impediria sua visualização. A área 

anterior dos animais foi preservada para se manter o máximo de estruturas 

passíveis de análises morfológicas futuras e, além disso, para se manter a 

fisionomia natural do animal, tanto quanto possível. Muitas vezes as pernas 

IV foram mantidas até a área mediana do fêmur, de modo a se permitir a 

melhor manipulação preservando-se a integridade do corpo do animal, bem 

como a colocação do indivíduo no suporte metálico (“stub”), procurando-se 

manter as áreas dorsal e ventral visíveis para a sessão de fotos nos 

microscópios eletrônicos de varredura. Os indivíduos eram dispostos com o 

opérculo anal preso a um dos lados de uma fita dupla face, sendo a outra 

face aderida diretamente ao stub. 

 Após a sessão cirúrgica, seguia-se o processo de limpeza do 

indivíduo. De forma geral, seguiu-se à metodologia utilizada em Pinto-da-

Rocha (2002), mas com o passar do tempo e análise das fotos, algumas 

modificações foram adotadas. A idéia geral era a de limpeza do exoesqueleto 

de quaisquer impurezas, inclusive ectoparasitas, por um sistema de lavagem 

em banho de ultra-som, utilizando-se, para isso, uma solução de detergente 
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comercial a 33%, renovado a cada troca. Foram em média três sessões de 

quinze minutos cada, havendo renovação da solução de detergente a cada 

uma. Tal processo permite o descolamento de placas de gordura e torna as 

impurezas adsorvidas instáveis, facilitando o processo de retirada com jatos 

leves dessa solução com micropissetas. Entretanto, dependendo da 

resistência do animal, três sessões de quinze minutos em ultra-som é pouco 

para a retirada de impurezas, ou também podem vir a se tornar 

extremamente agressivas. Infelizmente, dada a escassez de material 

biológico disponível, não foi possível aplicar metodologias de limpeza 

diferentes, testando qual seqüência é mais adequada para cada animal. 

Preconizou-se, portanto, a utilização do método padrão com sensíveis 

alterações de tempo no ultra-som balizadas por percepção tátil ao se 

manipular o animal sob lupa. Ou seja, infelizmente há fotos de animais muito 

interessantes que retratam um indivíduo castigado pela metodologia que não 

pôde ser testada em uma amostra representativa. 

 Finalizado o processo de limpeza realizado no ultra-som, deixava-se o 

material repousando nesta solução por cerca de 12h, exatamente visando à 

retirada de demais impurezas que porventura permaneciam insistentemente 

adsorvidas em estruturas como cerdas e sensilas. 

 Após todo o processo de cirurgia e limpeza, seguiu-se a série de 

desidratação sucessiva. Como os animais passaram por tanta solução de 

detergente comercial, fez-se necessária a remoção desses resíduos: com 

uma série de imersão em água destilada. Tal série consiste de três trocas de 

10 minutos cada. 

A desidratação sucessiva que é advinda com a remoção dos resíduos 

de detergente, consiste em submersão em soluções de álcool de crescentes 

concentrações. A primeira delas é de álcool a 70%, concentração esta de 
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conservação do espécime. Em seguida, o animal é transferido para uma 

solução a 80%, então para outra a 90% e, por fim, o animal é imerso em 

álcool absoluto. A série de desidratação envolve trocas de solução a cada 15 

minutos, à exceção do álcool absoluto em que se propõem três trocas, cada 

uma permitindo 10 minutos de submersão. 

Ao término da desidratação, o animal permanece em álcool absoluto 

por cerca de 12h. É então conduzido para um processo de aquecimento até 

atingir um ponto crítico quando o álcool vaporiza, em “Critical Point Dryer 

BAL-TEC CPD 30”. Após o ponto crítico foram metalizados todos os 

exemplares reportados nessa dissertação, o que significa que todos 

receberam uma carga de ouro em pó, impedindo, desta forma, a 

suscetibilidade da carapaça aos feixes de elétrons. O equipamento utilizado 

para tal metalização foi o “Sputter Coater Balzer SCD 50”. Há que se 

complementar ainda que, certa feita, houve a tentativa de se preservar um 

exemplar e analisá-lo sem tal banho de ouro. Infelizmente, este indivíduo, um 

animal italiano, Ischyropsalis, teve seu exoesqueleto perfurado pelo feixe de 

elétrons em alguns pontos. 

Ao banho de ouro segue-se a etapa de montagem dos stubs: com 

uma fita dupla-face ou mesmo com cola de prata, fixam-se os animais na 

superfície do stub, que foi identificado com números distintos e 

individualizados na sua superfície inferior, ou mesmo através de uma 

marcação realizada com pontas de agulhas em esmalte fresco. Algumas 

vezes, a manipulação foi prejudicada pela ausência de estruturas que não 

seriam analisadas como suporte, tal como os fêmures IV. 

Finalmente, as sessões de fotos foram realizadas em dois ambientes 

distintos, a saber: Laboratório de Microscopia Eletrônica do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo, no aparelho Digital Scanning 
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Microscope (DSM) 940, Zeiss, e com o aparelho LEO-440 Zeiss do Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo. Todas as sessões foram 

monitoradas pelos técnicos responsáveis pelos equipamentos. Nas sessões 

de fotos, buscou-se o cuidado com a manutenção do padrão da foto, procura 

pela região do ozóporo em ambos os lados do animal, para o caso de 

visualizar com maior clareza a ornamentação ou mesmo estrutura. Por isso 

os animais eram dispostos de forma a ficar com o opérculo anal colado ao 

stub. Nas fotos, também foi padronizada a seqüência de posições: foto 

dorsal; foto ventral se possível, tentando evidenciar-se os canais ventrais; 

foto lateral com e sem grande aumento, permitindo vista geral dos canais 

laterais, e detalhamento da carapaça na região do ozóporo.  

 As imagens digitais obtidas a partir do laboratório de microscopia 

eletrônica do IB-USP foram gravadas em zip disk e, por segurança, 

consolidadas, a posteriori em mídias ópticas do tipo CDs graváveis (cd-r). Já 

as imagens obtidas a partir do MZUSP foram armazenadas diretamente em 

cd-r. Todas as fotos foram tratadas visando à obtenção de otimização no 

contraste e brilho, através do software de manipulação de imagens, Adobe 

Photoshop CS.  

Os animais já observados foram armazenados em estufas do IBUSP a 

40ºC. 

A terminologia que consta nesta dissertação foi fundamentada em 

Lawrence (1938), Murphree (1988), Acosta et al. (1993), Gnaspini & 

Cavalheiro (1998) e Hara & Gnaspini (2003). 

 Vale ressaltar que houve duas tentativas de outros métodos, ambas 

não utilizadas para o levantamento de dados para este trabalho: a utilização 

de microscópio eletrônico confocal no Instituto Butantan, e o da análise 

histológica do corte da região do ozóporo. O uso de confocal não pareceu 
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trazer novidades ou incrementos ao uso da microscopia eletrônica de 

varredura convencional. Ainda que traga uma visão tridimensional da 

estrutura, não foi possível manipular o material de forma a se obter melhor 

ângulo da abertura do canal da glândula de defesa. A histologia por sua vez, 

parece ser uma metodologia interessante a um trabalho mais detalhado 

enfocando a morfologia, especificamente da área do ozóporo. Mas percebeu-

se que, para atingir sucesso nessa metodologia, seriam necessários alguns 

testes em alguns indivíduos, o que inviabilizou sua prática neste trabalho, 

dada a utilização de, muitas vezes, material pouco comum nas coleções de 

aracnologia por ora abordadas. 
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4. Resultados e Discussão 
 

4.I. Descrição das diversas morfologias 

4.I.1. Definição dos caracteres analisados 

Tal como evidenciado na tabela I, ao todo 16 famílias de Laniatores 

foram estudadas. Aqui, faz-se uma descrição da área do ozóporo abordando 

o tipo de forma do escudo dorsal, eventual formação de canal lateral, forma, 

tamanho e posição de apófises eventualmente presentes na coxa II que se 

relacionem à área do ozóporo, forma e posição da abertura da glândula e 

presença de canais ventrais. Não há necessariamente relação direta de tipos 

de canais ventrais ao ozóporo, mas em muitos casos foi relatado o 

comportamento de misturar a secreção produzida pela glândula à gota 

regurgitada pela boca, que percorre os canais ventrais formados entre as 

coxas por capilaridade até atingir a borda do escudo dorsal, já em posição 

lateral, ou até dorsal. 

Algumas convenções adotadas para as descrições: entenda-se início 

do canal lateral pela região imediatamente posterior à abertura da glândula. 

Quando não é possível observar os canais verticais é porque o animal está 

colado ventralmente no stub. 

Todas as 16 famílias foram analisadas observando os caracteres que 

se seguem, não exatamente nessa ordem: 

1) Posicionamento da abertura da glândula: dorsal ou lateral; 

2) Posicionamento da abertura da glândula: sendo lateral, direcionada 

para a região posterior do corpo ou para as coxas; 

3) Formato da abertura da glândula: corte no escudo dorsal ou um 

orifício; 
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4) Formato da abertura da glândula: sendo um orifício no escudo dorsal, 

apresenta formato ovóide ou esférico; 

5) Formato do escudo na região da abertura da glândula: se há uma 

“redoma esquelética” característica ou não; 

6) Caso haja redoma esquelética característica, proeminente ou discreta. 

7) Formato do escudo na região da abertura da glândula: se há uma 

dobra dos tergitos na região imediatamente posterior à abertura da glândula 

ou não; 

8) Textura do escudo dorsal na região da abertura da glândula: se há 

modificação de estruturas ou não; 

9) Apófise localizada sobre coxa II: presente ou ausente; 

10) Apófise localizada sobre coxa II: se presente, posicionada de forma a 

cobrir completamente a abertura do ozóporo ou de tamanho inferior; 

11) Apófise localizada sobre a coxa II – tamanho: complementar à 

abertura da glândula, menor que a abertura da glândula 

12) Apófise localizada sobre a coxa II – formato: de pino ou tabular 

13) Canal Lateral: presente ou ausente; 

14) Canal Lateral: presente sobre ou sob a margem do escudo dorsal; 

15) Projeções denteadas no início do canal lateral: presentes ou ausentes; 

16) Canal lateral limitado na sua porção superior por tubérculos 

regularmente dispostos em série, ou sem tal série; 

17) Canal lateral limitado inferiormente por uma leve dobra da margem do 

escudo dorsal ou sem tal dobra; 

18) Canal lateral delimitado inferiormente por uma série de micro 

tubérculos denteados ou não; 
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19) Canal lateral delimitado por não se apresentar como um conduto 

aberto propriamente dito, mas por possuir uma série de tubérculos de micro-

granulometria. 

20) Canais laterais independentes ou interconectados por suave 

depressão no tegumento do escudo dorsal na área meso-posterior do 

prossoma; 

21) Canal lateral interrompido na área imediatamente posterior à abertura 

da glândula, com possível surgimento de um canal lateral superior ao 

primeiro estabelecido, formando-se então dois canais laterais em paralelo; 

22) Canal ventral existente entre a coxa do pedipalpo e a coxa da perna I 

estabelecido ou não claramente delimitado; 

23) Canal ventral estabelecido entre as coxas das pernas I e II de forma 

acentuada ou suave. 

24) Delimitação clara de canal vertical: presente ou ausente. 

 

4.I.2. Descrição da morfologia da área do ozóporo 

Priorizando o rápido reconhecimento dos táxons à sua seqüência 

evolutiva, as famílias serão analisadas em ordem alfabética. 

 

 

A. Agoristenidae 

A.1. Subfamília Leiosteninae  

A abertura da glândula localiza-se em posição lateral do escudo dorsal 

direcionada à coxa II e com o formato de um orifício relativamente ovóide. A 

abertura da glândula localiza-se sobre uma redoma esquelética. Não se 

percebe qualquer dobra do escudo dorsal na área imediatamente posterior à 

abertura da glândula. É possível notar estruturas distintas entre a área do 
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ozóporo e a área da carapaça que passa a apresentar inúmeros tubérculos 

intrincados. 

Há uma apófise localizada sobre a coxa II, exatamente em frente à 

abertura da glândula, de tamanho e formato tais que forma uma espécie de 

barreira: ligeiramente mais alta que a porção superior do ozóporo e com um 

formato retangular, mais alto do que largo.  

Não se observa um canal lateral bem definido, não há sulcos ou 

dobras na porção próxima ao ozóporo da margem do escudo dorsal, mas sim 

um tegumento todo revestido por microgânulos denteados. Não há 

ramificação no tegumento do escudo dorsal na área posterior ao ozóporo, 

nem tampouco conexão entre as margens laterais na região próxima ao 

ozóporo. Entretanto na região do opistossoma, há margem posterior à área 

IV. 

Quanto aos canais ventrais, nota-se um sulco bem delimitado apenas 

entre as coxas I e II, sendo que a coxa do pedipalpo se apresenta fundida à 

coxa I e, por fim, observa-se um canal vertical na região central da superfície 

inferior da abertura da glândula. 

Vale a pena destacar que, quando da preparação do material, a 

apófise da coxa II do lado direito do animal foi extirpada a fim de se observar 

a abertura da glândula em si, uma vez que a apófise impedia sua 

visualização por completo. 

 

A.2. Subfamília Agoristeninae  

A abertura da glândula está localizada em posição lateral do escudo 

dorsal, não sendo possível sua visualização dorsal, está direcionada à coxa II 

e possui o formato de um orifício ovóide. A abertura da glândula localiza-se 

sobre uma discreta redoma esquelética. Não se percebe qualquer dobra 
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superior do escudo dorsal na área imediatamente posterior à abertura da 

glândula. O tegumento da área imediatamente abaixo do ozóporo é bem 

diferente do escudo dorsal como um todo: o que normalmente se observa em 

Agoristeninae é uma carapaça lisa, com espalhados microtubérculos 

obtusos, mas na área abaixo do ozóporo tem-se uma rede de intrincadas 

placas laminares. 

Há uma pequena e discreta apófise localizada sobre a coxa II, em 

frente à abertura da glândula. Não se porta como uma barreira ao ozóporo, 

visto que é menor em tamanho e tem formato deltóide.  

É possível notar um canal lateral bem definido na margem superior do 

escudo dorsal. É um canal lateral bem elaborado: há tanto modificações no 

tegumento, quanto no formato do escudo dorsal. Inicia-se com 

microtubérculos rotundos, passando por uma transição de tegumento apenas 

na porção inferior do canal, e esses tubérculos se tornam um pouco maiores, 

assumindo um formato deltóide, em movimento sinuoso na porção inferior do 

canal. Há também modificações no desenho da margem do escudo dorsal: a 

porção superior apresenta uma evaginação superficial do tegumento, 

delimitando a área do canal lateral, e a porção inferior, por sua vez, uma 

dobra larga na margem do escudo dorsal, formando um sulco nesta margem. 

Não há ramificação no tegumento do escudo dorsal na área posterior ao 

ozóporo, nem tampouco conexão entre as margens laterais na região 

próxima ao ozóporo. Entretanto na região do opistossoma, há um sulco 

proeminente na margem posterior à área IV. 

Não foi possível a observação de canais ventrais. Encontra-se um 

canal vertical localizado na porção posterior do ozóporo. 
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Fig. 1:  Agoristenidae – Agoristeninae 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 2:  Agoristenidae – Agoristeninae 

Visão geral direita 

 
Fig. 3:  Agoristenidae – Agoristeninae 

Região do ozóporo direito- apófise retirada 

 
Fig. 4 : Agoristenidae – Agoristeninae 

Região ozóporo esquerdo-coberto com apófise 

 
Fig.5:  Agoristenidae – Agoristeninae 

Detalhe ozóporo direto 

 
Fig. 6:  Agoristenidae – Agoristeninae 

Vista ventral: canais ventrais 
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Fig. 7:  Agoristenidae – Agoristeninae: Trinella 

venezuelica – Hábito dorsal 

 
Fig.8:  Agoristenidae – Agoristeninae: Trinella 

venezuelica – Vista ozóporo dir. 

 
Fig. 9:  Agoristenidae – Agoristeninae: Trinella 

venezuelica – Vista ozóporo dir. e canal vertical 

 
Fig. 10:  Agoristenidae – Agoristeninae: Trinella 

venezuelica – Detalhe ozóporo 

 
Fig.11:  Agoristenidae – Agoristeninae: Trinella 

venezuelica – Região ozóporo esq. 

 
Fig. 12:  Agoristenidae – Agoristeninae: Trinella 

venezuelica – Detalhe do Canal lateral esq. 
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B. Biantidae 

B.1. Subfamília Biantinae  

A abertura da glândula está localizada em posição lateral do escudo 

dorsal e direcionada de forma oblíqua à região posterior do corpo, com o 

formato de um orifício ovóide. O ozóporo se localiza sobre uma redoma 

esquelética. Não se percebe qualquer dobra adicional à redoma do escudo 

dorsal na área imediatamente posterior à abertura da glândula. 

A área do tegumento que se segue ao ozóporo apresenta textura 

visivelmente diferente do escudo dorsal. Por onde a substância química 

passa, há a suavização da ornamentação, e encontram-se sucessivos, 

intrincados, rotundos microtubérculos ao longo do canal, e esses tubérculos 

vão passando a apresentar diâmetros cada vez maiores quanto mais próximo 

à região posterior do animal. O canal lateral também é definido, na sua 

porção superior, por uma série de tubérculos arredondados ainda maiores: 

essa série não se inicia imediatamente após o ozóporo, mas já na região 

superior à coxa III que, por sua vez, possui posição bem rebaixada. Portanto, 

parece que a substância química segue a série de microtubérculos por 

capilaridade, fato eventualmente facilitado pela posição oblíqua da abertura 

da glândula. A delimitação superior desse canal lateral prossegue até atingir 

a margem posterior à área IV do escudo dorsal. Neste ponto, existe a 

comunicação dos canais laterais por meio de um sulco. Talvez haja 

comunicação na altura do opistossoma pela região ventral também, uma vez 

que esses sulcos também ocorrem entre os esternitos. 

A coxa II apresenta quatro apófises, todas de diminuto tamanho, 

estando três delas posicionadas em uma fileira exatamente abaixo da área 

do canal lateral. A esta altura do canal lateral, provavelmente o transporte da 

substância química dependa apenas da estrutura do tegumento já que não 
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há qualquer tipo de sulco ou de textura mais definida. A quarta apófise se 

encontra em posição mais anterior e possui o ápice bifurcado. Parece estar 

no limite dos canais ventrais.  

Infelizmente não foi possível observar o ventre do animal, assim não 

se tem informação de seus canais ventrais. Quanto ao canal vertical, não há 

clara delimitação, apesar de ser possível inferir sua posição a partir da 

modificação do tegumento da área do ozóporo. Na fig. 17, existe uma série 

de intrincadas placas desgastadas que chegam ao ozóporo de forma vertical. 

Provavelmente é um caminho de transporte de substância química, ou 

mesmo do suco entérico, se é que essa espécie apresenta o comportamento 

de misturar a substância química à gota regurgitada pela boca do animal. 

 

B.2. Subfamília Stenostygninae  

A subfamília apresenta a abertura da glândula sob a forma de uma 

fenda voltada para a porção posterior do corpo, em uma bem definida 

redoma esquelética. Dependendo do ponto de vista, a abertura também 

poderia ser considerada ovóide, porém com uma dobra do escudo dorsal 

imediatamente posterior à abertura. 

Não é possível observar sua localização sob o dorso, encontra-se em 

posição lateral. Quanto às apófises presentes na coxa II, diferem 

consideravelmente da outra subfamília de Biantidae, uma vez que aqui a 

apófise tem um tamanho bem considerável, chega a ser superior à abertura 

da glândula; só não oferece resistência à eliminação da substância química 

por se localizar anteriormente. Parece apresentar formato deltóide. 

Seus canais laterais são bem definidos, muito mais devido às 

modificações no tegumento do escudo dorsal do que pela alteração de forma 

da margem, o que poderia definir um sulco, por exemplo. Têm-se, na área do 
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ozóporo, várias séries de pequenos tubérculos denteados, que são 

sucedidos por uma textura laminar, sinuosa, que margeia toda a extensão da 

lateral do corpo do animal, até a área onde há conexão com o outro canal 

lateral através do sulco característico dessa família.  

Vale a pena destacar o fato do canal lateral de Stenostygninae ser 

diferente do de Biantinae por ser bem destacado da porção ventral do 

animal. 
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Fig. 13:  Biantidae: Biantinae: Metabiantes 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 14:  Biantidae: Biantinae: Metabiantes 

Detalhe região do prossoma 
 

 

 
 Fig. 15:  Biantidae: Biantinae: Metabiantes 

Vista geral esquerda: notar canal lateral 
 

 
 

Fig. 16:  Biantidae: Biantinae: Metabiantes 
Detalhe da região do ozóporo esq e apófises sobre coxa II. 

 

  
 Fig. 17:  Biantidae: Biantinae: Metabiantes 

Detalhe do ozóporo esquerdo 
 
 



 39

 

 
Fig. 18:  Biantidae: Stenostygninae: Caribbiantes 

Hábito dorsal 
 
 

 

 
Fig. 19:  Biantidae: Stenostygninae: Caribbiantes 

Vista geral esquerda: ozóporo sobre redoma, com abertura 
voltada para região da coxa II 

 
 
 

 
 
 

Fig. 20:  Biantidae: Stenostygninae: Caribbiantes 
Detalhe do ozóporo esquerdo 
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C. Cosmetidae 

C.1. Cosmetinae 

 Em Cosmetidae, três gêneros foram analisados: Cosmetus, Cynorta e 

Cynortelulla. Cosmetus variolosus apresenta uma grande apófise em forma 

de um pino, exatamente na área do ozóporo. Grande o suficiente para 

bloquear toda a abertura, tornando-a inacessível para estudo. Cosmetus não 

trouxe muitas vantagens para este estudo, já que, além de apresentar essa 

grande apófise por sobre o ozóporo, ainda estava com os trocanteres no 

momento da visualização sob microscopia eletrônica, o que também impediu 

maiores observações em outras áreas. 

 Já Cynortellula contribuiu de forma mais interessante, apesar de 

também apresentar uma grande apófise tabular exatamente sobre a abertura 

do ozóporo. Tal apófise não chega a cobri-lo completamente e, sob vista 

dorsal, é possível ter uma idéia de como é sua morfologia. Parece que a 

abertura da glândula está localizada sobre redoma esquelética e voltada para 

a porção posterior do corpo.  

 Também é possível notar os canais ventrais de Cynortellula: são 

canais simples, que envolvem apenas uma dobra suave na porção mais 

inferior da margem lateral do escudo dorsal. E esse canal lateral parece 

percorrer toda a extensão do animal, até os últimos tergitos. Não é possível 

descrever qualquer canal vertical, ou mesmo canais ventrais. 

 Por fim, o gênero Cynorta foi o que mais trouxe características 

diferentes pelo fato de uma das apófises da coxa II ter sido retirada para 

melhor visualização da área do ozóporo. Tal procedimento permitiu a 

revelação de uma grande abertura circular da glândula, um canal vertical 

bem delimitado, e na porção central desse canal, possivelmente uma 

segunda abertura. Não se sabe se é uma abertura associada à glândula 
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secretora, se é um dos canais de glândulas coxais, ou mesmo se se trata de 

alguma imperfeição do espécime provocada durante a preparação do 

indivíduo para análise. 

 Não se nota canal lateral em Cynorta, não há modificação de 

tegumento ao longo da margem do escudo dorsal, nem alguma dobra que 

permita a formação de um sulco. Entretanto, caso haja qualquer tipo de 

movimento de distribuir a substância, pode ser que ocorra sob a margem do 

escudo dorsal, já que apresenta as coxas tão próximas com apófises tão 

fundidas que formam um assoalho rente à base do escudo dorsal. Ou ainda, 

de forma bem discreta, pode-se notar uma subelevação do escudo dorsal na 

porção superior ao ozóporo. Eventualmente, a secreção de defesa talvez 

seja distribuída pelo corpo através dessa região superior ao ozóporo. Até 

porque, diferentemente de outras tantas morfologias, parece haver uma 

depressão imediatamente posterior à abertura, que aliás, tem o formato bem 

ovóide. Mas uma depressão voltada para cima, e não para a margem do 

escudo dorsal.  

 Parece haver também um único e claro sulco na região ventral, 

permitindo o transporte da gota entérica até a área do ozóporo, entre as 

coxas I e II. Entre a coxa do pedipalpo e a da perna I, há leve depressão, 

contudo não chega a caracterizar um sulco, a despeito de talvez possibilitar o 

transporte do líquido oral até a área da abertura da glândula. 

 Quanto ao tegumento, a área circunvizinha ao canal vertical é 

revestida por tegumento rico em tubérculos retangulares, sendo que o 

próprio canal vertical apresenta lâminas que muitas vezes parecem se fundir. 
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Fig. 21:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cosmetus 
Hábito dorsal 

 

 
 

Fig. 22:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cosmetus 
Vista dorsal da região do ozóporo direito com apófise 

sobre a abertura 
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Fig. 23:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cynortelulla 
Hábito dorsal 

 

 
 

Fig. 24:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cynortelulla 
Vista geral da região do ozóporo do lado direito. Notar 

apófise sobre o ozóporo e canal lateral 
 

 
 

Fig. 25:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cynortelulla 
Detalhe da região do ozóporo com apófise sobre abertura 

 
 

 
 

Fig. 26:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cynortelulla 
Vista do canal lateral do lado direito 

 

 
 

Fig. 27:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cynortelulla 
Vista geral do lado direito 
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Fig. 28:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cynorta 
Vista geral do lado direito 

 

 
 

Fig. 29:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cynorta 
Vista geral do lado esquerdo, com apófise sobre a abertura 

do ozóporo 

 
 

Fig. 30:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cynorta 
Detalhe da abertura da glândula de formato ovóide  

 

 
Fig. 31:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cynorta 

Detalhe do canal vertical,  

  
 

Fig. 32: Cosmetidae: Cosmetinae: Cynorta 
Vista geral do lado dieito com ozóporo na porção anterior 

 

 
 

Fig. 33:  Cosmetidae: Cosmetinae: Cynorta 
Vista geral dos canais ventrais 
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D. Cranaidae 

D.1. Subfamília Cranainae 

 É possível observar a abertura da glândula sob uma visão superior do 

animal, o que nos leva a classificar tal abertura como dorsal. Desta forma, 

apresenta um canal vertical bem delimitado, invadindo a área da abertura da 

glândula, com subseqüente vinco direcionado para a região anterior do 

corpo. De fato, observa-se uma abertura em fenda lateral, mas ovóide dorsal, 

tendo a região do escudo dorsal anterior da abertura maior elevação que a 

região posterior. 

 O canal lateral tem início de forma um tanto quanto difusa, delimitado 

por um sulco suave na margem lateral do escudo em posição mais elevada 

em relação às coxas. Entretanto, em região equivalente ao início da coxa IV, 

um outro canal lateral é observado em posição mais basal, mais próximo da 

coxa. Este último canal é delimitado, a princípio por suave dobra da margem 

do escudo dorsal, seguida de aprofundamento desta modificação na 

estrutura, de modo que na área anterior ao primeiro tergito livre, um 

proeminente sulco é observado. Também é válido descrever o movimento do 

canal lateral, além de ter início em certa área da lateral do corpo com 

continuação em porção mais inferior, também se nota uma tendência 

descendente até a área do trocanter IV, quando então uma dobra do corpo 

eleva este canal, e segue ascendente até atingir o primeiro tergito livre. É 

nesta porção ascendente que se percebe um aprofundamento do sulco. 

 Pode-se dizer que o ozóporo está em uma área elevada do escudo 

dorsal, ou em uma redoma esquelética. Nesta região o tegumento da 

carapaça está modificado, passa a apresentar vários microtubérculos que se 

tornam denteados no decorrer do canal lateral. 
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 Existe uma grande e proeminente apófise em forma de pino 

consideravelmente pontiagudo sobre a coxa II, porém direcionado à região 

anterior. Estando a coxa em posição horizontal, a apófise se encontra bem 

afastada do ozóporo, e, inclusive, em posição bem inferior. 

 Possivelmente os indivíduos desta subfamília podem formar um 

escudo de proteção, visto que os canais laterais são muito bem definidos, e, 

na porção posterior do corpo, na região localizada após a área IV do escudo, 

há vários sulcos bem definidos, interconectando os canais laterais. Estes 

sulcos são os que tornam os tergitos finais livres. 

 Não foi possível a determinação dos canais ventrais. 
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Fig. 34:  Cranaidae: Cranainae: Santinezia 
Hábito dorsal: possível reconhecer ozóporo 

 

 
 

Fig. 35:  Cranaidae: Cranainae: Santinezia 
Vista dorsal do ozóporo e do canal lateral direito 

 

 
 

Fig. 36  Cranaidae: Cranainae: Santinezia 
Vista dorsal do ozóporo e do canal lateral direito 

 

 
 

Fig. 37  Cranaidae: Cranainae: Santinezia 
Vista dorsal do ozóporo e do canal lateral direito 

 

 
 

Fig. 38  Cranaidae: Cranainae: Santinezia 
Detalhe do ozóporo com largo canal vertical e abertura dorsal 
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Fig. 39: Cranaidae: Cranainae: Santinezia 
Hábito dorsal 

 

 
 

Fig. 40:  Cranaidae: Cranainae: Santinezia 
Vista lateral direita: canal lateral evidente 

 
 

Fig. 41:  Cranaidae: Cranainae: Santinezia 
Vista dorsal do ozóporo do lado direito com posterior canal 

lateral 

 
 

Fig. 42:  Cranaidae: Cranainae: Santinezia 
Detalhe do ozóporo direito com apófise sobre coxa II 
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E. Epedanidae 

 Epedanidae apresenta uma abertura da glândula localizada bem 

lateralmente ao corpo, sob a forma de um orifício ovóide, inclinada para a 

porção posterior. Localiza-se em uma redoma esquelética discreta. Possui 

amplo e definido canal vertical que se estende na margem do escudo dorsal, 

até atingir a abertura propriamente dita. 

 Seus canais ventrais parecem se comunicar ao canal vertical, e então 

ao lateral, havendo na intersecção dos três canais uma área definida por um 

sulco em “v”. 

 Os canais laterais são muito definidos. Além de uma dobra na margem 

do escudo dorsal definindo o limite inferior do canal, há também uma série de 

grandes tubérculos arredondados na porção superior. Não obstante, 

encontra-se ainda na área central do canal uma série de microtubérculos 

arredondados também. Estende-se até a região posterior da área IV do 

escudo dorsal, onde há a fusão de alguns sulcos: o que vem da área 

anterior, que é o próprio canal lateral, e os sulcos que separam os tergitos 

livres na região do opistossoma.  

 O que é muito interessante em Epedanidae é um possível segundo 

canal lateral localizado acima do primeiro, previamente descrito. Portanto, 

parece haver dois canais laterais correndo em paralelo, de cada lado do 

corpo do animal. Talvez isso seja possível porque na área imediatamente 

posterior à abertura da glândula, a textura do tegumento acima do canal 

lateral e a textura da região lateral à redoma onde se encerra o ozóporo são 

diferenciadas, apresentando uma série de microtubérculos interconectados e 

pontiagudos, tipicamente encontrados em vários canais laterais. Pode ser 

que tal tipo de tubérculo facilite e/ou proporcione o fenômeno da capilaridade 

do líquido secretado pela glândula. Corroborando essa hipótese, a estrutura 
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do escudo dorsal é modificada na área acima do primeiro canal lateral: 

parece haver um evento do tipo “espelho” do desenho da área do ozóporo. A 

princípio, encontra-se uma depressão no dorso do prossoma, em sentido 

ascendente, até atingir um sulco localizado bem acima do canal lateral 

propriamente dito. Este sulco é o que delimita as áreas I, II, III e IV do escudo 

dorsal. Pode ser então, que Epedanidae forme um bom escudo de defesa 

através do uso de sua carapaça com sua substância química. 

 Ainda possuem uma série de três pequenas apófises localizadas 

sobre a coxa II, sendo que a terceira, a mais posterior, chega a encostar com 

uma modificação da coxa III, formando uma espécie de plataforma na base 

do ozóporo. Uma delas pode chegar a formar um escudo por sobre o 

ozóporo, mas não é tão próximo e nem tão alto a ponto de encobri-lo. 

Provavelmente chega a fechá-lo se o animal move sua perna, aproximando-a 

ao corpo.  

 Por fim, há dois pares de canais ventrais bem determinados, um entre 

as coxas dos pedipalpos e das pernas I, e outro entre as coxas das pernas I 

e das pernas II. 
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Fig. 43:  Epedanidae: Pseudobbiantes 
Hábito dorsal 

 

 
 

Fig. 44:  Epedanidae: Pseudobbiantes 
Vista lateral direita 

 

 
 

Fig. 45:  Epedanidae: Pseudobbiantes 
Vista dorsal da região do ozóporo esquerdo 

 

 
 

Fig. 46:  Epedanidae: Pseudobbiantes 
Vista lateral do canal lateral e ozóporo esquerdos 

 

 
 

Fig. 47:  Epedanidae: Pseudobbiantes 
Detalhe do canal lateral 

 

 
 

Fig. 48:  Epedanidae: Pseudobbiantes 
Canais ventrais 
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F. Escadabiidae 

 Apresentam a abertura da glândula em região dorso-lateral do corpo, 

voltada para a região posterior, como uma fenda em uma estrutura abaulada, 

a redoma esquelética. A abertura da glândula ocorre na porção superior 

desta redoma.  

 O canal lateral é muito bem definido por sulco na borda da margem 

lateral. Passa a apresentar uma série de tubérculos arredondados na sua 

porção superior na altura da terceira coxa. Até então, o canal também 

apresenta uma modificação na textura de seu tegumento, com um sistema 

laminar de microtubérculos no sulco, e microtubérculos aciculados na sua 

borda inferior. Já a região superior da redoma esquelética apresenta o 

mesmo padrão de estruturas no tegumento que o dorso do prossoma. Os 

canais laterais parecem se estender até a área IV do escudo dorsal. 

 O canal vertical está na realidade inclinado, mas parece vir dos canais 

ventrais. Não foi possível observar os canais verticais da spp.1.  

 Baculigerus apresenta morfologia da área do ozóporo semelhante. 

Mas podem-se destacar algumas particularidades: a abertura da glândula é 

completamente lateral, diferentemente da espécie anterior. Apresenta-se 

voltada para a região posterior do corpo, mais especificamente, para a coxa 

III. O animal apresenta grande ondulação, sendo o fim do prossoma e o início 

do mesotergo uma área de constrição, e as duas partes do corpo mais altas. 

Desta forma, o ozóporo está em posição bem mais elevada que a coxa III.  

 Apresenta-se em uma redoma esquelética, que parece ser bem 

superficial, com uma única fenda, que é a própria fenda do ozóporo. 

Dorsalmente, é possível perceber sua presença. 

 Os canais laterais apresentam a mesma estrutura geral que os da 

espécie 1: delimitado inferiormente por certo sulco na borda do escudo 
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dorsal, superiormente por uma série de tubérculos arredondados a partir da 

área próxima à coxa III, e no sulco propriamente dito, um tipo de tegumento 

diferenciado. Todavia, pode-se diferenciá-los: em Baculigerus os tubérculos 

arredondados que margeiam superiormente o canal lateral são muito 

próximos uns dos outros, formando uma cadeia de tubérculos. Outra 

estrutura que diferencia a área do ozóporo nas duas espécies é a morfologia 

do tegumento localizado no centro do canal ventral: no seu início, em 

Baculigerus, não há uma série laminar, mas sim vários microtubérculos 

deltóides, ou seja, com a base alargada e o ápice mais estreito, não chega a 

ser pontiagudo, mas também não é arredondado. 

 O sulco não é tão pronunciado na porção superior à coxa IV no canal 

lateral, por outro lado, a coxa é bem alta neste ponto, apresentando algumas 

apófises. A impressão que passa é que o animal utiliza a morfologia do 

tegumento para a dispersão da substância química pelo corpo, e não um 

sulco. 

 Os canais ventrais são muito bem delimitados e ocorrem entre as 

coxas dos pedipalpos e das pernas I, e entre as coxas das pernas I e II. O 

canal que chega à área do ozóporo passa anteriormente pela coxa II. 

 Não se observou a formação de apófises na coxa II. 
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Fig. 49: Escadabiidae 

Vista geral do lado esquerdo 
 

 
Fig. 50:  Escadabiidae 

Detalhe da abertura do ozóporo 
 

 
Fig. 51:  Escadabiidae 

Detalhe da abertura do ozóporo 
 

 
Fig. 52:  Escadabiidae 

Detalhe da abertura do ozóporo e canal lateral I 
 

 
Fig. 53:  Escadabiidae 

Detalhe do canal lateral II 
 

 
Fig. 54:  Escadabiidae 

Detalhe do canal lateral III 
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Fig. 55:  Escadabiidae 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 56:  Escadabiidae 

Detalhe da abertura do ozóporo 
 

 
Fig. 57:  Escadabiidae 

Detalhe da abertura do ozóporo e canal lateral 
 

 
Fig. 58:  Escadabiidae 

Detalhe da abertura do ozóporo e canal lateral 
 

 
Fig. 59:  Escadabiidae 

Detalhe da abertura do ozóporo 
 

 
Fig. 60:  Escadabiidae 

Canais ventrais 
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G. Fissiphalidae 

 Apresenta a abertura da glândula em posição lateral, localizada em 

discreta redoma esquelética, em formato de um orifício ovóide, disposta de 

forma oblíqua, voltada para a coxa III. 

 O canal lateral é muito bem desenhado por um sulco na borda inferior 

da margem do escudo dorsal e delimitado na sua superfície superior por 

outra dobra do escudo dorsal, pelo menos na região próxima ao ozóporo. Já 

sobre a coxa IV tem início uma série de tubérculos arredondados na porção 

superior do canal lateral. 

 O tegumento do canal lateral merece destaque por possuir uma série 

de tubérculos variando no formato e no tamanho dependendo da área do 

canal lateral analisada. Na borda inferior do ozóporo, o tegumento se 

apresenta com uma série de microtubérculos alinhados em poucas fileiras 

paralelas. Logo em seguida, ainda no canal vertical, assumem uma forma 

deltóide, e estão muito próximos uns dos outros. No início do canal ventral, 

na sua porção central, apresentam a base mais espaçada e voltam a se 

alinhar. Na região superior à coxa III, possuem um formato mais arredondado 

e preenchem todo o sulco do canal lateral desta forma. 

 Os canais ventrais são muito bem definidos, inclusive por modificação 

também na estrutura da margem das coxas. Possuem um canal entre as 

coxas dos pedipalpos e das pernas I, assim como outro canal entre as coxas 

das pernas I e II. 

 Apresentam duas apófises pequenas, uma de formato tabular, mais 

larga do que alta e outra arredondada, na superfície dorsal da coxa II, 

próximo à abertura da glândula. A apófise tabular está em posição que 

parece permitir ou a subida de um líquido, ou sua descida, e conseqüente 

distribuição, seja para o canal lateral, seja para o canal ventral.  
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Fig. 61:  Fissiphalidae 

Hábito Dorsal 
 

 
Fig. 62:  Fissiphalidae 
Detalhe do prossoma 

 

 
Fig. 63:  Fissiphalidae 

Vista geral do canal lateral direito 
 

 
Fig. 64:  Fissiphalidae 

Vista geral do ozóporo direito 
 

 
Fig. 65:  Fissiphalidae 

Vista geral do ozóporo direito 
 

 

 
Fig. 60:   Fissiphalidae 

Canais ventrais 
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H. Manaosbiidae 

 Duas espécies indeterminadas de Manaosbiidae foram analisadas, 

aqui consideradas como spp. 1 e 2. No geral, apresentam a morfologia da 

área do ozóporo muito semelhante. 

 Ambas possuem a abertura da glândula voltada para a porção 

dorsal do prossoma e presentes em uma pronunciada redoma esquelética. A 

porção lateral desta redoma se encontra fortemente marcada por um canal 

vertical, cujo ápice mergulha em um orifício de formato ovóide. As paredes 

da região dorsal dessa redoma se encontram modificadas, parece que 

sofreram algum tipo de achatamento. Em ambas, ao que parece, a porção 

anterior da redoma esquelética é maior e mais desenvolvida, formando uma 

parede anterior, já a parede posterior aparenta ser uma dobra que sofre, 

eventualmente, mais deslocamento, talvez mais sujeito às variações de 

forma e posição. 

 O canal lateral é muito bem definido a princípio, tanto por se tratar de 

um sulco bem delimitado na margem do escudo dorsal, quanto por 

apresentar modificações na estrutura de seu tegumento: apresenta áreas 

recobertas por microtubérculos arredondados, e áreas que são mais lisas 

mas que são delimitadas por outras tuberculadas. A porção inferior da dobra 

do escudo dorsal na região ventral ao ozóporo é toda rebuscada e rica em 

estruturas que tornam a superfície altamente rugosa, mas há uma 

invaginação nesta região, e justamente neste sulco a superfície se torna mais 

lisa caracterizando o canal lateral. 

 O canal lateral percorre todo o prossoma e a área do mesotergo, mais 

deslocado para a porção dorsal do corpo do animal, razoavelmente distante 

da margem do escudo dorsal, e delimitado pelo sulco que acompanha o 

desenho do corpo. 
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Há uma apófise em forma de um pino na porção dorsal da coxa II, de 

tamanho similar ao canal vertical, tanto em altura quanto em largura. Ao que 

parece, a apófise é razoavelmente complementar ao canal vertical da 

abertura do ozóporo permitindo, eventualmente, sua oclusão temporária pela 

movimentação das pernas. 

Infelizmente os canais ventrais de nenhum dos indivíduos foram 

observados. 

Uma diferença marcante entre as duas espécies aqui analisadas, é o 

fato de a sp. 2 apresentar uma abertura mais discreta, mais em forma de 

fenda do que a da sp. 1, assim como a apófise da coxa II maior e mais 

próxima ao ozóporo. É marcante também a forma da redoma esquelética sob 

vista dorsal. A sp. 1 apresenta um orifício todo rodeado por dobras do escudo 

dorsal com área de escape na porção ventral, que é o canal vertical. A sp. 2 

parece que possui uma abertura mais simples, mais reta.  
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Fig. 61:   Manaosbiidae 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 62:   Manaosbiidae 

Ozóporo esquerdo visto por cima 
 

 
Fig. 63:   Manaosbiidae 

Detalhe no ozóporo esquerdo 
 

 
Fig. 64:   Manaosbiidae 

Detalhe de região do canal lateral 

 
Fig. 65:   Manaosbiidae 

Ozóporo com início de canal lateral e canal vertical  
 

 
Fig. 66:   Manaosbiidae 

Ozóporo em relação à apófise da coxa II 
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Fig. 67:   Manaosbiidae 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 68:   Manaosbiidae 

Vista da região dorsal do ozóporo esquerdo 
 

 
Fig. 69:   Manaosbiidae 

Detalhe do ozóporo do lado esquerdo 
 

 
Fig. 70:   Manaosbiidae 

Ozóporo sob visão lateral 
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G. Kimulidae 

 A abertura da glândula de Metakimula está sobre discreta redoma 

esquelética, apresenta formato de um orifício ovóide, apesar de o corte na 

redoma ser em forma de fenda. A porção inferior desta fenda acompanha 

todo o canal que parte do orifício, formando portanto, um canal vertical, que 

na realidade, é inclinado. 

 Seus canais laterais são bem perceptíveis, originando-se com base 

em modificações na estrutura do tegumento do canal. A superfície é toda 

rugosa, feita de microtubérculos reticulados. Percebe-se a modificação no 

tegumento logo na saída do ozóporo, quando o canal faz uma curva em “v”. 

Isso é possível graças a uma suave dobra do escudo dorsal na porção 

superior do canal lateral, que na realidade ocorre exatamente ao lado, à 

mesma altura do ozóporo. E também é possível perceber essa modificação 

no tegumento por diferentes estruturas no tegumento na porção inferior, na 

borda do escudo dorsal, próximo à coxa III. A porção inferior da margem do 

escudo dorsal aparenta uma textura com pequenos grânulos dispersos e 

ligeiramente arredondados.  

Na base desse “v” está a apófise tabular da coxa III, que parece ter a 

função de permitir a distribuição de líquido entre o canal lateral, o canal 

ventral e o canal vertical que vai até a abertura do ozóporo. Também nessa 

região, ligeiramente deslocado para a porção anterior do animal, está a série 

de pequenas e arredondadas apófises do dorso da coxa II. Essa série de 

apófises nas coxas II e III proporciona uma superfície de escoamento e de 

dispersão de líquidos, sejam eles de origem entérica ou glandular. 

 O canal lateral se estende, e sobre a coxa III faz uma volta para a 

região superior, como uma meia volta de hélice. A princípio, na porção 

inferior do escudo dorsal, no começo dessa “volta”, com muitos 
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microtubérculos rotundos e, conforme a “volta” se desenrola, o canal passa a 

apresentar uma densidade menor desse mesmo tipo de microtubérculo. 

Sobre a coxa IV surge uma fenda na porção superior desse canal, 

delimitando-o com mais precisão. 

 Os canais ventrais também são bem visíveis, e são formados na 

interseção que ocorre entre as coxas dos pedipalpos e das pernas I, e entre 

as coxas das pernas I e II. 
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Fig. 71:  Kimulidae: Metakimula 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 71:  Kimulidae: Metakimula 
Canal lateral e ozóporo direitos 

 

 
Fig. 72:  Kimulidae: Metakimula 

Canal esquerdo e ozóporo 
 

 
Fig. 73:  Kimulidae: Metakimula 

Vista geral do início do canal direito 
 

 
Fig. 74:  Kimulidae: Metakimula 

Vista detalhada do ozóporo e canal lateral esquerdos 
 

 
Fig. 75:  Kimulidae: Metakimula 

Canais ventrais 
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I. Phalangodidae  

Foram duas espécies de Phalangodidae observadas: Crosbyella e 

Scotolemon. 

 Ambas apresentam todos os tipos de canais muito bem determinados 

por sulcos, invaginações ou estruturas modificadas do tegumento. 

 Ambas as espécies apresentam o ozóporo disposto na lateral do 

corpo, sobre uma redoma esquelética muito discreta, com abertura ovóide 

bem definida voltada para a coxa III, portanto em posição inclinada. 

Acompanhando sua posição, segue-se o canal vertical que se encontra com 

o canal lateral sob uma dobra do escudo dorsal que provavelmente facilita o 

transporte do líquido através tanto do canal vertical quanto do lateral.  

Em Crosbyella, na área de contato do canal vertical com o lateral, o 

tegumento é todo rebuscado, com visíveis placas intrincadas, sobrepostas, 

com pontas afuniladas, direcionadas de forma semelhante, todas à porção 

posterior do corpo. Ainda nesta área, bem na região ventral do ozóporo, há 

outro tipo de estrutura no tegumento, mais rugosa e mais pontiaguda, no seu 

geral, eventualmente permitindo melhor dispersão por aumentar a área de 

contato com o líquido, facilitando o fenômeno da capilaridade. 

Já em Scotolemon, o canal vertical visivelmente se encontra com o 

canal lateral através de um sulco suave na margem do escudo dorsal, mas 

também bem definido pela brusca modificação de tipo de estrutura no 

tegumento. A porção superior ao canal vertical é toda formada por tubérculos 

de várias formas, arredondados, deltóides, em placas: uma grande 

diversidade. A porção inferior ao canal lateral, próxima à margem do escudo 

dorsal, é toda forrada por microtubérculos mais pontiagudos, estrelados. Já a 

área do canal lateral apresenta placas do tegumento que estão sobrepostas. 

Nas duas espécies, os canais laterais acompanham o prossoma e quase 
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todo o opistossoma, chegando inclusive às margens dos tergitos livres. Entre 

as áreas II e III do escudo dorsal, há o primeiro grande canal transversal, que 

também é formado por placas justapostas, eventualmente dispersando a 

substância de defesa por outras partes do corpo. Eventualmente a 

substância é dispersa pelo dorso todo, caracterizando a formação de um 

escudo, visto que as áreas subseqüentes também apresentam canais 

transversais. 

Os canais ventrais de Crosbyella foram observados, os de Scotolemon 

não foi possível. Crosbyella indicou a formação de dois sulcos, 

caracterizando os pares de canais ventrais: o canal entre as coxas dos 

pedipalpos e as coxas da perna I não é tão proeminente, e o canal entre as 

coxas das pernas I e II torna-se mais definido a posteriori, já em região mais 

distante da área oral, já que perto da boca há apenas um sulco entre as 

coxas, que será aprofundado e originará um canal na porção mediana das 

coxas das pernas I e II. 

Em ambas as espécies não se observam proeminentes apófises sobre 

as coxas. 

Uma dobra posterior à abertura da glândula é observada apenas em 

Crosbyella. Esta espécie também apresenta os canais transversais muito 

bem delimitados pelo mesmo tipo de estrutura que do canal lateral. 
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Fig. 76:  Phalangodidae Crosbyella 
Hábito dorsal 

 

 
 

Fig. 77:  Phalangodidae: Crosbyella 
Vista canal esquerdo 

 

 
 

Fig. 78:  Phalangodidae Crosbyella 
Detalhe do ozóporo esquerdo 

 

 
 

Fig. 79:  Phalangodidae Crosbyella 
Vista geral direita 

 

 
 

Fig. 80:  Phalangodidae Crosbyella 
Conexão entre canal lateral e canal transversal 

 

 
 

Fig. 81:  Phalangodidae Crosbyella 
Canais ventrais 

 



 69

  

 

 
Fig. 82:  Phalangodidae Scotolemon 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 83:  Phalangodidae Crosbyella 

Detalhe região prossoma 
 

 
Fig. 84:  Phalangodidae Crosbyella 

Lateral esquerda 
 

 
Fig. 85:  Phalangodidae Crosbyella 

Detalhe lateral esquerda 
 

 
Fig. 86:  Phalangodidae Crosbyella 

Detalhe encontro canal lateral e canal vertical 
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J. Podoctidae 

 O gênero analisado foi Melanoctis. Infelizmente, era um dos materiais 

preparados há cerca de 20 anos, mas que não resistiu tão bem quanto os 

outros. Exatamente na área da abertura da glândula dos dois lados havia 

incrustações de sujeira, impedindo sua clara determinação. Portanto, o que 

relato aqui são inferências que são apenas possíveis de serem 

determinadas. 

 A abertura do ozóporo é completamente lateral. De muitos dos 

animais observados, parece que é mais próxima das coxas, ou seja, em 

posição mais inferior na margem do escudo dorsal. Completamente voltada 

para a porção posterior do corpo, parece apresentar um orifício razoável, 

talvez de forma ovóide.  

 Não apresenta um canal lateral propriamente dito, ou seja, não há 

uma dobra na margem do escudo dorsal delimitando um sulco. Mas há na 

margem superior da periferia do escudo dorsal uma faixa tomada por uma 

alta concentração de microtubérculos com extremidades afiladas, 

principalmente na região imediatamente posterior à abertura da glândula. Ao 

longo da lateral do corpo do animal, essa faixa muda de espessura, 

apresentando diâmetro maior exatamente sobre a coxa IV, onde se localiza 

uma apófise de tamanho considerável, tanto em largura quanto em altura, 

sob a forma de um pino. A coxa I apresenta duas apófises, entretanto 

nenhuma localizada na frente do ozóporo. 

 Não foi possível observar os canais ventrais. 
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Fig. 87:  Podoctidae Melanoctis 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 88:  Podoctidae Melanoctis 

Lateral direita: canal lateral e ozóporo obstruído 
 

 
Fig. 89:  Podoctidae Melanoctis 
Região do início do canal lateral 

 

 
Fig. 90:  Podoctidae Melanoctis 

Canal lateral 

 
Fig. 91:  Podoctidae Melanoctis 

Canal lateral esquerdo e tegumento modificado 
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K. Samoidae 

 Foram analisados três indivíduos, dos quais dois eram representantes 

do gênero Neoscotolemon, um macho e uma fêmea, e o terceiro, um 

representante do gênero Pellobunus. 

 Os três indivíduos apresentam a abertura do ozóporo na porção lateral 

do escudo dorsal, em forma de um orifício ovóide. O ozóporo parece estar 

encerrado em uma câmara esquelética em forma de uma ferradura 

direcionada de forma inclinada para a região da coxa III. 

 Os canais laterais são todos delimitados tanto por sulco na sua porção 

mais basal, quanto por tegumento diferenciado na sua porção central. Ao 

longo da coxa IV há o desenvolvimento de tubérculos arredondados de 

tamanho considerável, mas com um substancial espaço entre eles. A borda 

do escudo dorsal permanece até a área dos tergitos livres, onde ocorre a 

fusão com os canais transversais, que eventualmente permitem a dispersão 

mais eficiente de um líquido. 

 Os canais ventrais são muito bem determinados por expressivos 

sulcos ocorrendo desde a área oral até a margem do escudo dorsal, já em 

posição dorsal. 

 Pellobunus parece apresentar três apófises localizadas na região 

dorsal da coxa II, o que pode determinar a área de dispersão da secreção de 

defesa, ou de uma gota entérica, por exemplo. A quarta e maior das apófises 

parece se fundir a outra da coxa III formando uma espécie de plataforma 

abaixo da abertura da glândula. O canal ventral de Pellobunus se inicia já na 

área ventral do ozóporo com um sulco bem profundo, tão profundo quanto o 

sulco do canal vertical. Nesta região observa-se também uma modificação 

expressiva da textura do tegumento. As placas que constituem o dorso do 

prossoma do animal, dão lugar aos microtubérculos a princípio intrincados 
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dentro do canal, e posteriormente mais dispersos, porém formando um feixe 

rente ao escudo de tubérculos em paralelo. Até aproximadamente a área que 

equivale ao início do trocanter IV, há uma série de microtubérculos 

pontiagudos. Esse sistema de microtubérculos exatamente na borda da 

margem do escudo dorsal prossegue até a área posterior do animal. 

 Neoscotolemon apresenta um sistema de canal lateral muito 

semelhante ao de Pellobunus, podendo ser diferente quanto ao tipo de 

estrutura presente no tegumento. Neoscotolemon possui, logo na saída da 

abertura da glândula, um elaborado e bem determinado revestimento de 

microtubérculos com pontas relativamente afiladas. Tais tubérculos 

preenchem toda a extensão ventral do canal lateral nessa área próxima à 

saída do canal vertical. Na região próxima à coxa III há o espaçamento em 

altura do canal lateral, visto que os tubérculos arredondados seguem o 

desenho do corpo do animal, e passam por uma curva ascendente. Já na 

área dos tergitos livres, os canais laterais se encontram com canais 

promovidos tanto pelos sulcos dorsais quanto ventrais, o que traz a idéia de 

dispersão do líquido de defesa tanto dorsal quanto ventralmente. 

 Neoscotolemon ainda apresenta seis pequenas apófises na região 

dorsal da coxa II, que parecem tanto limitar a dispersão de qualquer líquido 

nos canais previamente citados, quanto formar uma espécie de plataforma 

na região ventral da base da coxa II, área de grande ondulação do canal 

lateral, pouca modificação na estrutura, o que pode não ser tão eficiente em 

se manter um líquido que por ali passe aderido às suas formações por 

capilaridade. Eventualmente essa plataforma venha a colaborar. 

 Podem ser notadas entre os dois sexos algumas poucas diferenças: a 

morfologia das apófises das coxas I e II, tanto forma quanto número 

divergem ligeiramente, a aproximação da borda do escudo dorsal aos 
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esternitos posteriores. Os machos apresentam uma fusão do canal lateral 

aos canais abdominais de forma mais expressiva. Já as fêmeas possuem 

uma distinção mais pronunciada dos canais em questão. 
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Fig. 92:  Samoidae Neoscotolemon (macho) 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 93:  Samoidae Neoscotolemon (macho) 

Canal lateral e esternitos 
 

 
Fig. 94:  Samoidae Neoscotolemon (macho) 

Canal lateral e ozóporo 
 

 
Fig. 95:  Samoidae Neoscotolemon (macho) 

Detalhe ozóporo, início do canal lateral e apófises 
 

 
Fig. 96:  Samoidae Neoscotolemon (macho) 

Ventre 
 

 
Fig. 97:  Samoidae Neoscotolemon (macho) 

Canais ventrais 
 



 76

 
 

 
Fig. 98:  Samoidae Neoscotolemon (fêmea) 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 99:  Samoidae Neoscotolemon (fêmea) 

Canal lateral e canais transversais 
 

 
Fig. 100:  Samoidae Neoscotolemon (fêmea) 

Canal lateral 
 

 
Fig. 101:  Samoidae Neoscotolemon (fêmea) 

Detalhe ozóporo e apófises sobre coxa 
 

 
Fig. 102:  Samoidae Neoscotolemon (fêmea) 

Detalhe do ventre 
 

 
Fig. 103:  Samoidae Neoscotolemon (fêmea) 

Canais ventrais 
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Fig. 104:  Samoidae Pellobunus 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 105:  Samoidae Pellobunus 

Detalhe prossoma 
 

 
Fig. 106:  Samoidae Pellobunus 

Canal lateral e canais transversais 
 

 
Fig. 107:  Samoidae Pellobunus 

Canal lateral com tubérculos arredondados 
 

 
Fig. 108:  Samoidae Pellobunus 
Detalhe da abertura do ozóporo 

 

 
Fig. 109:  Samoidae Pellobunus 

Canais ventrais 
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L. Stygnidae 

L.1. Heterostygninae 

A abertura da glândula localiza-se em posição lateral do escudo 

dorsal, e com o formato de um orifício consideravelmente ovóide. A abertura 

da glândula localiza-se sobre uma redoma esquelética ampla, porém muito 

suave. Percebe-se uma dobra também bem discreta suave do escudo dorsal 

na área imediatamente posterior à abertura da glândula. Há grandes 

diferenças na textura do tegumento do escudo dorsal, é possível notar 

microtubérculos claramente arredondados tanto na porção ventral do 

ozóporo, quanto na porção inicial e central do canal lateral. 

Há uma grande apófise localizada sobre a coxa II, exatamente em 

frente à abertura da glândula, tal estrutura impede totalmente a visualização 

do ozóporo, e o mesmo só foi visualizado do lado esquerdo dada a extração 

desta apófise durante a preparação do material. Sobre a coxa III também se 

observa uma apófise com formato tabular em sua porção apical, oferecendo 

uma espécie de assoalho para a região inicial do canal lateral. 

O canal lateral é muito bem definido, há uma dobra para cima na 

porção inferior, na margem do escudo dorsal, em região posterior ao 

ozóporo. Tal dobra apresenta também textura modificada, uma superfície 

completamente rugosa, com muitas estruturas sem forma definida. Na região 

superior, o canal lateral é delimitado por uma série de tubérculos 

arredondados e bem espaçados uns dos outros. Ao longo do corpo do 

animal, o canal lateral se expande e fica mais largo. Pode ser que a 

substância de defesa ultrapasse essa área delimitada por tubérculos 

arredondados, e atinja a superfície dorsal de todo opistossoma.  



 79

Quanto aos canais ventrais, nota-se apenas um sulco pouco 

delimitado apenas entre as coxas I e II, sendo que a coxa do pedipalpo se 

apresenta distante à coxa I, o que pode definir um largo canal.  

 

L.2. Stygninae 

A abertura da glândula localiza-se em posição latero-dorsal e com o 

formato de um orifício consideravelmente ovóide. A abertura da glândula 

localiza-se sobre uma redoma esquelética ampla. Percebe-se uma dobra 

também bem discreta do escudo dorsal na área imediatamente posterior à 

abertura da glândula. Há grandes diferenças na textura do tegumento do 

escudo dorsal, é possível notar microtubérculos claramente pontiagudos 

tanto na porção ventral do ozóporo, quanto na porção inicial e central do 

canal lateral. 

Há uma grande apófise localizada sobre a coxa II, exatamente em 

frente à abertura da glândula, tal estrutura impede parcialmente a 

visualização do ozóporo. Sobre a coxa III também se observa uma apófise 

com formato tabular em sua porção apical, mas em Stygninae não chega a 

oferecer apoio. 

O canal lateral é muito bem definido, Stygnus não apresenta a dobra 

que Heterostygninae apresentou, mas há um proeminente sulco na borda do 

escudo dorsal. Tal região apresenta textura bem modificada, com uma 

cadeia de tubérculos pontiagudos, delimitando o percurso do canal lateral.  

uma superfície completamente rugosa, com muitas estruturas sem forma 

definida. Entretanto, Protimesius apresentou o mesmo padrão de canal 

lateral que Heterostygninae. Em ambos, o canal é limitado na sua porção 

superior por uma série de tubérculos arredondados e bem espaçados uns 
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dos outros. Ao longo do corpo do animal, o canal lateral se expande e fica 

mais largo.  

Quanto aos canais ventrais, nota-se apenas um sulco pouco 

delimitado apenas entre as coxas I e II, sendo que a coxa do pedipalpo se 

apresenta distante à coxa I, o que pode definir um largo canal. Não foi 

possível observar os canais ventrais. 
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Fig. 110:  Stygnidae: Heterostygninae: Stygnoplus  

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 111:  Stygnidae: Heterostygninae: Stygnoplus  

Canal lateral 
 

 
Fig. 112:  Stygnidae: Heterostygninae: Stygnoplus  

Canal lateral e ozóporo (sem apófise) 
 

 
Fig. 113:  Stygnidae: Heterostygninae: Stygnoplus  

Ozóporo com apófise da coxa II 
 

 
Fig. 114:  Stygnidae: Heterostygninae: Stygnoplus  

Detalhe ozóporo 
 

 
Fig. 115:  Stygnidae: Heterostygninae: Stygnoplus  

Canais ventrais 
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Fig. 116:  Stygnidae: Stygninae: Protimesius  

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 117:  Stygnidae: Stygninae: Protimesius  

Vista dorsal região ozóporo 
 

 
Fig. 118:  Stygnidae: Stygninae: Protimesius  
Vista dorsal região ozóporo e canal lateral 

 

 
Fig. 119:  Stygnidae: Stygninae: Protimesius  

Detalhe ozóporo 
 

 
Fig. 120:  Stygnidae: Stygninae: Protimesius  

Detalhe ozóporo e apófise 
 

 
Fig. 121:  Stygnidae: Stygninae: Protimesius  

Detalhe ozóporo e apófise 
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Fig. 122:  Stygnidae: Stygninae: Stygnus 

Hábito dorsal 
 

 
Fig. 123:  Stygnidae: Stygninae: Stygnus 

Região posterior do escudo dorsal 

 
Fig. 124:  Stygnidae: Stygninae: Stygnus 

Ozóporo e canal lateral 

 
Fig. 124:  Stygnidae: Stygninae: Stygnus 

Detalhe do canal lateral 
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M. Stygnommatidae 

 Stygnomma apresenta a abertura do ozóporo na porção lateral do 

escudo dorsal, em forma de um orifício ovóide. O ozóporo parece estar 

encerrado em uma câmara esquelética em forma de uma ferradura 

direcionada de forma inclinada para a região da apófise da coxa II. 

 O canal lateral é delimitado tanto por sulco na sua porção mais basal, 

quanto por tegumento diferenciado na sua porção central. Ainda, por uma 

série de tubérculos arredondados de tamanho considerável, mas com um 

substancial espaço entre eles. 

 Não foi possível visualizar os canais ventrais. 

 Stygnomma apresenta sete apófises localizadas na região dorsal da 

coxa II, sendo que uma delas parece restringir o curso da substância de 

defesa ou mesmo de uma gota entérica por estar posicionada em região 

limite da possível conexão entre os canais ventrais, vertical e lateral. 

O tegumento também é diferenciado: surgem microtubérculos a 

princípio intrincados dentro do canal, e posteriormente formam uma espécie 

de lâmina por toda a extensão do canal lateral. 
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Fig. 125:  Stygnommatidae: Stygnomma 

Hábito dorsal 

 
Fig. 126:  Stygnommatidae: Stygnomma 

Canal lateral 

 
Fig. 127:  Stygnommatidae: Stygnomma 

Canal lateral e ozóporo 

 
Fig. 128:  Stygnommatidae: Stygnomma 

Ozóporo e canal lateral em detalhe 
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N. Zalmoxidae 
 

Zalmoxidae apresenta a abertura da glândula em posição lateral, 

voltada à região posterior do corpo.  

Os canais laterais são todos delimitados tanto por suave sulco, quanto 

por tegumento diferenciado na sua porção central 

 Os canais ventrais são muito bem determinados por expressivos 

sulcos ocorrendo desde a área oral até a margem do escudo dorsal, já em 

posição dorsal. 

 Apresentam uma grande apófise na coxa II, que chega a encobrir a 

abertura do ozóporo. 

 

Já Soledadiella apresenta um canal lateral muito mais delimitado por 

sulco na sua margem do escudo dorsal. 
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Fig. 129:  Zalmoxidae 

Hábito dorsal 

 
Fig. 130:  Zalmoxidae 

Canal lateral 

 
Fig. 131:  Zalmoxidae 

Canal lateral 

 
Fig. 132:  Zalmoxidae 

Detalhe ozóporo 

 
Fig. 133:  Zalmoxidae 

Canal lateral 

 
Fig. 134:  Zalmoxidae 

Canais ventrais 
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Fig. 135  Zalmoxidae: Soledadiella 

Hábito dorsal 

 
Fig. 136  Zalmoxidae: Soledadiella 

Canal lateral 

 
Fig. 137  Zalmoxidae: Soledadiella 

Canal lateral e ozóporo 

 
Fig. 138:  Zalmoxidae: Soledadiella 

Ozóporo e canal lateral 

 
Fig. 139:  Zalmoxidae: Soledadiella 

Canais ventrais 
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O. Triaenonychidae 
 

Dentre os Insidiatores, foram analisadas quatro espécies de 

Triaenonychidae, as quais apresentam fortes tubérculos na região do 

ozóporo, dificultando uma análise mais profunda. A exceção foi o 

Sclerobuninae analisado, o qual apresentou uma abertura simples, 

prolongando-se por um canal lateral raso. 
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Fig. 140:  Triaenonychidae: Sclerobuninae: Sclerobunus 

Hábito dorsal 

 
Fig. 141:  Triaenonychidae: Sclerobuninae: Sclerobunus 

Canal lateral 

 
Fig. 142:  Triaenonychidae: Sclerobuninae: Sclerobunus 

Canal lateral 

 
Fig. 143: Triaenonychidae: Sclerobuninae: Sclerobunus 

Ozóporo e início de canal lateral 

 
Fig. 144 : Triaenonychidae: Sclerobuninae: Sclerobunus 

Canais ventrais 
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Fig. 145:  Triaenonychidae:Larifugella afra 

Hábito dorsal 

 
Fig. 146 : Triaenonychidae:Larifugella afra 

Apófise coxa II 

 
Fig. 147 : Triaenonychidae:Larifugella afra 

Região do ozóporo 

 
Fig. 148 : Triaenonychidae:Larifugella afra 

Canais ventrais 

 
Fig. 149 : Triaenonychidae:Larifugella afra 

Canais ventrais 
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Fig. 150 : Triaenonychidae:Larifugella afra 

Hábito dorsal 

 
Fig. 151 : Triaenonychidae:Larifugella afra 

Canal lateral e apófises 

 
Fig. 152 : Triaenonychidae:Larifugella afra 

Apófise em região de ozóporo 

 
Fig. 153 : Triaenonychidae:Larifugella afra 

Apófise em região de ozóporo 

 
Fig. 154 : Triaenonychidae:Larifugella afra 

Detalhe Apófise em região de ozóporo 

 
Fig. 155 : Triaenonychidae:Larifugella afra 

Canais ventrais 
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Fig. 155 : Triaenonychidae: Biacumontia 

Hábito dorsal 

 
Fig. 156 : Triaenonychidae: Biacumontia 

Canal lateral e região ozóporo 

 
Fig. 157 : Triaenonychidae: Biacumontia 

Abertura do Ozóporo 

 
Fig. 158 : Triaenonychidae: Biacumontia 

Área do ozóporo 

 
Fig. 157 : Triaenonychidae: Biacumontia 

Abertura do Ozóporo 

 
Fig. 158 : Triaenonychidae: Biacumontia 
Vista geral ozóporo livre e canal lateral 
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4.II. Discussão  
 

Na maioria dos representantes das famílias analisadas, o ozóporo tem 

posição lateral e formato ovóide (podendo ser considerado “simples”, 

diferente do que ocorre nos Gonyleptidae mais derivados, como registrado 

por Hara & Gnaspini, 2003), corroborando nossas expectativas. Por esse 

motivo, não foi efetuado um mapeamento dessas características sobre uma 

hipótese filogenética de relacionamento entre as famílias de Laniatores, uma 

vez que tratam-se de características “simplesiomórficas”. Por outro lado, os 

exemplares analisados de Cranaidae e Manaosbiidae apresentaram a 

abertura do ozóporo projetando-se na região dorsal, formando um sulco 

alongado, o qual apresenta, na região mediana, uma ampliação em forma de 

“V”, assim como ocorre nas subfamílias mais derivadas de Gonyleptidae, as 

quais apresentam a capacidade de emissão de jato diretamente sobre o 

potencial agressor, como registrado por Hara & Gnaspini (2003). Assim, seria 

importante efetuar uma análise do comportamento defensivo de 

representantes dessas famílias para verificar se têm a capacidade de 

emissão de jatos. Se comprovada, essa capacidade, em conjunto com a 

morfologia da região do ozóporo, poderia ser estudada filogeneticamente de 

forma mais detalhada para se verificar se compõem homoplasias ou 

sinapomorfias com as subfamílias derivadas de Gonyleptidae, podendo levar 

a uma reanálise das hipóteses de parentesco desses grupos. 

Do ponto de vista funcional, alguns comentários também podem ser 

efetuados. Murphree (1988) destaca a possibilidade de Vonones sayi não 

apresentar a formação de um escudo de defesa com seu corpo, mas a 

aplicação da secreção diretamente sobre o agressor, talvez em decorrência 

da estrutura de seu tegumento dorsal. Em seu estudo, o autor não encontrou 
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qualquer tipo de microporo nos tubérculos encontrados ao longo do escudo 

dorsal. 

A apófise da coxa II de Cranainae parece apresentar forma e tamanho 

complementares à região vertical da abertura da glândula, possivelmente o 

animal exibe o comportamento de “guardar” a apófise. Desta forma ainda não 

se lacra o ozóporo dada sua abertura dorsal, e o que pode acontecer é a 

eliminação da substância de defesa pela região dorsal. Talvez o animal 

possa escolher a eliminação da substância química em posição lateral ou 

dorsal.  

Com base nas estruturas observadas na região do ozóporo, não há 

evidências morfológicas marcantes que determinem dimorfismo sexual. Em 

Samoidae, pelo menos, não foram observadas diferenças marcantes entre o 

macho e a fêmea.  
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5. Conclusões 
 

 

A morfologia da região do ozóporo apresenta alguns padrões, tais 

como a posição de abertura, o direcionamento do ozóporo, seu formato, os 

tipos de apófise que surgem, os tipos de tegumento, entre outros, os quais 

podem ser utilizados para caracterizar as diferentes famílias de Laniatores. 

 A grande maioria dos Laniatores basais aqui analisados apresenta 

ozóporo simples (ovóide), uma característica simplesiomórfica nesses 

grupos. A exceção foram os representantes analisados de Cranaidae e 

Manaosbiidae, que mostraram uma semelhança morfológica com 

representantes das subfamílias derivadas de Gonyleptidae, o que pode 

representar convergências ou sinapomorfias, e constitui um promissor e 

importante estudo futuro. 
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Resumo 
 

Uma peculiaridade bem conhecida da Ordem Opiliones é seu modo de 

defesa através do uso de substâncias químicas, sintetizadas em um par de 

glândulas exócrinas, cujas aberturas se localizam na lateral do prossoma e 

reconhecidas como ozóporo. Na sub-Ordem dos Laniatores, objeto deste 

estudo, alguns padrões anatômicos foram identificados a partir de imagens 

obtidas por meio de microscopia eletrônica de varredura. O material biológico 

estudado faz parte do acervo do Museu de Zoologia da Universidade de São 

Paulo e do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ozóporos posicionados na 

margem lateral do escudo dorsal foram encontrados nas famílias 

Triaenonychidae, Agoristenidae, Biantidae, Cosmetidae, Epedanidae, 

Escadabiidae, Fissiphalidae, Minuidae, Phalangodidae, Samoidae, 

Stygnidae, Stygnommatidae, Zalmoxidae, e em Podoctidae, sendo neste 

último quase ventral. Apenas em Cranaidae e em Manaosbiidae foram 

encontrados ozóporos posicionados na porção mais dorsal do prossoma. 

Muitos são os que apresentam apófise na coxa que de fato representam uma 

barreira ou apenas têm o potencial de obstrução da saída da secreção de 

defesa, dependendo da mobilidade da perna. Em Triaenonychidae, 

observou-se uma grande apófise obliterando o ozóporo em Larifugela, sendo 

que em Biacumontia nota-se uma apófise similar, mas de tamanho 

consideravelmente reduzido. Cosmetidae também apresenta uma apófise na 

coxa II, próxima ao ozóporo que se apresenta circular e posicionado sobre 

um domo. Escadabiidae, Epedanidae e Fissiphalidae apresentam a abertura 

do ozóporo sobre um discreto domo e canais laterais bem delimitados por 

uma série de tubérculos, sendo o canal vertical desta última família melhor 

definido. Na espécie estudada de Phalangodidae, vale ressaltar a presença 
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de um canal transversal ligando, pela região dorsal, os canais laterais. 

Minuidae e Zalmoxidae apresentam uma abertura discreta voltada à porção 

posterior do corpo. 
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Abstract 
 

One of the most conspicuous characteristics of the individuals of the order 

Opiliones is their chemical defensive mechanisms. The chemicals are 

produced by a pair of exocrine glands, which open at the lateral anterior area 

of the body above the coxae of legs 2-3 in Laniatores. These glands openings 

at the carapace are named ozopore. Previous studies of different species of 

the laniatorean family Gonyleptidae have shown that there are different 

morphologies of the ozopore area, which are directly related to different types 

of defensive behavior performed by the animals. This led us to study 

representatives of different families (the most as possible) in order to obtain 

an evolution overview of the ozopore area morphology within Laniatores. We 

used scanning electronic microscopy techniques. The ozopore is located in a 

dorsal position only in Manaosbiidae and Cranaidae; and at the lateral margin 

of the scutum in Triaenonychidae, Agoristenidae, Biantidae, Cosmetidae, 

Epedanidae, Escadabiidae, Fissiphalidae, Minuidae, Phalangodidae, 

Samoidae, Stygnidae, Stygnommatidae, Zalmoxidae and Podoctidae (in this 

family, it is nearly ventral). Commonly, there is a large apophysis of coxa 2 

projecting above the ozopore and probably with the function of helping to 

define the direction of the flow of the defensive chemicals. In 

Triaenonychidae, a huge apophysis was observed in Larifugella (rendering 

difficult to observe the exact location of the ozopore), whereas in Biacumontia 

a remarkably smaller one was noticed. The ozopore is round in Cosmetidae, 

Agoristenidae (Agoristeninae) and Stygnidae (some Stygninae), it is ovoid in 

Biantidae (Biantinae), Epedanidae, Minuidae, Phalangodidae, Podoctidae, 

Stygnidae (some Stygninae), Stygnommatidae and Zalmoxidae; and a slit in 

the others. Regularly it is located on an integumentary dome. From each 
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ozopore there is a lateral channel (or lateral row of tubercles) running 

posteriad. In Phalangodidae, the lateral channels present some transversal 

channels, which probably enhance the spreading of the defensive liquid. 
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