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INTRODUÇÃO 
 
 

As aranhas surgiram provavelmente no período Devoniano, há cerca de 400 milhões de 

anos atrás (Selden et al., 1991) e hoje estão distribuídas por todo planeta, conquistando 

praticamente todos os ambientes, com exceção do mar aberto (Foelix, 1996). São conhecidas 

atualmente 109 famílias, com 3802 gêneros e mais de 41 mil espécies (Platnick, 2011). 

 A ordem Araneae, a qual pertencem esses animais, é composta por 2 subordens (Platnick 

& Gertsch, 1976): Mesothele e Opisthothele. A primeira abriga a infraordem Liphistiomorphae, 

contendo as aranhas que retém caracteres mais primitivos, como segmentação externa no 

abdômen. A segunda se divide em duas infraordens: Mygalomorphae e Araneomorphae, nas 

quais as fiandeiras médias anteriores estão ausentes e as demais se localizam mais 

posteriormente no abdômen do que em Mesothele (Platnick & Gertsch, 1976). 

 As migalomorfas, ou aranhas-caranguejeiras, ocorrem em todos os continentes com 

exceção da Antártida. Elas retêm algumas características plesiomórficas como a presença de 

quatro pulmões foliáceos e ferrões das quelíceras em posição paraxial. Apresentam como 

sinapomorfia a perda das fiandeiras medianas anteriores e a redução das fiandeiras laterais 

anteriores. Além disso, exibem uma combinação única de caracteres: presença de cúspides nas 

maxilas, número reduzido de escleritos nos bulbos copuladores dos machos, segmento basal das 

fiandeiras posteriores subsegmentado e sigilas no esterno (Raven, 1985).  

 A grande maioria dessas aranhas é fossória ou semi-fossória (Brescovit et al., 2002), já 

que se abrigam em cavidades naturais (Smith, 1990) ou constroem túneis (Pérez-Miles et al., 

1993) com ou sem alçapões (Brescovit et al., 2002). Há também espécies que constroem teias 

para a captura de presas - por exemplo, espécies da família Dipluridae (Coyle, 1988) - e espécies 

arborícolas na família Theraphosidae, subfamílias Aviculariinae (Stradling, 1994) e 

Selenocosminae (Valério, 1979), que constroem seus refúgios em tipos diferentes de vegetação. 

  

A família Theraphosidae 

 

 Existem 15 famílias de migalomorfas, sendo 11 delas registradas para o Brasil (Platnick, 

2011). A família Theraphosidae é a maior da infraordem, possuindo 933 espécies distribuídas em 

118 gêneros (Platnick, 2011). Engloba as espécies que atingem o maior tamanho dentre as 
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aranhas: Theraphosa blondi (Latreille, 1804), espécie amazônica, chega a medir 26 cm (Marshall 

& Uetz, 1993). Apesar de a maioria ser terrestre, vivendo em tocas no solo ou debaixo de pedras 

e outras cavidades naturais, há espécies arborícolas nas Américas do Sul e Central, na Ásia e na 

África (Stradling, 1994; Smith, 1990; Smith, 1995). Estão distribuídas em todos os continentes, 

em todas as áreas tropicais e em muitas áreas subtropicais (Bertani, 2001). Pouco se sabe sobre a 

biologia desse grupo. Grande parte do conhecimento nessa área é derivada de estudos 

provenientes de animais em cativeiro (Yañez et al, 1999; Costa & Pérez-Miles, 2002). Das 7 

subfamílias de Theraphosidae tradicionalmente aceitas (Raven, 1985), apenas 3 são encontradas 

no Brasil: Aviculariinae, Ischnocolinae e Theraphosinae. 

Além de cobiçados por colecionadores devido a seu grande porte e colorido atraente, os 

terafosídeos vêm despertando o interesse de bioquímicos. Recentemente, gomesina, um peptídeo 

com atividade anti-microbiana, foi extraído da hemolinfa de Acanthoscurria gomesiana Mello-

Leitão, 1923, e deverá ter grande aplicação na indústria farmacêutica (Silva Junior et al, 2000). 

As toxinas das migalomorfas também são alvo de pesquisas. Os resultados até agora obtidos 

indicam que elas podem ser usadas como ferramentas farmacológicas e terapêuticas (King, 

2004). Atualmente, para as 14 espécies de aranhas-caranguejeiras já estudadas, são conhecidos 

mais de 30 tipos diferentes de toxinas, que atuam em diversas partes da célula, com grande 

variedade de funções biológicas (Escoubas & Rash, 2004). Outra propriedade dos peptídeos 

provindos de terafosídeos descoberta recentemente é a de inibir a fibrilação atrial. O peptídeo 

obtido do veneno de Grammostola rosea Walckenaer 1837 pode ser útil no estudo de 

mecanismos de transdução em nível molecular e no organismo como um todo, abrindo portas 

para o desenvolvimento de novas classes de drogas (Bode et al., 2001). 

 Em termos taxonômicos, a família Theraphosidae é caótica (Raven, 1990), não só por 

causa de sua ampla distribuição e existência de poucos especialistas, mas também devido à 

monotonia morfológica do grupo (Bertani, 2001). Outro aspecto importante que dificulta o 

trabalho com o táxon é o grande número de amadores que descrevem espécies novas: como estas 

são normalmente descritas a partir de exemplares levados principalmente a Europa e Estados 

Unidos de forma ilegal – e que muitas vezes têm a sua procedência incorreta – podem ocorrer 

erros referentes à localidade do exemplar até mesmo quanto ao continente de origem, induzindo, 

por exemplo, o autor a incluí-la em uma subfamília errada (Bertani & Fukushima, 2004). A falta 

de material depositado em coleções científicas para análise e revisão (Bertani, 2001), a descrição 
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com poucas informações sobre caracteres relevantes para a sistemática e taxonomia por parte dos 

pesquisadores do início do século passado e má conservação de alguns holótipos contribuem 

para que a confusão taxonômica continue até os dias de hoje. Mesmo sabendo-se da grande 

necessidade de revisões taxonômicas nesta família (Raven, 1990), são poucos os trabalhos 

existentes sobre o assunto (Bertani, 2001; Fukushima et al., 2005), o que dificulta a realização de 

trabalhos em outras áreas da biologia, já que impossibilita a identificação confiável dos 

indivíduos (Escoubas & Rash, 2004).  

 

O gênero Avicularia Lamarck, 1818  

 

O gênero Avicularia foi descrito por Lamarck (1818) e acomodou a espécie descrita por 

Linnaeus (1758) como Aranea avicularia na 10ª edição de seu livro Systema Naturae, a espécie 

mais antiga de aranha migalomorfa. O histórico do gênero é complexo e reflete o estado do 

conhecimento da aracnologia desde seus primórdios até os dias de hoje.  

A opinião de diversos autores sobre as espécies que deveriam constar no gênero divergiu 

muito ao longo dos anos. Devido a esse fato, muitas espécies já foram incluídas em Avicularia, 

sinonimizadas, ou transferidas. Mesmo o conceito do gênero foi constantemente alterado: já foi 

considerado sinônimo-júnior por alguns autores, válido por outros; restrito a algumas espécies 

por uns, amplo por outros. Isso resultou em uma grande confusão taxonômica, agravada pelo fato 

de que muitos tipos estão perdidos ou foram destruídos principalmente durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

A descrição do gênero feita por Lamarck em 1818 é um tanto vaga, o que gerou 

discordâncias sobre as espécies que deveriam constar no gênero ao longo desses anos. O autor 

descreveu as aranhas pertencentes ao gênero como sendo de porte grande, com oito pernas, oito 

olhos em forma de cruz de Santo André (ou seja, em forma de X) e possuindo metatarsos com 

uma escova aveludada. Lamarck incluiu nesse gênero as espécies Avicularia canceridea 

Lamarck 1818 (sinônimo júnior de Aranea avicularia Linnaeus 1758), Avicularia blondii 

Latreille 1804 e Avicularia  fasciata Latreille 1804. 

Mesmo depois de Lamarck ter descrito o gênero Avicularia em 1818, muitos aracnólogos 

continuaram a se referir e mesmo a descrever várias espécies de migalomorfas em Mygale 

Latreille 1802. Mygale era termo não científico em francês cunhado por Walckenaer e que 
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designava as aranhas de modo geral (Bonnet, 1957). Mais tarde, esse nome foi utilizado por 

Latreille para designar um gênero, cuja primeira espécie citada era Mygale avicularia (Bonnet, 

1957).  

Cuvier (1800) já havia descrito um gênero de mamíferos com esse nome, estando, 

portanto, o nome pré-ocupado. Mas mesmo assim, como dito anteriormente, o nome ainda era 

utilizado para descrever espécies de aranhas. Prova disso é que de 1837 até 1883, sete espécies 

de que estão atualmente no gênero Avicularia foram descritas como pertencendo ao gênero 

Mygale: Mygale versicolor Walckenaer 1837, Mygale leporina C. L. Koch 1841, Mygale caesia 

C. L. Koch 1842, Mygale detrita C. L. Koch 1842, Mygale laeta C. L. Koch 1842, Mygale affinis 

Nicolet 1849 e Mygale walckenaeri Perty 1883. Aparentemente, houve uma aceitação gradual do 

nome Avicularia, e o reconhecimento de que o nome Mygale não deveria ser mais aplicado a 

essas aranhas, deixando de ser utilizado. 

A relutância em aceitar o nome proposto por Lamarck parece ter tido raízes culturais. 

Segundo Smith (2000a), o nome Avicularia dado ao gênero por Lamarck é derivado do uso que 

Linnaeus fez da palavra ao descrever a espécie Araneae avicularia (segundo Beechhold, 1997, 

do latim avicula, pequena ave + aria, que tem referência à). Esse nome, segundo Smith, é uma 

referência direta que Linnaeus fez à famosa ilustração de Maria Sibylla Merian (1705) em 

Metamorphosis Insectorum Surinamensium, obra citada na descrição da espécie. Nessa 

ilustração, Merian desenha uma caranguejeira se alimentando de uma ave (fig. 1). Entretanto, a 

existência de uma aranha de grande porte capaz de comer uma ave, dentro da nova era da ciência 

racionalista do século 19, só poderia ser fruto de uma “mente feminina histérica”, impregnada de 

mitos, fantasias e lendas, como comenta Smith (2000a). A idéia de uma aranha comedora de aves 

foi ridicularizada por muitos naturalistas, inclusive por grandes nomes como Langsdorff (Smith 

2000b). Sendo assim, o uso do nome Avicularia seria um retrocesso à ciência permeada de 

mitologia e lendas, inconcebível para um cientista da época, e, portanto, não deveria ser 

utilizado. Somente cerca de cinqüenta anos depois, com os estudos de Ausserer (1871), é que o 

nome voltou a ser usado. 

Grandes nomes da aracnologia estudaram o gênero Avicularia ao longo do século 19 e 

início do século 20: Ausserer (1875) descreveu duas novas espécies, Avicularia rutilans Ausserer 

1875 para a Colômbia e Avicularia metallica Ausserer 1875, para o Suriname; Thorell (1890) 

descreveu Avicularia holmbergi Thorell 1890 para a Guiana Francesa; Simon (1889) descreveu 
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Avicularia velutina Simon 1889 para a Venezuela e logo depois Avicularia glauca Simon 1891 

para o Panamá (Simon, 1891); F.O. Pickard-Cambridge (1896) descreveu Avicularia avicularia 

variegata F.O.P.-Cambridge 1896 para o Brasil; Pocock (1903), outro grande aracnólogo, 

descreveu Avicularia minatrix Pocock 1903 para a Venezuela; e Strand (1906, 1907a,b,c,d), no 

período de dois anos, descreveu mais seis espécies – Avicularia subvulpina Strand 1906; 

Avicularia exilis Strand 1907, Avicularia fasciculata Strand 1907, Avicularia fasciculata clara 

Strand 1907 (todas com localidade tipo “América do Sul”); Avicularia soratae Strand 1907 para 

a Bolívia e Avicularia surinamensis Strand 1907 para o Suriname.  

Dentre esses autores, somente F.O. Pickard-Cambridge (1896) e Simon (1903) 

propuseram uma dignose para o gênero. F.O. Pickard-Cambridge (1896) diagnosticou Avicularia 

como tendo “fila anterior de olhos fortemente procurva; primeiro par de pernas mais curto do 

que o quarto; quatro pares de sigilas visíveis no esterno; par de fiandeiras posteriores mais longo 

do que a largura do esterno; carapaça quase reta vista em perfil; patela e tíbia IV mais longos que 

a carapaça; metatarsos largos, espatuliformes; arboreal”. Já Simon (1903) fez uma diagnose 

diferente da de F. O. Pickard-Cambridge (1896). Dentre as características usadas para descrever 

o gênero estão a presença de olhos laterais posteriores bem menores que os anteriores; fileira de 

olhos anteriores muito procurva e machos com apófise tibial oblíqua, obtusa, com pequenos 

espinhos. Essa descrição vem a ser quase que traduzida fielmente anos depois por Mello-Leitão 

(1923). 

 Esse aracnólogo brasileiro também estudou o gênero Avicularia, especialmente entre as 

décadas de 20 e 40. Somente na sua revisão dos "terafosóideas" do Brasil, de 1923, Mello-Leitão 

descreveu três espécies: Avicularia ancylochira Mello-Leitão 1923, Avicularia bicegoi Mello-

Leitão 1923 e Avicularia juruensis Mello-Leitão 1923. Em 1930, Mello-Leitão descreveu uma 

nova espécie para o Brasil: Avicularia cuminami Mello-Leitão 1930. Anos mais tarde, o mesmo 

autor descreveu mais algumas novas espécies do gênero: Avicularia pulchra Mello-Leitão 1933, 

para o Brasil; Avicularia nigrotaeniata Mello-Leitão 1940, para a Guiana e Avicularia palmicola 

Mello-Leitão 1945, novamente para o Brasil. Também nesse período, as aracnólogas argentinas 

Schiapelli e Gerschamn (1945) descreveram uma nova espécie para o Brasil, denominada 

Avicularia rufa Schiapelli & Gerschman 1945. 
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 Em 1955, Roewer contabilizava 30 espécies e mais 2 subespécies diferentes pertencentes 

a Avicularia, que eram encontradas desde as ilhas de Trinidad e Martinica, ao Norte da América 

do Sul, até o Brasil.  

Durante muitos anos, as contribuições à taxonomia do gênero Avicularia se referiram 

apenas à descrição de novas espécies (Ausserer, 1875; Thorell, 1890; Simon, 1891; F.O. Pickard-

Cambridge, 1896; Pocock, 1903; Strand, 1906 e 1907a,b,c,d; Mello-Leitão, 1923, 1930, 1933 e 

1945; Schiapelli & Gerschmann, 1945), a breves diagnoses do gênero (Ausserer, 1871; Simon, 

1892; F.O. Pickard-Cambridge, 1896; Mello-Leitão, 1923; Valério, 1979) e a catálogos listando 

as espécies que eram consideradas do gênero (Roewer, 1955; Bonnet, 1957).  

Uma alteração mais significativa do gênero só viria a ocorrer em 1985, quando Raven 

(1985) considerou o gênero Eurypelma C. L. Koch 1850 sinônimo júnior de Avicularia. Dessa 

forma, mais de 20 espécies foram transferidas para Avicularia: Eurypelma aberrans Chamberlin 

1917, Eurypelma affine (Nicolet 1849), Eurypelma alticeps (Keyserling 1877), Eurypelma 

anthracinum (C.L. Koch 1842), Eurypelma aureoceps Chamberlin 1917, Eurypelma aymarum 

Chamberlin 1916, Eurypelma borelli Simon 1897, Eurypelma caniceps Simon 1890, Eurypelma 

cyaneopubescens Strand 1907, Eurypelma diversipes (C.L. Koch 1842), Eurypelkma doleschalli 

(Ausserer 1871), Eurypelma duplex Chamberlin 1925, Eurypelma embrithes Chamberlin & Ivie 

1936, Eurypelma emilia (White 1856), Eurypelma epicureanum Chamberlin 1925, Eurypelma 

geotoma Chamberling 1937, Eurypelma gracile (Keyserling 1891), Eurypelma guyanum  (Simon 

1892), Eurypelma hageni (Strand 1906), Eurypelma sericeum (Ausserer 1875), Eurypelma 

serratum  Simon 1890, Eurypelma smithi F. Cambridge 1897, Eurypelma spinicrus (Latreille 

1819), Eurypelma stoicum Chamberlin Pocok 1903, Eurypelma tamaulipecum Chamberlin 1937, 

Eurypelma tigrinum Pocock 1903, Eurypelma truncatum F. Cambridge 1897. Com esta 

sinonímia aumentou-se consideravelmente o número de espécies do gênero Avicularia. 

Na época, Raven não analisou espécie por espécie de Eurypelma. Porém, principalmente 

depois dos trabalhos de Schmidt (1993) e Smith (1995), verificou-se que muitas delas pertenciam 

a outros gêneros, especialmente Aphonopelma Pocock, 1901, sendo então transferidas. Ainda 

assim, restaram 16 espécies em Avicularia: Avicularia alticeps (Keyserling 1878), Avicularia 

anthracina (C.L. Koch 1842), Avicularia aymara (Chamberlin 1916), Avicularia borelli (Simon 

1897), Avicularia diversipes (C.L. Koch 1842), Avicularia doleschalli (Ausserer 1871), 

Avicularia gracilis (Keyserling 1891), Avicularia guyana (Simon 1892), Avicularia hirsuta 
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(Ausserer 1875), Avicularia obscura (Ausserer 1875), Avicularia ochracea (Perty 1833), 

Avicularia panamensis (Simon 1891), Avicularia parva (Keyserling 1878), Avicularia plantaris 

(C.L. Koch 1842), Avicularia rapax (Ausserer 1875) e Avicularia tigrina (Pocock 1903).  

Logo, como Eurypelma já acomodava uma série de espécies morfologicamente muito 

diferentes entre si, essa confusão taxonômica foi transferida para Avicularia com a sinonímia 

proposta por Raven.  

Também em 1985, Raven sinonimizou o gênero Ancylochirus, com sua única espécie 

Ancylochirus taunayi Mello-Leitão, 1920, com o gênero Avicularia, resultando na nova 

combinação Avicularia taunayi (Mello-Leitão 1920). 

Somente nos anos 90 é que uma nova espécie de Avicularia foi descrita: Avicularia 

purpurea Kirk 1990, para o Equador (Kirk, 1990). A partir de então, muitas novas espécies 

foram sendo acrescentadas ao gênero, quase todas descritas por amadores: Avicularia urticans 

Schmidt 1994, Avicularia aurantiaca Bauer 1996 e Avicularia azuraklaasi Tesmoingt 1996, 

todas para o Peru (Schmidt, 1994; Bauer, 1996; Tesmoingt, 1996a); Avicularia recifensis 

Struchen & Brändle 1996 e Avicularia ulrichea Tesmoingt 1996, ambas para o Brasil (Struchen 

& Brändle, 1996; Tesmoingt, 1996b); Avicularia huriana Tesmoingt 1996, para o Equador 

(Tesmoingt, 1996c); Avicularia braunshauseni Tesmoingt 1999 e Avicularia geroldi Tesmoingt 

1999, também para o Brasil (Tesmoingt, 1999a,b). Também nesse período, Lucas, Silva & 

Bertani (1992) transferiram Ephebopus violacea Mello-Leitão 1930 para o gênero Avicularia, 

criando a nova combinação Avicularia violacea (Mello-Leitão 1930)  

Já no século XXI, foram feitas mais algumas descrições e alterações taxonômicas. Em 

2006, foi descrita Avicularia hirschii Bullmer, Thierer-Lutz & Schmidt 2006, para o Equador 

(Bullmer, Thierer-Lutz & Schmidt, 2006); em 2008, Avicularia violacea Mello-Leitão 1930 foi 

transferida para o gênero Tapinauchenius Ausserer 1871 (subfamília Aviculariinae) por West e 

colaboradores (West et al., 2008), A. obscura (Ausserer 1875) foi transferida pra o novo gênero 

Ami Pérez-Miles 2008 (Pérez-Miles et al., 2008) e Gallon (2008) considerou Avicuscodra Strand 

1908 (Strand, 1908) sinônimo júnior de Avicularia, criando assim a nova combinação Avicularia 

arabica (Strand 1908). Em 2009, Avicularia borelli Simon 1897 foi transferida para o gênero 

Grammostola Simon 1892 (subfamília Theraphosinae) (Gabriel, 2009a), Avicularia guyana 

(Simon 1892) foi transferida para Eupalaestrus (Gabriel, 2009b) e Avicularia panamenis 

transferida para Sericopelma (Gabriel, 2009b) e duas novas espécies foram descritas: Avicularia 
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sooretama Bertani & Fukushima 2009 e Avicularia gamba Bertani & Fukushima 2009, ambas 

para o Brasil (Bertani & Fukushima, 2009).  

A mais recente dignose do gênero foi publicada nesse período, proposta por Gallon 

(2008). O autor caracterizou Avicularia como um gênero diferente dos outros terafosídeos, 

exceto de Pachistopelma e de Iridopelma (gêneros que, junto com Avicularia, comporiam a 

subfamília Aviculariinae segundo o autor) devido à presença de cerdas urticantes do tipo II no 

dorso do abdômen. Os machos de Avicularia se distinguiriam dos de Iridopelma pela ausência de 

apófise tibial na perna II e as fêmeas pela ausência de lóbulos nas espermatecas. Além disso, 

ambos os sexos de Avicularia se distinguiriam de Iridopelma por possuir pernas IV mais longas 

que as pernas I (o contrário do que ocorre em Iridopelma). De Pachistopelma, ambos os sexos se 

diferenciariam por possuirem a fila anterior de olhos fortemente procurva, e não quase reta. 

Apesar do gênero possuir um grande número de espécies e ter enorme importância 

histórica, ele nunca foi revisado. Apenas trabalhos mais restritos foram publicados, transferindo 

algumas espécies de Avicularia para Aphonopelma, Brachypelma e Iridopelma, dentre outros 

gêneros de terafosídeos, bem como para gêneros pertencentes a outras famílias completamente 

diferentes em termos morfológicos, como Idiopidae, Nemesiidae e até mesmo para Filistatidae 

(Araneomorphae) (Platnick, 2011). A presença de 29 espécies como nomina dubia e três espécies 

como nomina nuda (Platnick, 2011), além da constatação de que muitas espécies consideradas 

válidas não foram razoavelmente estudadas reforçam a grande necessidade de se revisar esse 

gênero. 

Até o momento, o gênero Avicularia conta com 55 espécies e é registrado desde o 

México e Panamá, passando pelas Ilhas de Trinidad, Cuba, Porto Rico e Martinica, além de 

Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Chile, Uruguai e 

Brasil (Platnick, 2011).  

 Quanto a seus aspectos ecológicos, as aviculárias são animais arborícolas, construindo 

seus refúgios de seda tanto na vegetação como em habitações e outras estruturas humanas 

(Stradling, 1994). Estudos com a espécie que foi chamada de Avicularia avicularia 

demonstraram que, apesar de ser sedentária, essa espécie possui um padrão bem definido de 

atividades diárias: durante o dia permanecia dentro de seu refúgio, enquanto de noite emergiam e 

adotavam a postura característica das pernas completamente extendidas, que facilita a captação 

de estímulos vibratórios do substrato provocado pelas potenciais presas (Stradling, 1994). 
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 Um interessante mecanismo de defesa foi observado por Bertani & Marques (1996) em 

uma espécie de Avicularia. Os autores verificaram que as cerdas urticantes do tipo II presentes 

em seu abdômen eram transferidas por contato direto quando as aranhas eram incomodadas e não 

ativamente lançadas, como acontece com outros tipos de cerdas presentes em outras espécies de 

terafosídeos. Foi verificado que, quando perturbadas, as aviculárias moviam o abdômen em 

direção ao estímulo, esfregando-o e introduzindo as cerdas na pele do possível predador. Em 

2003, Bertani et al. observaram que a espécie Avicularia versicolor Walckenaer 1837, 

diferentemente de outros aviculariíneos, jogava ativamente cerdas urticantes do tipo II com as 

pontas dos tarsos IV, demonstrando que a modificação estrutural do pêlo está relacionada com a 

variedade comportamental dessas aranhas. 

 Estudos cuidadosos e mais detalhados sobre os hábitos, ciclo de vida, reprodução, 

aspectos comportamentais, biogeografia e conservação são praticamente inexistentes. Os dados 

que existem, principalmente sobre reprodução, não estão publicados em revistas científicas 

reconhecidas e são em grande parte obtidos por amadores. Eles utilizam exemplares em 

cativeiro, provenientes do grande comércio de aranhas-caranguejeiras que existe na Europa e nos 

Estados Unidos, no qual as espécies de Avicularia estão entre as favoritas.  

A revisão taxonômica do gênero Avicularia permitirá que uma boa parte do 

conhecimento sobre a fauna de terafosídeos neotropicais (uma vez que o gênero é muito 

conhecido, mas com espécies que não podem ser corretamente identificadas devido ao caos 

taxonômico atual) esteja organizada e atualizada, facilitando estudos futuros nas áreas de 

ecologia, sistemática, conservação e comportamento do grupo, além de permitir a utilização 

desse gênero que contém tantas espécies em pesquisas que envolvam tanto a criação de novos 

fármacos como outros produtos biotecnológicos, como vêm ocorrendo com outras espécies de 

aranhas-caranguejeiras (Scoubas & Rash, 2004; Bode et al., 2001). 
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OBJETIVOS 

 

 Revisar taxonomicamente o gênero Avicularia.  

Propor pela primeira vez uma hipótese de relação filogenética existente entre as espécies 

incluídas nesse gênero e em gêneros próximos, de modo a auxiliar na compreensão de sua 

origem e evolução, além de testar o monofiletismo do grupo. 

 Elaborar uma chave dicotômica para a identificação das espécies do gênero, apresentando 

também a distribuição geográfica das mesmas. 
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MATERIAL & MÉTODOS 

 

 Os exemplares foram emprestados de coleções pertencentes a instituições nacionais e 

internacionais: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo (MZSP – Ricardo 

Pinto-da-Rocha); Instituto Butantan, São Paulo (IBSP – Irene Knisak); Museu Nacional, Rio de 

Janeiro (MNRJ – Adriano Kury); Muséum National d'histoire Naturelle, Paris (MHNP e AR –

Christine Rollard); The Natural History Museum, London (BMNH – Janet Beccaloni); 

Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg (SMF – Peter Jäger), Frankfurt; Museum für 

Naturkunde der Humboldt-Universität (MNHP – Jason Dunlop), Berlin; Museu do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus (INPA –Augusto Henriques); Museu Paraense 

Emílio Goeldi, Belém (MPEG – Alexandre Bonaldo); Museu de Ciências e Tecnologia da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (PUCRS – Arno Lise); 

Museu do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília (UnB) (DZUB – Paulo Motta), 

Brasília, Distrito Federal; Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) (ZUEC – Artur Nishibe Furegatti), Campinas; Instituto de Zoologia, Universidad 

Central de Venezuela, Maracay (MIZA – Francisco Provenzano); Museum of Comparative 

Zoology, Harvard University, Cambridge (MCZ – Gonzalo Giribet); American Museum of 

Natural History, New York (AMNH – Norman Platnick); California Academy of Sciences, San 

Francisco (CAS – Charles Griswold); Museo de Entomologia Klaus Raven Büller, Universidad 

Nacional Agraria La Molina, Lima (UA – Mariajosé Deza Bouroncle); Museum of Evolution, 

University of Uppsala, Uppsala (UUZM – Mats Eriksson); Universidad Nacional de Colombia, 

Bogota (ICNAR – Eduardo Florez) e da coleção particular de Rick. C. West (RCW). 

 A descrição geral segue o formato adotado por Raven (2005), com algumas 

modificações, especialmente em relação aos tipos de cerdas e à conformação das tricobótrias nas 

pernas, que não são abordados tão detalhadamente. Todas as medidas estão em milímetros (mm) 

e foram obtidas com a ajuda de uma ocular milimetrada (no caso das medidas de pêlos 

urticantes) no microscópio Bioval 2000 ou com paquímetro digital Mitutoyo com um erro de 

0,01 mm (no caso das medidas corporais). As medidas das pernas e dos pedipalpos foram feitas 

com os artículos em posição dorsal, preferencialmente do lado esquerdo do exemplar, a não ser 

quando os apêndices estavam perdidos, danificados ou obviamente regenerados. 

 As cerdas urticantes seguem a terminologia de Cooke et al. (1972). 
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 O posicionamento dos bulbos copuladores dos machos e a terminologia das quilhas 

seguem Bertani (2000) em sua maioria. 

 As coordenadas geográficas originais estão entre parênteses e as obtidas secundáriamente 

(por meio do Google Earth) estão entre chaves. 

 As ilustrações relativas às estruturas importantes para a identificação das espécies e para 

a análise cladística foram desenhadas com o auxílio de uma câmara clara acoplada a um 

estereomicroscópio modelo Nikon SMZ 1500. As espermatecas das fêmeas foram desenhadas 

em vista dorsal e os bulbos copulatórios dos machos foram desenhados em vista retolateral, 

prolateral, frontal e dorsal. As apófises tibiais das pernas I dos machos foram desenhadas em 

vista ventral, prolateral e retrolateral. 

 Algumas estruturas foram examinadas em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

no laboratório de Microscopia do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. 

 

Abreviações: 

 

C = comprimento; 

FMP = fiandeiras medianas posteriores; 

FLP = fiandeiras laterais posteriores; 

IC = índice de consistência; 

IR = índice de retenção; 

GTI = garra tarsal inferior; 

GTS = garras tarsais superiores; 

OLA = olhos laterais anteriores; 

OLP = olhos laterais posteriores; 

OMA = olhos medianos anteriores; 

OMP = olhos medianos posteriores. 
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ANÁLISE DE DADOS 

 

Análise Cladística 

 

  Foram utilizados os programas Nona e Win X Pee-Wee (Goloboff, 1993) para analisar a 

matriz de dados. Foram feitas buscas sem pesagem e com pesagem de caracteres, utilizando-se 

concavidades de 1 a 6, e os resultados obtidos com cada uma delas foram comparados e 

discutidos. As buscas com pesagem implícita e sem pesagem no programa Win X Pee-Wee 

foram feitas utilizando-se os algorítmos h100, h/20, amb-, mult*50.  

 Foi criada uma matriz com 43 táxosn e 70 caracteres, sendo 14 deles referentes à 

coloração, 25 a características do bulbo, apófise tibial, címbio e espermateca, 29 referentes a 

outras características morfológicas e 2 caracteres ecológicos. Os caracteres multi-estados foram 

considerados não aditivos.  

Como grupos-externos foram selecionados representantes de 7 das 8 subfamílias de 

Theraphosidae reconhecidas por Raven (1985) e uma espécie não descrita de Melloina Brignoli 

1985 da família Paratropididae, grupo-irmão de Theraphosidae, para enraizar a árvore. Esse 

gênero foi selecionado para representar a família por que retém os caracteres mais 

plesiomórficos em comum com Theraphosidae (Raven, 1985). Os grupos-externos são: 

Família Paratropididae, subfamília Glabropelmatinae: Melloina sp. 

Família Theraphosidae 

- Subfamília Aviculariinae (sensu Pocock, 1901 e West et al. 2008): Pachistopelma 

rufonigrum Pocock 1901, Iridopelma hirsutum Pocock 1901 e Iridopelma zorodes (Mello-Leitão 

1926), Tapinauchenius sp., Ephebopus murinus (Walckenaer 1837), Ephebopus uatuman Lucas, 

Silva & Bertani 1992 e, Stromatopelma sp., Heteroscodra sp. e Psalmopoeus sp., além de 

Gênero 1 seladonia (C.L. Koch 1841) e Gênero 1 sp. 1 e Gênero 1 sp. 2. 

- Subfamília Eumenophorinae: Pelinobius muticus Karsch 1885. 

- Subfamília Harpactirinae: Pterinochilus sp.; 

- Subfamília Ischnocolinae: Holothele rondoni (Lucas & Bücherl 1972). 

- Subfamília Ornithoctoninae: Haplopelma longipes von Wirth & Striffler 2005, 

Haplopelma minax (Thorell 1897). 
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- Subfamília Selenocosmiinae: Phlogiellus sp, Poecilotheria sp. e Poecilotheria ornata 

Pocock 1899 

- Subfamília Theraphosinae: Euathlus vulpinus (Karsch 1880); Lasiodora sp.,  

Como proposto por Nixon & Carpenter (1993), os grupos-externos serão considerados 

táxons terminais para testar o monofiletismo do grupo-interno.  

 Os caracteres utilizados na análise cladística se basearam no trabalho de West et al. 

(2008), no qual é feita a primeira análise cladística dos gêneros da subfamília (caracteres 1-5, 7-

20, 32-33, 35, 41, 47-54, 57-62, 68). Além disso, foram analisadas diversas estruturas 

morfológicas a fim de selecionar as mais adequadas para o uso na taxonomia e para a análise 

cladística do grupo, o que resultou na adição de alguns novos caracteres na matriz anteriormente 

citada. 
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TAXONOMIA 

 

Chave para Gêneros de Aviculariinae 

 

Fêmeas 

 

1. Pêlos urticantes do tipo V presentes na face prolateral do fêmur do palpo............... Ephebopus. 

─ Pêlos urticantes do tipo V ausentes na face prolateral do fêmur do palpo.................................. 2 

2. Marcas pretas dorsais presentes nas tíbias, metatarsos e tarsos.................................................. 3 

─ Marcas pretas dorsais ausentes nas tíbias, metatarsos e tarsos................................................... 4 

3. Tíbia IV engrossada............................................................................................... Heteroscodra. 

─  Tíbia IV não engrossada..................................................................................... Stromatopelma. 

4. Esterno arredondado, artículo distal da fiandeira lateral posterior muito 

curto................................................................................................................................... Gênero 1. 

─  Esterno mais longo do que largo, artículo distal da finadeira lateral posterior longo................ 5 

5. Espinhos presentes somente no ápice ventral de tíbia e ou metatarso........................................ 6 

─  Espinhos ausentes...................................................................................................................... 7 

6. Cerdas estridulatórias presentes formando lira na maxila...................................... Psalmopoeus. 

─  Sem cerdas estridulatórias formando lira na maxila.......................................... Tapinauchenius. 

7. Fila anterior de olhos reta ou ligeiramente procurva........................................... Pachistopelma. 

─  Fila anterior de olhos fortemente procurva................................................................................ 8 

8. Pêlo urticante do tipo II muito longo e fino, Martinica e Porto Rico......................................... 9 

─  Pêlo urticante do tipo II típico.................................................................................................. 10 

9. Espermateca longa, curvada em forma de “M”, sem lóbulos, Martinica............. Gênero novo 2. 

─  Espermateca reta, curta e com lóbulos na ponta, Porto Rico...............................Gênero novo 3. 

10. Espermateca reta..................................................................................................................... 11 

─   Espermateca em forma de “M” .............................................................................................. 12 

11. Espermateca muito espiralada ................................................ Gen. novo 1 hirschii comb. nov. 

─   Espermateca não espiralada ou pouco espiralada (1 ou 2 voltas)............................ Iridopelma. 

12. Espermateca muito longa, com porção distal próxima à base da 

espermateca............................................................................... Gen. novo 4 diversipes comb. nov. 
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─   Espermateca moderadamente longa ....................................................................................... 13 

13. Abdômen com faixa longitudinal central avermelhada dentro de área escura com bordas em 

ziguezague conectada a faixas escuras laterais............................................................................. 14 

─   Abômen com padrão diferente do descrito acima................................................................... 15 

14. Espermateca com lóbulos no ápice...................................... Gen novo 4 sooretama comb. nov. 

─   Espermateca sem lólulos no ápice............................................. Gen novo 4 gamba comb. nov. 

15. Abdômen laranja com faixa central preta conectada a faixas laterais de mesma cor 

...................................................................................................... Gen novo 1 minatrix comb. nov. 

─    Abdômen escuro, sem faixas................................................................................... Avicularia. 

 

 

 

Machos 

 

1. Marcas pretas dorsais presentes nas tíbias, metatarsos e tarsos.................................................. 2 

─ Marcas pretas dorsais ausentes nas tíbias, metatarsos e tarsos................................................... 3 

2. Tíbia IV engrossada............................................................................................... Heteroscodra. 

─ Tíbia IV não engrossada...................................................................................... Stromatopelma. 

3. Apófise tibial da perna I bifurcada.............................................................................................. 4 

─ Apófise tibial da perna I com um único ramo............................................................................. 6 

4. Almofada de pêlos urticantes do tipo V na face retrolateral do fêmur do palpo....... Ephebopus. 

─ Sem almofada de pêlos urticantes do tipo V.............................................................................. 5 

5. Cerdas estridulatórias formando lira na maxila presente........................................ Psalmopoeus. 

─  Sem cerdas estridulatórias formando lira na maxila...........................................Tapinauchenius. 

6. Pêlo urticante do tipo II muito longo e fino no abdômen, Martinica, Porto Rico,..................... 7 

─ Pêlo urticante do tipo II típico no abdômen............................................................................... 8 

7. Processo espiniforme entre os lobos do címbio arredondado, Martinica............. Gênero novo 2. 

─ Processo espiniforme entre os lobos do címbio pontiagudo, Porto Rico............. Gênero novo 3. 

8. Apófise tibial na perna I presente............................................................................................... 9 

─  Sem apófise tibial na perna I.................................................................................................... 11 

9. Apófise tibial na perna II presente............................................................................. Iridopelma. 
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─  Sem apófise tibial na perna II ................................................................................................. 10 

10. Protuberância bem desenvolvida no tegulum e fileira de olhos anteriores procurva 

........................................................................................................................................ Avicularia. 

─   Sem protuberância no tegulum e fileira de olhos anteriores reta........................Pachistopelma. 

11. Tíbia I com agrupamento de pêlos mais longos na região retrolateral.............. Gênero novo 1. 

─   Tíbia I sem agrupamento de pêlos mais longos na região retrolateral.................................... 12 

12. Esterno arredondado, artículo distal da fiandeira muito curto.................................... Gênero 1. 

─   Esterno mais longo do que largo, artículo distal da fiandeira longo.................. Gênero novo 4. 

 

 

Gênero Avicularia Lamarck 1818 

Avicularia Lamarck, 1818: 107; Simon, 1892: 131; F.O.Pickard-Cambridge, 1896: 743; Mello-

Leitão, 1923: 315; Roewer, 1942: 253; Bonnet, 1955: 826; Valério, 1979: 307; Raven, 1985: 

119. 

Ancylochirus Mello-Leitão, 1920:142, 1923: 319; Roewer, 1942: 225, Raven, 1985: 149.  

Avicuscodra Strand, 1908: 771; Roewer, 1942: 256; Gallon, 2008: 243.  

Eurypelma (em parte: E. rubropilosum e E. aymarum ou E. aymara)  C.L. Koch, 1851: 73; 

Roewer, 1942: 238; Bonnet 1955: 1828; Raven, 1985:149.  

 

Espécie-tipo: Avicularia avicularia (Linnaeus 1758), por designação subseqüente (ICZN, 1957) 

 

Espécies incluídas: Avicularia avicularia, Avicularia variegata status novo, Avicularia 

juruensis, Avicularia purpurea, Avicularia rufa, Avicularia taunayi, Avicularia velutina, A. 

aymara, Avicularia sp. nov. 1, Avicularia sp. nov. 2, Avicularia sp. nov. 3, Avicularia sp. nov. 4, 

Avicularia sp. nov. 5 e Avicularia sp. nov. 6.  

 

Distribuição & Habitat: Antilhas e todos os países da América do Sul, com exceção do 

Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. No Brasil, ocorre na região norte e no estado do Maranhão 

e em partes do Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais e São Paulo (fig. 3). 
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Diagnose: Difere de todos os gêneros de Theraphosidae, com exceção dos gêneros 

Pachistopelma, Iridopelma, Gênero 1, Gênero novo 1, Gênero novo 2, Gênero novo 3 e Gênero 

novo 4, por apresentar tarsos e metatarsos com escópula desenvolvida, dando aspecto espatulado 

aos mesmos; por apresentar pêlos urticantes do tipo II e êmbolo com curvatura retrolateral entre 

50º e 120º. De todos esses gêneros, se diferencia por apresentar protuberância no tegulum bem 

desenvolvida. Além disso, diferencia-se de Pachistopelma pela presença de pêlos urticantes do 

tipo II em fêmeas adultas, fileira anterior de olhos procurva e pela carapaça não achatada em 

machos e fêmeas. Difere de Iridopelma pela ausência de apófise tibial na perna II nos machos e 

de Gênero 1 pela presença de artículo distal da fiandeira lateral posterior digitiforme. Diferencia-

se de Gênero novo 1 pela presença de apófise tibial na perna I dos machos, e pela ausência de 

faixas no abômen ou de espermateca espiralada em fêmeas. Diferencia-se de Gênero novo 2 e 3 

pela presença de pêlos urticantes do tipo II típicos, não modificados. Diferencia-se do Gênero 

novo 4 pela presença de apófise tibial nos machos.  

 

Descrição: Carapaça mais longa do que larga, região cefálica baixa ou moderadamente elevada. 

Quelícera sem rastelo. Cômoro ocular distinto, mais largo do que longo. Fila ocular anterior 

procurva. Clípeo presente (exceto no macho de Avicularia sp. nova 1). Lábio subquadrado, mais 

largo do que longo, com 55-133 cúspides. Maxila subretangular, com 100-200 cúspides no 

ângulo interno. Lira ausente. Esterno mais longo do que largo. Ângulo posterior do esterno 

agudo, sem separar as coxas IV. Pêlos das escópulas mais longos nas áreas laterais do tarso e 

metatarso, dando aspecto espatulado aos artículos. Espinhos ausentes. GTI ausentes; GTS sem 

dentículos. Fêmur IV sem escópula retrolateral. Escópula do metatarso IV dividido por cerdas. 

Anéis distais nos fêmures, tíbias e metatarsos esbranquiçados (exceto A. rufa e Avicularia sp. 

nova 4). Comprimento da perna IV igual ao da perna I em machos (exceto A. avicularia, A. rufa, 

Avicularia sp. nova 5 e Avicularia sp. nova 3) e comprimento da perna IV maior do que da perna 

I em fêmeas (exceto A. purpurea, A. variegata status nov., A. taunayi e Avicularia sp. nova 1). 

Pêlo urticante do tipo II no dorso do abdômen. Fêmeas com pêlos urticantes com barbas 

desenvolvidas somente próximo a base. Cerdas estridulatórias ausentes. Apófise tibial na perna I 

dos machos prolateral, com base desenvolvida, com um único ramo formado por cerdas 

espiniformes agrupadas. Metatarso I passa pelo lado retrolateral da apófise quando dobrado. 
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Apófise tibial na perna II dos machos ausente. Bulbo globoso, com protuberância desenvolvida 

no tegulum. Êmbolo fino, longo, de 2 a 3,5 vezes maior do que a largura do tegulum, sem 

quilhas, curvado retrolateralmente formando ângulos que variam de 50º a 120º (exceto 

Avicularia sp. nov. 5). Címbio com lobos subiguais, subtriangular, com protuberância entre os 

lobos (exceto A. purpurea). Espermatecas longas, não espiraladas, curvadas em forma de “M”, 

com área pouco quitinizada muito menor que área muito quitinizada (exceto A. purpurea e 

Avicularia sp. nov. 1). Ápice da espermateca na mesma direção que o eixo do resto da mesma 

(exceto A. purpurea, A. juruensis, A. variegata status nov., Avicularia sp. nova 2) e da mesma 

espessura que região mediana (exceto A. juruensis, A. variegata status nov., Avicularia sp. nova 

2). Padrão de coloração abdominal sofre mudanças ontogenéticas. Juvenis com padrão de 

coloração no abdômen composto por faixa central longitudinal escura conectada a faixas laterais. 

Tarsos dos juvenis pretos, diferente do resto dos artículos (exceto A. purpurea). Macho com 

padrão de coloração abdominal homogêneo (exceto A. taunayi). Fêmea com pêlos mais longos 

na região anterodorsal do abdômen (exceto A. purpurea e Avicularia sp. nov. 1). 

 

Nota: O holótipo de Avicularia aymara (Chamberlin 1916) se encontra depositado no MCZ, mas 

ainda não pode ser examinado. A descrição de Chamberlin (1916) é vaga e não fornece 

características que levem a uma identificação precisa, o que torna duvidosa a identidade da 

espécie. Por essa razão a espécie não foi redescrita, incluida nas chaves dicotômicas ou mesmo 

utilizada durante a análise cladística. Entretanto, seu status taxonômico de espécie válida de 

Avicularia será mantido até que o holótipo seja examinado.  

 

Holótipo de Avicularia avicularia (Linnaeus 1758) 

 

O gênero Avicularia foi descrito por Lamarck (1818) e continha 3 espécies descritas 

originalmente no gênero Aranea: Avicularia canceridea (Lamarck 1818), Avicularia blondii 

(Latreille 1804) e Avicularia fasciata (Latreille 1804). A primeira espécie listada como 

pertencente ao novo gênero estabelecido por Lamarck foi A. canceridea, proveniente da América 

Meridional e Antilhas (Lamarck, 1818 p.108). As espécies que Lamarck (1818) cita como 

sinônimos da mesma são Aranea avicularia Linnaeus 1758 (sensu Linnaeus, 1758 e Fabricius, 

1793) e Mygale avicularia Latreille 1804 (sensu Latreille, 1804 e Walckenaer, 1805). Apesar de 
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Avicularia avicularia ter sido considerada a espécie-tipo do gênero por muitos autores, ela 

somente foi considerada oficialmente como espécie-tipo em 1957 através da Direção 67 do 

ICZN (ICZN, 1957).  

 Levando-se em consideração que a espécie Aranea avicularia foi descrita por Linnaeus 

na 10ª. Edição do Systema Naturae (Linnaeus, 1758), a confirmação da existência de um 

holótipo e a sua localização seria um trabalho complicado. A breve descrição que Linnaeus faz 

de Aranea avicularia é pouco informativa e não auxilia na identificação da espécie. A localidade 

tipo também é bastante vaga: “America”.  

 Á primeira vista, em sua descrição, Linnaeus (1758) não designou explicitamente 

nenhum holótipo. Ainda há debates na literatura sobre a determinação ou não de holótipos por 

parte de Linnaeus em suas descrições de espécies. Segundo Papavero & Llorente-Bousquets 

(1995) a citação mais antiga para o conceito de tipo como usamos hoje data de 1817, feita pelo 

dipterólogo alemão C.R.W. Wiedmann no primeiro fascículo de ‘Zoologisches Magazin’. Nele, 

Wiedmann aprova a idéia de seu colega Conde de Hoffmannsegg sobre o uso de “tipos” para as 

novas espécies descritas e a criação de um Normalmuseum, onde todos os tipos de todas as 

espécies deveriam estar depositados. Logo, Linnaeus não poderia determinar tipos se este mesmo 

conceito só viria a ser elaborado anos mais tarde da publicação de Systema Naturae. 

 Sobre a prática de determinação de holótipos por parte de Linnaeus também foram 

consultados diversos curadores, como o da coleção de Insetos da Linnaean Society of London 

(Dr. Mike Fitton), o curador emérito da coleção de insetos do Swedish Museum of Natural 

History (Dr. Torbjörn Kronestedt) e do Museum of Evolution da Universidade de Uppsala – 

UUZM, (Dr. Mats Eriksson). Entretanto, nenhuma resposta definitiva foi dada por eles sobre a 

utilização de holótipos por parte de Linnaeus.  

 Para muitos dos atuais botânicos, já que a Suécia no século XVIII não tinha adotado o 

conceito moderno de tipo, muito raramente se podia ter certeza de que Linnaeus havia se baseado 

em um espécimen particular (ou seja, em um holótipo) para descrever uma espécie; sendo assim 

foi criado o Linnaean Plant Name Typification Project, projeto sediado no Museu de História 

Natural de Londres, que conta com pesquisadores de diversos países colaborando para a escolha 

de lectótipos entre os exemplares e as ilustrações que Linnaeus usou para determinar o conceito 

das cerca de 9000 espécies de plantas que descreveu (The Linnaean Society of London, 2008). A 
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criação desse projeto reforça a idéia de que Linnaeus realmente não designava holótipos, o que 

parece ser a hipótese correta. 

Apesar disso, na revisão dos gêneros de Mygalomorphae, Raven (1985) admitiu a 

existência de um tipo de A. avicularia, mas o considerou perdido. Mesmo assim, Gabriel et al. 

(2007) tentaram localizar o suposto existente holótipo na coleção da Linnaean Society of 

London. Os autores relatam que foram localizados dois exemplares denominados pelos autores 

como “Linnaean types” de Aranea avicularia L. 1758. Entretanto, ao examinarem os 

exemplares, eles puderam constatar que se tratava na verdade de duas espécies distintas: 

Stromatopelma calceatum Fabricius 1793, uma fêmea, e um macho de Harpactira atra Latreille 

1832, ambas espécies existentes apenas no continente Africano (Platnick, 2011), diferentemente 

da distribuição de A. avicularia atribuída por Linnaeus (1758): “America”. A captura desses 

espécimes africanos era comum por viajantes europeus do século XVIII. Isso, aliado ao fato de 

que os exemplares da coleção da Linnaean Society não possuíam dados de coleta ou qualquer 

outro indício de que foram analisados por Linnaeus, levaram os autores a concluir que nenhum 

desses espécimes poderia ser considerado como holótipo (Gabriel et al., 2007). 

 O Código Internacional de Nomenclatura Zoológica determina em seu artigo 72.1.1, que 

na ausência de designação de um holótipo, ou síntipos ou subsequente designação de um 

lectótipo, todos os exemplares sob os quais o autor estabeleceu um táxon nominal de espécie são 

considerados como síntipos e eles coletivamente constituem o tipo portador do nome (ICZN, 

2000). Nos artigos 72.4.1 e 72.4.1.1 (ICZN, 2000), se determina que a série de tipos é composta 

por todos os espécimes inclusos pelo autor em um novo táxon nominal, seja diretamente ou por 

meio de bibliografia, e que quaisquer evidências publicadas ou não podem ser levadas em 

consideração para determinar se um espécime faz parte da série de tipos. Sendo assim, como não 

há designação de um exemplar específico como tipo na obra original de Linnaeus (1758), todos 

os exemplares usados nas obras que aparecem como citações na descrição de Aranea avicularia 

fazem parte da série sintípica.  

 Como primeira citação na descrição da espécie no Systema Naturae (Linnaeus, 1758) há 

um outro trabalho de Linnaeus (“Amoen. Acad. I. p. 323”), que se refere ao livro Amoenitates 

Academicae seu Dissertationes variae Physicae, Medicae, Botanicae vol.1 – Linnaeus, 1749). 

Seguem depois as seguintes citações: 

Marcg. bras. 248  
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Laet. amer. t.570                Olear. mus. t.17. f.3  

Worm. mus. t.244               Merian. Sur. t.18 

Clus. posth. 47  

 Essas últimas citações se referem às seguintes obras: 

Marcg. bras. 248 = Piso, W. & Margrave, G. (1648) - Historia Naturalis Brasiliae, including de 

medicina Brasiliensis and Historiae rerum naturalium Brasiliae; pág. 248; 

Laet amer. t.570 = Laet, J. (1633) Novus Orbis seu descriptionis Indiae Occidentalis Libri XVIII 

authore Joanne de Laet Antverp. Novis talulis geographicis et variis animantium, Plantarum 

Fructuumque iconibus illustrata; pág. 570; 

Olear. mus. . t.17. f.3 = Olearius, J. (1666) - Gottorffische kunst-kammer; pág. 17, fig. 3; 

Worm. mus. t.244 = Worm, O. (1655) - Museum Wormianum. Seu historia rerum rariorum, tam 

naturalium, quam artificialium, tam domesticarum, quam exoticarum, quae Hafniae 

Danorum in aedibus authoris servantur; pág. 244; 

Merian. Sur . t.18 = Merian, M.S. (1705) Metamorphosis insectorum surinamensium; pág. 18; 

Clus. posth. = Clusius, C. (1611) Curae posteriores, seu plurimarum non antè cognitarum, aut 

descriptarum stirpium, peregrinorumque aliquot animalium novae descriptiones: Quibus & 

omnia ipsius opera, aliaque ab eo versa augentur, aut illustrantur; pág. 47. 

 Como pode ser visto em Gabriel et.al (2007), Laet (1633), Piso & Margrave (1648), 

Worm (1655) e Olearius (1666) se utilizaram da mesma ilustração do trabalho de Clusius (1611) 

que mostra a espécie de aranha considerada por Linnaeus como A. avicularia – somente Olearius 

(1666) faz uma pequena adaptação do desenho, porém nas demais obras a figura é exatamente a 

mesma. Apesar de não ter tido acesso à obra completa de Clusius (1611), aparentemente não há 

nada na descrição que indique, sem possibilidade de erro, que seja A. avicularia a mesma espécie 

chamada pelo autor de Phalangium Americanum, nome inválido devido à sua publicação antes 

da obra de Linnaeus (1758), segundo a ICZN (2000). De fato, a ilustração parece ter sido feita a 

partir de um exemplar de Aviculariinae, já que o espécimen do desenho apresenta muita 

pilosidade nas pernas e carapaça, os tarsos apresentam os tufos subungueais bem desenvolvidos e 

há indicação dos anéis presentes nas junções tarso-metatarso e metatarso-tíbia, características 

que são comuns em espécies de Avicularia, Pachistopelma Pocock 1901 e Iridopelma Pocock 

1901. Entretanto, devido ao cefalotórax achatado, é mais provável que se trate da ilustração de 

um exemplar do gênero Pachistopelma. Apesar de Clusius (1611) não apresentar a localidade do 
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exemplar que ele ilustrou, ele era um cientista holandês e portanto pode-se supor que este 

exemplar, assim como de outras espécies que ele analisou tenha vindo de inúmeras expedições 

que a Holanda fazia pelo mundo, entre elas ao Brasil, mais especificamente ao nordeste do país, 

onde até chegou a invadir e colonizar cidades como Recife e Olinda. Nessas localidades, 

espécimens de Pachistopelma são bem comuns, encontradas especialmente dentro de bromélias 

(R. Bertani com. pes.). Sendo assim, todos esses indícios levam a crer que seja provável que o 

exemplar descrito e ilustrado na obra de Clusius (1611) seja de fato um espécime de 

Pachistopelma. Piso & Margrave (1648), ambos holandeses que também reproduziram esse 

desenho em sua obra, indicam que a espécie ilustrada é muito comum na região da Ilha de Santo 

Aleixo, em Pernambuco, região onde a ocorrência de Pachistopelma é freqüente e não há 

registro de Avicularia, o que reforça mais as suspeitas da identidade do exemplar desenhado. 

 Já a obra de Merian (1705), outra das referências que Linnaeus (1758) faz na descrição de 

A. avicularia, ilustra, entre outras coisas, duas aranhas com os inconfundíveis tufos subungueais 

coloridos (portanto um aviculariíneo). Uma das aranhas está comendo formigas e a outra um 

pequeno pássaro (fig 1.). Smith (2000) comenta que provavelmente por causa dessa ilustração  

Linnaeus deu o nome de avicularia (“pequena ave” em latim) para a espécie. Merian desenhou 

estas aranhas baseadas em exemplares vistos durante sua famosa expedição ao Suriname, na qual 

resultou seu livro Metamorphosis insectorum surinamensium (Merian, 1705). Nos escritos que 

acompanham a ilustração não há qualquer indicação de localidade ou informações que 

permitissem a inequívoca identificação da espécie ilustrada. Porém, existem apenas três gêneros 

de aviculariíneos que ocorrem no Suriname: Avicularia, Tapinauchenius e Ephebopus (Platnick, 

2010). Entretanto, a espécie de Tapinauchenius que ocorre no Suriname tem coloração marrom 

clara, bem diferente da ilustração (uma aranha preta) e Epheboups murinus, a outra espécie de 

Aviculariinae que ocorre no Suriname, tem as pernas com faixas brancas bem conspícuas. Sendo 

assim, é muito provável que os exemplares ilustrados sejam de fato espécimens de Avicularia. 

 Para a composição da série sintípica, há ainda a primeira citação que Linnaeus fez 

quando descreveu a espécie: sua obra anterior, de 1749 (Linnaeus, 1749). Nela (Linnaeus, 1749), 

o autor citou apenas mais duas referências além daquelas existentes no Systema Naturae quando 

descreveu o gênero Araneus, (Linnaeus, 1758): Seb. thes I. p. 109. t. 69. f. 12 e Seb. thes I. p. 

110. t. 69. f. 3., que se referem ambas à mesma obra de Seba (1734). Aparentemente, Linnaeus 

(1749) listou diversos tipos de aranhas que seriam consideradas como pertencentes ao gênero 
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Araneus. A primeira citação de Linnaeus (1749) se refere à obra de Seba (1734) e está 

relacionada ao que ele chama de “Aranea máxima ceilanica infigne gerens”, uma aranha do 

Ceilão (hoje Sri Lanka) e que, pela ilustração possivelmente se trata de uma Poecilotheria Simon 

1885 (Seba, 1734, pág. 109, prancha 69, figura 1 – apesar de no original de Linnaeus (1749) 

estar indicado “f. 12”, acredito que seja um erro, pois não há figura 12 na prancha 69.). A 

segunda referência à obra de Seba (1734) está no terceiro tipo de aranha que Linnaeus (1749) 

menciona pertencer a Araneus, Aranea Americana, e que corresponderia a Araneus avicularia 

(Bonnet, 1955). Essa aranha a que se refere Seba (1734, pág. 110, prancha 69, fig. 3) não pode 

ser identificada corretamente, pois, apesar do autor citar como sendo a mesma ilustrada na obra 

de Merian (1705) - que provavelmente é mesmo uma Avicularia – o desenho de Seba (1734) não 

se parece em nada com um exemplar de Aviculariinae. 

 Como demonstrado, entre os exemplares que podem ser considerados como síntipos de A. 

avicularia aparentemente há várias espécies de gêneros diferentes: Pachistopelma (Piso & 

Margrave, 1648; Worm, 1655; Olearius, 1666 e Clusius, 1611), Avicularia (Merian, 1705), uma 

não identificada (Seba, 1704). Os únicos que poderiam de fato ser exemplares de Avicularia 

seriam os da ilustração de Merian (1705). De fato, o código de nomenclatura zoológica permite a 

criação de um lectótipo designado por meio de uma ilustração, sendo portanto o lectótipo o 

exemplar pelo qual o autor se baseou para fazer o desenho mesmo que este não mais exista ou 

mesmo não possa ser localizado (artigo 74.4; ICZN, 2000). Entretanto, o artigo 74.6 (ICZN, 

2000) afirma que o primeiro autor a publicar antes de 2000 a suposição de que o táxon espécie 

foi baseado em único espécime-tipo é considerado como tendo designado o referido espécime 

como lectótipo. F.O. Pickard-Cambridge (1886) na redescrição do gênero Avicularia, cita como 

tipo a figura de dois machos ilustrados por Merian (1726 – edição em francês da obra de 1705). 

Smith (2000) também acredita que Linnaeus se baseou na ilustração de espécimens do Suriname 

feita por Merian para descrever a espécie Araneus avicularia, o que o autor diz que era 

perfeitamente aceitável na época. Entretanto, Smith (2000) não descarta a possibilidade de que 

Linnaeus tenha examinado exemplares coletados por Merian depositados em coleções 

particulares, embora ele afirme que muito do material de Merian foi perdido.  

 Parece, então, ser correto designar os exemplares ilustrados por Merian (1705) como 

tipos. Entretanto, visto que a identidade dos espécimens desenhados e a localidade de origem dos 
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mesmos são dúbias, é mais prudente não utilizar a ilustração de Merian para a designação de um 

lectótipo da espécie-tipo do gênero.  

Além disso, segundo o Código, pode-se considerar parte da série sintípica exemplares que 

possuem evidências publicadas ou não de que foram examinados quando se estabeleceu a 

espécie nominal (vide exemplo dado no artigo 72.4 do ICZN, 2000). Sabendo-se que na coleção 

da Linnaean Society of London não havia outros exemplares que pudessem ser considerados 

como prováveis tipos, foi-se em busca de outras coleções que pudessem abrigar algum exemplar 

que tivesse sido analisado por Linnaeus quando descrevera a espécie. O Dr. Torbjörn Kronestedt, 

curador emérito da coleção de insetos do Swedish Museum of Natural History em Estocolmo, 

informou que na coleção daquele museu não havia nenhum exemplar de A. avicularia depositado 

e sugeriu que se entrasse em contato com o Dr. Mats Eriksson, curador da coleção de insetos do 

Museum of Evolution da Universidade de Uppsala. No catálogo do Museu de Uppsala consta 

que há 3 exemplares de Aranea avicularia que pertencem à coleção de Linnaeus; entretanto não 

é possível ter provas irrefutáveis de que os exemplares pertenciam originalmente a Linnaeus e se 

o mesmo os examinou quando descreveu a espécie (Dr. Mats Eriksson, com. pess.).  

Entretanto, há uma grande chance desse material ter sido realmente utilizado por 

Linnaeus na época da descrição da espécie-tipo. Isso porque, segundo o catálogo do Museu, o 

doador desses exemplares foi Adolf Friederich, rei da Suécia na época que Linnaeus estava 

escrevendo sua mais famosa obra. O rei possuía uma grande coleção de plantas e animais 

exóticos, o que era moda naquela época. Durante um total de 9 semanas entre 1751 e 1754, 

Linnaeus, na época já professor na Universidade de Uppsala, ficou hospedado no castelo real e 

catalogou a coleção real, publicando o primeiro volume com o resultado desse trabalho em 1754 

(Linnaeus, 1754) (Museum Adolphi Friderici, 2009). É provável que depois de ter feito este 

catálogo o rei tenha doado algum material a Linnaeus, que deve ter levado a Uppsala. Isso 

explicaria o fato de existir espécimes doados pelo rei na coleção do Museu dessa cidade e não no 

Museu da cidade de Estocolmo, que ficava perto do palácio. Sendo assim, se esse material que 

consta como doação do Rei Adolf em Uppsala foi obtido dessa maneira, os exemplares de 

Aranea avicularia podem ter sido realmente usados para descrever a espécie e portanto fariam 

parte da série sintípica segundo o ICZN (2000).  

Para a identificação (ao menos ao nível de gênero) dos exemplares doados ao Museu de 

Uppsala, foi pedido ao curador que gentilmente enviasse uma foto dos mesmos. As fotos foram 
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enviadas (fig.2) e as características morfológicas gerais indicam que os exemplares realmente 

pertencem ao gênero Avicularia, descartando as espécies de outros gêneros de Aviculariinae 

existentes na América do Sul. Sendo assim, esse exemplar é considerado aqui como o lectótipo 

da espécie, e conseqüentemente do gênero. São dois exemplares doados pelo Rei Adolf. O 

exemplar macho se encontra em melhores condições do que o exemplar fêmea. A partir da 

coloração, pode-se deduzir que o exemplar pertença à espécie que ocorre no estado do Pará - 

Brasil – possuí uma escova de pêlos avermelhados bem desenvolvidos nas pernas IV, pêlos sem 

pontas esbranquiçadas e tamanho corporal relativamente grande. Sendo assim, fica aqui 

determinado que a espécie que ocorre predominantemente no Pará corresponde à A. avicularia. 

 

 

Chaves para espécies de Avicularia 

 

Fêmeas 

(fêmea de Avicularia sp. nova 4 desconhecida) 

 

1. Espermateca com vários lóbulos no corpo e no ápice ................................................ A. taunayi. 

─ Espermantecas sem lóbulos........................................................................................................ 2 

2. Anéis distais nos fêmures, tíbias e metatarsos amarelos ................................................. A. rufa. 

─ Anéis distais nos fêmures, tíbias e metatarsos esbranquiçados ................................................. 3 

3. Ápice da espermateca inclinado, em eixo diferente................................................................... 4 

─ Ápice da espermateca no mesmo eixo........................................................................................ 7 

4. Região mediana da espermateca menor ou igual à largura do ápice........................ A. purpurea. 

─ Região mediana da espermateca maior do que 1,5 vezes a largura do ápice............................. 5 

5. Pêlos das pernas sem pontas esbranquiçadas ............................................ Avicularia sp. nov. 2. 

─ Pêlos das pernas com pontas esbranquiçadas............................................................................. 6 

6. Esterno, lábio, coxas e ventre do abdômen pretos e pêlos mais longos róseos na região antero-

dorsal do abdômen ..................................................................................... A. variegata status nov. 

─ Esterno, lábio, coxas e ventre do abdômen castanho e pêlos mais longos castanho 

avermelhados na região anterodorsal do abdomen ...................................................... A. juruensis. 
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7. Espermateca com área pouco quitinizada maior do que o dobro da área muito 

quitinizada...................................................................................................... Avicularia sp. nov. 1. 

─ Espermateca com área pouco quitinizada menor ou igual à área quitinizada............................. 8 

8. Pêlos das pernas sem pontas esbranquiçadas ............................................................................. 9 

─ Pêlos das pernas com pontas esbranquiçadas........................................................................... 11 

9. Pêlos das pernas e abdômen bem avermelhados ..................................................................... 10 

─ Pêlos das pernas e abdômen castanhos....................................................................... A. velutina. 

10. Ocorre na região norte do Brasil........................................................................... A. avicularia. 

─   Ocorre na região sudeste do Peru............................................................. Avicularia sp. nov. 3. 

11. Ocorre na Bolívia .................................................................................... Avicularia sp. nov. 5. 

─ Ocorre em Trinidad, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e norte do 

Brasil.............................................................................................................. Avicularia sp. nov. 6. 

 

 

Machos 

 

1. Anéis distais nos fêmures, tíbias e metatarsos amarelos ............................................................ 2 

─ Anéis distais nos fêmures, tíbias e metatarsos esbranquiçados ................................................. 3 

2. Comprimento da perna IV mais do que 1,10 vezes o comprimento da perna I ............... A. rufa. 

─ Comprimento da perna IV entre 1,00 e 1,10 vezes o comprimento da perna 

I....................................................................................................................... Avicularia sp. nov. 4. 

3. Sem protuberância entre os lobos do címbio............................................................ A. purpurea. 

─ Com protuberância entre os lobos do címbio ............................................................................ 4 

4.Clípeo ausente ............................................................................................. Avicularia sp. nov. 1 

─ Com clípeo.................................................................................................................................. 5 

5. Abdômen com faixa central longitudinal preta conectada a faixas laterais ............... A. taunayi. 

─ Abdômen com padrão de coloração homogêneo........................................................................ 6 

6. Protuberância do tegulum muito desenvolvida........................................................................... 7 

─ Protuberância do tegulum medianamente desenvolvida............................................................. 9 

7. Pêlos das pernas sem pontas esbranquiçadas .............................................Avicularia sp. nov. 2. 

─ Pêlos das pernas com pontas esbranquiçadas............................................................................. 8 
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8. Abdômen com pêlos com pontas esbranquiçadas..................................................... A. juruensis. 

─ Abdômen sem pêlos com pontas esbranquiçadas................................... A. variegata status nov. 

9. Pêlos das pernas sem pontas esbranquiçadas........................................................................... 10 

─ Pêlos das pernas com pontas esbranquiçadas........................................................................... 12 

10. Pêlos das pernas e abdômen bem avermelhados .................................................................... 11 

─ Pêlos das pernas e abdômen castanhos....................................................................... A. velutina. 

11. Ocorre na região norte do Brasil........................................................................... A. avicularia. 

─ Ocorre na região sudeste do Peru............................................................... Avicularia sp. nov. 3. 

12. Ocorre na Bolívia .....................................................................................Avicularia sp. nov. 5. 

─ Ocorre em Trinidad, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e norte do 

Brasil............................................................................................................. Avicularia sp. nov. 6. 

 

 

Avicularia avicularia (Linnaeus 1758) 

Aranea avicularia Linnaeus, 1758: 622; Fabricius, 1793: 424. 

Aranea vestiaria Degeer, 1778: 313. 

Avicularia canceridea Lamarck, 1818: 108. 

Mygale avicularia: Walckenaer, 1805:4; Latreille, 1806: 32; Hahn, 1820: 51833a: 101, f. 75 

Avicularia avicularia: Simon, 1892: 171, f. 120; F. O. Pickard-Cambridge, 1896: 741, pl. 33, f. 

10-11, pl. 34, f. 19, pl. 35, f. 12; Bücherl, 1957: 404, f. 91-91a; Valério, 1979: 307, f. 7-10; 

Petrunkevitch, 1911: 49; Mello-Leitão, 1923: 324; Roewer, 1942: 253; Bonnet, 1955: 827; 

1957: 119; Platnick, 2011. 

Avicularia braunshauseni Tesmoingt 1999a: 14, f. 1-5; Platnick 2011. sinônimo novo 

(Fig. 4a-h, 23, 49) 

 

Diagnose: As fêmeas e os machos se diferenciam das fêmeas de todas as outras espécies de 

Avicularia (exceto Avicularia sp. nova 3, A. velutina, A. purpurea, A. taunayi, Avicularia sp. 

nova 1 e Avicularia sp. nova 2) por apresentar pêlos das pernas sem pontas esbranquiçadas. As 

fêmeas diferenciam-se das de A. purpurea e de Avicularia sp. nova 1 por apresentarem 

espermateca com a área muito quitinizada maior do que o dobro do tamanho da área pouco 

quitinizada; de A. taunayi por não apresentar vários lóbulos nas espermatecas; de Avicularia sp. 
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nova 2 por apresentar espermateca com ápice na mesma direção do resto do corpo da 

espermateca (fig. 4h). As fêmeas e os machos se diferenciam de A. velutina e de Avicularia sp. 

nova 3 por ocorrerem na região norte do Brasil, em vez de Venezuela e Bolívia. Os machos se 

diferenciam dos de A. purpurea pela presença de protuberância entre os lobos do címbio; de A. 

taunayi pelo padrão de coloração homogêneo no abdômen; de Avicularia sp. nova 1 pela 

presença de clípeo e de Avicularia sp. nova 2 pelo comprimento da perna IV muito maior do que 

o da perna I.  

 

Material examinado: UUZM 61, UUZM 62, UUZM 235 A. Fredrik, leg.; 1 fêmea, Brasil, Pará, 

UHE Tucuruí, Equipe de Resgate de Fauna col., ref. IBA 600 (IBSP 8845) e 1 macho, mesma 

localidade e coletor, 1984, ref. IBA 283 (IBSP 7898). 

 

Material adicional: BRASIL: Pará: Palmeirândia, 1 fêmea, Dr. Hoge, Pedro e Joaquim col., 7 a 

30 Maio 1962 (IBSP 3622); idem, Fazenda São Luís, mesma data e col. (IBSP 3621); Santarém, 

1 macho (IBSP 8578); Belém, Ilha de Tatuoca, 2 machos, EPA col., Agosto 1969 (MZSP 

10849); Xingu, 1 macho, 1963 (MNRJ 13879); Cuminá, 1 macho, G. Cruls col. (MNRJ 13531); 

Tucuruí, picada do Inajá, 1 fêmea, B. Mascarenhas col., 20 Junho 1980 (MZSP 9480).; Tucuruí, 

Ilha de Tocantins, 1 fêmea, ERF col, ref. IBA 389 (IBSP 8861); idem, 1 fêmea, ERF col., ref. 

IBA 283 (IBSP 8862); UHE Tucuruí, 2 machos e 1 fêmea, (IBSP 7898); Tucuruí, 1 macho 

(IBSP 8580); Tucuruí, 1 macho, em bromélia sobre a castanheira, 21m do solo, C. Panroza col., 

28 Junho 1984 (IBSP 7916); Breves, Corcovado, 1 macho, Expedição CDZ col., 18 a 19 Outubro 

1965 (IBSP 5688); Belém, 1 macho, F. Lima col., 18 Abril 1989 (MCP 2702); Ilha do 

Mosqueiro, 1 macho, M.L. Mocambira col., 15 Dezembro 1989 (MCP 2699); Belém, Campus de 

Pesquisa, 1 jovem, J. Dias col., 30 Março 1992 (MCP 2695); Belém, 1 fêmea jovem, W. França 

col., 30 Março 1987 (MCP 2697); idem, jardim do Museu Paraense Emílio Göeldi, 1 macho 

jovem, 25 Maio 1912 (AMNH); Ilha de Cotijuba, 1 macho (MPEG 3057); idem, 01º14´S 48º35 

O, 1 fêmea, 27.VIII.2003 (MPEG 4701); Ilha de Urubuoca,1 macho (MPEG 3313); idem, 1 

fêmea, R. F. da Silva col., 28.VII.1977 (MPEG 3036); Ilha de Paquetá, 1 fêmea, R. F. da Silva 

col., 15.XI.1977 (MPEG 3023); idem, 1 fêmea (MPEG 3025); idem, 1 fêmea (MPEG 5088); 

idem, 1 fêmea, R. F. da Silva col., 26.XII.1977 (MPEG 3030); idem, 1 macho, R. F. da Silva 

col., 15.IX.1997 (MPEG 3052); Ilha do Mosqueiro, Belém, 1 fêmea (MPEG 5395); Ilha de 
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Jutuba, 1 fêmea, R. F. da Silva col., 30.VI.1977 (MPEG 3033); idem, 1 macho, R. F. da Silva 

col., 30.VI.1977 (MPEG 3046); idem, 1 fêmea, R. F. da Silva col., 30.VI. 1977 (MPEG 3045); 

idem, 1 fêmea, R. F. da Silva col., 30.VII.1977 (MPEG 3034); Ilha de Marajó, Jabuti, 1 fêmea 

(MPEG 138); Ilha Nova, 1 macho, R. F. da Silva col., 24.VI.1977 (MPEG 3041); idem, 1 fêmea 

(MPEG 5090); Maranhão: São Bento, 1 macho jovem, Dr. Hoge, Pedro e Joaquim col., 7 a 30 

Maio 1962 (IBSP 3623); idem, 1fêmea, mesma data e col, (IBSP 3618). 

 

Redescrição: Fêmea IBSP 8845. Carapaça: comprimento 22,85, largura 21,64, altura 6,73. 

Quelícera: comprimento 6,79. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 17,68, 

10,49, 14,00, 12,05, 7,59, 61,81. II: 16,95, 10,41, 12,81, 11,74, 7,51, 59,42. III: 15,51, 8,94, 

13,24, 12,82, 7,08, 57,59. IV: 20,16, 11,09, 18,49, 20,62, 7,63, 77,99. Palpo: 12,81, 7,73, 8,51, 

―,9,03, 38,08. Larguras: fêmures I –IV=, 4,64, 4,23, 3,82, 3,61 palpo= 2,83; patelas I–IV= 3,62, 

3,54, 4,14, 4,12, palpo= 3,44; tíbias I–IV= 3,08, 3,65, 3,71, 3,86, palpo= 2,87; metatarsos I–

IV=2,78, 2,65, 2,57, 2,69; tarsos I–IV=3,07, 3,14, 3,11, 2,80, palpo= 3,13. Abdômen: 

comprimento 22,90, largura 16,07. Fiandeiras: FLP, 4,19 basal, 3,02 intermediário, 4,47 distal; 

larguras 2,99, 2,34, 1,77, respectivamente. 

 Carapaça: 1,05 vezes mais longa do que larga; região cefálica ligeiramente levantada, 

estrias torácias discretas. 

 Fóvea: profunda, reta, comprimento 2,61. 

 Olhos: cômoro ocular altura 2,02, comprimento 2,87, largura 3,74. Clípeo largura 0,60. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,79, OLA 0,76, OMP 0,32, OLP 0,74, OMA–OMA 0,79, OMA–OLA 0,71, 

OMA–OMP 0,32, OLA–OLA 2,69, OLA–OMP 0,79, OMP–OMP 2,30, OMP–OLP 0,26, OLP–

OLP 3,09, OLA–OLP 0,50, OMA–OLP 0,82. Cômoro ocular 1,91 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 1,74 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–150 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 2,77, largura 3,54, com 113 cúspides espaçadas uma das 

outras por menos de um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, sem 

sigilas visíveis. 
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 Quelícera: segmento basal com 11 e 10 dentes e fileiras de dentículos na promargem. 

Esterno: comprimento 10,24, largura 9,64. Sigilas: três pares, a posterior fusiforme, , 1,5 

diâmetros da margem; segundo par de sigila fusiforme, menos de um diâmetro da margem. 

 Pernas: Fórmula: IV I II III. Comprimento da perna IV 1,26 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótria clavadas: 1/2 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. Metatarsos I inteiramente escopulados; II em 2/3 distal, III em 1/2 distal; IV, em 

1/3 distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas. 

 Pêlos urticantes: comprimento 0,60−0,73, largura 0,0175. Ocupa 1/2 da parte posterior do 

abdômen. 

 Espermateca: duas longas espermatecas, com ápice na mesma direção em relação ao resto 

da espermateca; área pouco quitinizada muito menor do que a área quitinizada e região mediana 

da espermateca igual à largura do ápice (fig. 4h). 

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados com iridescência verde. Pêlos em 

volta da carapaça de mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanhos, um pouco mais 

escuros que ventre do fêmur. Pêlos das pernas finos e curtos dourados com iridescência verde e 

pêlos longos catanho avermelhados, sem pontas esbranquiçadas. Anéis das patelas, tíbias e 

metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho claro. Abdômen com pêlos longos bem 

vermelhos, cobrindo as regiões anterior e laterais (fig. 23). Ventre do abdômen castanho. 

 

Macho 

Redescrição: IBSP 7898, Carapaça: comprimento 15,28, largura 13,93, altura 4,27. Quelícera: 

comprimento 4,46. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 14,81, 7,91, 11,54, 

10,59, 6,18, 51,03. II: 13,97, 7,37, 11,07, 10,38, 5,64, 48,43. III: 12,45, 6,56, 9,82, 10,66, 5,59, 

45,08. IV: 15,68, 7,74, 13,52, 15,30, 5,97, 58,21. Palpo: 8,78, 5,24, 6,83,―, 3,48. Larguras: 

fêmures I –IV= 2,31, 2,61, 2,06, 2,66, palpo= 2,16; patelas I–IV= 2,65, 2,64, 2,54, 2,69, palpo= 

2,22; tibias I–IV= 2,08, 2,21, 2,01, 2,73, palpo= 1,98; metatarsos I–IV= 1,43, 1,43, 1,48, 1,61; 

tarsos I–IV= 1,46, 1,79, 1,58, 1,51, palpo= 2,0. Abdômen: comprimento 16,77, largura 13,34. 

Fiandeiras: FLP, 2,84 basal, 1,93 intermediário, 3,15 distal; larguras 1,20, 0,98, 0,89, 

respectivamente. 

 Como na fêmea, exceto:  

 Carapaça: 1,10 vezes mais longa do que larga; 
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 Fóvea: recurva, 1,56. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,01, comprimento 1,97, largura 2,64. Clípeo largura 0,21. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,71, OLA 0,54 OMP 0,36, OLP 0,56, OMA–

OMA 0,55, OMA–OLA 0,37, OMA–OMP 0,45, OLA–OLA 1,78, OLA–OMP 0,67, OMP–OMP 

1,73, OMP–OLP 0,18, OLP–OLP 2,10, OLA–OLP 0,32, OMA–OLP 0,55. Cômoro ocular 1,86 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 1,80 vezes mais longo do que largo. Lábio: comprimento 1,73, largura 2,67, com 

55 cúspides.  

 Quelícera: segmento basal com 10 dentes. Esterno: comprimento 7,88, largura 6,80. 

Sigilas: três pares, a posterior redonda, grande, menos de um diâmetro da margem. 

 Pernas: Comprimento da perna IV 1,14 vezes o comprimento da perna I. Metatarsos I-II 

inteiramente escopulados, III escopulado em 2/3 distal; IV, em 1/2 distal.  

 Pêlos urticantes: comprimento 0,82−0,95, e largura 0,0175. . 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 4,57 em vista retrolateral, cerca de 3,5 vezes mais 

longo que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 65o para o lado retrolateral em vista 

frontal. Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,41, medial 0,22, distal 0,06. 

Tegulum: comprimento 2,38, largura 1,60 em vista retrolateral. Protuberância do tegulum 

arredondada (fig. 4a-d). 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: Jovens possuem os tarsos pretos; 

os outros artículos são muito mais claros. Possuem abdômen com faixa longitudinal central preta 

conectada a faixas laterais. Quando adultos, perdem esse padrão no abdômen. 

Distribuição: Brasil, Estados do Pará e Maranhão (fig. 49). 

História Natural: Não conhecida. 

 

 

Avicularia juruensis Mello-Leitão 1923 

Avicularia juruensis Mello-Leitão, 1923:321, fig. 156, 188; Roewer, 1942: 255; Bonnet, 1955: 

831; Platnick, 2011.  

Avicularia azuraklaasi Testmoingt, 1996d: 8, f. 1-8; Platnick, 2011 sinônimo novo 

Avicularia huriana Testmoingt, 1996a: 6, f. 1-18, 1996b: 2, f. 1A, 2-7; Platnick, 2011 sinônimo 

novo 
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Avicularia urticans Schmidt, 1994: 5, f. 1-2, 1995: 2, f. 1-2; Platnick, 2011 sinônimo novo 

(Fig. 5a-h, 24-26, 50) 

 

Diagnose: As fêmeas se distinguem das fêmeas de todas as outras espécies de Avicularia (exceto 

de Avicularia variegata status nov. e Avicularia sp. nova 2) pela presença da espermatecas com 

região mediana mais de 1,5 vezes a largura do ápice da espermateca, que muda de direção 

bruscamente em relação ao eixo da espermateca (fig. 5h). As fêmeas diferem de A. variegata 

status nov. pela ausência de pêlos róseos mais longos na região anterodorsal do abdômen; e de 

Avicularia sp. nova 2 pela presença de pêlos com pontas esbranquiçadas. Os machos se 

distinguem dos machos de outras espécies (exceto de Avicularia variegata status nov. e 

Avicularia sp. nova 2) pela presença de protuberância no tegulum muito desenvolvida (fig. 5c). 

Diferenciam-se de Avicularia variegata status nov. pela presença de pêlos com pontas 

esbranquiçadas no abdômen e de Avicularia sp. nova 2 pela presença de pêlos com pontas 

esbranquiçadas nas pernas. 

 

Material examinado: Série sintípica de A. juruensis, Brasil, Amazonas, Juruá, Garbe col., 1902 

(MZSP 125) (fêmea B lectótipo e macho C paralectótipo, aqui designados), holótipo fêmea de A. 

urticans, Peru, Krasa leg., 1989 (SMF 38035); Peru, Pebas, 1 fêmea, De Mathan col., (AR 4902); 

Equador, província de Napo, Parque Nacional Yasuni, Catholica Field Station (0o 40' 54” S, 76o 

23' 9.33” O), 1 macho, A.I. Ognato col., 15 Julho 1996 (CAS).  

 

Material adicional: EQUADOR: Napo: Parque Nacional Yasuá (sic Yasuní), Catholica Field 

Station, (0o 40’ 54’’ S, 76º 23’ 9.33’’ O), 1 macho, A.I.G. Ognato col., 15 Julho 1996 (CAS); 20 

km leste Puerto Napo, Aliñahuí (1º 0’ S, 77º 25’ O), 450 m, 1 macho, V.D. & B. Roth col., 

Junho 1994 (CAS); idem anterior, 1 macho jovem, sem data (CAS); idem anterior, 1 macho 

jovem, Janeiro 1994 (CAS); 25 km leste de Puerto Napo, Selva Aliñahuí, 450m, E.S. Ross col., 

Janeiro-Fevereiro 1991 (CAS); Los Tayos, (78º 02’W, 3º 05’S), em área gramada durante a tarde, 

1 fêmea, 5 Julho 1976 (IBSP 12884); idem anterior, em buraco no tronco de uma árvore, cerca 

de 1m do chão, 1 macho (IBSP 12888); 1 fêmea, M. Baumgarten leg., 1994 (IBSP 12887); 

BRASIL: Amazonas, entre São Paulo de Olivença e Benjamin Constant, 1 macho, P.L. Conti 

col., 3 Agosto 1972, ref. 9971 (IBSP 2829); 2 machos, 31 Agosto 1972 (IBSP 3389); Igarapé 
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Belém, próximo à confluência com Rio Solimões, 1 macho, B. Malkin col., 5-30 Abril 1966 

(AMNH); Presidente Figueiredo, UHE Balbina, 1 macho, Eq. Resgate de Fauna col, 1987, ref. 

56681 (IBSP 7903); Carauari, margem esquerda do Rio Juruá, Comunidade Esperança, RESEX 

Médio Juruá, 05º 05’31” S, 67º 10’03”W, 1 macho, F.F. Xavier Filho & A.L. Henriques col., 27 

Junho a 16 Julho 2005 (INPA 4886); Rio Japurá, Maguari Maraã, 1 macho (MPEG 5182); 

PERU: Loreto, Estirón, Rio Apiacu, 3 fêmeas, 1 macho, 2 jovens, B. Malkin col., 15-22 Maio 

1966 (AMNH); 1 fêmea, col. Bluntschili-Peyes, 1912 (AMNH); Rio Cahuapaua (sic), 1 fêmea, 

Novembro 1925 (AMNH); Rio Utuguinia, fronteira com Brasil, 1 jovem, Agosto 1927 (AMNH); 

Rio Marañon, 1 fêmea, Outubro de 1927 (AMNH); Rio Bombo, alto Tapiche, 1 fêmea e 2 

jovens, H. Bassler col, Janeiro 1928 (AMNH); sem dados, provavelmente Loreto, apreensão 

INRENA, 1 fêmea (UA 088/2004); selva peruana, apreensão, 1 macho (UA 098/2004);Vale do 

Cainarachi, 40 milhas leste de Tarapoto, 1 fêmea, 700-1500m altitude, Dezembro 1925 (AMNH 

54); lâminas com espermateca, (SMF 58257-84), (SMF 58243-84 21/11) e (SMF 58243-84). 

 

Nota: Apesar de relativamente novo, o holótipo de A. urticans está em más condições visto que 

era um animal que estava em processo de ecdise quando foi fixado. Muitas partes do corpo 

estavam deformadas ou descaracterizadas. Entretanto, o formato das espermatecas, a proporção 

da pena IV em relação à perna I, o tamanho das cerdas urticantes e o aspecto geral do corpo são 

compatíveis com os dos síntipos de A. juruensis, além das localidades de ambos serem bem 

próximas. Como não foi possível identificar o exemplar fêmea que Mello-Leitão usou para 

descrever a espécie (Mello-Leitão, 1923), foi designada como lectótipo o exemplar em melhor 

estado, e como paralectótipo o único macho da série. Para a redescrição foram utilizados outros 

exemplares que estavam em melhor estado.  

 Bücherl (1953) faz a descrição de um exemplar que ele acreditava ser o macho de 

Avicularia juruensis. Entretanto, a descrição e os desenhos referentes a esse exemplar indicam 

que se trata de uma espécie de Tapinauchenius: Bücherl afirma que o exemplar tem a fileira de 

olhos anteriores reta e apófise dupla na tíbia I; além disso o bulbo desenhado é compatível com o 

encontrado em espécies de Tapinauchenius. Uma outra possibilidade seria de o exemplar ser um 

Ephebopus murinus, devido à localidade de coleta ser Rio Aruã, Pará. Entretanto, essa 

possibilidade foi descartada devido à ausência de referência na descrição à faixas brancas 

conspícuas nas pernas, característica marcante dessa espécie. 
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Redescrição: Fêmea AR 4902. Carapaça: comprimento 17,69, largura 16,39, altura 5,07. 

Quelícera: comprimento 6,56. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 14,96, 8,89, 

11,02, 9,59, 6,13, 50,59. II: 14,16, 8,16, 10,57, 8,93, 6,39, 48,21. III: 12,70, 7,35, 9,99, 9,86, 

6,60, 46,50. IV: 15,43, 8,31, 13,25, 13,61, 6,63, 57,23. Palpo: 10,09, 6,21, 7,29, ―, 7,65, 31,24. 

Larguras: fêmures I –IV= 3,08, 3,55, 3,48, 3,35, palpo= 2,76; patelas I–IV= 3,19, 3,65, 3,61, 

3,79, palpo= 2,86; tíbias I–IV= 2,94, 2,75, 2,95, 3,60, palpo= 2,56; metatarsos I–IV= 2,50, 2,49, 

2,23, 2,92; tarsos I–IV= 2,63, 2,73, 2,84, 2,79, palpo= 2,79. Abdômen: comprimento 22,21, 

largura 15,91. Fiandeiras: FMP, comprimento 2,85, largura 1,44, separadas 0,30; FLP, 3,60 

basal, 1,41 intermediário, 3,22 distal; larguras 2,30, 2,07, 1,48, respectivamente. 

 Carapaça: 1,08 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácias 

discretas, pêlos finos e longos castanhos e pêlos escuros, mais grossos e longos próximos borda 

da região cefálica. 

 Fóvea: profunda, ligeiramente recurva, comprimento 3,16. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,08, comprimento 2,42, largura 3,52. Clípeo largura 0,52. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,72, OLA 0,88, OMP 0,40, OLP 0,66, OMA–OMA 0,72, OMA–OLA 0,54, 

OMA–OMP 0,25, OLA–OLA 2,13, OLA–OMP 0,85, OMP–OMP 2,02, OMP–OLP 0,20, OLP–

OLP 2,66, OLA–OLP 0,47, OMA–OLP 0,70. Cômoro ocular 1,95 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 2,05 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 2,32, largura 3,08, com 79 cúspides espaçadas uma das 

outras por menos de um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, com 

duas grandes sigilas ligeiramente separadas. 

 Quelícera: segmento basal com 12 e 14 dentes e fileiras de dentículos na promargem. 

Esterno: comprimento 8,67, largura 7,09. Sigilas: três pares, a posterior elipsoidal, em um ângulo 

de 45°, menos de um diâmetro da margem; outras sigilas não visíveis. 

 Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,13 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótria clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. Metatarsos I–II inteiramente escopulados; III em 1/2 distal; IV, em 1/3 distal. III e 

IV divididos por uma banda larga de cerdas. 
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 Pêlos urticantes: comprimento 0,76−0,87, largura 0,023. Ocupa 1/2 da parte posterior do 

abdômen. 

 Espermateca: duas longas espermatecas curvadas para o lado externo, com ápice 

mudando bruscamente de direção em relação ao resto da espermateca; área pouco quitinizada 

muito menor do que a área quitinizada e região mediana da espermateca maior do que 1,5 vezes 

a largura do ápice (fig. 5h). 

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados com iridescência púrpura. Pêlos em 

volta da carapaça de mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanhos, um pouco mais escuro 

que ventre do fêmur. Pêlos das pernas finos e curtos dourados com iridescência púrpura e pêlos 

longos castanho-escuros, com pontas esbranquiçadas. Anéis das patelas, tíbias e metatarsos 

esbranquiçados. Tufo subungueal castanho claro. Abdômen com pêlos longos castanho-

alaranjados, alguns com pontas esbranquiçadas, cobrindo as regiões anterior e laterais (fig. 24). 

Ventre do abdômen castanho. 

 

Macho 

Redescrição: CAS, Carapaça: comprimento 17,4, largura 16,7, altura 4,0. Quelícera: 

comprimento 5,1. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 17,5, 9,0, 13,6, 12,8, 7,6, 

60,5. II: 17,0, 9,0, 13,3, 12,6, 7,1, 59,0. III: 14,7, 7,5, 11,8, 12,6, 6,6, 53,2. IV: 18,0, 7,9, 15,8, 

17,0, 7,8, 66,5. Palpo: 10,9, 6,2, 8,3,―, 3,6. Larguras: fêmures I –IV= 3,1, 2,9, 2,8, 3,0, palpo= 

2,4; patelas I–IV= 3,2, 3,1, 2,9, 3,4, palpo= 2,6; tibias I–IV= 2,8, 2,2, 2,6, 2,5, palpo= 2,5; 

metatarsos I–IV= 2,0, 1,7, 1,7, 1,9; tarsos I–IV= 2,4, 2,2, 2,2, 2,2, palpo= 2,5. Abdômen: 

comprimento 18,2, largura 11,8. Fiandeiras: FMP, comprimento 1,5, largura 1,, separadas 0,2; 

FLP, 2,2 basal, 1,1 intermediário, 3,1 distal; larguras 1,6, 1,3, 1,0, respectivamente. 

 Como na fêmea, exceto:  

 Carapaça: 1,04 vezes mais longa do que larga; com pêlos finos e longos castanhos e pêlos 

escuros, mais grossos. 

 Fóvea: reta, 1,3. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,3, comprimento 1,9, largura 3,2. Clípeo largura 0,6. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,87, OLA 0,74, OMP 0,27, OLP 0,47, OMA–

OMA 0,50, OMA–OLA 0,54, OMA–OMP 0,15, OLA–OLA 2,22, OLA–OMP 1,01, OMP–OMP 



 37 

2,24, OMP–OLP 0,18, OLP–OLP 2,78, OLA–OLP 0,40, OMA–OLP 0,55. Cômoro ocular 2,10 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 2,14 vezes mais longo do que largo. Lábio: comprimento 2,11, largura 2,98, com 

70 cúspides espaçadas uma das outras por cerca de um diâmetro, no terço anterior.  

 Quelícera: segmento basal com 12 e 14 dentes e fileiras de dentículos na promargem.. 

Esterno: comprimento 8,36, largura 6,99. Sigilas: três pares, a posterior redonda, grande, menos 

de um diâmetro da margem; outras não visíveis. 

 Pernas: Comprimento da perna IV 1,10 vezes o comprimento da perna I. Tricobótria 

clavadas: 1/2 distal dos tarsos I–IV. Escópula: tarso IV com cerdas esparsas. Metatarsos III 

escopulado em 1/2 distal; IV, em 1/3 distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas. 

 Pêlos urticantes: comprimento. 0,97−1,16, e largura 0,02. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 4,9 em vista retrolateral, cerca de 3,5 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 65o para o lado retrolateral em vista frontal. 

Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,4, medial 0,3, distal 0,05. Tegulum: 

comprimento 2,7, largura 1,6 em vista retrolateral (fig. 5b). Protuberância do tegulum quadrada 

(fig. 5c). 

 Coloração: abdômen com pêlos longos castanhos distribuídos uniformente, tendo alguns 

deles pontas grisalhas (fig. 25). 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: Jovens possuem os tarsos pretos; 

os outros artículos são muito mais claros. Possuem abdômen com faixa longitudinal central preta 

conectada a faixas laterais (fig. 26). Quando adultos, perdem esse padrão no abdômen. 

Distribuição: Equador, norte do Peru e Brasil, no centroeste do estado do Amazonas (fig.50). 

História Natural: Não conhecida. 

 

 

Avicularia purpurea Kirk 1990 

Avicularia purpurea Kirk, 1990:15, fig. 1−5; Bullmer, Thierer-Lutz & Schmidt, 2006:3, fig. 

17−19, 21; Platnick, 2011. 

(Fig. 6a-i, 27-28, 51) 
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Diagnose: O macho se diferencia dos machos de todas as outras espécies pela ausência de 

protuberância entre os lobos do címbio. As fêmeas se diferenciam das fêmeas de todas as outras 

espécies (exceto Avicularia sp.nova 1) pela presença de área pouco quitinizada maior do que o 

dobro da área muito quitinizada (fig. 6h-i). Diferencia-se de Avicularia sp.nova 1 pelo ápice da 

espermateca mudar de direção em relação ao eixo do corpo da espermateca (fig. 6h-i). 

 

Material examinado: Holótipo fêmea, Equador, Tena, aproximadamente 500m a.n.m., Hirschi 

col., 1989 (BMNH 1990.5.22.1); parátipo, 1 fêmea, mesmo coletor e data (BMNH 1990.5.22.2); 

Equador, Napo, 20 km leste Puerto Napo, Aliñahuí (1o 0' S, 77o 25' O), 450 m, 1 fêmea, V.D. & 

B. Roth col., Janeiro 1994 (CAS); Equador, província de Napo, 25 km leste da selva Aliñahuí, 

450m, I-II, 1 macho, E.S. Ross col, 1991 (CAS). 

 

Material adicional examinado: EQUADOR: Napo: 20 km leste Puerto Napo, Aliñahuí (1º 0’ S, 

77º 25’ O), 450 m, 1 macho, V.D. & B. Roth col., Junho 1994 (CAS); Rio Napo, 1 fêmea, 

Gerhard col., 1994 (IBSP 11597); COLÔMBIA: Putumayo, Mocoa, T. Sanjuan col., 30 Abril 

1997 (ICNAR 1990). 

 

Redescrição: Fêmea CAS. Carapaça: comprimento 14,02, largura 15,40, altura 3,98. Quelícera: 

comprimento 5,38. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 11,69, 7,20, 8,54, 7,25, 

5,15, 39,83. II: 10,74, 6,84, 7,99, 7,13, 4,89, 37,59. III: 9,75, 5,93, 7,33, 7,15, 4,42, 34,58. IV: 

12,08, 6,47, 10,14, 9,51, 4,31, 42,51. Palpo: 8,10, 5,10, 4,72, ―, 5,41, 23,33. Larguras: fêmures I 

–IV= 2,81, 3,08, 3,07, 2,90, palpo= 2,38; patelas I–IV= 2,95, 2,70, 2,87, 2,98, palpo= 2,57; tíbias 

I–IV= 2,39, 2,30, 2,56, 2,82, palpo= 2,49; metatarsos I–IV= 1,92, 1,72, 1,86, 1,71; tarsos I–IV= 

2,18, 2,19, 2,01, 2,13, palpo= 2,36. Abdômen: comprimento 19,26, largura 13,62. Fiandeiras: 

FMP, comprimento 1,81, largura 1,19, separadas 1,07; FLP, 2,28 basal, 1,09 intermediário, 2,74 

distal; larguras 2,38, 1,78, 1,41, respectivamente. 

 Carapaça: 1,10 vezes mais comprida do que larga; região cefálica moderadamente 

elevada, estrias torácicas conspícuas, pêlos finos e longos dourados, sem formar padrão. 

 Fóvea: profunda, recurva, comprimento 2,03. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,17, comprimento 2,21, largura 3,43. Clípeo largura 0,12. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 
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entre eles: OMA 0,75, OLA 0,72, OMP 0,27, OLP 0,62, OMA–OMA 0,6, OMA–OLA 0,47, 

OMA–OMP 0,25, OLA–OLA 2,19, OLA–OMP 0,63, OMP–OMP 2,06, OMP–OLP 0,23, OLP–

OLP 2,67, OLA–OLP 0,48, OMA–OLP 0,67. Cômoro ocular: 2,29 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila 1,89 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 2,03, largura 2,46, com 108 cúspides espaçadas uma das 

outras por cerca de um diâmetro, na metade anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada. 

 Quelícera: segmento basal com 13 e 14 dentes e fileiras de dentículos na promargem. 

Esterno: comprimento 7,56, largura 6,27. Sigilas: três pares, a posterior elipsoidal, em um ângulo 

de 45°, menos de um diâmetro da margem; mediana fusiforme, menos de um diâmetro da 

margem; anterior não visísvel. 

 Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,07 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótria clavadas: 1/2 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados, IV dividido por fileira larga de cerdas. Metatarsos I–II inteiramente escopulados; 

III em 2/3 distal; IV, em 1/3 distal. III e IV divididos por uma banda larga de cerdas.  

 Pêlos urticantes: comprimento 0,54−0,60 e largura 0,0125. Ocupa 2/3 da parte mediana 

posterior do abdômen. 

 Espermateca: duas longas espermatecas curvadas para o lado externo, com ápice 

mudando bruscamente de direção em relação ao resto da espermateca; área pouco quitinizada 

maior do que o dobro da área quitinizada e região mediana da espermateca igual à largura do 

ápice (fig. 6h-i ).  

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados com iridescência púrpura. Pêlos em 

volta da carapaça de mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanhos, da mesma cor que 

ventre do fêmur. Todos, especialmente o esterno, coberto por pêlos pretos mais longos e grossos. 

Pêlos das pernas finos e curtos castanho esverdeados e pêlos longos castanho escuro, também 

com iridescência púrpura, sem pontas esbranquiçadas. Anéis das patelas, tíbias e metatarsos 

esbranquiçados. Tufo subungueal castanho claro. Abdômen coberto uniformemente de pêlos 

castanhos (fig. 27). Ventre do abdômen castanho. 
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Macho 

Descrição: CAS. Carapaca: comprimento 11,98, largura 10,72, altura 2,85. Quelícera: 

comprimento 3,79. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 12,59, 6,43, 9,70, 9,13, 

5,68, 43,53, II: 11,82, 5,86, 9,35, 8,78, 5,18, 40,99. III: 10,47, 5,26, 8,36, 8,54, 4,77, 37,40. IV: 

13,16, 5,27, 11,04, 11,25, 4,68, 45,40. Palpo: 6,97, 4,35, 5,55,―, 2,32, 19,15. Larguras: fêmures 

I –IV= 2,08, 2,49, 2,18, 2,20, palpo= 1,71; patelas I–IV= 2,22, 2,21, 2,15, 2,28, palpo= 1,68; 

tíbias I–IV= 1,64, 1,73, 1,86, 1,89, palpo= 1,65; metatarsos I–IV= 1,35, 1,31, 1,25, 1,23; tarsos 

I–IV= 1,63, 1,58, 1,65, 1,53, palpo= 1,69. Abdômen: comprimento 13,09, largura 7,88. 

Fiandeiras: FMP, comprimento 1,57, largura 0,79, separadas 0,29; FLP, 2,00 basal, 1,12 

intermediário, 2,78 distal; larguras 1,42, 1,29, 0,92, respectivamente. 

 Como na fêmea, exceto:  

 Carapaça: 1,12 vezes mais comprida do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas. 

 Fóvea: reta, 1,14. 

 Olhos: cômoro ocular altura 0,60, comprimento 1,73, largura 2,54. Clípeo largura 0,30. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,58, OLA 0,67, OMP 0,22, OLP 0,42, OMA–

OMA 0,48, OMA–OLA 0,36, OMA–OMP 0,20, OLA–OLA 1,66, OLA–OMP 0,74, OMP–OMP 

1,52, OMP–OLP 0,07, OLP–OLP 1,95, OLA–OLP 0,40, OMA–OLP 0,43. Cômoro ocular 2,10 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 2,07 vezes mais longa do que larga. Lábio: comprimento 1,33, largura 1,92, com 

120 cúspides espaçadas uma das outras por cerca de um diâmetro, na metade anterior.  

 Quelícera: segmento basal com 9 e 11 dentes e fileiras de dentículos na promargem.. 

Esterno: comprimento 5,78, largura 4,81. Sigilas: três pares, a posterior redonda, grande, menos 

de um diâmetro da margem; mediana redonda, menos de um diâmetro da margem; anterior não 

visível.  

 Pernas: Comprimento da perna IV 1,04 vezes o comprimento da perna I. Escópula: 

Metatarsos IV escopulado em 1/4 distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas.   

 Pêlos urticantes: comprimento 0,75−0,82 e 0,015 largura. Ocupa 2/3 da parte mediana 

posterior do abdômen. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 3,66 em vista retrolateral, cerca de 3,5 vezes mais 

longo que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 60o para o lado retrolateral em vista 
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frontal (fig. 6a-c). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,40, medial 0,17, dital 

0,05. Tegulum: comprimento 1,66, largura 1,07 em vista retrolateral. Címbio: sem protuberância 

entre os lóbulos. 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: Jovens possuem abdômen com 

faixa longitudinal central preta conectada a faixas laterais (fig. 28). Quando adultos, perdem esse 

padrão no abdômen (fig. 27). 

Distribuição: conhecida no Equador e na Colômbia (fig. 51). 

História Natural: Exemplares dessa espécie foram encontrados em áreas cultivadas e pastos que 

continham algumas árvores dispersas próximas à cidade de Tena, no Equador; são arborícolas, 

podendo fazer seu refúgio também dentro de buracos de árvores bem como dentro de casas e 

outras construções (Kirk, 1990). 

 

 

Avicularia rufa Schiapelli & Gerschman 1945 

Avicularia rufa Schiapelli & Gerschman, 1945: 190, pls. XV-XVI, XXV; Brignoli, 1983: 134; 

 Platnick, 2011. 

Avicularia aurantiaca Bauer, 1996: 2, f.1-4.  sinônimo novo 

 (Fig. 7a-h, 29-30, 52, 75-79) 

 

Diagnose: As fêmeas e os machos se diferenciam das fêmeas e machos das outras espécies 

(exceto do macho de Avicularia sp. nova 4) pela presença de anéis distais amarelos nos fêmures, 

tíbias e metatarsos (fig. 29). O macho difere do macho de Avicularia sp. nova 4 pelo 

comprimento da perna IV muito maior do que o comprimento da perna I. 

 

Material examinado: 1 fêmea, Brasil, Mato Grosso, entre vale de São Lourenço e Pontes & 

Lacerda, Operação Coatá, I. Knysak col., 14 Dezembro 2002, RGI 1963 (IBSP 10264) e 1 

macho, Rondônia, Monte Negro, Núcleo Avançado de Pesquisa de Monte Negro, L.M.A. 

Camargo col., Junho 2002, ref. 89431 (IBSP 1028). 

 

Material adicional: BRASIL: Mato Grosso: PARNA Xingu, 1 macho, C. Andreatta col., Março 

1968 (IBSP 39 A); São Félix do Xingu, 1 macho e 1 fêmea, G. Whitaker col., Julho 1980, ref. 
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28300 (IBSP 4562); Nova Mutum, R. K. Ribeiro col., 06 a 15 Julho 2001 (IBSP 10929); Tuia 

Missu, Xingu, 2 machos jovens e 3 jovens, Whytaker col., 05 Fevereiro 1980, ref. 27055 (IBSP 

4523); Sinop, 1 fêmea, 4 Março 1977, ref. 20109 (IBSP 4455); Barra do Bugre, Cia Paulista de 

Ferro Ligas, 1 fêmea, recebida 26 Julho 1971, ref. 7624 (IBSP 4103); Koluene (sic Rio Kuluene 

ou Culuene), 1 macho jovem, J.M.C. Carvalho col., 1947 (MNRJ 13773); Lagoa Ipavi, 1 macho 

jovem, P. Vanzolini col., 1965 (IBSP C3918); Chapada dos Guimarães, UHE Rio Manso, 1 

fêmea, Equipe de Resgate de Fauna (Furnas) col., 2000 (IBSP 9087); UHE Guaporé, 1 fêmea 

jovem, 1 jovem e 2 machos jovens, Operação Coatá col., 10 Junho 2002 (MCP 13593); idem, 2 

fêmeas e 1 fêmea jovem, Operação Coatá col., 14 Fevereiro 2002 (MCP 13596); idem, 2 fêmeas 

e 1 fêmea jovem, mesmo coletor, Dezembro 2002 (MCP 13596); idem, 1 fêmea, mesmo coletor, 

14 Fevereiro 2002 (MCP 13599); idem, 1 fêmea jovem, mesmo coletor, 01-07 Setembro 2002 

(MCP 13555); idem, 2 machos, 1 fêmea jovem, mesmo coletor, 1-20 Julho 2002 (MCP 13592), 

idem, 2 machos jovens e 1 fêmea, mesmo coletor, 4-14 Dezembro 2002 (MCP 13594); idem, 1 

fêmea e 1 jovem, mesmo coletor, 14 Dezembro 2002 (MCP 13597); idem, 4 machos jovens, 

mesmo coletor, 10 Junho 2002 (MCP 13593); São José do Rio Claro, 2 machos, M. Caleffo col., 

Junho 1997 (IBSP 10309); Amazonas: Cucuí, 1 macho jovem, P. Serreira col., Novembro 1975, 

ref. 17595 (IBSP 2569); Boca do Tefé, Rio Solimões, 1 fêmea (IBSP 3104); Boca do Jacaré, Rio 

Solimões, 1 fêmea (IBSP 3110); Tefé, 3 fêmeas e 1 jovem (IBSP 193); Humaitá, 1 fêmea, em 

abrigo de seda em palmeira (IBSP 7932); Boca do Tefé, Rio Solimões, 1 macho jovem (IBSP 

3102); Transamazônica Humaitá-Porto Velho, 1 jovem, Dr. A.R. Hoge col., Julho 1972, ref. 

4102 (IBSP 4102); Humaitá, 1 macho e 1 fêmea, L.R. Latorre col., Novembro 1981, ref. 40348 

(IBSP 4687); idem, 3 fêmeas, mesma data e coletor, ref. 40348 (IBSP 4686); Tefé, Rio 

Amazonas, 3 fêmeas e 1 jovem (IBSP 184); Boca do Tefé, Rio Solimões, 1 fêmea e 1 macho 

jovem (IBSP 3100); Puruzinho, Rio Madeira, 1 fêmea, EPA col., 4 Dezembro 1975 (MZSP 

27610); Tapera, Rio Negro, 1 macho jovem, EPA col., 5 Dezembro 1972 (MZSP 11064); 

Barcelos, PARNA do Jaú, Lago do Miratuca, 1 fêmea, R. Andriazze, W.L.S. Costa & L. Aquino 

col., 14 Julho 1993 (INPA 4884); Rondônia: Porto Velho, 1 macho (IBSP 2454); idem, 1 macho, 

G. Insley col., 31 Agosto 1973, ref. 12732 (IBSP 2454); Monte Negro, 1 macho jovem, R. 

Bertani & P.I. da Silva Junior col., 22 Julho a 03 Agosto 2002 (ISBP 10042); Acre: Rio Branco, 

Catuaba, 1 macho jovem, Expedição SMK col. (IBSP); Outros Villebela, Rio Serra Azul, 1 

macho, Hoge col., 27 Junho 1962 (IBSP 3614); Transamazônica, km 86, 1 macho, 23 Julho 1972 
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(IBSP 4100); PERU: Rio Tambo, 1 fêmea, H. Bassler col., 1928 (AMNH 121); BOLÍVIA: San 

Ignácio, 1 fêmea (IBSP 3352).  

 

Redescrição: Fêmea IBSP 10264. Carapaça: comprimento 17,53, largura 17,69, altura 4,26. 

Quelícera: comprimento 7,70. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 15,59, 8,80, 

11,42, 9,78, 6,41, 51,63. II: 14,52, 8,46, 10,23, 9,58, 6,86, 49,95. III: 13,61, 7,99, 10,21, 10,37, 

6,14, 48,32. IV: 17,59, 8,68, 15,93, 14,81, 6,67, 63,68. Palpo: 10,20, 6,51, 7,18, ―, 7,48. 

Larguras: fêmures I –IV= 3,69, 3,18, 3,42, 3,68, palpo= 2,85; patelas I–IV= 3,44, 3,41, 3,36, 

3,78, palpo= 2,96; tíbias I–IV= 2,89, 3,18, 3,02, 3,24, palpo= 2,80; metatarsos I–IV= 2,61, 2,51, 

2,82, 2,73; tarsos I–IV= 2,89, 2,93, 2,95, 3,05, palpo= 2,95. Abdômen: comprimento 24,70, 

largura 17,11. Fiandeiras: FLP, 3,24 basal, 1,90 intermediário, 3,18 distal; larguras 2,39, 2,25, 

1,56, respectivamente. 

 Carapaça: 1,02 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácias 

discretas. 

 Fóvea: profunda, ligeiramente recurva, comprimento 3,52. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,61, comprimento 2,71, largura 3,39. Clípeo largura 0,18. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,78, OLA 0,87, OMP 0,32, OLP 0,76, OMA–OMA 0,56, OMA–OLA 0,42, 

OMA–OMP 0,22, OLA–OLA 2,13, OLA–OMP 0,56, OMP–OMP 2,15, OMP–OLP 0,18, OLP–

OLP 2,90, OLA–OLP 0,28, OMA–OLP 0,64. Cômoro ocular 1,76 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 1,69 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 2,02, largura 3,41, com 133 cúspides espaçadas uma das 

outras por um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada,sem sigilas 

visíveis. 

 Quelícera: segmento basal com 12 dentes e fileiras de dentículos na promargem. Esterno: 

comprimento 7,75, largura 7,45. Sigilas: três pares, a posterior arredondada, menos de um 

diâmetro da margem; outras sigilas não visíveis. 

 Pernas: Fórmula: IV I II III. Comprimento da perna IV 1,23 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótria clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 
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escopulados. Metatarsos I inteiramente escopulado; II em 4/5 distal; III em 1/3 distal e IV, em 

1/2 distal. III.e IV divididos por uma banda larga de cerdas. 

 Pêlos urticantes: comprimento 0,51−0,58, largura 0,0175. Ocupa 1/2 da parte posterior do 

abdômen. 

 Espermateca: duas espermatecas com ápice na mesma direção em relação ao resto da 

espermateca; área pouco quitinizada muito menor do que a área quitinizada e região mediana da 

espermateca da mesma largura que o ápice (fig. 7h). 

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados com iridescência rósea. Pêlos em 

volta da carapaça de mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanhos, um pouco mais escuro 

que ventre do fêmur. Pêlos das pernas longos castanho-escuros, com pontas esbranquiçadas. 

Anéis das patelas, tíbias e metatarsos amarelos. Tufo subungueal castanho claro. Abdômen com 

pêlos longos castanho-acinzentados, cobrindo as regiões anterior e laterais (fig. 29). Ventre do 

abdômen castanho. 

 

Macho 

Redescrição: IBSP 1028, Carapaça: comprimento 18,70, largura 18,33, altura 6,51. Quelícera: 

comprimento 6,38. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 20,21, 10,04, 14,21, 

13,85, 7,05, 65,36. II: 19,33, 9,66, 14,00, 14,16, 7,62, 64,77. III: 17,10, 8,66, 13,36, 15,25, 7,08, 

61,45. IV: 22,54, 10,06, 19,57, 22,84, 8,20, 83,21. Palpo: 11,82, 5,83, 8,88,―, 3,32. Larguras: 

fêmures I –IV= 3,64, 3,82, 4,22, 4,37 palpo= 3,09 patelas I–IV= 3,75, 3,76, 3,99, 3,75, palpo= 

2,81; tibias I–IV= 3,03, 2,90, 3,05, 3,54, palpo= 2,69; metatarsos I–IV= 1,80, 1,78, 1,97, 2,09; 

tarsos I–IV= 2,35, 2,07, 2,37, 2,37, palpo= 2,60. Abdômen: comprimento 21,44, largura 13,12. 

Fiandeiras: FLP, 2,05 basal, 1,51 intermediário, 3,92 distal; larguras 1,42, 1,24, 1,18 

respectivamente. 

 Como na fêmea, exceto:  

 Carapaça: 1,02 vezes mais longa do que larga. 

 Fóvea: comprimento 2,01. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,57, comprimento 2,94, largura 3,74. Clípeo largura 0,25. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 1,00, OLA 1,13, OMP 0,29, OLP 0,89, OMA–

OMA 0,54, OMA–OLA 0,57, OMA–OMP 0,19, OLA–OLA 2,53, OLA–OMP 0,83, OMP–OMP 
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2,26, OMP–OLP 0,20, OLP–OLP 2,80, OLA–OLP 0,43, OMA–OLP 0,52. Cômoro ocular 1,84 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 2,39 vezes mais longo do que largo. Lábio: comprimento 1,75, largura 2,36, com 

93 cúspides espaçadas uma das outras por cerca de um diâmetro, no terço anterior.  

 Quelícera: segmento basal com 12 dentes e fileiras de dentículos na promargem.. Esterno: 

comprimento 10,43, largura 8,33. 

 Pernas: Comprimento da perna IV 1,27 vezes o comprimento da perna I. Tricobótria 

clavadas: 1/2 distal dos tarsos I–IV. Metatarsos III escopulado em 1/2 distal; IV, em 1/4 distal. 

IV dividido por uma banda larga de cerdas. 

 Pêlos urticantes: comprimento. 0,91−0,98, e largura 0,02. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 4,33 em vista retrolateral, cerca de 3 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 50o para o lado retrolateral em vista frontal 

(fig. 7a-c). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,38, medial 0,20, distal 0,06. 

Tegulum: comprimento 2,7, largura 1,6 em vista retrolateral. Protuberância do tegulum redonda 

(fig. 7c). 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: Jovens possuem os tarsos pretos; 

os outros artículos são muito mais claros (fig. 30). Possuem abdômen com faixa longitudinal 

central preta conectada a faixas laterais. Quando adultos, perdem esse padrão no abdômen (fig. 

29). 

Distribuição: Brasil, Peru e Bolívia (fig. 52). 

História Natural: Não conhecida. 

 

 

Avicularia taunayi (Mello-Leitão 1920)  

Ancylochiros taunayi Mello-Leitão, 1920: 142; 1923: 319; Roewer, 1942: 225; Bonnet, 1955: 

316.  

Anchylochyros taunayi: Petrunkevicth, 1928: 83 (emenda injustificada por Bonnet 1955); Strand, 

1929: 12. 

Anchylochiros taunayi: Petrunkevitch, 1939: 291. 

Avicularia taunayi: Raven, 1985: 149; Platnick, 2011. 

(Fig. 8a-h, 31-33, 53) 
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Diagnose: A fêmea difere de todas as outras espécies por apresentar espermateca com corpo 

extremamente largo, com lóbulos por todo o comprimento (fig. 8h). O macho difere de todas as 

espécies por apresentar faixas no abdômen (fig. 32). 

 

Material examinado: Holótipo, macho jovem, Brasil, Minas Gerais, Mariana [S20°22' 

W43°25'], J. P. Fonseca leg., (MZSP 327); 1 fêmea, Barão de Cocais, J.P Couto col., 5 Fevereiro 

de 1971, ref. 4336 (IBSP 199); 1 macho, Brasília, Distrito Federal, Gláucia e  Reuber col., 14 

Maio 2002 (DZUB 1675). 

 

Material adicional examinado: Minas Gerais: Santa Vitória, 1 fêmea, M. Rosa col., 28 Julho 

1981 (ZUEC 018); Mato Grosso: Barra dos Bugres, Serra das Araras, 1 fêmea jovem, C. 

Strusman col., Setembro 1992 (MCP 2293).  

 

Redescrição: Fêmea IBSP 199. Carapaça comprimento 17,27, largura 14,62, altura 4,34, 

Quelícera comprimento 6,1. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 12,79, 8,39, 

10,44, 8,65, 5,63, 45,90. II: 12,34, 7,80, 9,49, 8,47, 5,54, 43,64. III: 10,88, 6,68, 8,47, 8,28, 5,64, 

39,95. IV 14,22, 7,05, 11,27, 10,57, 5,64, 48,75. Palpo: 9,11, 5,55, 5,89, –, 6,09, 26,64. Larguras: 

fêmures I–IV= 2,86, 2,98, 2,93, 2,80, palpo= 2,59; patelas I–IV= 3,02, 3,16, 2,74, 3,03, palpo= 

2,62; tíbias I–IV= 2,19, 2,49, 2,56, 2,66, palpo= 2,47; metatarsos I–IV= 2,07, 2,03, 2,04, 2,10; 

tarsos I–IV= 2,38, 2,66, 2,47, 2,70, palpo= 2,54. Abdômen comprimento 18,83, largura 11,70. 

Fiandeiras: FMP, comprimento 2,36, largura 1,40, 0,33 separadas; FLP 3,35 basal, 1,11 mediana, 

3,17 distal; larguras 2,30, 1,56, 1,40, respectivamente. 

Carapaça: 1.18 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas. Carapaça coberta por muitos pêlos longos. 

  Fóvea: funda, reta, comprimento 2,43.  

Olhos: cômoro ocular: comprimento 2,17, largura 3,08, altura 0,97. Clípeo 0,31 

comprimento. Fila ocular anterior procurva, posterior reta. Tamanho dos olhos e distância entre 

eles: OMA 0,69, OLA 0,75, OMP 0,35, OLP 0,69, OMA–OMA 0,68, OMA–OLA 0,49, OMA–

OMP 0,22, OLA–OLA 1,76, OLA–OMP 0,67, OMP–OMP 1,73, OMP–OLP 0,08, OLP–OLP 

2,50, OLA–OLP 0,35, OMA–OLP 0,67. Cômoro ocular: 2,03 vezes mais largo do que longo.  
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Maxila: 1,41 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100─200 espalhadas na parte 

interna. Lábio: comprimento 2,56, largura 2,94, com cerca de 135 cúspides espaçadas por um 

diâmetro no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, sem sigilas visíveis.  

Quelícera: segmento basal com 11 e 14 dentes e ambos os lados com fileiras de 

dentículos na promargem.  

 Esterno: comprimento 8,36, largura 5,63. Sigilas: três pares, posterior elipsoidal, 

inclinada num ângulo de 45º, 1,0 diâmetro da margem; mediana redonda, encostada na margem, 

anterior não evidente.  

Pernas: Fórmula IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,06 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótrias clavadas: 2/3 distal dos tarsos I-IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. Metatarsos I–II inteiramente escopulado, III em 1/2 e IV em 1/3 distal. IV divididos 

por uma banda larga de cerdas.  

 Pêlos urticantes comprimento 0,37−0,44 e largura 0,01. 

 Genitália: duas espermatecas pouco esclerotizadas, com uma curvatura na região mediana 

e lobos da região mediana até à distal (fig. 8h). 

 Padrão de coloração: Carapaça castanho-claro. Coxas, lábio, esterno e maxilas castanho 

escuro. Pernas castanho escura com cerdas longas castanho-claras. Anéis distais dos fêmures, 

patelas, tíbias e metatarsos com esbranquiçados (fig. 31). Abdômen ventralmente castanho 

escuro. 

 

Descrição: Macho DZUB 1675. Carapaça comprimento 11,71, largura 11,15, altura 2,40. 

Quelícera comprimento 2,69. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 11,80, 5,82, 

8,78, 8,92, 5,93, 41,25. II: 11,46, 5,98, 8,52, 8,19, 5,57, 39,72. III: 9,91, 4,71, 7,50, 7,67, 4,66, 

34,45. IV: 12,51, 5,60, 10,17, 10,12, 4,97, 43,37. Palpo: 6,97, 3,86, 5,71, –, 2,33, 18,87. 

Larguras: fêmures I –IV= 2,21, 1,78, 1,95, 2,24, palpo= 1,86; patelas I–IV= 2,36, 2,06, 2,15, 

2,15, palpo= 1,92; tíbias I–IV= 2,10, 1,76, 1,79, 2,01, palpo= 1,85; metatarsos I–IV= 1,31, 1,23, 

1,18, 1,31; tarsos I–IV= 1,47, 1,67, 1,45, 1,46, palpo= 1,54. Abdômen comprimento 10,84, 

largura 7,55. Fiandeiras: FMP, comprimento 1,24, largura 0,78, 0.1 separadas; FLP, 1,71 basal, 

0,87 mediana, 2,00 distal; larguras 0,98, 0,80, 0,71, respectivamente. 

 Como na fêmea, exceto: 

 Carapaça: 1,05 vezes mais longa do que larga; estrias torácicas discretas. 
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  Fóvea: comprimento 0,83. 

 Olhos: cômoro ocular: comprimento 1,75, largura 2,27, altura 0,83. Clípeo: comprimento 

0,30. Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,59, OLA 0,64, OMP 0,24, OLP 0,60, 

OMA–OMA 0,40, OMA–OLA 0,33, OMA–OMP 0,15, OLA–OLA 1,40, OLA–OMP 0,32, 

OMP–OMP 1,26, OMP–OLP 0,07, OLP–OLP 1,79, OLA–OLP 0,20, OMA–OLP 0.31. Cômoro 

ocular: 1,97 vezes mais largo do que longo.  

 Maxila: 2,07 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100─200 espalhadas pela região 

interna. Lábio: comprimento 1,50, largura 1,99, com cerca de 96 cúspides. 

 Quelícera: segmento basal com 10 e 9 dentes decrescendo em tamanho a partir da parte 

distal. Esterno: comprimento 6,08, largura 3,89. Sigila: três pares, posterior elipsoidal, inclinada 

em um ângulo de 45o, 1,5 diâmetros da margem, outras nãos visíveis. 

 Pernas: Comprimento da perna IV 1,05 vezes o comprimento da perna I. Escópula: tarso 

IV com algumas cerdas esparsas. Metatarso I escopulado em 2/3, II em ¾, III- IV com escópula 

em ½ distal. 

Palpo: êmbolo fino, longo, com uma leve curva para o lado retrolateral, comprimento 

2,62 em vista retrolateral, 3 vezes mais longo que o tegulum, com curvatura de cerca de 120º 

para o lado retrolateral em vista frontal (fig.8a-d). Espessura do êmbolo ao longo do 

comprimento: basal 0,42, medial 0,24, distal 0,03. Tegulum: comprimento 1,76, largura 0,96 em 

vista retrolateral. Com protuberância redonda no tegulum (fig. 8d).  

 Coloração: Como na fêmea, mas com as manchas marrom claras não muito definidas no 

dorso do abdômen (fig. 32).  

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: não conhecida. 

Distribuição: Brasil, nos estados de Tocantins, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais e no 

Distrito Federal, em áreas de Cerrado (fig. 53). 

História Natural: Uma população de A. taunayi foi localizada no Distrito Federal, em uma área 

montanhosa, que alternava manchas de Cerrado com partes mais antropizadas, já que a área era 

circundada por casas e fazendas. Os exemplares se encontravam dentro de buracos existentes em 

troncos de árvores, nos quais faziam o refúgio com seda, semelhante ao das outras espécies de 

Avicularia. 
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 Entretanto, diferentemente das outras espécies que se encontram em áreas florestais 

(Mata Atlântica e Amazônia), A. taunayi se encontra em áreas de Cerrado, tornando-a a única 

espécie do gênero a habitar esse bioma.  

 

 

Avicularia variegata (F.O. Pickard -Cambridge 1896) status novo 

Avicularia avicularia variegata F.O.Pickard–Cambridge, 1896:743, fig. 12; Petrunkevitch, 1911: 

49; Roewer, 1942: 254; Platnick, 2011. 

Avicularia bicegoi Mello-Leitão, 1923: 329, f. 187, 189; Bücherl, 1957: 404, f. 92-92a; Platnick, 

2011 sinônimo novo 

(Fig.9a-i, 34, 54) 

 

Diagnose: As fêmeas se distinguem das fêmeas de todas as outras espécies de Avicularia (exceto 

de Avicularia juruensis e Avicularia sp. nova 2) pela presença da espermateca com região 

mediana mais de 1,5 vezes a largura do ápice da espermateca, que muda de direção bruscamente 

em relação ao seu eixo (fig. 9h-i). As fêmeas diferem de A. juruensis pela presença de pêlos 

róseos mais longos na região anterodorsal do abdômen (fig. 34); e de Avicularia sp. nova 2 pela 

presença de pêlos das pernas com pontas esbranquiçadas. Os machos se distinguem dos machos 

de outras espécies (exceto de Avicularia juruensis e Avicularia sp. nova 2) pela presença de 

protuberância no tegulum muito desenvolvida (fig. 9c). Diferenciam-se de Avicularia juruensis 

pela ausência de pêlos com pontas esbranquiçadas no abdômen e de Avicularia sp. nova 2 pela 

presença de pêlos com pontas esbranquiçadas nas pernas. 

 

Material examinado: Holótipo fêmea, Brasil, Itacoatiara, Baixo Amazonas, Janeiro 1896 

(BMNH 1896.12.13.16); parátipo fêmea, Brasil, Itacoatiara, em bananeiras, 7 Fevereiro 1896 

(BMNH 1896.12.13.17); fêmea, Brasil, Amazonas, Manaus, Parquejo, R. Oliveira-Filho col., 27 

Maio 2008 (INPA 4894); macho, Brasil, Amazonas, Manaus, Praça 14, M.P. Sena col., 27 

Março 1980 (INPA 4897); holótipo de Avicularia bicegoi, fêmea jovem, Brasil, Manaus, 

Amazonas, Bicego col. (MZSP 133). 
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Material adicional: BRASIL: Amazonas: Presidente Figueiredo, UHE Balbina, 1 fêmea, Equipe 

de Resgate de Fauna col., Fevereiro 1988, ref. 56112 (IBSP 7872); idem, 1 fêmea, 1987, ref. 

55569-12 (IBSP 7900); idem, 2 fêmeas e 1 macho jovem, 1987, ref. 56681 (IBSP 7901); idem, 1 

fêmea, Novembro 1987, ref. IB34 (IBSP 7876); idem, 1 fêmea, Fevereiro 1988, ref. 56112 (IBSP 

7871); idem, 1 macho, 20 Novembro 1987, ref. 55569-20 (IBSP 7873); idem, 1 macho, ref. 

55854-2 (IBSP 7878); idem, 1 fêmea, Fevereiro 1988, ref. 56112 (IBSP 7875); idem, 2 fêmeas, 

1987, ref. 56681 (IBSP 7902); idem, 1 macho, 1988, ref. 56572-7 (IBSP 7874); idem, 2 fêmeas e 

1 macho, ERF col., 1987, ref. 56681 (IBSP 7903); idem, 3 fêmas e 2 machos jovens, Eletronorte 

col., Abril 1988 (MNRJ 13818); Itacoatiara, 1 fêmea, Dirrings col., Março 1961 (IBSP 4265); 

Manaus, Mata do Laguinho, INP, 1 macho e 1 fêmea (IBSP 3503); Manaus, Estação Ecológica 

Experimental de Silvicultura Tropical, INPA, 1 fêmea, A.L.R. Barreto col., 29 Julho 1980 

(ZUEC 015); idem, Estrada Manaus – Caracaraí, km 45, 2 machos jovens, J. Vasconcellos Neto 

col., Julho 1978 (ZUEC 019); Manaus, Balneário do SESC, 1 fêmea, R. Freitas col., 07 

Dezembro 1975 (INPA 4896); idem, Prédio do INPA, V8, 3º andar, Silvicultura, 1 macho, P.A. 

Celeste col., 19 Maio 1986 (INPA 4888); idem, conjunto Suframa, 1 fêmea, Larissa col., 13 

Novembro 1997 (INPA 4893); idem, INPA, campus Peralta, 1 fêmea, F.J.A. col., 13 Janeiro 

1988 (INPA 4481); idem, conjunto Acariquara, 1 macho, D.M. Mendes col., 18 Março 2005 

(INPA 4895); idem, aeroporto, 1 macho, A. Barros col, 27 Abril 1980 (INPA 4892); idem, 

Peralta, 1 macho, F.J.A. col., 05 Junho 1993 (INPA 4889); Terra Nova (Manaus?), 1 macho, 

Mancelu col., 07 Setembro 1975 (INPA 4890); Manaus, Peralta, 1 fêmea, F.J.A. col., 03 

Dezembro 1990 (INPA 4883); idem, vivenda verde, 1 macho, H. Brandão col., 29 Março 2002 

(INPA 4885); idem, 1 macho, T, Gasnier col. (INPA 4952); idem, 1 macho, H. Höfer leg., 28 

Março 1988 (INPA 4891); idem, Campus INPA, 1 macho, Albuquerque col., Maio 1995 (INPA 

4887); Roraima: Boa Vista, Balneário Água Boa, 1 macho, 6h00, M.B. Lima Sami col., 02 

Janeiro 2002 (MNRJ 12968); Estação Ecológica Niquiá, Hotel Ecotur, 1 macho jovem, 07 

Outubro 2001 (IBSP 11270); VENEZUELA: Amazonas Porto Ayacucho, reg. 22, 2 machos, em 

árvores, C. Siederman col., Maio 1993.  

 

Redescrição: Fêmea INPA 4894. Carapaça: comprimento 19,27, largura 19,06, altura 4,20. 

Quelícera: comprimento 7,25. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 16,22, 

10,06, 12,58, 10,94, 7,27, 57,07. II: 15,21, 9,21, 11,43, 10,37, 6,93, 53,15. III: 13,91, 8,39, 11,34, 



 51 

10,72, 6, 95, 51,31. IV: 16,89, 9,04, 14,17, 14,00, 6,94, 61,04. Palpo: 11,19, 7,10, 7,84, ― , 8,88, 

35,01. Larguras: fêmures I –IV= 3,40, 3,67, 3,63, 3,78, palpo= 3,08; patelas I–IV= 3,68, 3,86, 

4,03, 3,89, palpo= 3,18; tíbias I–IV= 3,41, 3,21, 3,24, 3,38, palpo= 2,98; metatarsos I–IV= 2,28, 

2,52, 2,29, 2,58; tarsos I–IV=, 3,20, 3,00, 2,97, 2,97, palpo= 3,03. Abdômen: comprimento 

24,77, largura 16,94. Fiandeiras: FMP, comprimento 2,34, largura 0,93, separadas 0,31; FLP, 

2,70 basal, 1,59 intermediário, 3,50 distal; larguras 2,22, 1,83, 1,43, respectivamente. 

 Carapaça: 1,01 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas, pêlos finos e longos dourados e pêlos mais escuros e grossos entremeados por toda a 

carapaça. 

 Fóvea: profunda, ligeiramente recurva, comprimento 2,35. 

 Olhos: cômoro ocular altura 0,95, comprimento 2,70, largura 3,71. Clípeo largura 0,67. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,86, OLA 0,89, OMP 0,39, OLP 0,58, OMA–OMA 0,71, OMA–OLA 0,64, 

OMA–OMP 0,22, OLA–OLA 2,35, OLA–OMP 0,91, OMP–OMP 2,45, OMP–OLP 0,08, OLP–

OLP 3,10, OLA–OLP 0,55, OMA–OLP 0,68. Cômoro ocular 1,83 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 1,84 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 2,68, largura 3,26, com 103 cúspides espaçadas uma das 

outras por menos de um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, com 

duas sigilas visíveis. 

 Quelícera: segmento basal com 11 e 15 dentes e fileiras de dentículos na promargem. 

Esterno: comprimento 9,99, largura 8,39. Sigilas: três pares, a posterior redonda, menos de um 

diâmetro da margem, outras não visíveis. 

 Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,07 vezes maior do que 

comprimento da perna I. Tricobótrias clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Coxas das pernas: sem 

cerdas estridulatórias ou outras cerdas modificadas. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. Metatarsos I–II inteiramente escopulados; III em 2/3 distal; IV, em 1/3 distal. III e 

IV divididos por uma banda larga de cerdas. 

 Pêlos urticantes: comprimento 0,60−0,72 e largura 0,015−0,0175. Ocupa 1/2 da parte 

mediana posterior do abdômen. 
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 Espermateca: duas longas espermatecas curvadas para o lado externo, com ápice 

mudando bruscamente de direção em relação ao resto da espermateca; área pouco quitinizada 

muito menor do que a área quitinizada e região mediana da espermateca maior do que 1,5 vezes 

a largura do ápice (fig. 9h-i). 

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos castanhos com iridescência esverdeada. Pêlos 

em volta da carapaça de mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanho-escuros, muito mais 

escuro que ventre dos fêmures. Pêlos das pernas finos e curtos castanhos com iridescências verde 

e rósea, e pêlos longos castanhos com pontas esbranquiçadas. Anéis das patelas, tíbias e 

metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho-claro. Abdômen com pêlos longos 

castanho-claros com iridescências róseas, cobrindo a região anterior e laterais, contrastando com 

a região preta mais posterior do abdômen (fig. 34). Ventre do abdômen preto. 

 

Descrição: Macho INPA 4897. Carapaça: comprimento 19,38, largura 19,08, altura 5,27. 

Quelícera: compirmento 6,69. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 19,21, 

10,36, 14,03, 14,46, 7,62, 65,68. II: 18,52, 9,55, 14,57, 14,15, 7,94, 64,73. III: 16,41, 8,40, 13,17, 

13,82, 7,60, 59,40. IV: 19,64, 8,88, 16,32, 18,13, 7,72, 70,69. Palpo: 11,53, 6,64, 9,10,  ― , 3,78, 

31,05. Larguras: fêmures I –IV= 3,92, 3,90, 4,09, 3,60, palpo= 2,85; patelas I–IV= 3,87, 4,03, 

3,86, 3,83, palpo= 3,03; tíbias I–IV= 3,06, 3,31, 2,85, 3,18, palpo= 2,71; metatarsos I–IV= 2,28, 

2,12, 2,00, 1,95; tarsos I–IV= 2,49, 2,45, 2,25 2,31, palpo= 2,61. Abdômen: comprimento 22,45, 

largura 19,08. Fiandeiras: FMP, comprimento 2,31, largura 0,79, separadas 0,16; FLP, 2,35 

basal, 1,20 intermediário, 3,56 distal; larguras 1,95, 1,63, 1,25, respectivamente. 

 Como na fêmea, exceto:  

 Carapaça: 1,02 vezes mais longa do que larga. 

 Fóvea: comprimento 2,59. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,59, comprimento 2,67, largura 3,48. Clípeo largura 0,44. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,84, OLA 0,79, OMP 0,29, OLP 0,68, OMA–

OMA 0,45, OMA–OLA 0,52, OMA–OMP 0,27, OLA–OLA 2,53, OLA–OMP 0,70, OMP–OMP 

2,23, OMP–OLP 0,20, OLP–OLP 2,68, OLA–OLP 0,52, OMA–OLP 0,72. Cômoro ocular 2,14 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 2,05 vezes mais longa do que larga. Lábio: comprimento 2,19, largura 3,19, com 

100 cúspides. Sigilas dentro da sutura lábio-esternal não visíveis. 
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 Quelícera: segmento basal com 8 e 9 dentes e fileiras de dentículos na promargem. 

Esterno: comprimento 9,93, largura 7,45. Sigilas: três pares, a posterior grande.  

 Pernas: Comprimento da perna IV 1,08 vezes o comprimento da perna I. Escópula: 

Metatarsos III escopulado em 1/2 distal.   

 Pêlos urticantes: comprimento 0,95−1,01 e largura 0,0175−0,02. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 4,76 em vista retrolateral, cerca de 3 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 70o para o lado retrolateral em vista frontal 

(fig. 9a-c). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,57, medial 0,37, distal 0,05. 

Tegulum: comprimento 3,01, largura 1,69 em vista retrolateral. Com protuberância no tegulum 

bem desenvolvida e pontiaguda (fig. 9c).  

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: Jovens possuem os tarsos pretos; 

os outros artículos são muito mais claros. Possuem abdômen com faixa longitudinal central preta 

conectada a faixas laterais. Quando adultos, perdem esse padrão no abdômen. 

Distribuição: Brasil e Venezuela (fig. 54). 

História Natural: não conhecida. 

 

 

Avicularia velutina Simon 1889 

Avicularia velutina Simon, 1889: 213; Roewer, 1942: 255; Schiapelli & Gerschman, 1945: 191, 

pl. XVII; Bonnet,1955: 833; Platnick, 2011. 

(Fig.10a-h, 55) 

 

Diagnose: A fêmea difere das fêmeas de outras espécies de Avicularia (exceto de A. avicularia, 

A. rufa, A. juruensis, Avicularia sp. nova 2, Avicularia sp. nova 3, Avicularia sp. nova 5 e 

Avicularia sp. nova 6) pela presença de perna IV muito maior do que a perna I. Difere de A. 

juruensis e Avicularia sp. nova 2 pela presença de espermateca com ápice no mesmo eixo do 

resto do corpo (fig. 10h); de A. rufa pela presença de anéis distais esbranquiçados e de Avicularia 

sp. nova 5 e Avicularia sp. nova 6 pela presença de pêlos sem pontas esbranquiçadas nas pernas. 

Difere de A. avicularia e Avicularia sp. nova 3 pela ocorrência na Venezuela. O macho difere 

dos machos de outras espécies de Avicularia (exceto de A. avicularia, A rufa, Avicularia sp. 

nova 3, Avicularia sp. nova 5 e Avicularia sp. nova 6) pela presença de perna IV muito maior do 
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que a perna I. Difere de Avicularia sp. nova 5 e Avicularia sp. nova 6 por não apresentar pêlos 

nas pernas com pontas esbranquiçadas; de A. rufa pela presença de anéis distais esbranquiçados, 

de A. avicularia e Avicularia sp. nova 3 pela ocorrência na Venezuela. 

 

Material examinado: 1 fêmea e 1 macho, Venezuela, Puerto Cabello (AR 4883). 

 

Material adicional: 1 fêmea, Venezuela, Caracas (AR 4894.) 

Redescrição: Fêmea AR 4883. Carapaça: comprimento 13,25, largura 13,74. Quelícera: 

comprimento 5,09. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 10,72, 6,43, 8,19, 6,83, 

5,45, 37,62. II: 10,61, 5,68 (outros não foi possível medir). III: 9,75, 4,98, 7,22, 7,42, 4,75, 

34,12. IV: 11,86, 6,41, 10,10, 10,16, 5,27, 43,8. Palpo: 8,23, 4,65, 5,29, ― ,6,38. Larguras: 

fêmures I –IV= 2,23, 2,02, 2,43, 2,73, palpo= 1,32; patelas I–IV= 2,04, 2,44, 2,77, 2,19, palpo= 

2,08; tíbias I–IV= 2,00, ?, 2,17, 2,10, palpo= 1,64; metatarsos I–IV= 1,78, ?, 1,18, 1,98; tarsos I–

IV= 2,31, ?, 2,05, 2,06, palpo= 2,35. Abdômen: comprimento 16,18, largura 12,10. Fiandeiras: 

não foi possível medi-las. 

 Carapaça: 0,96 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas. 

 Fóvea: profunda, ligeiramente recurva, comprimento 1,93. 

 Olhos: cômoro ocular altura 0,62, comprimento 1,82, largura 2,93. Clípeo largura 0,35. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,46, OLA 0,61, OMP 0,20, OLP 0,54, OMA–OMA 0,39, OMA–OLA 0,39, 

OMA–OMP 0,14, OLA–OLA 1,79, OLA–OMP 0,73, OMP–OMP 1,72, OMP–OLP 0,08, OLP–

OLP 2,17, OLA–OLP 0,27, OMA–OLP 0,40. Cômoro ocular 2,14 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 1,85 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: com 90 cúspides espaçadas uma das outras por menos de um diâmetro, no 

terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, sem sigilas visíveis. 

 Sigilas: três pares, a posterior redonda, menos de um diâmetro da margem, outras não 

visíveis. 

 Pernas: Fórmula: IV I II III. Comprimento da perna IV 1,16 vezes maior do que 

comprimento da perna I. Tricobótrias não visíveis. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 
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escopulados. Metatarsos I–II inteiramente escopulados; III em 2/3 distal; IV, em 1/3 distal. III e 

IV divididos por uma banda larga de cerdas. 

 Pêlos urticantes: comprimento 0,85−1,05 e largura 0,0225. 

 Espermateca: duas espermatecas com ápice na mesma direção em relação ao resto da 

espermateca; área pouco quitinizada muito menor do que a área quitinizada e região mediana da 

espermateca igual a largura do ápice (fig. 10h). 

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos castanhos. Pêlos em volta da carapaça de 

mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanho-escuros, muito mais escuro que ventre dos 

fêmures. Pêlos das pernas finos e curtos castanhos, e pêlos longos castanhos sem pontas 

esbranquiçadas. Anéis das patelas, tíbias e metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho 

claro. Abdômen com pêlos longos castanho-claros. Ventre do abdômen preto. 

 

Descrição: Macho AR 4883. Carapaça: comprimento 14,41, largura 15,52. Quelícera: 

comprimento 4,83. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 15,44, 8,06, 11,96, 

11,60, 6,48, 53,54. II: 14,30, 7,67, 11,24, 11,67, 6,23, 51,11. III: 12,17, 6,91, 9,92, 10,93, 5,87, 

45,80. IV: 16,29, 8,32, 11,26, 16,39, 6,11, 58,37. Palpo: 9,39, 5,75, 6,53, ― ,2,40. Larguras: 

fêmures I –IV= 2,80, 1,29, 1,40, 1,72, palpo= 1,55; patelas I–IV= 2,74, 2,67, 3,13, 2,66, palpo= 

2,34; tíbias I–IV= 2,10, 1,75, 2,18, 2,58, palpo= 1,89; metatarsos I–IV= 1,60, 1,87, 1,61, 1,73; 

tarsos I–IV= 1,92, 2,62, 1,97, 2,19, palpo= 2,09. Abdômen: comprimento 14,60, largura 11,18. 

Fiandeiras: FMP, comprimento 1,80, largura 0,78, separadas 0,1; FLP, ? basal, 1,41 

intermediário, 3,09 distal; larguras ?, 1,30, 0,88 respectivamente. 

 Como na fêmea, exceto:  

 Carapaça: 0,92 vezes mais longa do que larga. 

 Fóvea: comprimento 1,94. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,04, comprimento 1,98, largura 3,31. Clípeo largura 0,64. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,68, OLA 0,79, OMP 0,31, OLP 0,60, OMA–

OMA 0,66, OMA–OLA 0,53, OMA–OMP 0,20, OLA–OLA 2,28, OLA–OMP 0,61, OMP–OMP 

1,99, OMP–OLP 0,09, OLP–OLP 2,58, OLA–OLP 0,34, OMA–OLP 0,57. Cômoro ocular 2,09 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 2,65 vezes mais longa do que larga. Lábio: comprimento 1,39,largura 2,25, com 

70 cúspides. Sigilas dentro da sutura lábio-esternal não visíveis. 
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 Esterno: comprimento 7,66, largura 4,69. 

 Pernas: Comprimento da perna IV 1,09 vezes o comprimento da perna I. 

 Pêlos urticantes: comprimento 0,59−0,65 e largura 0,0175. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 3,98 em vista retrolateral, cerca de 3 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 50o para o lado retrolateral em vista frontal 

(fig. 10a-d). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0, 39, medial 0,20, distal 

0,05. Tegulum: comprimento 2,52, largura 1,61 em vista retrolateral. Com protuberância no 

tegulum redonda (fig. 10c). 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: não conhecida. 

Distribuição: Venezuela (fig. 55). 

História Natural: não conhecida. 

 

 

Avicularia sp. nov. 1 

(Fig. 11a-h, 35-37, 56) 

 

Diagnose: A fêmea se diferencia das fêmeas de todas as outras espécies (exceto A. purpurea) 

pela presença de área pouco quitinizada maior do que o dobro da área muito quitinizada nas 

espermatecas (fig. 11h). Diferencia-se de Avicularia purpurea pelo ápice da espermateca manter-

se no mesmo eixo do resto do corpo da espermateca. O macho se diferencia dos machos de todas 

as outras espécies pela ausência de clípeo. 

 

Material examinado: Holótipo macho e 2 fêmeas e 2 jovens parátipos, Peru, San Martin, Hara, 

20 milhas SE de Moyobamba, F. Woytkowski col., 1-30 Junho 1947 (AMNH). 

 

Material adicional: PERU: San Martin: Ekin, leste de Tarapoto, 1 fêmea, debaixo de árvore 

caída, 890 m a.n.m.,9-21 Março 1947, F. Woytkowski col. (AMNH); idem, 1 macho jovem, 

mesma data e mesmo coletor (AMNH); Tarapoto, 4 fêmeas, 830m a.n.m., 10-18 Fevereiro 1947, 

mesmo coletor (AMNH); idem, 2 fêmeas, 2 machos jovens e 1 jovem, mesma data e coletor 

(AMNH); idem, 1 fêmea jovem e 11 jovens, mesmo coletor e mesma data (AMNH); Hara, 20 

milhas sudeste de Moyobamba, 1 macho, 3 fêmeas e 3 jovens, 1-30 Junho 1947, mesmo coletor 
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(AMNH); idem, 1 macho, 3 machos jovens, 5 jovens, mesmo coletor e mesma data (AMNH); 

idem, 2 fêmeas, mesmo coletor e mesma data (AMNH); idem, 4 fêmeas, 2 machos, 1 macho 

jovem e 2 jovens, mesmo coletor e mesma data (AMNH) ;idem, 5 fêmeas e 1 jovem, mesmo 

coletor e mesma data (AMNH); idem, 4 fêmeas e 1 jovem, mesmo coletor e mesma data 

(AMNH); idem, 1 jovem, mesmo coletor e mesma data (AMNH); idem, juvenis, mesmo coletor 

e mesma data (AMNH); Rio Huallago, 1 macho jovem, J.C. Pallister col., 15 Dezembro 1946 

(AMNH). 

 

Descrição: Macho AMNH. Carapaça: comprimento 13,49, largura 12,80, altura 3,48. Quelícera: 

comprimento 3,46. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I:13,41, 7,59, 10,39, 9,96, 

6,21, 47,56. II: 12,75, 7,14, 9,89, 9,44, 5,48, 44,70. III: 11,01, 5,86, 8,57, 9,13, 5,46, 40,03. IV: 

14,15, 7,03, 12,05, 11,85, 5,54, 50,62. Palpo: 7,98, 4,78, 5,87,―,. 2,45, 21,08. Larguras: fêmures 

I –IV=2,45, 2,51, 2,39, 2,55, palpo= 1,85; patelas I–IV= 2,58, 2,90, 2,51, 2,89, palpo= 1,99; 

tibias I–IV= 2,09, 2,05, 2,06, 2,16, palpo= 1,69; metatarsos I–IV= 1,68, 1,57, 1,53, 1,33; tarsos 

I–IV= 1,56, 1,70, 1,67, 1,51, palpo= 1,88. Abdômen: comprimento 16,35, largura 10,45. 

Fiandeiras: FMP, comprimento 2,15, largura 0,94, separadas 0,44; FLP, 2,38 basal, 1,88 

intermediário, 3,00 distal; larguras 1,30, 1,26, 1,17, respectivamente. 

 Carapaça: 1.06 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas, pêlos finos e longos castanho-dourados com iridescência rósea, entremeados por pêlos 

mais grossos e escuros. 

 Fóvea: funda, recurva, comprimento 1,78. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,16, comprimento 1,97, largura 2,61. Clípeo largura 0,17. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,72, OLA 0,72, OMP 0,21, OLP 0,54, OMA–OMA 0,32, OMA–OLA 0,37, 

OMA–OMP 0,12, OLA–OLA 1,78, OLA–OMP 0,90, OMP–OMP 1,71, OMP–OLP 0,07, OLP–

OLP 2,07, OLA–OLP 0,39, OMA–OLP 0,40. Cômoro ocular: 1,93 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 1,96 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 1,62, largura 1,89, com 100 cúspides espaçadas uma das 

outras por cerca de um diâmetro, na metade anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada. 
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 Quelícera: segmento basal com 10 e 12 dentes (esquerda/direita) e fileiras de dentículos 

na promargem. Esterno: comprimento 7,04, largura 6,04. Sigilas: três pares, a posterior 

elipsoidal, a um ângulo de 45º, menos de um diâmetro da margem; mediana fusiforme, menos de 

um diâmetro da margem, anterior não visível. 

Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,06 vezes comprimento da perna 

I. Tricobótria clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. IV sem cerdas esparsas. Metatarsos I–II inteiramente escopulados, III escopulado 

em 2/3 distal; IV em ¼ distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas.  

 Pêlos urticantes: comprimento 0,81−0,96 e largura 0,015−0,02 largura. Ocupa cerca de 

2/3 da região dorsal. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 2,89 em vista retrolateral, cerca de 2 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 100º para o lado retrolateral em vista frontal. 

Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,43, medial 0,25, distal 0.07. Tegulum: 

compriemento 2,14, largura 1,31 em vista retrolateral (fig. 11a-d).  

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados com iridescência rósea. Pêlos em 

volta da carapaça da mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanho-claros, da mesma cor 

que ventre dos fêmures. Pêlos das pernas finos e curtos castanho-dourados com iridescência 

rósea e pêlos longos castanho-escuros na base e avermelhado nas pontas, sem pontas 

esbranquiçadas. Anéis das patelas, tíbias e metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho 

claro. Abdômen com pêlos longos castanho-alaranjados, distribuídos uniformemente (fig. 36). 

Ventre do abdômen castanho. 

 

Descrição: Fêmea AMNH. Carapaça: comprimento 14,57, largura 13,15, altura 3,83. Quelícera: 

comprimento 6,14. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 10,75, 6,90, 7,99, 6,72, 

5,15, 37,51. II: 9,99, 6,52, 7,31, 6,41, 4,67, 34,90. III: 9,04, 5,59, 6,88, 6,54, 4,88, 32,93. IV: 

11,37, 6,50, 9,66, 8,82, 4,38, 40,73. Palpo: 7,95, 4,77, 4,70, ―, 5,35, 22,77. Larguras: fêmures I 

–IV= 2,68, 3,02, 3,05, 2,88, palpo= 2,09; patelas I–IV= 2,82, 2,79, 2,77, 2,90, palpo= 2,34; tíbias 

I–IV= 2,29, 2,35, 2,59, 3,11, palpo= 2,29; metatarsos I–IV= 2,07, 2,05, 1,90, 2,05; tarsos I–IV= 

2,24, 2,27, 2,09, 2,12, palpo= 2,37. Abdômen: comprimento 17,49, largura 11,96. Fiandeiras: 

FMP, comprimento 2,08, largura 1,01, separadas 0,166; FLP, 2,37 basal, 1,11 intermediário, 2,65 

distal; larguras 1,78, 1,49, 1,21, respectivamente. 
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 Idem macho, exceto: 

 Carapaça: 1,11 vezes mais longa do que larga. 

 Fóvea: ligeiramente recurva, comprimento 1,77. 

 Olhos: cômoro ocular altura 0,70, comprimento 2,07, largura 2,91. Clípeo largura 0,30. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,72, OLA 0,70, OMP 0,28, OLP 0,55, OMA–

OMA 0,50, OMA–OLA 0,47, OMA–OMP 0,19, OLA–OLA 2,03, OLA–OMP 0,71, OMP–OMP 

1,64, OMP–OLP 0,16, OLP–OLP 2,11, OLA–OLP 0,49, OMA–OLP 0,52. Cômoro ocular: 1,92 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 2,02 vezes mais longa do que larga. Lábio: comprimento 1,77, largura 2,41, com 

96 cúspides espaçadas uma das outras por um diâmetro, na metade anterior. 

 Quelícera: segmento basal com 9 e 8 dentes (esquerdo/direito) e fileiras de dentículos na 

promargem. Esterno: comprimento 7,17, largura 5,92. 

Pernas: comprimento da perna IV 1,09 vezes o comprimento da perna I. Tricobótria 

clavadas: na ½ distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarso IV com algumas cerdas esparssas. 

Metartasos III em 1/2 distal; IV, em 1/3 distal.  

 Pêlos urticantes: comprimento 0,49−0,61 e largura 0,0125. Pêlos uritcantes ocupam cerca 

de 2/3 da região mediana posterior. 

 Espermateca: duas espermatecas curtas, com parte pouco quitinizada maior do que o 

dobro da parte muito quitinizada; com região mediana da mesma largura do ápice (fig. 11h). 

 Coloração: idem macho. 

Ontogenia da coloração: Jovens possuem os tarsos pretos; os outros artículos são muito mais 

claros. Possuem abdômen com faixa longitudinal central preta conectada a faixas laterais (fig. 

37). Quando adultos, perdem esse padrão no abdômen (fig. 35). 

Distribuição: Peru, Departamento de San Martín (fig. 56). 

História Natural: Não conhecida. 
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Avicularia sp. nov. 2 

(Fig. 12a-h , 57) 

 

Diagnose: As fêmeas se distinguem das fêmeas de todas as outras espécies de Avicularia (exceto 

de Avicularia variegata status nov. e Avicularia juruensis) pela presença da espermateca com 

região mediana mais de 1,5 vezes a largura do ápice da espermateca, que muda de direção 

bruscamente em relação ao seu eixo (fig. 12h). As fêmeas diferem de A. juruensis e A. variegata 

status nov. pela presença de pêlos nas pernas sem pontas esbranquiçadas. Os machos se 

distinguem dos machos de outras espécies (exceto de Avicularia variegata status nov. e 

Avicularia juruensis) pela presença de protuberância no tegulum muito desenvolvida (fig. 12c). 

Diferenciam-se de A. variegata status nov. e A juruensis pela presença de pêlos nas pernas sem 

pontas esbranquiçadas. 

 

Material examinado: Holótipo, macho, Peru, Pampa Hermosa, Rio Ucayali, Junho 1927 

(AMNH); parátipos, 5 fêmeas, Peru, Pompa (sic Pampa) Hermosa, R. Ucayoli (sic Ucayali), 

Fevereiro 1927 (AMNH). 

 

Material adicional: PERU: Cashiboya, 1 fêmea, Fevereiro 1927 (AMNH); Rio Ucayali, Rean 

Rean, 2 fêmeas e 1 macho jovem, Dezembro 1926 (AMNH); Alto Utoguinia, fronteira, 1 fêmea. 

H. Bassler col., 1928 (AMNH); San Martin: Tarapoto, 1 fêmea, (UA 668/2005); 

 

Descrição: Macho AMNH. Carapaça: comprimento 17,69, largura 16,48, altura 4,78. Quelícera: 

comprimento 5,59. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 17,23,8,88, 13,04, 

13,04,8,12, 60,31. II: 16,30, 7,11, 13,04, 12,67, 6,52, 55,64. III: 14,40,7,17, 11,53, 12,02, 6,52, 

51,64. IV: 17,03, 7,22, 14,64, 15,17, 5,98, 60,04. Palpo: 10,46, 5,88, 8,13, ― ,3,27, 27,74. 

Larguras: fêmures I –IV= 3,81, 3,70, 3,66, 4,05, palpo= 2,39; patelas I–IV= 3,50, 3,58, 3,04, 

3,35, palpo= 2,70; tíbias I–IV= 2,44, 2,44, 2,20, 2,56, palpo= 2,31; metatarsos I–IV= 1,79,1,94, 

1,62, 1,93; tarsos I–IV= 2,15, 2,13, 2,24, 2,00, palpo= 2,37. Abdômen: comprimento 19,55, 

largura 13,40. Fiandeiras: FMP, comprimento 1,98, largura 1,00, separadas 0,36; FLP, 3,11 

basal, 1,78 intermediário, 3,62 distal; larguras 1,77, 1,41, 1,03, respectivamente. 
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 Carapaça: 1,07 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas, pêlos finos e longos dourados e pêlos mais escuros, mais curtos e grossos entremeados 

por toda a carapaça. 

 Fóvea: profunda, recurva, comprimento 2,66. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,23, comprimento 2,19, largura 3,12. Clípeo largura 0,34. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,83, OLA 0,82, OMP 0,30, OLP 0,56, OMA–OMA 0,52, OMA–OLA 0,50, 

OMA–OMP 0,21, OLA–OLA 2,17, OLA–OMP 0,86, OMP–OMP 1,99, OMP–OLP 0,11, OLP–

OLP 2,43, OLA–OLP 0,30, OMA–OLP 0,45. Cômoro ocular: 2,14 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 3,37 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 2,00, largura 2,52, com 100 cúspides localizadas no terço 

anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, com duas grandes sigilas separadas. 

 Quelícera: segmento basal com 11 e 10 dentes (esquerdo/direito) e fileiras de dentículos 

na promargem. Esterno: comprimento 8,53, largura 6,93. Sigilas: três pares, a posterior 

elipsoidal, a um ângulo de 45º, redonda, menos de um diâmetro da margem, mediana fusiforme, 

um diâmetro da margem, anterior não visível. 

 Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV igual a da perna I. Tricobótria 

clavadas: 1/2 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente escopulados. Metatarsos 

I–II inteiramente escopulados; III em 2/3 distal; IV, em 1/3 distal. IV divididos por uma banda 

larga de cerdas.  

 Pêlos urticantes: comprimento 0,83−1,11 e largura 0,02−0,0225. Ocupam 2/3 da parte 

mediana posterior do abdômen. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 4,12 em vista retrolateral, cerca de 2,5 vezes mais 

longo que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 80º para o lado retrolateral em vista 

frontal (fig. 12a-d). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,44, medial 0,28, 

distal 0,06. Tegulum: comprimento 2,62, largura 1,66 em vista retrolateral, com portuberância 

bem desenvolvida. 

 Coloração: Carapaça com pêlos finos e longos muito dourados. Pêlos em volta da 

carapaça de mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanhos, mais escuro que ventre dos 

fêmures. Pêlos das pernas finos e curtos dourados e pêlos longos castanhos sem pontas 
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esbranquiçadas. Anéis das patelas, tíbias e metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho 

claro. Abdômen com pêlos longos castanho-alaranjados. Ventre do abdômen castanho. 

 

Descrição: Fêmea AMNH. Carapaça: comprimento 19,12, largura 18,00, altura 5,26. Quelícera: 

comprimento 7,59. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 14,65, 9,02, 10,89, 

9,35, 5,96, 49,87. II: 13,55, 8,13, 10,09, 9,08, 5,87, 46,72. III: 12,71, 7,80, 9,41, 9,49, 5,61, 

45,02. IV: 15,27, 8,17, 13,26, 13,09, 6,45, 56,24. Palpo: 10,19, 5,71, 6,87, ― , 7,63, 30,40. 

Larguras: fêmures I –IV= 3,82, 3,78, 4,33, 3,82, palpo= 3,13; patelas I–IV= 3,66, 3,57, 3,52, 

3,65, palpo= 3,05; tíbias I–IV= 3,33, 3,48, 3,45, 3,60, palpo= 2,77; metatarsos I–IV= 2,70, 2,83, 

2,70, 2,41; tarsos I–IV= 2,85, 3,15, 2,89, 2,71, palpo= 3,00. Abdômen: comprimento 24,23, 

largura 16,41. Fiandeiras: FMP, comprimento 2,08, largura 1,11, separadas 0,50; FLP, 2,53 

basal, 1,51 intermediário, 3,43 distal; larguras 2,34, 1,88, 1,45, respectivamente. 

 Como no macho, exceto: 

 Carapaça: 1,06 vezes mais longa do que larga; pêlos finos e longos dourados e pêlos 

claros, muito longos e mais grossos próximos e dentro da região cefálica. 

 Fóvea: comprimento 2.58. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,12, comprimento 2,50, largura 3,36. Clípeo largura 0,44. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,75, OLA 0,77, OMP 0.38, OLP 0.62, OMA–

OMA 0.48, OMA–OLA 0.51, OMA–OMP 0.21, OLA–OLA 2,31, OLA–OMP 0,84, OMP–OMP 

2,07, OMP–OLP 0,14, OLP–OLP 2,67, OLA–OLP 0,41, OMA–OLP 0,62. Cômoro ocular: 2,12 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 1,85 vezes mais longa do que larga. Lábio: comprimento 1,87, largura 3,07, com 

84 cúspides espaçadas uma das outras por um diâmetro, na metade anterior. Sigilas não visíveis 

dentro da sutura lábio-esternal. 

 Quelícera: segmento basal com 10 e 12 dentes e fileiras de dentículos na promargem. 

Esterno: comprimento 9,26, largura 6,92. Sigila mediana redonda, menos de um diâmetro da 

margem. 

 Pernas: Fórmula: IV I II III. Comprimento da perna IV 1,13 vezes comprimento da perna 

I. Escópulas: Metatarsos III escopulado na ½ distal. 

 Pêlos urticantes: comprimento 0,46−0,68 e largura 0,015−0,0175 largura. Ocupa 1/2 da 

parte mediana posterior do abdômen. 
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 Espermateca: duas espermatecas longas com ápice mudando de direção bruscamente em 

relação ao resto da espermateca; espessura da região mediana maior do que 1,5 vezes o ápice da 

espermateca (fig. 12h). 

 Coloração: idem fêmea. 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: não conhecida. 

Distribuição: Peru, Departamentos de San Martín e Loreto (fig. 57). 

História Natural: Não conhecida. 

 

 

Avicularia. sp. nov. 3 

(Fig. 13a-h, 37, 58) 

 

Diagnose: A fêmea difere das fêmeas de outras espécies de Avicularia (exceto de A. avicularia, 

A. rufa, A. juruensis, A. velutina, Avicularia sp. nova 2, Avicularia sp. nova 5 e Avicularia sp. 

nova 6) pela presença de perna IV muito maior do que perna I. Difere de A. juruensis e 

Avicularia sp. nova 2 pela presença de espermateca com ápice no mesmo eixo do resto do corpo 

(fig. 13h); de A. rufa pela presença de anéis distais esbranquiçados e de Avicularia sp. nova 5 e 

Avicularia sp. nova 6 pela presença de pêlos sem pontas esbranquiçadas nas pernas. Difere de A. 

avicularia e A. velutina pela ocorrência no Peru. O macho difere dos machos de outras espécies 

de Avicularia (exceto de A. avicularia, A rufa, A. velutina, Avicularia sp. nova 5 e Avicularia sp. 

nova 6) pela presença de perna IV muito maior do que a perna I. Difere de Avicularia sp. nova 5 

e Avicularia sp. nova 6 por não apresentar pêlos nas pernas com pontas esbranquiçadas; de A. 

rufa pela presença de anéis distais esbranquiçados, de A. avicularia e A. velutina pela ocorrência 

no Peru. 

 

Material examinado: Holótipo, macho, Peru, Cuenca Rio Los Amigos (UA 003/2005); 

parátipo, fêmea, idem (UA 042/2006). 

 

Material adicional: PERU: Cuenca Río Los Amigos, 1 fêmea (UA 007/2005); idem, 1 fêmea 

(UA 041/2006); idem, 1 macho (UA 005/2005); idem, 1 macho (UA 002/2005); Madre de Dios, 

15km leste de Puerto Maldonado, no Rio Madre de Dios, Albergue Lodge Cuzco Amazônico, 
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200m, 1 fêmea, G.C. Hunter col, 8 Junho 1983 (CAS); Albergue Explorer’s Inn, Reserva 

Tambopata-Candamo, 1 macho e 1 fêmea, K.J.N. Villa leg., 2005. 

 

Descrição: Macho UA 003/2005. Carapaça: comprimento 15,23, largura 14,34, altura 4,19. 

Quelícera: comprimento 5,49. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 15,46, 7,97, 

11,65, 10,87, 6,46, 52,41. II: 14,14, 7,11, 10,98, 10,64, 6,28, 49,15. III: 12,67, 6,08, 9,70, 11,02, 

5,57, 45,04. IV: 15,79, 7,10, 14,11, 15,42, 6,59, 59,01. Palpo: 9,17, 5,06, 7,27,―, 3,10, 24,60. 

Larguras: fêmures I –IV= 2,82, 2,79, 3,02, 2,66, palpo= 2,22; patelas I–IV= 2,89, 2,74, 3,00, 

2,88, palpo= 2,21; tibias I–IV= 2,27, 1,90, 2,26, 2,22, palpo= 2,19; metatarsos I–IV= 1,54, 1,57, 

1,66, 1,75; tarsos I–IV= 1,76, 1,87, 1,91, 2,28, palpo= 2,02. Abdômen: comprimento 18,44, 

largura 11,97. Fiandeiras: FMP, comprimento 2,03, largura 1,00, separadas 0,44; FLP, 2,70 

basal, 1,68 intermediário, 2,98 distal; larguras 1,70, 1,40, 1,15, respectivamente. 

 Carapaça: 1,06 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas, pêlos finos e longos com iridescência esverdeada misturados com pêlos escuros. 

 Fóvea: profunda, reta, comprimento 1.83. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,22, comprimento 2,16, largura 3,13. Clípeo largura 0.32. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,69, OLA 0,79, OMP 0,28, OLP 0,58, OMA–OMA 0,58, OMA–OLA 0,35, 

OMA–OMP 0,19, OLA–OLA 2,06, OLA–OMP 0,60, OMP–OMP 1,95, OMP–OLP 0,22, OLP–

OLP 2,47, OLA–OLP 0,36, OMA–OLP 0,59. Cômoro ocular: 2.00 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 1,93 vezes mais longa do que larga (comprimento por largura). Cúspides: 100–

200 espalhadas pela borda interna ventral. Lábio: comprimento 1,93, largura 2,59, com 95 

cúspides espaçadas uma das outras por cerca de um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-

esternal rasa, achatada; sigilas não visíveis. 

 Quelícera: segmento basal com 9 e 10 dentes (esquerdo/direito) e fileiras de dentículos na 

promargem. Esterno: comprimento 7,39, largura 6,14. Sigilas: três pares, a posterior elipsoidal, 

em um ângulo de 45°, menos de um diâmetro da margem, mediana redonda, menos de um 

diâmetro da margem, anterior não visível. 

Pernas: Fórmula: IV I II III. Comprimento da perna IV 1,13 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótria clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 
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escopulados, IV com algumas cerdas esparsas na região basal. Metatarsos I–II inteiramente 

escopulados; III em 2/3 distal; IV, em 1/3 distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas.  

 Pêlos urticantes: comprimento 0,8−0,96 e 0,0175 largura. Ocupa cerca de 7/8 da região 

dorsal. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 4.07 em vista retrolateral, cerca de 3 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 85º para o lado retrolateral em vista frontal 

(fig. 13a-d). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0.43, medial 0.27, distal 0.08 

ponta. Tegulum: comprimento 2.46, largura 1.56 em vista retrolateral.  

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados com iridescência esverdeada e rosada. 

Coxa, lábio, esterno e maxilas castanho-escuros, da mesma cor que ventre dos fêmures. Pêlos das 

pernas aveludados finos e curtos castanho com iridescência esverdeados e róseos e pêlos longos 

e grossos castanho-escuros e castanho avermelhado, sem pontas esbranquiçadas. Anéis das 

patelas, tíbias e metatarsos castanhos. Tufo subungueal castanho claro com pêlos.  Abdômen 

com pêlos longos castanho-avermelhados misturados a pêlos pretos de mesmo tamanho e 

espessura.Ventre do abdômen castanho escuro. 

 

Descrição: Fêmea UA 042/2006. Carapaça: comprimento 18,31, largura 16,78, altura 5,91. 

Quelícera: comprimento 7,11. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 13,84, 8,64, 

10,25, 9,08, 6,05, 47,86. II: 12,82, 8,03, 9,53, 8,72, 5,51, 44,61. III: 12,22, 7,13, 9,12, 8,96, 5,55, 

42,98. IV: 15,23, 8,48, 13,80, 13,48, 5,98, 56,97. Palpo: 9,57, 5,86, 6,48, ―, 6,95, 28,86. 

Larguras: fêmures I –IV= 2,70, 2,29, 3,43, 2,88, palpo= 2,63; patelas I–IV= 2,86, 3,08, 3,29, 

3,41, palpo= 2,73; tíbias I–IV= 2,43, 2,59, 2,78, 3,51, palpo= 2,36; metatarsos I–IV= 2,22, 2,06, 

2,09, 2,15; tarsos I–IV=2,70, 2,36, 2,46, 2,40, palpo= 2,65. Abdômen: comprimento 23,86, 

largura 16,33. Fiandeiras: FMP, comprimento 3,11, largura 0,97, separadas 0,21; FLP, 3,72 

basal, 1,21 intermediário, 3,74 distal; larguras 2,67, 1,04, 1,40, respectivamente. 

 Como no macho, exceto: 

Carapaça: 1,09 vezes mais longa do que larga; pêlos finos e longos esverdeados. 

 Fóvea: rasa, ligeiramente recurva, comprimento 1,87. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,05, comprimento 2,20, largura 3,43. Clípeo largura 0,67. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,73, OLA 0,66, OMP 0,31, OLP 0,62, OMA–

OMA 0,66, OMA–OLA 0,48, OMA–OMP 0,16, OLA–OLA 2,33, OLA–OMP 0,78, OMP–OMP 
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2,00, OMP–OLP 0, OLP–OLP 2,51, OLA–OLP 0,39, OMA–OLP 0,50. Cômoro ocular: 2,19 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 1,85 vezes mais longa do que larga. Lábio: compriemento 2,04, largura 3,04, 

com 105 cúspides espaçadas uma das outras por um diâmetro, no terço anterior. 

 Quelícera: segmento basal com 12 dentes e fileiras de dentículos na promargem. Esterno: 

comprimento 8,83, largura 7,30. Sigilas: três pares, a posterior redonda, menos de um diâmetro 

da margem. 

 Pernas: Comprimento das pernas IV 1,19 vezes o comprimento das pernas I. Tricobótria 

clavadas: não visualisadas. Escópula: Tarsos IV sem cerdas esparsas. Metatarsos IV, em 1/2 

distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas.  

 Pêlos urticantes: comprimento 0,52−0,61 e largura 0,015. Não foi possível ver 

distribuição dos pêlos urticantes no abdômen. 

 Espermateca: duas longas espermatecas, com ápice na mesma direção do resto da 

espermateca, área muito quitinizada maior do que o dobro da área pouco quitinzada, largura 

medial da espermateca igual a largura do ápice (fig. 13h).  

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados com iridescência esverdeado. Pêlos 

em volta da carapaça castanho-avermelhados. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanho-escuros, 

mais escuro que ventre dos fêmures. Abdômen com pêlos longos castanho-alaranjados, cobrindo 

a região anterior e laterais (fig. 37).  

Ontogenia da coloração: Jovens possuem os tarsos pretos; os outros artículos são muito mais 

claros. Possuem abdômen com faixa longitudinal central preta conectada a faixas laterais. 

Quando adultos, perdem esse padrão no abdômen. 

Distribuição: Peru, departamento de Madre de Dios (fig. 58). 

História Natural: indivíduos foram encontrados nas axilas de palmeiras Attalea butyracea e em 

folhas de Heliconia psittacorum (K. Villa com.pess.). 

 

 

 

 

 

 



 67 

Avicularia sp. nov. 4 

(Fig. 14a-g, 38, 59) 

 

Diagnose: O macho se diferencia dos machos de todas as outras espécies (exceto A. rufa) por 

apresentar anéis distais amarelos nos artículos (fig. 38). Difere de A. rufa por apresentar 

comprimento da perna IV aproximadamente igual ao da perna I.  

 

Material examinado: Holótipo, macho, Brasil, Roraima, Amajari, Vila Tepequém (03º 47´54” 

N, 61º 44´ 57” O), 17 Novembro 2008, Yamaguti & Pinto-da-Rocha col.  

 

Material adicional: BRASIL: Amazonas Manaus, 1 macho, T. Gasnier col. (INPA 4948); 

Roraima: Ilha de Maracá, 2 machos, A.B. Bonaldo col., 31 Janeiro a 14 Fevereiro 1992 (MCP 

1969); idem, 2 machos, A. Lise col., 13 Janeiro a 14 Fevereiro 1992 (MCP 1968); Coari, Porto 

Urucu, Base de Operações Geólogo Pedro de Moura, 1 macho, 4º45’47” S, 65º 02’41” O, Dias et 

al. col., 2006 (MPEG 15633); idem,1 macho, 4º 48’ 45” S, 65º 02’ 01” O, L.T. Miglio col., 09 

Julho 2006 (MPEG 15641); 

 

Descrição: Macho. Carapaça: comprimento 15,75, largura 15,20, altura 4,45. Quelícera: 

comprimento 5,20. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 15,81, 8,61, 12,31, 

11,36, 6,79, 54,88. II: 14,76, 7,28, 11,88, 10,79, 6,30, 51,01. III: 13,09, 6,28, 10,26, 10,37, 5,78, 

45,78. IV: 15,55, 7,07, 13,72, 15,45, 6,23, 58,02. Palpo: 9,44, 5,91, 7,19, ― , 3,37, 25,91. 

Larguras: fêmures I –IV= 2,96, 2,64, 3,02, 2,46, palpo= 2,06; patelas I–IV= 2,90, 2,87, 2,67, 

3,09, palpo= 2,16; tíbias I–IV= 2,23, 1,99, 2,00, 2,22, palpo= 2,04; metatarsos I–IV= 1,75, 1,67, 

1,69, 1,72; tarsos I–IV=  2,04, 1,92, 2,02, 2,24, palpo= 3.37. Abdômen: comprimento 15,65, 

largura 11,44. Fiandeiras: FMP, comprimento 1,73, largura 0,90, separadas 0,18; FLP, 2,36 

basal, 1,07 intermediário, 2,77 distal; larguras 1,35, 1,23, 1,06, respectivamente. 

 Carapaça: 1.04 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas, pêlos finos e longos castanhos com iridescência esverdeada e pêlos mais escuros e 

grossos entremeados por toda a carapaça. 

 Fóvea: profunda, recurva, comprimento 1,68. 
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 Olhos: cômoro ocular altura 1,32, comprimento 2,05, largura 3,08. Clípeo largura 0,30. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,68, OLA 0,58, OMP 0,22, OLP 0,54, OMA–OMA 0,57, OMA–OLA 0,58, 

OMA–OMP 0,13, OLA–OLA 2,21, OLA–OMP 0,86, OMP–OMP 1,94, OMP–OLP 0,19, OLP–

OLP 2,54, OLA–OLP 0,48, OMA–OLP 0,56. Cômoro ocular: 1.83 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 2,02 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 1,54, largura 2,71, com 85 cúspides espaçadas uma das 

outras por um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, sigilas não 

visíveis. 

 Quelícera: segmento basal com 10 e 11 dentes e fileiras de dentículos na promargem. 

Esterno: comprimento 8,45, largura 6,75. Sigilas: três pares, a posterior elipsoidal, menos de um 

diâmetro da margem, a mediana redonda, menos de um diâmetro da margem, anterior não 

visível. 

 Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,06 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótrias clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. Metatarsos I–II inteiramente escopulados; III em 1/2 distal; IV, em 1/3 distal. IV 

dividido por uma banda larga de cerdas. 

 Pêlos urticantes: compriemento 0,81−0,93 e largura 0,0175. Não foi possível ver 

localização. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 4,65 em vista retrolateral, cerca de 3,5 vezes mais 

longo que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 85o para o lado retrolateral em vista 

frontal (fig. 14a-d). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,40, medial 0,28, 

dital 0,05. Tegulum: comprimento 2,63, largura 1,40 em vista retrolateral.  

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos castanhos com iridescência esverdeada. Pêlos 

em volta da carapaça de mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanho-escuros, muito mais 

escuro que ventre dos fêmures. Pêlos das pernas aveludados finos e curtos castanhos com 

iridescência verde e dourada e pêlos longos preto com pontas esbranquiçadas. Anéis das patelas, 

tíbias e metatarsos amarelos. Tufo subungueal castanho claro. Abdômen com pêlos longos 

castanho-alaranjados com pontas grisalhas (fig. 38). Ventre do abdômen castanho escuro. 

Ontogenia da coloração: Não conhecida. 
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Distribuição: Brasil, Estados de Roraima e Amazonas (fig. 59). 

História Natural: Não conhecida. 

Nota: Fêmea não conhecida. 

 

 

Avicularia sp. nov. 5 

(Fig. 15a-i, 39, 60) 

 

Diagnose: A fêmea difere das fêmeas de outras espécies de Avicularia (exceto de A. avicularia, 

A. rufa, A. juruensis, A. velutina, Avicularia sp. nova 2, Avicularia sp. nova 3 e Avicularia sp. 

nova 6) por apresentar comprimento da perna IV muito maior do que o da perna I. Difere A. 

juruensis e Avicularia sp. nova 2 pela presença de espermateca com ápice no mesmo eixo do 

resto do corpo (fig. 15h-i); de A. rufa pela presença de anéis distais esbranquiçados e de A. 

velutina, A. avicularia e Avicularia sp. nova 3 pela presença de pêlos com pontas esbranquiçadas 

nas pernas. Difere de Avicularia sp. nov. 6 pela ocorrência na Bolívia. O macho difere dos 

machos de outras espécies de Avicularia (exceto de A. avicularia, A rufa, A. velutina, Avicularia 

sp. nova 3 e Avicularia sp. nova 6) por apresentar comprimento da perna IV muito maior do que 

o da perna I. Difere de A. velutina, A. avicularia e Avicularia sp. nova 3 por apresentar pêlos nas 

pernas com pontas esbranquiçadas; de A. rufa pela presença de anéis distais esbranquiçados, de 

Avicularia sp. nova 6 pela ocorrência na Bolívia. 

 

Material examinado: Holótipo, macho, Bolívia, Beni, Aserradero Chaparina, 7 km, de Yucumo, 

camiño a San Borja, J. Peñaranda col., 9 Julho 1991 (RCW); parátipo, fêmea, idem anterior 

(RCW). 

 

Material adicional: BOLÍVIA: Pando, província Manuripi, Camalho (sic Camacho?) 15km 

noroeste Puesto Castañero, Chivé, bosque alto, 1 fêmea, F. Guerra col., 30 Setembro 1991 

(RCW); La Paz, província de Iturralde, Estância El Dorado, UMSA, Instituto de Ecologia, 1 

macho jovem, S. Beck col., 28 Fevereiro 1984 (RCW); Santa Cruz: San Antonio Parapetti, 1 

macho, B. Malkin col., 24-25 Maio 1985 (AMNH). 
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Descrição: Macho RCW. Carapaça: comprimento 14,84, largura 14,26, altura 4,69. Quelícera: 

comprimento 4,79. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 13,83, 7,30, 10,56, 

10,01, 6,27, 47,97. II: 13,24, 6,81, 10,30, 9,70, 5,72, 45,77. III: 11,69, 6,23, 9,12, 10,09, 5,19, 

42,32. IV: 14,86, 6,69, 12,76, 13,97, 5,60, 53,88. Palpo: 8,63, 4,96, 4,90,  ― , 2,93, 21,42. 

Larguras: fêmures I –IV= 2,75, 2,41, 2,62, 2,73, palpo= 1,92; patelas I–IV= 2,93, 2,92, 2,68, 

2,94, palpo= 2,29; tíbias I–IV= 2,36, 2,36, 2,10, 1,92, palpo= 2,06; metatarsos I–IV= 1,50, 1,47, 

1,58, 1,51; tarsos I–IV= 1,90, 2,39, 2,05, 2,17, palpo= 2,11. Abdômen: comprimento 15,36, 

largura 8,68. Fiandeiras: FMP, comprimento 1,69, largura 1,08, separadas 0,06; FLP, 1,70 basal, 

1,29 intermediário, 3,06 distal; larguras 1,63, 1,53, 0,92, respectivamente. 

 Carapaça: 1,04 vezes mais longa do que larga, região cefálica baixa, estrias torácicas 

conspícuas, pêlos finos e longos com iridescência esverdeada e pêlos mais grossos e escuros por 

toda a carapaça.  

 Fóvea: profunda, ligeiramente recurva, comprimento 1,30. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,10, comprimento 2,07, largura 2,97. Clípeo largura 0,22. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,69, OLA 0,64, OMP 0,28, OLP 0,64, OMA–OMA 0,43, OMA–OLA 0,44, 

OMA–OMP 0,15, OLA–OLA 1,95 OLA–OMP 0,72, OMP–OMP 1,79, OMP–OLP 0,13, OLP–

OLP 2,31, OLA–OLP 0,25, OMA–OLP 0,51. Cômoro ocular: 2,07 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 2,07 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 1,80, largura 2,53, com 93 cúspides espaçadas uma das 

outras por mais de um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, com duas 

grandes sigilas visíveis. 

 Quelícera: segmento basal com 9 dentes e fileiras de dentículos na promargem. Esterno: 

comprimento 6,85, largura 6,16. Sigilas: três pares, a posterior redonda, muito grande, menos de 

um diâmetro da margem, mediana redonda, a um diâmetro da margem, anterior não visível. 

 Pernas: Fórmula: IV I II III. Comprimento da perna IV 1,12 vezes comprimento da perna 

I. Tricobótria clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. III–IV com algumas cerdas esparsas. Metatarsos I–II inteiramente escopulados; III 

em 1/2 distal; IV, em 1/3 distal. III com algumas cerdas esparsas, IV dividido por uma banda 

larga de cerdas.  
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 Pêlos urticantes: comprimento. 0,60−0,70 e largura 0,015. Não é possível ver localização 

dos pêlos. 

Palpo: êmbolo fino, comprimento 2,39 em vista retrolateral, cerca de 2 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 15o para o lado retrolateral em vista frontal 

(fig. 15a-d). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,84, medial 0,18, distal 0,05. 

Tegulum: comprimento 2,38, largura 1,43 em vista retrolateral. 

Coloração: Carapaça com pêlos finos e curtos castanhos com iridescência rósea. Pêlos 

longos em volta da carapaça de mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanhos, da mesma 

cor que ventre dos fêmures. Pêlos das pernas finos e curtos castanhos com iridescência rósea-

esverdeada, pêlos longos e finos castanhos e pêlos mais grossos castanho-escuros, com pontas 

esbranquiçadas. Anéis das patelas, tíbias e metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho 

claro Abdômen coberto com pêlos longos castanho-avermelhados. Ventre do abdômen castanho. 

 

Descrição: Fêmea RCW. Carapaça: comprimento 15,69, largura 14,84, altura 4,24. Quelícera: 

comprimento 7,49. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 13,72, 7,89, 10,18, 

8,78, 6,39, 46,96. II: 12,43, 7,49, 9,53, 7,93, 5,58, 42,96. III: 11,64, 6,47, 9,05, 9,16, 6,40, 42,72. 

IV: 14,96, 7,58, 12,96, 13,31, 5,97, 54,78. Palpo: 9,17, 5,71, 6,35, ― , 7,69, 28,87. Larguras: 

fêmures I –IV= 2,83, 2,91, 2,95, 2,78, palpo= 2,34; patelas I–IV= 3,13, 2,98, 3,10, 3,39, palpo=  

2,91; tíbias I–IV= 2,76, 2,57, 2,57, 3,30, palpo= 2.24; metatarsos I–IV= 2,24, 2,00, 2,08, 1,78; 

tarsos I–IV=, 2,53, 2,28, 2,21, 2,74, palpo= 2,51. Abdômen: comprimento 16,05, largura 11,85. 

Fiandeiras: FMP, comprimento 2,39, largura 1,20, separadas 0,50; FLP, 3,45 basal, 2,13 

intermediário, 3,71 distal; larguras 1,93, 1,54, 1,18, respectivamente. 

 Como no macho, exceto: 

 Carapaça: 1,07 vezes mais longa do que larga; estrias torácicas discretas, pêlos finos e 

longos dourados. 

 Fóvea: recurva, comprimento 2,14 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,06, comprimento 3,29, largura 2,28. Clípeo largura 0,41. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,75, OLA 0,83, OMP 0,33, OLP 0,73, OMA–

OMA 0,58, OMA–OLA 0,47, OMA–OMP 0,16, OLA–OLA 1,88, OLA–OMP 0,71, OMP–OMP 

1,90, OMP–OLP 0,12, OLP–OLP 2,38, OLA–OLP 0,24, OMA–OLP 0,59. Cômoro ocular: 2,09 

vezes mais largo do que longo. 
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 Maxila: 2,01 vezes mais longa do que larga. Lábio: comprimento 2,04, largura 2,71, com 

65 cúspides espaçadas uma das outras por mais de um diâmetro, no terço anterior.  

 Quelícera: segmento basal com 12 dentes e fileiras de dentículos na promargem. Esterno: 

comprimento 7,59, largura 6,32. 

 Pernas: Comprimento da perna IV 1,17 vezes o comprimento da perna I. Escópula: III 

sem cerdas esparsas. Metatarsos III sem cerdas esparsas. 

 Pêlos urticantes: comprimento 0,6−0,7 e largura 0,015−0,0175. Ocupa 2/3 da parte 

mediana posterior do abdômen. 

 Espermateca: duas espermatecas com parte muito quitinizada maior do que o dobro da 

parte pouco quitinizada e largura mediana igual a largura do ápice (fig. 15h-i).  

 Coloração: Carapaça com pêlos dourados finos e curtos com iridescência esverdeada. 

Pêlos longos em volta da carapaça de mesma cor, porém também com iridescência rósea. Coxa, 

lábio, esterno e maxilas castanho-escuros, mais escuro que ventre dos fêmures. Pêlos das pernas 

finos e muito curtos dourados com iridescência esverdeada e pêlos finos e longos castanho-

claros, entremeados por pêlos mais grossos castanho escuro, com pontas esbranquiçadas. Anéis 

das patelas, tíbias e metatarsos esbranquiçados. Tarsos com faixa longitudinal central castanha-

esverdeada. Abdômen com pêlos longos castanho-avermelhados, cobrindo a região anterior e 

laterais (fig. 39). Ventre do abdômen castanho. 

Ontogenia da coloração: Não conhecida. 

Distribuição: Bolívia, departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz e La Paz (fig. 60). 

História Natural: Não conhecida. 

 

 

Avicularia sp. nov. 6 

(Fig. 16a-h, 40, 61) 

 

Diagnose: A fêmea difere das fêmeas de outras espécies de Avicularia (exceto de A. avicularia, 

A. rufa, A. juruensis, A. velutina, Avicularia sp. nova 2, Avicularia sp. nova 3 e Avicularia sp. 

nova 5) por apresentar comprimento da perna IV muito maior do que o da perna I. Difere A. 

juruensis e Avicularia sp. nova 2 pela presença de espermateca com ápice no mesmo eixo do 

resto do corpo (fig. 16h); de A. rufa pela presença de anéis distais esbranquiçados e de A. 
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velutina, A. avicularia e Avicularia sp. nova 3 pela presença de pêlos com pontas esbranquiçadas 

nas pernas. Difere de Avicularia sp. nov. 5 pela ocorrência em Trinidad, Venezuela, Guiana, 

Guiana Francesa, Suriname e Brasil. O macho difere dos machos de outras espécies de 

Avicularia (exceto de A. avicularia, A rufa, A. velutina, Avicularia sp. nova 3 e Avicularia sp. 

nova 5) por apresentar comprimento da perna IV muito maior do que o da perna I. Difere de A. 

velutina, A. avicularia e Avicularia sp. nova 3 por apresentar pêlos nas pernas com pontas 

esbranquiçadas; de A. rufa pela presença de anéis distais esbranquiçados, de Avicularia sp. nova 

5 pela ocorrência em Trinidad, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Brasil. 

 

Material examinado: Holótipo, macho, Suriname, Paramaribo, V. Doesburg col., Agosto 1962 

(AMNH); parátipo, fêmea, Suriname, Langaman Kondre, B. Malkin col., 15-30 Agosto 1965 

(MZSP 10861).  

 

Material adicional: BRASIL: Maranhão: São Luís, 1 fêmea, G. R. Ristan Filho col., 29 

Fevereiro de 1996, ref. 78226 (IBSP 8244); Pará: Óbidos, Igarapé Jaramacaru, Campos do 

Ariramba, 1 fêmea, EPA col., 24 Janeiro 1960 (MZSP 14873); Óbidos, 1 fêmea, E. Garbe col., 

1920 (MZSP 10856); Santarém, Fazenda Taperinha, 1 fêmea, EPA col., 1 a 11 Fevereiro 1968 

(MZSP 10859); idem, 1 fêmea, E. Garbe col. (MZSP 10864); Oriximiná, 1 jovem, em abacaxi, 

EPA col., 13 Janeiro 1968 (MZSP 10854); idem, 1 macho jovem, idem coletor, 1 Março 1968 

(MZSP 10850); Rio Cuminá Mirim, As Pedras, 1 fêmea, EPA col., 29 Setembro a 4 Outubro de 

1969 (MZSP 1085); Jacaré, Rio Trombetas, 3 fêmeas e 1 macho, Expedição CDZ col., 20 

Setembro a 13 Outubro 1965 (IBSP 5687); Itaituba, 1 fêmea (MZSP 27659); Belém, Utinga, 1 

fêmea jovem, Oliveira & Wygodzinsky col., 10-21 Novembro 1963 (AMNH); Juruti, 

Acampamento Barroso, Comunidade, 2 machos,. 02º 28´10.5” S, 56º 00´5.5” O,  D.R. Santos 

col., 12 Julho 2002, ref. JURU 0020084 (MPEG 2003); Amapá: Macapá, Fazendinha, 1 fêmea, 

P. Magno col., Outubro 1997 (MNRJ 12923); Laranjal do Jari, Rio Jari (MPEG 0174); 

SURINAME: Lazisk, Para, 1 fêmea, C. Heller col., 13 Março 1909, ref. 541/09 (ZMB); C. 

Heller col., 1 fêmea, Dezembro 1908, ref. 1632/08 (ZMB); Districk Para, C. Heller col., 1 fêmea, 

Fevereiro 1908, ref. 684/08 (ZMB); Paramaribo, 1 fêmea, C. Heller col., 16 Abril 1908, ref. 

1136/08 (ZMB); Para, 1 fêmea e 1 macho jovem, C. Heller col., 10 Março 1909, ref. 541/09 

(ZMB); Paramaribo, 2 fêmeas, Gerskes col., 7 Março 1939 (AMNH); idem, 1 macho, Reed col., 
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29 Junho 1910 (AMNH); idem, 1 macho, (AMNH); Kabelstation, 1 fêmea, em casa, Gerskes 

col., 26 Setembro 1938 (AMNH); idem, 1 jovem, mesmo coletor, 25 Setembro 1938 (AMNH); 

Langaman Kondre, Marowijne, 7 fêmeas, 1 macho, 5 machos jovens e 1 jovem, B. Malkin col., 

15-30 Agosto 1965 (AMNH); sem localidade, 1 fêmea (AR 4887); GUIANA: Kartabo, 2 

machos e 1 fêmea, Beebe col. (AMNH); idem, 1 fêmea, 6 Dezembro 1919 (AMNH); idem, 1 

fêmea, 1924 (AMNH); idem, 1 macho, 1924 (AMNH); Ishertor, sul de Dadanawa, 5 fêmeas e 2 

jovens (AMNH); idem, 2 fêmeas, 2 machos jovens e 1 jovem, 7-9 Novembro 1937 (AMNH); 

Tumatumari, 1 macho jovem, Agosto 1913 (AMNH); sem localidade, 1 fêmea e 2 machos 

jovens, 1914 (CAS); sem localidade, 1 fêmea, 1914 (CAS); GUIANA FRANCESA: Yanioré, 1 

macho, alto Oyapock, 100 a 150m altitude, Missão E. Aubert de La Rüe, Fevereiro 1949; 

Maroni, 1 fêmea, Gambey col. (AR 4901); Oyapock, 1 macho, F. Geay, 1900 (MHNP 1293); 

Caiena, Milinan, 1 fêmea (MHNP 155h-77); Caiena, 1 macho, (MHNP 175-79); idem, 1 macho, 

M. Modde col., 14 Outubro 1981 (AMNH); Table Du Mahury, 1 fêmea, J. Geay col.; 1902 

(MHNP 3089); Sinnamary, 1 macho (IBSP 3398); idem, 1 fêmea (IBSP 3397); idem, 1 fêmea 

(IBSP 3396); Bordat Montabo, 1 fêmea (IBSP 3377); idem, 1 fêmea (IBSP 3388); idem, 1 

macho jovem (IBSP 3386); idem, 1 macho jovem (IBSP 3382); idem, 1 macho jovem (IBSP 

3458); idem, (IBSP 3390); idem, 1 fêmea (IBSP 3379); TRINIDAD: Port Spain, 1 macho, Abril 

1890 (AMNH 1 12); OUTROS: 1 fêmea, (MHNP Box 301). 

 

Descrição: Macho AMNH. Carapaça: comprimento 14,93, largura 15,08, altura 4,63. Quelícera: 

comprimento 3,82. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 15,52, 8,20, 12,45, 

11,95, 7,11, 55,23. II: 15,0, 7,68, 11,48, 11,45, 11,45, 7,10, 52,74. III: 13,32, 6,75, 10,48, 12,39, 

6,29, 49,23. IV: 16,32, 6,55, 12,52, 12,34, 5,87, 53,6. Palpo: 9,26, 5,44, 7,00,―,.3,21. Larguras: 

fêmures I –IV= 3,2, 2,79, 3,73, 2,97, palpo= 2,21; patelas I–IV= 2,83, 3,07, 2,71, 3,26, palpo= 

2,25; tibias I–IV= 1,91, 2,34, 2,16, 2,92, palpo= 2,25; metatarsos I–IV= 1,52, 1,21, 1,88, 1,37; 

tarsos I–IV= 2,25, 2,23, 2,09, 2,46, palpo= 1,97. Abdômen: comprimento 15,79, largura 15,08. 

Fiandeiras: FMP, comprimento 1,61, largura 1,18, separadas 0,27; FLP, 2,11 basal, 1,96 

intermediário, 3,50 distal; larguras 2,37, 1,72, 1,24, respectivamente. 

 Carapaça: 0,99 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas. 

 Fóvea: rasa, recurva, comprimento 2,45. 
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 Olhos: cômoro ocular altura 1,32, comprimento 2,25, largura 2,90. Clípeo largura 0,30. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,59, OLA 0,74, OMP 0,26, OLP 0,81, OMA–OMA 0,46, OMA–OLA 0,51, 

OMA–OMP 0,13, OLA–OLA 1,82, OLA–OMP 0,56, OMP–OMP 1,85, OMP–OLP 0,12, OLP–

OLP 2,30, OLA–OLP 0,45, OMA–OLP 0,56. Cômoro ocular: 1,55 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 2,10 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 1,82 largura 2,58, com 90 cúspides espaçadas uma das 

outras por cerca de um diâmetro, na metade anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada. 

 Quelícera: segmento basal com 10 e 11 dentes (esquerda/direita) e fileiras de dentículos 

na promargem. Esterno: comprimento 7,77, largura 5,93. Sigilas: três pares, a posterior redonda, 

menos de um diâmetro da margem; outras não visíveis. 

Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 0,97 vezes comprimento da perna 

I. Tricobótria clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. IV sem cerdas esparsas. Metatarsos I–II inteiramente escopulados, III escopulado 

em 1/2 distal; IV em ¼ distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas.  

 Pêlos urticantes: comprimento 0,99−1,08 e largura 0,02 largura. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 3,67 em vista retrolateral, cerca de 2,5 vezes mais 

longo que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 75º para o lado retrolateral em vista 

frontal (fig. 16a-d). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,40, medial 0,25, 

distal 0.04. Tegulum: comprimento 2,39, largura 1,61 em vista retrolateral.  

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados com iridescência verde. Pêlos em 

volta da carapaça da mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanho-claros, da mesma cor 

que ventre dos fêmures. Pêlos das pernas finos e curtos castanho-dourados com iridescência 

verde e pêlos longos castanho escuro na base e avermelhado nas pontas, com pontas 

esbranquiçadas. Anéis das patelas, tíbias e metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho 

claro. Abdômen com pêlos longos castanho-avermelhados rajados de castanho claro na região 

antero-dorsal. Ventre do abdômen castanho. 

 

Descrição: Fêmea MZSP 10861. Carapaça: comprimento 18,02, largura 16,37, altura 6,04. 

Quelícera: comprimento 7,93. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 14,02, 8,39, 
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10,79, 8,81, 6,20, 48,21. II: 12,91, 8,13, 9,81, 9,22, 5,38, 45,45. III: 11,89, 7,08, 9,01, 9,06, 5,70, 

42,74. IV: 15,06, 8,07, 13,09, 13,15, 6,14, 55,51. Palpo: 9,51, 5,77, 6,83, ―, 6,78, 28,89. 

Larguras: fêmures I –IV= 3,77, 3,72, 3,81, 3,35, palpo= 2,90; patelas I–IV= 3,30, 3,38, 3,34, 

3,39, palpo= 2,65; tíbias I–IV= 2,89, 2,91, 2,97, 3,29, palpo= 2,54; metatarsos I–IV= 2,40, 2,31, 

2,46, 2,48; tarsos I–IV= 2,60, 2,47, 2,63, 2,62, palpo= 2,61. Abdômen: comprimento 20,35, 

largura 16,42. Fiandeiras: FLP, 2,35 basal, 1,46 intermediário, 3,71 distal; larguras 2,10, 1,77, 

1,35, respectivamente. 

 Idem macho, exceto: 

 Carapaça: 1,10 vezes mais longa do que larga. 

 Fóvea: profunda, comprimento 3,28. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,06, comprimento 2,41, largura 3,44. Clípeo largura 0,42. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,71, OLA 0,81, OMP 0,19, OLP 0,59, OMA–

OMA 0,68, OMA–OLA 0,33, OMA–OMP 0,31, OLA–OLA 2,41, OLA–OMP 0,70, OMP–OMP 

1,92, OMP–OLP 0,17, OLP–OLP 2,57 OLA–OLP 0,35, OMA–OLP 0,68. Cômoro ocular: 1,92 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 1,82 vezes mais longa do que larga. Lábio: comprimento 1,60 largura 2,54, com 

112 cúspides espaçadas uma das outras por um diâmetro, na metade anterior. 

 Quelícera: segmento basal com 9 e 10 dentes (esquerdo/direito) Esterno: comprimento 

8,71, largura 7,15. 

Pernas: comprimento da perna IV 1,15 vezes o comprimento da perna I. Tricobótria 

clavadas: na ½ distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarso IV com algumas cerdas esparssas. 

Metartasos III em 2/3 distal; IV, em 1/2 distal.  

 Pêlos urticantes: comprimento 0,49−0,61 e largura 0,0125. 

 Espermateca: duas espermatecas com parte pouco quitinizada menor do que a parte muito 

quitinizada; com região mediana da mesma largura do ápice (fig. 16h). 

 Coloração: idem macho. 

Ontogenia da coloração: Jovens possuem os tarsos pretos; os outros artículos são muito mais 

claros. Possuem abdômen com faixa longitudinal central preta conectada a faixas laterais. 

Quando adultos, perdem esse padrão no abdômen (fig. 40). 

Distribuição: Trinidad, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e norte do Brasil (fig.61). 

História Natural: Não conhecida. 
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Gênero novo 1. 

 

Descrição: Carapaça mais longa do que larga, região cefálica moderadamente elevada. Estrias 

torácias não conspícuas. Fóvea rasa (Gênero novo 1 sp. nov. 1) ou funda (outras espécies). 

Quelícera sem rastelo. Cômoro ocular distinto, mais largo do que longo. Fila ocular anterior 

procurva, fila ocular posterior reta (Gênero novo 1 minatrix comb. nov.) ou ligeiramente recurva 

(outras espécies). Lábio subquadrado, mais largo do que longo, com muitas 50-77 cúspides. 

Maxila subretangular, com 100-200 cúspides no ângulo interno. Lira ausente. Esterno mais longo 

do que largo. Ângulo posterior do esterno agudo, sem separar as coxas IV. Pêlos das escópulas 

mais longos nas áreas laterais do tarso e metatarso, dando aspecto espatulado aos artículos. 

Espinhos ausentes. GTI ausentes; GTS sem dentículos. Fêmur IV sem escópula retrolateral. 

Escópula do metatarso IV dividido por cerdas. Pêlo urticante do tipo II no dorso do abdômen. 

Cerdas estridulatórias ausentes. Clípeos ausentes em machos. Apófise tibial na perna I e II dos 

machos ausente. Agrupamento de cerdas finas e longas na região prolateral da tíbia I. Bulbo 

globoso, sem protuberância no tegulum (Gênero novo 1 minatrix comb. nov.) ou com 

protuberância pouco desenvolvida (outras espécies). Êmbolo fino, longo, 2 vezes (Gênero novo 1 

hirschii comb. nov.), 2,5 vezes (Gênero novo 1 minatrix comb. nov.) ou mais de 4 vezes (Gênero 

novo 1 sp. nov. 1) maior do que a largura do tegulum, sem quilhas, curvado retrolateralmente a 

50º (Gênero novo 1 minatrix comb. nov.), 70º (Gênero novo 1 hirschii comb. nov.) ou 105º 

(Gênero novo 1 sp.nov. 1). Címbio com lobos subiguais, subtriangular, com protuberância entre 

os lobos (Gênero novo 1 hirschii comb. nov.) ou sem (outras espécies). Espermateca muito 

espiralada (Gênero novo 1 hirschii comb. nov.) ou não espiralada e curvada em forma de “M” 

(Gênero novo 1 minatrix comb. nov.). Ausência de mudanças ontogenéticas no padrão de 

coloração do abdômen. 

Espécie-tipo: Gênero novo 1 hirschii comb. nov. (Bullmer, Thierer-Lutz & Schmidt 2006). 

 

Espécies incluídas: Gênero novo 1 minatrix comb. nov., Gênero novo 1 hirschii comb. nov. e 

Gênero novo 1 sp. nov. 1 

 

Distribuição & Habitat: Venezuela, Equador, norte do Peru e norte do Brasil (Estado do Pará) 

(fig. 62-64). 
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Diagnose: Os machos das espécies desse gênero diferem de todos outros, exceto de machos de 

Gênero 1 e de Gênero novo 4, pela combinação dos caracteres presença de pêlos urticantes do 

tipo II e ausência de apófise tibial na perna I. Os machos das espécies do Gênero novo 1 diferem 

dos machos das espécies do Gênero novo 4 por apresentarem um agrupamento de pêlos mais 

longos na região retrolateral na tíbia da perna I. Os machos e fêmeas das espécies do Gênero 

novo 1 diferem dos machos e fêmeas das espécies de Gênero 1 pela presença de esterno mais 

longo do que largo e de artículo basal da fiandeira longo e digitiforme. As fêmeas das espécies 

do Gênero novo 1 diferem das fêmeas do Gênero novo 4 pela presença uma faixa central 

longitudinal preta e faixas laterais pretas se conectando à faixa central no abdômen (Gênero novo 

1 minatrix comb. nov.) ou pela presença de uma faixa central longitudinal preta no abdômen 

(Gênero novo 1 hirschii comb. nov.). 

 

 

Chave para machos 

 

1. Êmbolo muito longo, mais de 4 vezes a largura do tegulum .............. Gênero novo 1 sp. nov. 1. 

─ Êmbolo de 2,5 a 3,5 vezes a largura do tegulum ....................................................................... 2 

2. Faixa central longitudinal preta conectada a faixas laterais pretas no abdômen 

................................................................................................. Gênero novo 1 minatrix comb. nov. 

─   Faixa central longitudinal preta no abdômen ..................... Gênero novo 1 hirschii comb. nov. 

 

Chave para fêmeas  

(fêmea de Gênero novo 1 sp. nova 1 desconhecida) 

 

1. Espermateca espiralada......................................................... Gênero novo 1 hirschii comb. nov. 

─ Espermateca curvada em forma de “M”................................. Gênero novo minatrix comb. nov. 
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Gênero novo 1 hirschii (Bullmer, Thierer-Lutz & Schmidt 2006) comb. nov. 

Avicularia hirschii Bullmer, Thierer-Lutz & Schmidt, 2006:3, fig.1−10, 20,22; Platnick, 2011. 

(Fig. 17a-f, 41-43, 62) 

 

Diagnose: Os machos diferem dos machos das outras espécies do gênero pela presença de uma 

faixa central longitudinal preta no abdômen (fig. 42) e pela presença de protuberância entre os 

lobos do címbio. As fêmeas diferem das fêmeas da outra espécie do gênero por apresentar 

espermateca espiralada (fig. 17f). 

 

Material examinado: Holótipo, macho, Equador, Oriente, nahe Misahualli, Bullmer leg., 

Agosto 1997 (SMF 57125); parátipo, fêmea, Equador, Oriente, nahe Misahualli, Bullmer leg. 

Agosto 1997 (SMF 57126).  

 

Material adicional: EQUADOR: Napo: 25 km leste de Puerto Napo, selva Aliñahuí, 450m, I-II, 

1 fêmea, E.S. Ross col., 1991 (CAS); idem anterior, 1 imaturo (CAS), PERU: Loreto: 

confluência dos Rios Zumun e Yahnasyacu, 1 fêmea, J. Becker col. (MNRJ 13759) 

 

Redescrição: Macho SMF 57125. Carapaça: comprimento 10,83, largura 9,32, altura 2,50. 

Quelícera: comprimento 2,65. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 10,02, 5,63, 

7,80, 7,72, 4,51, 35,68. II: 9,66, 4,99, 7,44, 6,88, 4,48, 33,45. III: 8,44, 4,27, 6,17, 6,94, 3,66, 

29,48. IV: 10,20, 4,64, 8,79, 9,30, 3,68, 36,61. Palpo: 6,08, 3,63, 4,57, ― , 1,78, 16,06. Larguras: 

fêmures I –IV= 1,94, 1, 77, 2,14, 2,15, palpo= 1,45; patelas I–IV= 2,09, 1,87, 1,97, 1,76, palpo= 

1,56; tíbias I–IV= 1,53, 1,66, 1,53, 1,60, palpo= 1,67; metatarsos I–IV= 1,02, 1,22, 1,04, 1,17; 

tarsos I–IV= 1,24, 1,47, 1,38, 1,50, palpo= 1,57. Abdômen: comprimento 10,95, largura 6,04. 

Fiandeiras: FMP, comprimento 1,02, largura 0,46, não separadas; FLP, 1,82 basal, 0,93 

intermediário, 2,21 distal; larguras 1,04, 0,82, 0,60, respectivamente. 

 Carapaça: 1,16 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa.  

 Fóvea: profunda, reta, comprimento 1,29. 

 Olhos: cômoro ocular altura 0,66, comprimento 1,59, largura 2,30. Clípeo ausente. Fila 

anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância entre 

eles: OMA 0,69, OLA 0,72, OMP 0,30, OLP 0,44, OMA–OMA 0,34, OMA–OLA 0,16, OMA–
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OMP 0,10, OLA–OLA 1,45, OLA–OMP 0,55, OMP–OMP 1,50, OMP–OLP 0,0, OLP–OLP 

1,75, OLA–OLP 0,23, OMA–OLP 0,43. Cômoro ocular 2,05 vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 2,53 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: comprimento 1,00, largura 1,64, com 56 cúspides espaçadas por cerca de 

um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, com duas sigilas visíveis. 

 Quelícera: segmento basal com 9 dentes e fileiras de dentículos na promargem. Esterno: 

comprimento 5,01, largura 3,93. Sigilas: três pares, a posterior redonda, menos de um diâmetro 

da margem, outras não visíveis.  

 Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,03 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótria clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. IV com algumas cerdas esparsas. Metatarsos I–II inteiramente escopulados; III em 

2/3 distal; IV, em 1/2 distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas.  

 Pêlos urticantes: Comprimento 0,10−0,11 (segundo descrição original – exemplar sem 

pêlos urticantes). Não foi possível ver qual posição ocupam. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 1,87 em vista retrolateral, cerca de 2 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 70o para o lado retrolateral em vista frontal 

(fig. 17a-d). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,37, medial 0,19, distal 0,03. 

Tegulum: comprimento 1,50, largura 0,91 em vista retrolateral. Protuberância no tegulum pouco 

desenvolvida. Címbio: com protuberância entre os lobos arredondada. 

Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados com iridescência rósea. Pêlos em 

volta da carapaça de mesma cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanho-claros, da mesma cor 

que ventre dos fêmures. Pêlos das pernas finos e curtos castanhos com iridescência dourada e 

pêlos longos castanho-avermelhados, sem pontas esbranquiçadas. Tarsos III e IV com pêlos 

avermelhados formando um tufo central bem desenvolvido (não visualisado, informação da 

descrição original). Tarsos com faixa alaranjada em forma de “U”. Anéis das patelas, tíbias e 

metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho. Abdômen com uma faixa antero-posterior 

central preta ladeada por uma faixa avermelhada de cada lado; com pêlos avermelhados longos 

com iridescência rósea (fig. 42). Ventre do abdômen castanho claro.  

 

Redescrição: Fêmea SMF 57126. Carapaça: comprimento 11,92, largura 11,37, altura 3,46. 

Quelícera: comprimento 3,82. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 9,69, 5,45, 
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6,78, 6,43, 4,81, 33,16. II: 9,11, 5,39, 6,69, 6,05, 4,38, 31,62. III: 8,23, 4,90, 5,49, 6,53, 3,94, 

29,09. IV: 10,19, 5,64, 8,73, 9,22, 4,57, 38,35. Palpo: 6,99, 4,14, 4,40, ― , 5,08, 20,61. Larguras: 

fêmures I –IV= 2,00, 1,97, 2,49, 2,21, palpo= 1,93; patelas I–IV= 2,10, 1,92, 2,27, 2,47, palpo=  

1,74; tíbias I–IV= 1,90, 1,83, 2,09, 2,27, palpo= 1,73; metatarsos I–IV= 1,60, 1,39, 1,58, 1,82; 

tarsos I–IV= 1,91, 1,71, 1,81, 1,96, palpo= 1,79. Abdômen: comprimento 12,61, largura 10,24. 

Fiandeiras: FMP, comprimento 1,38, largura 1,07, separadas 0,07; FLP, não foi possível medir. 

 Como no macho, exceto: 

 Carapaça: 1,05 vezes mais longa do que larga; estrias torácicas conspícuas, pêlos finos e 

longos dourados e pêlos mais escuros e grossos entremeados por toda a carapaça. 

 Fóvea: recurva, comprimento 1,46. 

 Olhos: cômoro ocular altura 0,94, comprimento 2,02, largura 2,88. Clípeo ausente. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,65, OLA 0,67, OMP 0,22, OLP 0,68, OMA–

OMA 0,41, OMA–OLA 0,40, OMA–OMP 0,14, OLA–OLA 1,74, OLA–OMP 0,75, OMP–OMP 

1,57, OMP–OLP 0,03, OLP–OLP 1,99, OLA–OLP 0,24, OMA–OLP 0,50. Cômoro ocular 1,89 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 2,53 vezes mais longa do que larga. Lábio: comprimento 1,50, largura 2,40, com 

66 cúspides espaçadas uma das outras por menos de um diâmetro 

 Quelícera: segmento basal com 12 dentes e fileiras de dentículos na promargem. Esterno: 

comprimento 6,66, largura 4,30. Sigilas: três pares, a posterior elipsoidal, menos de um diâmetro 

da margem, outras não visíveis. 

 Pernas: Fórmula: IV I II III. Comprimento da perna IV 1,16 vezes o comprimento da 

perna I. Escópula: Tarsos IV divididos por algumas cerdas na parte basal; Metatarsos IV 

escopulado em 1/4 distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas.  

 Pêlos urticantes: comprimento. 0,33−0,45 e largura 0,0125. Não foi possível ver a 

localização no abdômen. 

 Espermateca: duas espermatecas longas espiraladas (fig. 17f). 

 Coloração: Pêlos das pernas finos e curtos castanhos com iridescência dourada e pêlos 

longos castanho-avermelhados, sem pontas esbranquiçadas. Tíbias, metatarsos e tarsos das 

pernas III e IV escurecidos. Anéis das patelas, tíbias e metatarsos esbranquiçados. Tufo 

subungueal castanho claro com pêlos castanho. Abdômen coberto uniformemente com pêlos 

longos castanho-alaranjados (fig. 41). Ventre do abdômen castanho. 



 82 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: Os jovens apresentam abdômen 

com faixa larga longitudinal central preta e coberto por pêlos alaranjados longos (fig. 43). Esse 

padrão se mantém desde muito jovem até a fase adulta. Não foi observado tufo avermelhado nos 

tarsos posteriores.  

Distribuição: Equador e Peru (fig. 62). 

História Natural: não conhecida.  

 

 

Gênero novo 1 minatrix (Pocock 1903) comb. nov. 

Avicularia minatrix Pocock, 1903:81; Smith, 1992:22, fig. 1-8; Bonnet, 1955: 832; Roewer, 

1942: 255, Platnick 2011. 

(Fig. 18a-g, 44─45, 63)  

 

Diagnose: O macho difere dos machos de Gênero novo 1 sp. nova 1 pela presença de êmbolo 

curto (fig. 18a-c) e de Gênero novo 1 hirschii comb. nov. pela presença de padrão abdominal 

composto de uma faixa central longitudinal conectada a faixas laterais. A fêmea se distingue da 

fêmea de Gênero novo 1 hirschii comb. nov. por apresentar espermateca não espiralada (fig. 18f-

g). 

 

Material examinado: Holótipo, fêmea, Venezuela, Lara, Duaca (BMNH 1903.7.1.120).  

 

Material adicional examinado: VENEZUELA: 1 fêmea, M. Baumgarten leg. 1994, ref. 73485 

(IBSP 12886); 1 macho, R. Gallon ded., sem mais informações; 1 macho, L. Koschorreck col., 

1991 (IBSP 11596).  

 

Redescrição: Fêmea IBSP 12886. Carapaça comprimento 12,85, largura 12,30, altura 4,50. 

Quelícera comprimento 4,09. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 9,38, 6,10, 

6,91, 6,39, 4,24, 33,02. II: 8,84, 5,85, 6,56, 6,27, 4,26, 31,78. III: 7,82, 5,15, 5,23, 6,05, 3,49, 

27,74. IV 9,99, 5,07, 7,79, 7,42, 3,93, 34,20. Palpo: 6,87, 4,31, 4,08, –, 5,00, 20,26. Larguras: 

fêmures I–IV= 1,99, 2,00, 1,62, 2,13, palpo= 2,11; patelas I–IV= 2,39, 2,24, 2,48, 2,59, palpo=  

2,26; tíbias I–IV= 2,01, 2,25, 2,01, 2,32, palpo= 2,05; metatarsos I–IV= 1,95, 1,58, 1,59, 1,92; 
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tarsos I–IV= 2,05, 2,02, 1,76, 2,02, palpo= 2,12. Abdômen comprimento 14,10, largura 8,91. 

Fiandeiras: FMP, comprimento 1,72, largura 0,95a, 0,15 separadas; FLP 2,57 basal, 1,68 

mediana, 2,34 distal; larguras 1,57, 1,18, 0,93, respectivamente. 

Carapaça: 1,05 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas. Carapaça coberta por muitos pêlos longos. 

  Fóvea: funda, ligeiramente procurva, comprimento 2,46.  

Olhos: cômoro ocular: comprimento 1,97, largura 2,77, altura 0,90. Clípeo comprimento 

0,46. Fila ocular anterior procurva, posterior reta. Tamanho dos olhos e distância entre eles: 

OMA 0,64, OLA 0,59, OMP 0,24, OLP 0,58, OMA–OMA 0,27, OMA–OLA 0,36, OMA–OMP 

0,14, OLA–OLA 1,70, OLA–OMP 0,55, OMP–OMP 1,58, OMP–OLP 0,15, OLP–OLP 2,02, 

OLA–OLP 0,40, OMA–OLP 0,47. Cômoro ocular: 1,95 vezes mais largo do que longo.  

Maxila: 1,48 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100─200 espalhadas na parte 

interna. Lábio: comprimento 1,87, largura 2,31, cerca de 50 cúspides espaçadas por um diâmetro 

na metade anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, com sigilas separadas.  

Quelícera: segmento basal com 8 e 7 dentes e ambos os lados com fileiras de dentículos 

na promargem.  

 Esterno: comprimento 7,27, largura 4,32. Sigilas: três pares, posterior redonda encostada 

na margem; outras não evidentes. 

Pernas: Fórmula IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,04 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótrias clavadas: 1/2 distal dos tarsos I-IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. Metatarsos I–II inteiramente escopulado, III em 2/3 e IV em 1/3 distal. III e IV 

divididos por uma banda larga de cerdas.  

 Pêlos urticantes: comprimento 0,41−0,47 e largura 0,01. 

 Genitália: duas espermatecas ligeiramente curvadas em forma de “M”, área muito 

quitinizada mais do que o dobro da área pocuo quitinizada, largura da região mediana da 

espermateca igual a do ápice (fig. 18f-g). 

 Padrão de coloração: Carapaça castanho-alaranjada. Coxas, lábio, esterno e maxilas 

castanho-alaranjados. Anéis distais dos fêmures, patelas, tíbias e metatarsos brancos. Abdômen 

laranja com 4 pares de faixas pretas laterais conectadas a uma faixa longitudinal central preta 

(fig. 44). 
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Descrição: Macho. Carapaça comprimento 10,08, largura 9,49, altura 2,32. Quelícera 

comprimento 2,84. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 9,40, 5,29, 7,46, 6,76, 

3,97, 32,88 II: 8,97, 4,76, 5,73, 5,92, 3,55, 28,93. III: 7,30, 3,89, 5,08, 5,92, 3,58, 25,77. IV: 

9,76, 4,66, 7,98, 8,61, 4,00, 35,01. Palpo: 5,83, 3,43, 4,17, –, 2,47, 15,9. Larguras: fêmures I –

IV= 2,02, 1,77, 2,04, 1,60, palpo= 1,61; patelas I–IV= 1,85, 1,76, 1,82, 1,87, palpo= 1,48; tíbias 

I–IV= 1,73, 1,65, 1,72, 1,70, palpo= 1,48; metatarsos I–IV= 1,25, 1,19, 1,19, 1,18; tarsos I–IV= 

1,54, 1,33 1,42, 1,21 palpo= 1,75. Abdômen comprimento 9,78, largura 5,73. Fiandeiras: FMP, 

comprimento 1,06, largura 0,59, 0,18 separadas; FLP, 1,66 basal, 0,69 mediana, 1,58 distal; 

larguras 0,73, 0,59, 0,49, respectivamente. 

 Como na fêmea, exceto: 

 Carapaça: 1,06 vezes mais longa do que larga; estrias torácicas discretas. 

  Fóvea: comprimento 1,56. 

 Olhos: cômoro ocular: comprimento 1,51, largura 2,24, altura 0,71. Clípeo: ausente. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,58, OLA 0,60, OMP 0,26 OLP 0,54, OMA–

OMA 0,25, OMA–OLA 0,18, OMA–OMP 0,16, OLA–OLA 1,25, OLA–OMP 0,45, OMP–OMP 

1,33, OMP–OLP 0,13, OLP–OLP 1,69, OLA–OLP 0,10, OMA–OLP 0,42. Cômoro ocular: 1,73 

vezes mais largo do que longo.  

 Maxila: 1,97 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100─115 espalhadas pela região 

interna. Lábio: comprimento 1,04, largura 1,58, com cerca de 80 cúspides espaçadas por cerca de 

2 diâmetros. 

 Quelícera: segmento basal com 10 dentes decrescendo em tamanho a partir da parte 

distal. Esterno: comprimento 4,95, largura 3,72. Sigila: três pares, posterior oval. 

 Pernas: comprimento da perna IV 1,07 vezes o comprimento da perna I. Escópula: tarso 

IV com algumas cerdas esparsas. Somente metatarso IV dividido por algumas cerdas. 

Palpo: êmbolo fino, longo, com uma leve curva para o lado retrolateral, comprimento 

2,40 em vista retrolateral, 2,5 vezes mais longo que o tegulum, com curvatura de cerca de 50º 

para o lado retrolateral em vista frontal (fig.18a-d). Espessura do êmbolo ao longo do 

comprimento: basal 0,29, medial 0,15, distal 0,04. Tegulum: comprimento 1,29, largura 0,88 em 

vista retrolateral. Sem protuberância no tegulum. Címbio: sem protuberância entre os lóbulos. 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: Os adultos mantem o mesmo 

padrão de coloração encontrado nos juvenis. 
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Distribuição: conhecida apenas para Venezuela (fig. 63)  

História Natural: constrói tubos de teia dentro de cavidade de troncos velhos e no centro de 

grandes bromélias (Smith, 1992). 

 

 

Gênero novo 1 sp. nova 1  

(Fig. 19a-e, 64) 

 

Diagnose: O macho difere dos machos das outras espécies por apresentar êmbolo extremamente 

longo, mais de 4 vezes a largura do tegulum. 

 

Material examinado: Holótipo macho, Peru, Loreto, Brillo Neuvo (sic Nuevo), Rio 

Yahuasyacu, B. Lamar col. (RCW). Parátipo macho, Equador, Pastaza, Tigüino, B. Lamar col., 

Setembro 1990, achado em uma rede de captura de aves na floresta (RCW). 

 

Material adicional: Peru: Marauon (sic, Marañón), macho, Bristol, Outubro 1927 (AMNH); 

Brasil, Pará, Juruti, 1 macho, Acampamento Mutum, 01º 36’ 44.7” S, 56º, 11’ 39.2” O, L.T. 

Miglio col., 08. Agosto 2008, ref. JURU 009 0043 (MPEG 15637). 

 

Descrição: Macho. Carapaça: comprimento 10,49, largura 9,92, altura 3,35. Quelícera: 

comprimento 4,30. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 11,34, 5,23, 9,04, 9,09, 

5,26, 39,96. II: 10,75, 4,98, 8,74, 9,01, 4,94, 38,42. III: 9,32, 4,37, 7,44, 8,66, 4,21, 34,0. IV: 11, 

26,5, 12, 9,90, 11,24, 4,31, 41,83. Palpo: 6,75, 3,84, 5,88, ― ,1,95,17,98. Larguras: fêmures I –

IV= 2,09, 2,02, 2,06, 2,10, palpo= 1,57; patelas I–IV= 2,03, 1,97,2,06, 1,92, palpo=  1,44; tíbias 

I–IV= 1,53,1,40, 1,46,1,61, palpo= 1,54; metatarsos I–IV= 1,15, 1,28,1,20,1,22; tarsos I–IV= 

1,11, 1,32, 1,31, 1,22, palpo= 1,99 Abdômen: comprimento 14,0, largura 10,01. Fiandeiras: 

FMP, comprimento 0,98, largura 0,69, separadas 0,11; FLP, 1,90 basal, 1,06 intermediário, 1,85 

distal; larguras 1,12, 0,83, 0,65, respectivamente. 

 Carapaça: 1,06 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

conspícuas, pêlos finos e curtos castanho-claros e pêlos mais escuros, longos e grossos 

entremeados por toda a carapaça. 
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 Fóvea: rasa, recurva, comprimento 0,69. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,03, comprimento 1,75, largura 2,58. Clípeo ausente. Fila 

anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância entre 

eles: OMA 0,70, OLA 0,56, OMP 0,19, OLP 0,47, OMA–OMA 0,38, OMA–OLA 0,25, OMA–

OMP 0,09, OLA–OLA 1,48, OLA–OMP 0,40, OMP–OMP 1,41, OMP–OLP 0,09, OLP–OLP 

1,85, OLA–OLP 0,23, OMA–OLP 0,23. Cômoro ocular: 1,94 vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 1,82 vezes mais longa do que larga. Cúspides: cerca de 100 espalhadas pela 

borda interna ventral. Lábio: comprimento 0,84, largura 1,75, com 77 cúspides espaçadas uma 

das outras por um diâmetro, na metade anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, sigilas não 

visíveis. 

 Quelícera: segmento basal com 11 e 10 dentes (esquerdo/direito) e fileiras de dentículos 

na promargem. Esterno: comprimento 5,49, largura 3,40. Sigilas: nenhum par visível. 

 Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,05 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótrias clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 

escopulados. Metatarsos I escopulado em 2/3 distal; II em ½ distal; III em 1/3 distal; IV, em 1/5 

distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas. 

 Pêlos urticantes: comprimento 0,79−0,92 e largura 0,0175. Não foi possível ver 

localização. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 3,29 em vista retrolateral, cerca de 4 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 105o para o lado retrolateral em vista frontal 

(fig. 19a-d). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,31, medial 0,18, distal 0,03. 

Tegulum: comprimento 1,37, largura 1,13 em vista retrolateral. Com protuberância desenvolvida 

no tegulum. Címbio: sem protuberância entre os lóbulos. 

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos castanhos sem iridescência e pêlos mais 

grossos, longos e escuros espalhados por toda a carapaça,. Pêlos em volta da carapaça de mesma 

cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanho-claros, da mesma cor que ventre dos fêmures. Pêlos 

das pernas finos e curtos castanhos e pêlos longos castanho-alaranjados com pontas 

esbranquiçadas. Anéis das patelas, tíbias e metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho 

claro. Abdômen com faixa central longitudinal preta, com uma faixa lateral de cada lado laranja, 

coberto com pêlos longos castanho-alaranjados. Ventre do abdômen castanho claro. 

Ontogenia da coloração: Não conhecida. 
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Distribuição: Norte do Peru, Equador e Brasil (fig. 64). 

História Natural: Não conhecida. 

Nota: Fêmea não conhecida. 

 

 

Gênero novo 2 

 

Diagnose: vide diagnose da espécie. 

Descrição: vide descrição da espécie. 

Espécie-tipo: Gênero novo 2 versicolor comb. nov. (Walckenaer 1837). 

Espécies incluídas: Gênero novo 2 versicolor comb. nov. 

Distribuição & Habitat: Martinica e Cuba. 

 

Gênero novo 2 versicolor (Walckenaer 1837) combinação nova 

Mygale versicolor Walckenaer, 1837: 211. 

Avicularia rutilans Ausserer, 1875: 184, t. 7, fig. 34; Roewer, 1942: 255; Platnick, 2011 

sinônimo novo. 

Avicularia versicolor: Simon, 1892: 171−172; Petrunkevitch, 1911: 51; Roewer, 1942: 255; 

Platnick, 2011. 

(Fig. 20a-h, 46─47, 65, 68) 

 

Diagnose: Machos e fêmeas se distinguem de outras espécies exceto de Gênero novo 3 laeta 

comb. nov. pela presença de pêlos urticantes do tipo II extremamente longos e finos (fig. 68). As 

fêmeas se distinguem das fêmeas de Gênero novo 3 laeta comb. nov. pela presença de 

espermateca curvada em forma de “M”, sem lóbulos no ápice. Os machos se distinguem dos 

machos de Gênero novo 3 laeta comb. nov. pela presença de protuberância arredondada entre os 

lobos do címbio. 

 

Material tipo: Holótipo aqui considerado perdido, pois não se encontra na coleção do MHNP, 

onde deveria estar depositado. 
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Material examinado: Martinica, 6 fêmeas, 2 machos, 1 macho jovem, Gambey col., (AR 4904, 

Box 314); holótipo macho de Avicularia rutilans, Nova Granada (BMNH 1890.7.1.359) 

 

Material adicional: MARTINICA: Morne Corbet, 1500m, floresta, 2 machos, 18 Março 1967; 

macho, Beatty col., 1967 (MCZ), árvores, 1 fêmea (MCZ); CUBA: sem mais dados, 1 macho 

(MHNP), idem, 1 fêmea (MNHP), idem, 1 fêmea (MHNP). 

 

Nota: Walckenaer (1837) menciona que a fêmea foi descrita a partir de um exemplar vindo da 

ilha de Guadalupe e que o macho a partir de um indivíduo enviado do Brasil. Como não há 

registro de ocorrência de A. versicolor no Brasil, supõe-se que Walckenaer tenha se baseado em 

um exemplar de uma outra espécie de Avicularia para descrever o macho de A. versicolor.  

 

Redescrição: Fêmea AR 4904. Carapaça: comprimento 19,07, largura 16,75, altura 5,33. 

Quelícera: comprimento 6,90. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 14,29, 8,76, 

10,86, 9,49, 6,12, 49,52. II: 13,16, 7,74, 10,32, 9,23, 5,92, 46,37. III: 11,96, 7,64, 9,49, 9,40, 

5,18, 43,67. IV: 14,86, 7,98, 12,21, 13,25, 5,99, 54,29. Palpo: 10,16, 6,58, 6,79, ― , 7,42, 30,95. 

Larguras: fêmures I –IV= 3,61, 3,74, 3,80, 3,59, palpo= 2,90; patelas I–IV= 3,67, 3,62, 3,30, 

3,48, palpo= 3,06; tíbias I–IV= 3,08, 2,69, 2,91, 3,06, palpo= 2,83; metatarsos I–IV= 2,37, 2,27, 

2,60, 2,03; tarsos I–IV= 2,86, 2,58, 2,75, 2,89, palpo= 2,92. Abdômen: comprimento 22,09, 

largura 17,02. Fiandeiras: FMP, comprimento 1,45, largura 1,01, separadas 0,10; FLP, 2,56 

basal, 0,77 intermediário, 3,04 distal; larguras 2,10, 1,75, 1,52, respectivamente. 

 Carapaça: 1.14 vezes mais longo do que largo; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas, pêlos finos e longos dourados e pêlos mais escuros e grossos entremeados por toda a 

carapaça. 

 Fóvea: profunda, ligeiramente recurva, comprimento 2.33 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,11, comprimento 2,20, largura 3,18. Clípeo largura 0,64. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,78, OLA 0,83, OMP 0,36, OLP 0,82, OMA–OMA 0,47, OMA–OLA 0,51, 

OMA–OMP 0,22, OLA–OLA 1,83, OLA–OMP 0,75, OMP–OMP 1,78, OMP–OLP 0,12, OLP–

OLP 2,38, OLA–OLP 0,43, OMA–OLP 0,67. Cômoro ocular 2.29 vezes mais largo do que 

longo. 
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 Maxila: 1,84 vezes mais longo do que largo. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lira ausente. Lábio: comprimento 2,07, largura 3,19, com 115 cúspides 

espaçadas uma das outras por menos de um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-esternal 

rasa, achatada. 

 Quelícera: rastelo ausente; segmento basal com 11 e 12 dentes e fileiras de dentículos na 

promargem. Esterno: comprimento 10,21, largura 6,83. Ângulo posterior agudo, sem separar as 

coxas IV. Sigilas: três pares, a posterior redonda, menos de um diâmetro da margem, outras não 

visíveis. 

 Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,10 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótria clavadas: 1/2 distal dos tarsos I–IV. Coxas das pernas: sem cerdas 

estridulatórias ou outras cerdas modificadas. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente escopulados. 

Metatarsos I–II inteiramente escopulados; III em 1/2 distal; IV, em 1/3 distal. III e IV divididos 

por uma banda larga de cerdas. Pêlos das escópulas mais longos nas áreas laterais do tarso e 

metatarso, dando aspecto espatulado aos artículos. Espinhos ausentes. Garras: GTI ausentes; 

GTS sem dentículos.  

 Pêlos urticantes: Tipo II no dorso do abdômen, comprimento 1,31−1,54 e largura 

0,005−0,0075 (fig. 68). Ocupa o terço posterior do abdômen. 

 Espermateca: duas espermatecas longas ligeiramente curvadas em forma de “M”, ápice 

na mesma direção em relação ao resto da espermateca; área pouco quitinizada menor do que a 

área quitinizada e região mediana da espermateca da mesma largura do ápice (fig. 20h). 

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados com iridescência esverdeado. Pêlos 

em volta da carapaça de mesma cor, com iridescência fruta-cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas 

castanho claro, da mesma cor que ventre do fêmur. Pêlos das pernas finos e curtos dourados e 

pêlos longos castanhos com iridescência fruta-cor, sem pontas esbranquiçadas. Anéis das patelas, 

tíbias e metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho claro. Abdômen coberto 

uniformemente de pêlos castanhos com iridescência multicolorida (fig. 47). Ventre do abdômen 

castanho. 

 

Redescrição: Macho AR 4904. Carapaca: comprimento 16,01, largura 15,05, altura 4,50. 

Quelícera: comprimento 6,16. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 14,39, 8,80, 

11,38, 10,76, 6,18, 51,51. II: 13,64, 8,34, 11,03, 10,31, 5,80, 49,12. III: 12,28, 6,97, 9,43, 10,27, 
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5,57, 44,52. IV: 15,01, 7,65, 12,92, 13,89, 5,41, 54,88. Palpo: 9,26, 5,83, 7,00, ― , 2,93, 25,02.. 

Larguras: fêmures I –IV= 3,08, 3,13, 3,20, 2,92, palpo= 2,24; patelas I–IV= 3,27, 2,88, 2,92, 

3,06, palpo= 2,30; tíbias I–IV= 2,59, 2,43, 2,32, 2,59, palpo= 2,17; metatarsos I–IV= 1,61, 1,76, 

1,85, 1,71; tarsos I–IV= 2,02, 2,01, 2,06, 2,07, palpo= 2,23. Abdômen: comprimento 18,41, 

largura 13,01. Fiandeiras: FMP, comprimento 1,94, largura 0,92, separadas 0,30; FLP, 2,40 

basal, 1,14 intermediário, 2,64 distal; larguras 1,52, 1,36, 1,14, respectivamente. 

 Como na fêmea, exceto:  

 Carapaça: 1,06 vezes mais longa do que larga; estrias torácicas discretas, com pêlos finos 

e longos dourados com refelxos esverdeados e pêlos mais grossos e escuros acompanhando as 

estrias torácicas, formando raios. 

 Fóvea: procurva, 1,27. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,14, comprimento 2,30, largura 3,01. Clípeo largura 0,54. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,78, OLA 0,70, OMP 0,31, OLP 0,62, OMA–

OMA 0,41, OMA–OLA 0,51, OMA–OMP 0,13, OLA–OLA 1,94, OLA–OMP 0,68, OMP–OMP 

1,73, OMP–OLP 0,16, OLP–OLP 2,14, OLA–OLP 0,18, OMA–OLP 0,55. Cômoro ocular 1,92 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 1,77 vezes mais longo do que largo. Lábio: comprimento 1,89, largura 2,73, com 

95 cúspides. Sutura lábio-esternal com duas grandes sigilas separadas. 

 Quelícera: segmento basal com 10 e 11 dentes e fileiras de dentículos na promargem. 

Esterno: comprimento 7,49, largura 6,41. Sigilas: três pares, a posterior grande.  

 Pernas: Comprimento da perna IV 1,07 vezes o comprimento da perna I. Tarso IV com 

algumas cerdas esparsas. Metatarsos IV não dividido por uma banda de cerdas.   

 Pêlos urticantes: comprimento 1,1−1,75 e largura 0,0075. Ocupa 2/3 da parte mediana 

posterior do abdômen. 

 Apófise tibial na perna I, centro-prolateral, com base pouco desenvolvida, próxima à 

tíbia, com um único ramo formado por cerdas espiniformes agrupadas (fig. 20e-g). Metatarso I 

passa no lado retrolateral da apófise, quando dobrado. 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 3,80 em vista retrolateral, cerca de 2 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 70o para o lado retrolateral em vista frontal. 

Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,31, medial 0,20, distal 0,10. Tegulum: 

comprimento 2,23, largura 1,62 em vista retrolateral. Protuberância no tegulum pouco 
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desenvolvida. Címbio: com lobos subiguais, lobo prolateral triangular, com protuberância entre 

os lóbulos arredondada e bem desenvolvida, com pequenos espinhos. 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: os juvenis são verde metálicos e 

tem padrão abdominal composto por faixa central longitudinal conectada a faixas laterais, que é 

perdido quando se torna adulto. 

Distribuição: Martinica e Cuba (fig. 65). Diferentemente do que Walckenaer (1837) relata em 

sua descrição, essa espécie não é encontrada na ilha de Guadalupe (P. Marechal, pess. com.). 

Apesar de também terem sido registradas em Cuba, a ocorrência nessa localidade ainda gera 

dúvidas. já esses são os únicos exemplares conhecidos em coleções aracnológicas provenientes 

de Cuba. O registro de Avicularia rutilans, sinônimo-júnior de Gen. nov. 2 versicolor comb. 

nov., em Nova Granada, nome antigo do território da Colômbia, é duvidoso. Não há outros 

registros dessa espécie na Colômbia nem em nenhum país continental. Uma hipótese para 

explicar este registro seria que de que esse exemplar fora apenas dispachado de Bogotá, que nos 

séculos XVIII e XIX era um importante centro comercial sul americano (Bertani et al., 2008), e 

próxima das Antilhas. 

História Natural: Pouco se conhece sobre a história natural dessa espécie. Entretanto esta 

situação deve mudar já que um extenso e detalhado estudo ecológico vem ocorrendo na 

Martinica tendo Gênero novo 2 versicolor comb. nov. como objeto de estudo (P. marechal com. 

pess.). 

Nota: Nesta espécie ocorre uma variante de coloração: na ilha de Martinica foram encontrados 

indivíduos que posuíam os pêlos das pernas de cor vermelho vivo (fig. 46), ao invés de 

possuírem os pêlos das pernas escuros, com iridescência fruta-cor (fig. 47). As duas variedades 

ocorrem conjuntamente em diversas localidades da ilha e se reproduzem entre si  (P. Marechal, 

com. pess.). 

 

 

Gênero novo 3 

 

Diagnose: Machos e fêmeas se distinguem de outras espécies exceto de Gênero novo 2 

versicolor comb. nov. pela presença de pêlos urticantes do tipo II extremamente longos e finos 

(fig. 69). As fêmeas se distinguem das fêmeas de Gênero novo 2 versicolor comb. nov. pela 
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presença de espermateca reta, curta e com lóbulos no ápice. Os machos se distinguem dos 

machos de Gênero novo 2 versicolor comb. nov. pela presença de protuberância pontiaguda 

entre os lobos do címbio (fig. 21e). 

 

Descrição: vide descrição da espécie. 

Espécie-tipo: Gênero novo 3 laeta comb. nov. (C.L. Koch 1842). 

Espécies incluídas: Gênero novo 3 laeta comb. nov. 

Distribuição & Habitat: Porto Rico, Ilhas Virgens e Cuba. 

 

Gênero novo 3 laeta (C.L. Koch 1842) comb.nov. 

Mygale laeta C. L. Koch, 1842: 66, pl. CCCX, f. 732; Ausserer, 1871: 217. 

Mygale caesia C. L. Koch, 1842: 83, f. 744.  

Avicularia laeta: F.O. Pickard-Cambridge, 1886; 744; Petrunkevitch, 1911: 50, 1929: 48, fig. 31; 

Roewer, 1942: 255; Bonnet, 1955: 832; Platnick, 2011.  

Avicularia caesia: Simon, 1892a: 171; Petrunkevitch, 1929b: 51, f. 32-35; Platnick, 2011 

sinônimo novo 

 (Fig. 21a-j, 48, 66, 69) 

 

Material examinado: Síntipos, 1 fêmea e 1 imaturo, Porto Rico, Moritz leg (ZMB 2045) (fêmea 

é designada lectótipo aqui); Porto Rico, Corozal, 1 fêmea, M. Martinez col., 19 Setembro 1994 

(RCW); Porto Rico. Bayamon, 1 macho, 19 Novembro 1932 (AMNH). 

 

Material adicional: PORTO RICO: 1 fêmea, (ZMB 30757); Mayaguez, Tela: Ninguna, 1 

fêmea, A. Ruiz col., 15 Fevereiro 1962 (AMNH); Aibonito, 1 fêmea jovem, 1−3 Junho 1915 ref. 

3553 (AMNH); Corozal, 1 macho, M. Martinez col., 26 Setembro 1994 (RCW); idem, 1 macho, 

mesmo coletor, 17 Setembro 1991 (RCW); idem, 1 macho, mesmo coletor, 21 Setembro 1991 

(RCW); CUBA: 1 fêmea (ZMB 30732); ILHAS VIRGENS: Saint John, Cinnamon Bay trail, 

cerca 700 m, 1 macho jovem, R Zueifel, na floresta, em tronco, durante a noite, 9 Julho 1980 

(AMNH); Saint John, Cinnamon Bay, 1 macho e 1 fêmea, Island Project staff col., 18 Dezembro 

1965 (AMNH). 
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Nota: A série sintípica é contituída de um exemplar em mau estado, do qual não foi encontrada a 

espermateca na região epigástrica (e portanto foi considerado imaturo) e de uma fêmea que não 

estava em bom estado, mas conservava sua espermateca tão característica. Por esse motivo ela 

foi escolhida como lectótipo. Entretanto, devido a seu estado de conservação, outro exemplar foi 

utilizado para redescrever a espécie. A série sintípica de Mygale caesia é composta de 4 

indivíduos bem jovens, com o padrão de 4 faixas escuras de cada lado e uma faixa central 

longitudinal escura no abdômen e que conservam a iridescência verde azulada retratada no 

desenho feito por C.L. Koch (1842). Esse padrão é bem característico de juvenis de várias 

espécies de Aviculariinae.  

Apesar de C.L. Koch (1842) descrever estes indivíduos como pertencentes a uma 

segunda espécie de Mygale para Porto Rico (a primeira era Mygale laeta), é provável que ambas 

sejam uma mesma espécie, sendo M. caesia a forma jovem de M. laeta. Infelizmente, como a 

série sintípca estava em coleção seca, não foi possível verificar a presença dos pêlos urticantes 

do tipo II longos e finos, tão característicos de A. laeta e assim corroborar essa hipótese. 

 

Redescrição: Fêmea RCW. Carapaça: comprimento 16,98, largura 14,82, altura 5.01. Quelícera: 

comprimento 7,55. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 13,84, 8,48, 11,16, 

9,24, 5,44, 48,16. II: 12,68, 7,52, 9,63, 8,80, 4,84, 43,47. III: 11,87, 6,85, 8,75, 8,73, 4,51, 40,71. 

IV: 13,88, 7,54, 11,18, 10,89, 3,92, 47,41. Palpo: 9,55, 5,71, 6,27, ― , 5,97, 27,50. Larguras: 

fêmures I –IV= 3,13, 2,62, 3,08, 3,08, palpo= 2,58; patelas I–IV= 3,16, 2,99, 3,18, 3,01, palpo= 

2,50; tíbias I–IV= 2,45, 2,56, 2,43, 2,73, palpo= 2,01; metatarsos I–IV= 1,98, 1,94, 1,89, 1,87; 

tarsos I–IV= 2,24, 2,07, 2,14, 2,15, palpo= 2,28. Abdômen: comprimento 23,50, largura 17,64. 

Fiandeiras: FMP, comprimento 1,73, largura 0,90, separadas 0,43; FLP, 1,87 basal, 1,67 

mediano, 2,80 distal; larguras 1,30, 1,17, 0,76, respectivamente. 

 Carapaça: 1,15 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa, estrias torácicas 

discretas. 

 Fóvea: profunda, reta, comprimento 2,06. 

 Olhos: cômoro ocular altura 1,07, comprimento 2,43, largura 3,51. Clípeo largura 0,20. 

Fila anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância 

entre eles: OMA 0,80, OLA 0,86, OMP 0,39, OLP 0,65, OMA–OMA 0,60, OMA–OLA 0,51, 

OMA–OMP 0,17, OLA–OLA 2,00, OLA–OMP 0,96, OMP–OMP 1,86, OMP–OLP 0,28, OLP–
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OLP 2,38, OLA–OLP 0,49, OMA–OLP 0,57. Cômoro ocular 1,97 vezes mais largo do que 

longo. 

 Maxila: 1,68 vezes mais longo do que largo. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lira ausente. Lábio: comprimento 2,28, largura 2,73, com 97 cúspides espaçadas 

uma das outras por menos de um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada. 

 Quelícera: rastelo ausente; segmento basal com 12 dentes e fileiras de dentículos na 

promargem. Esterno: comprimento 8,34, largura 6,71. Sigilas: três pares, a posterior elipsoidal, 

em um ângulo de 45°, menos de um diâmetro da margem; mediana fusiforme, encostada na 

margem; sigilas anteriores não visíveis. 

 Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 0,98 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótria clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Coxas das pernas: sem cerdas 

estridulatórias ou outras cerdas modificadas. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente escopulados. IV 

dividido por fileiras de cerdas. Metatarsos I–II inteiramente escopulados; III em 1/2 distal; IV, 

em 1/2 distal. IV divididos por uma banda larga de cerdas. Pêlos das escópulas mais longos nas 

áreas laterais do tarso e metatarso, dando aspecto espatulado aos artículos. Espinhos ausentes. 

Garras: GTI ausentes; GTS sem dentículos  

 Pêlos urticantes: Tipo II no dorso do abdômen; comprimento 1,18−1,95 e largura 

0,005−0,0075 (fig. 69). Ocupa 1/3 da parte posterior do abdômen. 

 Espermateca: duas espermatecas curtas, retas, com ápice contendo dois lobos (fig. 21i-j).  

 Coloração: Carapaça castanha com pêlos dourados. Pêlos em volta da carapaça de mesma 

cor. Coxa, lábio, esterno e maxilas castanhos, um pouco mais escuro que ventre do fêmur. Pêlos 

das pernas finos e curtos dourado com iridescência esverdeada e pêlos longos castanho-escuros, 

que vão ficando mais claros gradativamente até as pontas; sem pontas esbranquiçadas. Anéis das 

patelas, tíbias e metatarsos esbranquiçados. Tufo subungueal castanho claro. Tarsos com faixa 

em forma de “U” alaranjada. Abdômen com pêlos longos castanho-dourados, entremeados por 

pêlos de base escura que vão ficando gradativamente mais claros (fig. 48). Ventre do abdômen 

castanho. 

 

Macho 

Descrição: AMNH. Carapaça: comprimento 10,22, largura 8,86, altura 3,05. Quelícera: 

comprimento 2,96. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 11,12, 5,80, 9,30, 8,75, 
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4,43, 39,40. II: 10,20, 5,03, 8,86, 8,01, 4,77, 36,87. III: 9,20, 4,14, 7,14, 7,91, 4,06, 32,45. IV: 

10,57, 4,85, 9,54, 9,48, 4,30, 38,74. Palpo: 6,68, 3,90, 5,01, ― , 1,76, 17,35. Larguras: fêmures I 

–IV= 1,94, 1,80, 1,77, 1,90, palpo= 1,53; patelas I–IV= 1,69, 1,75, 1,72, 1,70, palpo= 1,38; tibias 

I–IV= 1,53, 1,35, 1,41, 1,40, palpo= 1,42; metatarsos I–IV= 1,16, 1,01, 1,02, 1,08; tarsos I–IV= 

1,16, 1,07, 1,27, 1,27, palpo= 1,29. Abdômen: comprimento 9,79, largura 6,92. Fiandeiras: FMP, 

comprimento 0,92, largura 0,41, separadas 0,18; FLP, 1,47 basal, 0,80 intermediário, 1,56 distal; 

larguras 0,78, 0,68, 0,48, respectivamente. 

 Como na fêmea, exceto:  

 Carapaça: 1,15 vezes mais longa do que larga; estrias torácicas visíveis Fóvea: 1,02. 

 Olhos: cômoro ocular altura 0,73, comprimento 1,65, largura 2,16. Clípeo ausente. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0,61, OLA 0,61, OMP 0.27, OLP 0.48, OMA–

OMA 0.31, OMA–OLA 0.25, OMA–OMP 0.11, OLA–OLA 1,27, OLA–OMP 0,72, OMP–OMP 

1,17, OMP–OLP 0,07, OLP–OLP 1,67, OLA–OLP 0.24, OMA–OLP 0.37. Cômoro ocular 2.11 

vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 1,90 vezes mais longo do que largo. Lábio: comprimento 1,22, largura 1,45, com 

105 cúspides espaçadas uma das outras por cerca de um diâmetro, na metade anterior.  

 Quelícera: segmento basal com 8 e 9 dentes e fileiras de dentículos na promargem.. 

Esterno: comprimento 4,94, largura 3,73. Sigilas: três pares, a posterior redonda, menos de um 

diâmetro da margem; anterior não visível. 

 Pernas: Metatarsos III escopulado em 2/3 distal; IV, em 1/2 distal. 

 Pêlos urticantes: comprimento 1,19−1,55 e largura 0,0075−0,001. 

 Apófise tibial na perna I, centro-prolateral, com base pouco desenvolvida, com um único 

ramo formado por cerdas espiniformes agrupadas. Metatarso I passa no lado retrolateral da 

apófise, quando dobrado (fig. 21f-h). 

 Palpo: êmbolo fino, comprimento 2,12 em vista retrolateral, cerca de 2 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de aproximadamente 40o para o lado retrolateral em vista frontal. 

Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,25, medial 0,15, distal 0.05. Tegulum: 

comprimento 1,21, largura 0,99 em vista retrolateral. Tegulum com protuberância pouco 

desenvolvida. Címbio: com lobos subiguais, lobo prolateral triangular, com protuberância 

triangular com ponta mais quitinizada coberta de pequenos espinhos entre os lóbulos. 
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Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: Jovens possuem coloração verde 

metálica muito intensa e abdômen com faixa longitudinal central preta conectada a faixas 

laterais. Quando adultos, perdem esse padrão no abdômen. C.L. Koch (1842) considerou que os 

juvenis eram uma espécie diferente de M. laeta, que ele havia descrito anteriormente nesse 

mesmo trabalho.  

Distribuição: Porto Rico, Ilhas Virgens e Cuba (fig. 66). 

História Natural: Petrunkevitch (1929) menciona que as três fêmeas que capturou em Porto 

Rico foram achadas em seus refúgios entre folhas de bromélias. O autor também menciona que o 

refúgio feito por exemplares desta espécie é semelhante ao refúgio feito por espécies de 

Avicularia: um denso tubo de seda, que pode ser encontrado tanto entre folhas como em paredes 

de construções humanas. 

 

 

Gênero novo 4 

 

Descrição: Carapaça mais longa do que larga, região cefálica moderadamente elevada. Estrias 

torácias não conspícuas. Fóvea rasa e reta. Quelícera sem rastelo. Cômoro ocular distinto, mais 

largo do que longo. Fileira ocular anterior procurva e posterior ligeiramente recurva (Gênero 

novo 4 diversipes comb. nov.) ou recurva (outras espécies). Lábio subquadrado, mais largo do 

que longo, com 30-130 cúspides concentradas no terço anterior. Maxila subretangular, com 100-

200 cúspides no ângulo interno. Lira ausente. Esterno mais longo do que largo. Ângulo posterior 

do esterno agudo, sem separar as coxas IV. Pêlos das escópulas mais longos nas áreas laterais do 

tarso e metatarso, dando aspecto espatulado aos artículos. Espinhos ausentes. GTI ausentes; GTS 

sem dentículos. Fêmur IV sem escópula retrolateral. Escópula do metatarso IV dividido por 

cerdas. Tricobótrias nos 2/3 distais dos tarsos. Pêlo urticante do tipo II no dorso do abdômen. 

Cerdas estridulatórias ausentes. Clípeos ausentes em machos. Apófise tibial nas pernas I e II dos 

machos ausente. Bulbo globoso, com protuberância pouco desenvolvida no tegulum (Gênero 

novo 4 sooretama comb. nov.) ou sem protuberância (outras espécies). Êmbolo fino, longo, de 

2,5 (Gênero novo 4 sooretama comb. nov. e Gênero novo 4 gamba comb. nov.) a mais de 4 

vezes (Gênero novo 4 diversipes comb. nov.) maior do que a largura do tegulum, sem quilhas, 

curvado retrolateralmente a 180º (Gênero novo 4 diversipes comb. nov.) ou 60º (demais 
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espécies). Címbio com lobos subiguais, subtriangular, com protuberância entre os lobos (Gênero 

novo 4 diversipes comb. nov.) ou sem (demais espécies). Espermateca curvada em forma de 

“M”, longas (Gênero novo 4 sooretama comb. nov. e Gênero novo 4 gamba comb. nov.) ou 

extremamente longas (Gênero novo 4 diversipes comb. nov.), com lóbulos no ápice (Gen nov 4 

sooretama comb. nov.) ou sem (as demais espécies). Juvenis com colorido geral verde metálico; 

abdômen com faixa longitudinal verde escuro com bordas em ziguezague na qual se encontra 

uma longa mancha da mesma cor que a lateral do abdômen e quatro faixas transversais verdes 

escuras de cada lado conectadas à faixa longitudinal central. 

 

Diagnose: Os machos das espécies desse gênero diferem dos machos das espécies de outros 

gêneros, execeto de machos das espécies de Gênero 1, pela presença de pêlos urticantes do tipo 

II e pela ausência de apófise tibial na perna I. De Gênero 1 difere pela presença de artículo apical 

das fiandeiras posteriores longos e de aspecto digitiforme. As fêmeas das espécies do gênero se 

diferenciam das demais pela presença de abdômen com quatro faixas transversais conectadas a 

faixa longitudinal preta com bordas em ziguezague na qual se encontra uma longa mancha 

vermelha (Gênero novo 4 sooretama comb. nov. e Gênero novo 4 gamba comb. nov.) ou pela 

presença de espermateca extremamente longa e curvada em forma de “M” (Gênero novo 4 

diversipes comb. nov.). 

 

Espécie-tipo: Gênero novo 4 sooretama comb. nov. (Bertani & Fukushima 2009). 

Espécies incluídas: Gênero novo 4 diversipes comb. nov., Gênero novo 4 sooretama comb. 

nov., Gênero novo 4 gamba comb. nov. 

Distribuição e Habitat: Mata Atlântica, da Bahia até o sudoeste do Rio de Janeiro (apêndice A, 

fig. 17). 

 

Chave para espécies do Gênero novo 4 

 

Machos 

1. Comprimento do êmbolo mais de 4 vezes a largura do tegulum........ Gênero novo 4 diversipes 

comb. nov. 

─ Comprimento do êmbolo de 2,5 a 3,5 vezes a largura do tegulum............................................. 2  
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2. Abdômen com faixa central longitudinal preta ............... Gênero novo 1 sooretama comb. nov. 

─ Abdômen com faixa central longitudinal vermelha ............ Gênero novo 4 gamba comb. nov. 

 

Fêmeas 

1. Espermateca longa, com parte distal quase alcançando a base........... Gênero novo 4 diversipes 

comb. nov. 

─  Espermateca curta ..................................................................................................................... 2 

2. Espermateca com lóbulos no ápice ................................. Gênero novo 4 sooretama comb. nov. 

─ Espermateca sem lóbulos no ápice ........................................ Gênero novo 4 gamba comb. nov. 

 

 

Gênero novo 4 sooretama  (Bertani & Fukushima 2009) comb. nov. 

Avicularia sooretama Bertani & Fukushima, 2009: 29, fig. 5-8, 17, Apêndice II, fig. B1-B4; 

Platnick, 2011. 

(Fig. 22c, Apêndice A, fig. 5-8, 17, Apêndice II, fig. B1-B4) 

 

Diagnose: O macho dessa espécie se assemelha aos machos de Gênero novo 4 diversipes comb. 

nov. e Gênero novo 4 gamba comb. nov. pela ausência de apófise tibial. Difere de Gênero novo 

4 diversipes comb. nov. pelo êmbolo sendo duas a três vezes mais longo que o tegulum, com 

uma curvatura de menos de 90º (apêndice A, fig. 5-7.); difere dos machos de Gênero novo 4 

gamba comb. nov. pela presença de uma faixa longitudinal preta na região dorsocentral do 

abdômen, que é vermelho (apêndice A, fig. B1). A fêmea se assemelha a Gênero novo 4 gamba 

comb. nov. por reter características juvenil de padrão de coloração no abdômen (apêndice A, fig. 

B3) e pelo formato da espermateca (apêndice A, fig. 8). Pode ser diferenciado das fêmeas de 

Gênero novo 4 gamba comb. nov. pela espermateca com ápice multilobular (apêndice A, fig. 8) 

e uma única mancha vermelha dentro da mancha central longitudinal preta no dorso do abdômen 

(apêndice A, fig. B2).  

 

Material examinado: Holótipo macho, Brasil; Espírito Santo, Reserva Biológica de Sooretama 

[18º59’S 40º07’O], a noite, AMNRJ, 18 Outubro 2006 (MNRJ 18435); parátipo fêmea, Brasil, 
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Espírito Santo, Pinheiros, Reserva Biológica Córrego do Veado (18º37’0.16"S 40º14’1.60"O), 

71 m a.n.m., AMNRJ, 22 Outubro 2005 (MNRJ 12930). 

 

Material adicional examinado: BRASIL: Bahia: Itamaraju [17º03’ S, 39º2’ O ], Fazenda Pau 

Brasil, CEPLAC, R 3000, 1 fêmea, 22 Dezembro 1969 (MNRJ 12920); zona de Itamaraju 

[17º03’ S, 39º32’ O] ou Fazenda Furtado, Prado, CEPLAC, R 3049, 1 macho jovem,, 2 imaturos 

(MNRJ 13798); Prado, CEPLAC, R 3134, 1 macho (MNRJ 13791); Teixeira de Freitas [17º31’ 

S, 39º44’ O], 1 macho Cooperativa Agrícola de Cotia, Abril 1981 (IBSP 4680); Una, Reserva 

Biológica do Una [15º09’ S, 39º 02’ O], no chão da floresta, 1 macho, A.D. Brescovit & R. 

Bertani, Abril 1998 (IBSP 9714); 1 fêmea jovem, mesmos coletores, 13 Abril 1998(IBSP 8066); 

Espírito Santo: Conceição da Barra [18º35’ S, 39º43’ O], Floresta Nacional de Rio Preto, 1 

fêmea, U. Caramaschi & H. D. Niemeyer col., 27–31 Janeiro 1998 (MNRJ 12949); Linhares [19º 

6’ S, 39º 56’ O], Reserva Natural da Companhia Vale do Rio Doce, 1 fêmea jovem, A.D. 

Brescovit et al. (IBSP 8600); Linhares, Floresta Nacional de Goytacazes [19º 26’ S, 40º 04’ O], à 

tarde, 1 fêmea jovem, 25 Outubro 2005 (MNRJ 12915); Pinheiros [18º 20’ S, 40º 08’ O], 

Reserva Biológica Córrego do Veado (18º37’0.16"S 40o 14’1.60"O), 71 m a.n.m.., 2 fêmeas 

jovens (MNRJ 12917); 1 fêmea (MNRJ 12954); 1 macho jovem (MNRJ 12916), AMNRJ, 12–26 

Outubro 2005; Sooretama, Reserva Biológica de Sooretama [19°00' S 40°07' O], estrada do 

Paraisópolis, durante o dia, 1 imaturo, AMNRJ, 19 Abril 2006 (MNRJ 18436); Rio de Janeiro: 

Itatiaia [22º 19’ S, 44º35’ O], Parque Nacional de Itatiaia, Casa do Lago Azul, 780 m a.n.m., 1 

fêmea, 30 Maio 1956 (IBSP 3478). 

 

Descrição: Holótipo macho MNRJ 18435. Carapaça comprimento 10.8, largura 9.0 largura, 

altura 3,93. Quelícera comprimento 4.7. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 

11.8, 5.9, 10.6, 9.5, 5.3, 43.1. II: 10.6, 5.4, 9.2, 8.5, 4.5, 38.2. III: 9.8, 4.2, 7.7, 8.5, 4.1, 34.3. IV: 

12.3, 5.2, 11.6, 11.8, 4.3, 45.2. Palpo: 6.4, 3.5, 4.7, –, 1.6, 16.2. Larguras: fêmures I–IV=1.9, 2.0, 

2.1, 1.9, palpo=1.5; patelas I–IV=1.5, 1.9, 2.0, 2.0, palpo=1.7; tíbias I–IV=1.4, 1.4, 1.6, 1.8, 

palpo=1.5; metatarsos I–IV=1.2, 1.1, 1.0, 1.1; tarsos I–IV=1.1, 1.2, 1.1, 1.0, palpo=1.3. 

Abdômen comprimento 10.3, largura 6.2. Fiandeiras: FPS, comprimento 1.2, largura 0.5, 0.1 

separadas; FLP, 1.1 basal, 0.8 mediana, 2.0 distal; larguras 0.9, 0.8, 0.6, respectivamente. 
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Carapaça: 1.2 vezes mais longa do que larga; região cefálica moderadamente levantada, 

estrias torácicas não conspícuas..  

Fóvea rasa, reta, comprimento 1,0. 

Olhos: cômoro ocular alto comprimento 1,8, largura 2.3, altura 1,15. Fileira anterior 

procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0.66, 

OLA 0.53, OMP 0.21, OLP 0.41, OMA–OMA 0.42, OMA–OLA 0.34, OMA–OMP 0.11, OLA–

OLA 1.48, OLA–OMP 0.48, OMP–OMP 1.39, OMP–OLP 0.02, OLP–OLP 1.78, OLA–OLP 

0.33, OMA–OLP 0.30. Cômoro ocular: 2,10 vezes mais largo do que longo.  

Maxila: 1,65 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100─200 espalhadas pela borda 

interna. Lábio: comprimento 1.2, largura 1.5, com cerca de 130 cúspides espaçadas por mais de 

um diâmetro no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, com duas grandes sigilas 

ligeiramente separadas. 

Quelícera: segmento basal com 9 dentes e fileiras de dentículos na promargem.  

 Esterno: comprimento 5,4, largura 4,1. Sigilas: não visíveis. 

Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,05 vezes comprimento da perna 

I. Tricobótria clavadas: em ½ distal do tarso I e 2/3 distal dos tarsos II–IV. Escópula: Tarsos I–III 

inteiramente escopulados, IV dividido por banda larga de cerdas. Metatarsos I–II inteiramente 

escopulados; III–IV em 2/3 distal. IV divididos por uma banda larga de cerdas.  

Pêlos urticantes: Não foi possível verificar o tamanho dos pêlos nem sua distribuição pelo 

abdômen. 

Palpo: êmbolo fino, comprimento 2,04 em vista retrolateral, 2,5 vezes mais longo que o 

tegulum, com curvatura de cerca de 60º para o lado retrolateral em vista frontal (apêndice A, fig. 

5-7). Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,31, medial 0,16, distal 0,06. 

Tegulum: comprimento 1,68, largura 0,83 em vista retrolateral. Com protuberância discreta 

redonda no tegulum.  

Coloração: carapaça castanha escura bordeada com pêlos castanho-claros, todas as pernas 

e pedipalpos dorsalmente castanho escuro, fêmures mais escuros. Todos os apêndices e carapaça 

cobertos com pêlos castanho-claros com iridescência rósea. Esterno, lábio, maxilas, coxas e 

ventre das pernas castanhos. Anéis na parte distal dos fêmures, tíbias e metatarsos róseos. Pêlos 

avermelhados e uma faixa preta larga sobre a região central da parte dorsal do abdômen 

(apêndice A, fig. B1). 
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Descrição: Parátipo fêmea MNRJ 12930. Carapaça comprimento 10.5, largura 8.8, altura 2,54. 

Quelícera comprimento 4.7. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 8.1, 5.0, 6.1, 

5.0, 3.6, 27.8. II: 7.4, 4.7, 5.9, 4.8, 3.6, 26.4. III: 6.6, 3.9, 5.1, 4.7, 3.5, 23.8. IV: 9.0, 4.7, 7.5, 6.9, 

3.9, 32.0. Palpo: 5.4, 3.5, 3.4, –, 3.9, 16.2. Larguras: fêmures I–IV=1.8, 1.6, 2.2, 1.8, palpo=1.3; 

patelas I–IV=2.0, 1.9, 1.9, 2.0, palpo=1.6; tíbias I–IV=1.8, 1.7, 1.8, 2.0, palpo=1.7; metatarsos I–

IV=1.6, 1.4, 1.4, 1.4; tarsos I–IV=1.6, 1.5, 1.4, 1.4, palpo=1.7. Abdômen comprimento 11.5, 

largura 8.4. Fiandeiras: FMP, comprimento 1.3, largura 0.6, 0.1 separadas; FLP, 2.0 basal, 1.2 

mediana, 2.3 distal; larguras 1.2, 1.0, 0.8, respectivamente. 

Como no macho, exceto: 

Carapaça: 1.2 vezes mais longa do que larga.  

Fóvea: comprimento 1.6. 

Olhos: cômoro ocular comprimento 1,7, largura 2.3, altura 0,74. Tamanho dos olhos e 

distância entre eles: OMA 0.66, OLA 0.53, OMP 0.21, OLP 0.41, OMA–OMA 0.42, OMA–

OLA 0.34, OMA–OMP 0.11, OLA–OLA 1.48, OLA–OMP 0.48, OMP–OMP 1.39, OMP–OLP 

0.02, OLP–OLP 1.78, OLA–OLP 0.33, OMA–OLP 0.30. Cômoro ocular: 2,0 vezes mais largo 

do que longo. 

Maxila: 1,6 vezes mais longa do que larga. Lábio: comprimento 1.2, largura 2,0, com 35 

cúspides espaçadas por mais de um diâmetro no terço anterior. Sutura lábio-esternal sem sigilas 

visíveis. 

Quelícera: segmento basal com 12 dentes e fileiras de dentículos na promargem.  

 Esterno: comprimento 5,0, largura 4,1.  

Pernas: tricobótrias clavadas em 2/3 distal dos tarsos I–IV. Metatarsos III–IV 

escopulados em 2/3 distal. 

Genitália: Duas espermatecas, o terço basal curvado para o lado externo em um ângulo de 

90o, possuindo dobras em dois terços distais e terminando em um ápice multilobular (apêndice 

A, fig. 8).  

Coloração: carapaça marrom bordeada com pêlos castanhos-claro; todas as pernas e 

pedipalpos dorsalmente marrons com pêlos castanho claro com iridescência rósea. Esterno, lábio, 

maxilas, coxas e ventre das pernas marrom. Anéis distais dos fêmures, tíbias e metatarsos róseos. 

Abdômen dorsal castanho claro, com faixa larga central longitudinal preta, com bordas em 
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ziguezague, na qual há uma mancha vermelha na metade posterior e três faixas pretas bem 

definidas de cada lado, conectadas a faixa central (apêndice A, fig. B2).  

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: Apesar de terem sido examinados 

poucos exemplares em diferentes estágios de vida, a variação ontogenética do padrão de 

coloração abdominal de Gênero novo 4 sooretama comb. nov. parece ser bem similar ao de 

Gênero novo 4 diversipes comb. nov. e Gênero novo 4 gamba comb. nov.. A principal diferença 

é que, nos filhotes, a mancha central no dorso do abdômen não alcança a porção mais anterior do 

mesmo (apêndice A, fig. B3), com nas duas outras espécies. A ausência de marcas laranjas nos 

tarsos e metatarsos tanto em juvenis maiores como nos adultos é outra diferença em relação a 

Gênero novo 4 diversipes comb. nov.. Machos adultos de Gênero novo 4 sooretama comb. nov. 

têm iridescência rósea por todo o corpo e apresentam uma faixa longitudinal central preta sobre o 

abdômen vermelho. Fêmeas adultas de Gênero novo 4 sooretama comb. nov. retem o padrão de 

coloração de juvenis. 

Distribuição: Brasil, extremo sul da Bahia até o sudeste do Rio de Janeiro (apêndice A, fig. 17). 

História Natural: O exemplar coletado na Reserva Biológica de Sooretama foi encontrado 

andando sobre folhas e sobre um tronco de árvore durante a noite (R. Nagahama, com. pess.) 

 

Gênero novo 4 gamba (Bertani & Fukushima 2009) comb. nov. 

Avicularia gamba Bertani & Fukushima, 2009: 32, fig. 9-12, 16-17, Apêndice III, fig C1-C6; 

Platnick, 2011. 

(Fig. 22b, Apêndice A, fig. 9-12, 16-17, Apêndice III, fig C1-C6) 

 

Diagnose: O macho se assemelha aos machos de Gênero novo 4 diversipes comb. nov. e Gênero 

novo 4 sooretama comb. nov. pela ausência de apófise tibial na perna I. Pode ser diferenciado de 

Gênero novo 4 diversipes comb. nov. por apresentar êmbolo cerca de 3,5 vezes mais longo do 

que o tegulum, com uma curvatura menor que 180º (apêndice A, fig. 9-11) e de Gênero novo 4 

sooretama comb. nov. pela presença de faixa vermelha no abdômen. A fêmea se assemelha às de 

Gênero novo 4 sooretama comb. nov. por reter características de coloração de jovem no 

abdômen (apêndice A, fig.C1-C5) e pelo formato da espermateca (apêndice A, fig. 12). A fêmea 

se diferencia pela espermateca com uma constrição na base, suavemente curvada para fora e 

ápice arredondado. Ambos os sexos podem ser também diferenciados de Gênero novo 4 
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diversipes comb. nov. e Gênero novo 4 sooretama comb. nov. por possuírem a perna I 

ligeiramente mais longa que a perna IV, ao invés da perna I ligeiramente mais curta que a perna 

IV. 

 

Material examinado: Holótipo macho, Brasil, Bahia, Elísio Medrado, RPPN Jequitibá 

(12°52'3.20'' S, 39°28'9.09" O), R. Bertani, C.S. Fukushima & R.H. Nagahama, 7 Outubro 2007, 

coletado à noite, imaturos encontrados dentro de um refúgio feito de seda e folhas, mantidos em 

cativeiro até Junho 2009 (MZSP 31115); parátipo fêmea, mesma data e coletores (MZSP 31116). 

 

Material adicional examinado: mudas de espécimens vivos mantidos em cativeiro. 

 

Descrição: Holótipo macho MZSP 31115. Carapaça comprimento 7.3, largura 6.9, altura 1,80. 

Quelícera comprimento 2.1. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 9.3, 4.6, 7.8, 

7.6, 4.0, 33.3. II: 8.5, 3.8, 7.1, 5.9, 3.8, 29.1. III: 7.0, 3.3, 5.9, 6.2, 3.3, 25.7. IV: 9.1, 3.9, 8.4, 8.4, 

3.1, 32.9. Palpo: 5.2, 3.1, 4.0, –, 1.6, 13.9. Larguras: fêmures I–IV= 1.2, 1.3, 1.6, 1.5, palpo= 1.0; 

patelas I–IV= 1.2, 1.2, 1.3, 1.3, palpo= 1.0; tíbias I–IV= 1.0, 0.9, 1.0, 1.2, palpo= 1.2; metatarsos 

I–IV= 0.8, 0.7, 0.8, 0.7; tarsos I–IV= 0.9, 0.8, 0.9, 0.9, palpo= 1.2. Abdômen comprimento 8.2, 

largura 6.1. Fiandeiras: FMP, comprimento 0.6, largura 0.4, 0.1 separadas; FLP, 1.3 basal, 0.9 

mediana, 1.5 distal; larguras 0.9, 0.8, 0.6, respectivamente. 

Carapaça: 1.1 vezes mais longa do que larga; região cefálica moderadamente levantada, 

estrias torácicas conspícuas.  

Fóvea rasa, reta, comprimento 1,0. 

Olhos: cômoro ocular alto comprimento 1,2, largura 1,9, altura 0,86. Fileira anterior 

procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0.52, 

OLA 0.58, OMP 0.15, OLP 0.51, OMA–OMA 0.33, OMA–OLA 0.27, OMA–OMP 0.08, OLA–

OLA 1.27, OLA–OMP 0.58, OMP–OMP 1.17, OMP–OLP 0.03, OLP–OLP 1.50, OLA–OLP 

0.23, OMA–OLP 0.35. Cômoro ocular: 2,10 vezes mais largo do que longo 

Maxila: 1,76 vezes mais longa do que larga. Cúspides: cerca de 100 espalhadas pela 

borda interna. Lábio: comprimento 1.0, largura 1.4, com cerca de 90 cúspides espaçadas por 

mais de um diâmetro no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, com duas grandes 

sigilas 
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Quelícera: segmento basal com 9 dentes e fileiras de dentículos na promargem.  

 Esterno: comprimento 3,9, largura 3,3. Ângulo posterior agudo, sem separar as coxas IV. 

Sigilas: não visíveis. 

Pernas: Fórmula: I=IV II III. Comprimento da perna IV 0,99 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótria clavadas: em 2/3 distal do tarso I–IV. Escópula: Tarsos I–II inteiramente 

escopulados, III com cerdas esparsas e IV dividido por banda larga de cerdas. Metatarsos I–II 

escopulados em 4/5 distais; III em 2/3 distal e IV em 1/3 distal. IV divididos por uma banda 

larga de cerdas.  

Pêlos urticantes: Não foi possível verificar seu tamanho e dis distribuição no abdômen. 

Palpo: êmbolo fino, longo, com uma curva abrupta para o lado retrolateral no terço 

apical, comprimento 1,31 em vista retrolateral, 2,5 vezes mais longo que o tegulum, com 

curvatura de cerca de 60º para o lado retrolateral em vista frontal (apêndice A, fig. 9-11). 

Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,28, medial 0,15, distal 0,05. Tegulum: 

comprimento 1,13, largura 0,61 em vista retrolateral. Sem protuberância no tegulum. Címbio: 

sem protuberância entre os lobos. 

Coloração: carapaça castanho escura bordeada por pêlos castanho claros; todas as pernas 

e pedipalpos dorsalmente castnaho escuro. Todos os apêndices e carapaça coberta por pêlos 

castanho-claros com iridescência rósea. Todos os tarsos com uma faixa central laranja. Esterno, 

lábio, maxilas, coxas e pernas ventralmente castanhas. Anéis distais dos fêmures, tíbias e 

metatarsos róseos. Abdômen dorsalmente marrom, com uma larga faixa central vermelha com 

pêlos alaranjados (apêndice A, fig.C1). 

 

Descrição: Parátipo fêmea MZSP 31116. Carapaça comprimento 7.5, largura 6.8, altura 

2,50. Quelícera comprimento 3.9.Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 6.2, 4.0, 

5.1, 4.5, 2.8, 22.6. II: 5.6, 3.6, 4.4, 3.9, 2.8, 20.3. III: 4.8, 2.9, 3.6, 3.6, 2.5, 17.4. IV: 5.9, 3.4, 5.3, 

4.8, 2.7, 22.1. Palpo: 4.4, 2.7, 2.8, –, 3.2, 13.1. Larguras: fêmures I–IV= 1.5, 1.4, 1.4, 1.4, palpo= 

1.2; patelas I–IV= 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, palpo= 1.2; tíbias I–IV= 1.4, 1.4, 1.3, 1.3, palpo= 1.2; 

metatarsos I–IV= 1.2, 1.2, 1.1, 0.9; tarsos I–IV= 1.4, 1.3, 1.3, 1.3, palpo= 1.4. Abdômen 

comprimento 9.3, largura 6.8. Fiandeiras: FMP, comprimento 1.1, largura 0.5, 0.3 separadas; 

FLP, 1.5 basal, 0.9 medianas, 1.5 distal; larguras 1.1, 0.8, 0.6, respectivamente. 
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Carapaça: 1.1 vezes mais longa do que larga; região cefálica moderadamente levantada, 

estrias torácicas conspícuas. 

Fóvea rasa, reta, comprimento 1,1. 

Como no macho, exceto: 

Olhos: cômoro ocular alto comprimento 1,2, largura 2,1, altura 0,82. Tamanho dos olhos 

e distância entre eles OMA 0.55; OLA 0.47; OMP 0.25; OLP 0.38; OMA–OMA 0.32; OMA–

OLA 0.21; OMA–OMP 0.14; OLA–OLA 1.24; OLA–OMP 0.43; OMP–OMP 1.11; OMP–OLP 

0.05; OLP–OLP 1.44; OLA–OLP 0.33; OMA–OLP 0.39. Cômoro ocular: 1,7 vezes mais largo 

do que longo.  

Maxila: 1,7 vezes mais longa do que larga. Lábio: comprimento 1.1, largura 1.6, com 

cerca de 100 cúspides espaçadas por mais de um diâmetro no terço anterior.  

Quelícera: segmento basal com 9 dentes do lado direito e 10 no esquerdo, ambos os lados 

com fileiras de dentículos na promargem.  

 Esterno: comprimento 4,1, largura 3,3.  

Pernas: Comprimento da perna IV 0,98 vezes o comprimento da perna I. Escópula: 

Tarsos I–III inteiramente escopulados, IV dividido por banda larga de cerdas. Metatarsos III 

escopulado em 1/2 distal e IV em 1/4 distal. IV divididos por uma banda larga de cerdas.  

Pêlos urticantes: não foi possível verificar seu tamanho e dis distribuição no abdômen. 

Genitália: Duas espermatecas grandes, com uma constricção na base, suavemente 

curvadas para for a e terminando em um ápice arredondado (apêndice A, fig. 12). 

Coloração: carapaça castanha bordeada com pêlos castanho-claros, todas as pernas e 

pedipalpos dorsalmente castanhos, com pêlos castanho-claros com iridescência rósea e azulada. 

Todos os tarsos com uma marca laranja em forma de U. Esterno, lábio, maxila, coxas e ventre 

das pernas castanhos, com pêlos esbranquiçados nas pontas. Anéis distais dos fêmures, tíbias e 

metatarsos rosados. Abdômen castanho claro, com iridescência rosada no dorso e coberto com 

pêlos longos vermelhos. Padrão abdominal dorsal: grande faixa longitudinal central preta, com 

bordas em ziguezague, com 3 manchas vermelhas. Mancha mais posterior maior do que as duas 

anteriores; a faixa central longitudinal fundida com as três faixas laterais pretas de cada lado 

(apêndice A, fig. C2). 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: O padrão de coloração dos 

imaturos e dos juvenis pequenos é muito similar aos dos indivíduos de Gênero novo 4 gamba 
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comb. nov., Gênero novo 4 diversipes comb. nov. e Gênero novo 4 sooretama comb. nov. 

Filhotes têm o dorso do abdômen com uma faixa longitudinal verde escura com uma mancha 

central longa da mesma cor que a lateral do abdômen (verde amarelado claro). Três faixas 

transversais bem-definidas se conectam a faixa longitudinal (apêndice A, fig. C1-C5). 

Exemplares ligeiramente maiores retem o padrão verde metálico, porém em tom mais escuro, 

principalmente no centro da carapaça. Alguns pêlos mais claros podem ser vistos na lateral da 

carapaça, contrastando com a área central mais escura. No dorso do abdômen, a faixa 

longitudinal tem bordas em ziguezague; tanto as faixas longitudinais como transversal se tornam 

mais escuras e a mancha dentro da mesma se torna castanho amarelado. A parte anterior da faixa 

contém duas pequenas manchas. Em estágios maiores, o padrão azul esverdeado metálico ainda é 

evidente. A carapaça é da mesma cor que as pernas. A faixa longitudinal preta no abdômen, com 

pontas em ziguezague, contrasta com as 3 manchas vermelhas que estão dentro dela. As faixas 

transversas são agora pretas e conspícuas. Nas fêmeas adultas, o padrão de coloração abdominal 

ainda persiste. O tarso de todos os apêndices possui uma área me forma de U, laranja; todas as 

pernas e pedipalpo têm pêlos longos castanho-claros com iridescência rósea e azul. O macho 

adulto tem carapaça marrom escura, todos os apêndices e carapaça com pêlos castanho-claros 

com iridescência rósea, todos os tarsos com uma faixa central laranja, abdômen castanho-claro 

com pêlos alaranjados e uma faixa longitudinal vermelho vivo na região dorso-central (apêndice 

A, fig. C1). 

Distribuição: conhecida apenas para a localidade tipo, Elísio Medrado, Bahia, Brasil (apêndice 

A, fig. 17). 

História Natural: Todos os exemplares foram encontrados na RPPN Jequitibá, em Elísio 

Medrado, Bahia durante coletas noturnas. Os animais estavam na entrada de seu refúgio 

construído na vegetação. Os refúgios eram construídos com diferentes tipos de plantas e sua 

distância do solo variava de poucos centímetros, no caso dos refúgios em grama (Poaceae), até 

2m do chão (refúgios contruídos em árvores). Estes exemplares foram coletados numa área 

restrita da RPPN, totalizando menos de 100m em linha reta numa mesma trilha. Nessa mesma 

trilha foi achada uma fêmea de Gênero novo 4 diversipes comb. nov. andando em cima de um 

tronco. 
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Gênero novo 4 diversipes (C. L. Koch 1842) comb. nov. 

Mygale diversipes C. L. Koch, 1842: 65, pl. CCCX, f. 731. 

Eurypelma diversipes: C. L. Koch, 1850: 73; Simon, 1864: 67, 1892: 172; Ausserer, 1871: 202;         

Roewer, 1942: 239; Roewer, 1955: 1595; Bonnet, 1955: 1831; 1957: 2990. 

Avicularia diversipes: F. O. P.─Cambridge, 1896: 744; Bertani & Fukushima, 2009: 26 (fig. 1-4, 

13-15, 17, Apêndice I, fig. A1-A6); Platnick 2011. 

(Fig. 22 c, Apêndice A fig. 1-4, 13-15, 17 e Apêndice I, fig. A1-A6) 

 

Diagnose: A fêmea difere de todas as outras fêmeas por apresentar duas espermatecas 

extremamente longas e curvadas, em forma de “M”, com a parte distal quase alcançando a base 

(apêndice A, fig. 4). O macho da espécie se assemelha aos de Gênero novo 4 sooretama comb. 

nov. e Gênero nov 4 gamba comb. nov. pela ausência de apófise tibial na perna I. Entretanto, ele 

se distingue pela presença de palpos com êmbolos extremamente longos e curvados, com cerca 

de mais de 4 vezes o tamanho do tegulum (apêndice A, fig.1-3) e protuberância entre os lobos do 

címbio. Além disso, ambos os sexos possuem faixas longitudinais laranjas muito conspícuas no 

dorso dos tarsos e metatarsos e iridescência azulada nas partes laterais das pernas (apêndice A, 

fig. A1) 

 

Material examinado: Fêmea lectótipo, imaturo paralectótipo, Brasil, Bahia, Freir. leg., 

(ZMB─2043); fêmea, Brasil, Bahia, Ilhéus, CEPLAC [14o46' S, 39o13’ W], R. Bertani & G. 

Puorto col., Março1991 (IBSP 11754); macho, Brasil, Bahia, Ilhéus, CEPLAC [14o46' S, 39o13’ 

W], R. Bertani & G. Puorto col., Março 1991 (IBSP 119271 referência 64.583). 

 

Material adicional examimado: BRASIL: Bahia: Elísio Medrado, RPPN Jequitibá (12°52'3.20'' 

S, 39°28'9.09" W), 1 fêmea, R. Bertani, C.S. Fukushima & R.H. Nagahama, 7 Outubro 2007 

(MZSP 29073); Ilhéus, CEPLAC [14o46' S, 39o13’ W], CEPLAC 86, T 71, 1 fêmea, 1 macho 

jovem, U. Caramaschi, 10–13 Março 1986 (MNRJ 12927); 1 fêmea, R. Bertani & G. Puorto, 

Março 1991 (IBSP 11754); 2 jovens, mesma data e coletor (IBSP 119271 ref. 64583); 1 fêmea, 

R. Bertani & G. Puorto, Fevereiro 1991 (IBSP 7886); 1 fêmea, R. Bertani, Janeiro 1992, (IBSP 

119272 ref. 67365); 1 fêmea, R. Bertani, 24 Abril 1998, (IBSP 9531); Jussari, RPPN Serra do 

Teimoso [15°12' S, 39°29' W], 1 fêmea achada em um arbusto a noite, R. Bertani & A.D. 
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Brescovit, 9 Abril 1998 (IBSP 7921); Lomanto Júnior [14o47’ S, 39o27’ W], Fazenda São José, 

R 2429, 1 fêmea, 9 imaturos, 4 Novembro 1968 (MNRJ 12944); Uruçuca [14º35’ S, 39°17’ W], 

zona de Itabuna, CEPLAC, R 3001, 1 fêmea, 2 imaturos, N. Tingarine (MNRJ 13761). 

 

Redescrição: Fêmea IBSP 11754. Carapaça comprimento 15.6, largura 15.2, altura 4,66. 

Quelícera comprimento 6.3. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 12.0, 7.4, 9.2, 

9.4, 5.1, 43.1. II: 11.6, 7.4, 9.1, 8.4, 4.6, 41.1. III: 10.4, 6.0, 7.5, 8.0, 4.3, 36.2. IV: 12.8, 6.6, 

10.5, 11.6, 4.2, 45.7. Palpo: 8.9, 5.6, 5.6, –, 5.9, 26.0. Larguras: fêmures I –IV=2.4, 2.7, 2.8, 2.4, 

palpo=2.5; patelas I–IV=2.8, 2.7, 2.9, 2.7, palpo=2.4; tíbias I–IV=2.6, 2.3, 2.5, 2.5, palpo=2.4; 

metatarsos I–IV=2.2, 2.2, 2.0, 1.7; tarsos I–IV=2.5, 2.3, 2.2, 2.2, palpo=2.6. Abdômen 

compirmento 17.0, largura 11.1. Fiandeiras: FMP, comprimento 1.8, largura 0.8, 0.1 separadas; 

FLP, 1.7 basal, 1.7 mediana, 1.7 distal; larguras 1.2, 1.4, 0.9, respectivamente. 

Carapaça: 1.02 vezes mais longa do que larga; região cefálica moderadamente levantada, 

estrias torácicas não conspícuas. Carapaça coberta por pêlos curtos e finos e alguns mais longos 

espalhados principalmente na região cefálica. 

Fovea: rasa, reta, comprimento 2.49. 

Olhos: cômoro ocular: comprimento 2.7, largura 3.4, altura 1,05. Clípeo largura 0,3. Fila 

anterior de olhos procurva, posterior ligeiramente recurva. Tamanho dos olhos e distância entre 

eles: OMA 0.75, OLA 0.85, OMP 0.37, OLP 0.73, OMA–OMA 0.60, OMA–OLA 0.52, OMA–

OMP 0.24, OLA–OLA 2.34, OLA–OMP 0.42, OMP–OMP 2.05, OMP–OLP 0.11, OLP–OLP 

2.48, OLA–OLP 0.52, OMA–OLP 0.63. Cômoro ocular 2,10 vezes mais largo do que longo. 

 Maxila: 1,62 vezes mais longa do que larga. Cúspides: 100–200 espalhadas pela borda 

interna ventral. Lábio: compirmento 1,7, largura 3,2, com 98 cúspides espaçadas uma das outras 

por mais de um diâmetro, no terço anterior. Sutura lábio-esternal rasa, achatada, com duas 

grandes sigilas.  

 Quelícera: segmento basal com 8 dentes e fileiras de dentículos na promargem. 

 Esterno: comprimento 8,5, largura 6,8. Sigilas: três pares, a posterior elipsoidal, em um 

ângulo de 45°, 1,5 diâmetro da margem; mediana fusiforme, mais de um diâmetro da margem; 

anterior não visível. 

 Pernas: Fórmula: IV=I II III. Comprimento da perna IV 1,06 vezes o comprimento da 

perna I. Tricobótrias clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–IV. Escópula: Tarsos I–IV inteiramente 
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escopulados, IV com algumas cerdas esparsas. Metatarsos I–II inteiramente escopulados; III em 

2/3 distal; IV, em 1/3 distal. IV dividido por uma banda larga de cerdas. 

 Pêlos urticantes: comprimento 0,34−0,40 e largura 0,01. Ocupa da parte mediana 

posterior do abdômen. 

Genitália: Duas espermatecas muito longas e curvadas, pouco esclerotizadas, em forma 

de “M”, com porção distal próxima à base da espermateca (apêndice A, fig. 4). 

Coloração: carapaça marrom com pêlos dourados. Coxas, lábio, esterno e maxilas pretos 

muito mais escuro que ventre dos fêmures; ventre dos trocânteres aos tarsos marrom.. Lateral das 

pernas e tarsos marrons com iridecência azul/verde metálica. Faixa dorso-medial laranja muito 

conspícua em todos os tarsos e metatarsos, sendo sinuosas nesses últimos (apêndice A, fig. A1). 

Anéis laranjas na parte distal das tíbias e metatarsos. Pêlos das pernas finos e curtos castanhos 

com iridescência verde e dourada e pêlos longos preto com pontas esbranquiçadas. Anéis das 

patelas, tíbias e metatarsos amarelos e espessos. Tufo subungueal castanho claro. Abdômen preto 

com áreas antero-laterais castanhas, com alguns pêlos longos castanho alaranjado. Ventre do 

abdômen castanho escuro. 

 

Descrição: Macho IBSP 119271, referência 64.583. Carapaça comprimento 13.1, largura 12.9, 

altura 2,72. Quelícera: comprimento 5.8. Pernas (fêmur, patela, tíbia, metatarso, tarso, total): I: 

13.4, 6.7, 10.6, 11.0, 6.1, 47.8. II: 12.2, 6.6, 10.1, 10.3, 5.9, 45.1. III: 11.4, 5.6, 9.2, 9.6, 4.6, 40.4. 

IV: 13.7, 6.1, 11.4, 14.4, 5.0, 50.6. Palpo: 7.8, 4.7, 6.9, –, 3.1, 22.5. Larguras: fêmures I –IV=2.3, 

2.4, 2.6, 2.2, palpo=1.7; patela I–IV=2.3, 2.2, 2.4, 2.3, palpo=1.9; tíbia I–IV=2.0, 1.7, 1.9, 1.9, 

palpo=2.2; metatarsos I–IV=1.3, 1.3, 1.2, 1.3; tarsos I–IV=1.4, 1.4, 1.3, 1.4, palpo=1.8. 

Abdômen comprimento 12.6, largura 7.2. Fiandeiras: FMP, comprimento 1.1, largura 0.6 

largura, 0.1 separadas; FLP, 1.6 basal, 1.2 mediana, 1.8 distal; larguras 1.2, 1.0, 0.7, 

respectivamente. 

Como a fêmea, exceto: 

Carapaça: 1.01 vezes mais longa do que larga; região cefálica baixa. Fóvea comprimento 

0.96. Carapaça coberta por pêlos curtos e finos e pêlos longos espalhados pela carapaça, pêlos 

mais grossos e escuros espalhados por toda a carapaça. Fileira de pêlos muito longos do cômoro 

ocular até a fóvea. 
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Olhos: cômoro ocular comprimento 2.1, largura 2.6, altura 1,21. Fileira anterior recurva. 

Tamanho dos olhos e distância entre eles: OMA 0.68, OLA 0.65, OMP 0.24, OLP 0.49, OMA–

OMA 0.40, OMA–OLA 0.36, OMA–OMP 0.15, OLA–OLA 1.52, OLA–OMP 0.61, OMP–OMP 

1.71, OMP–OLP 0.02, OLP–OLP 2.18, OLA–OLP 0.47, OMA–OLP 0.36. Cômoro ocular 1,82 

vezes mais largo do que longo. 

Maxila 1,92 vezes mais longa do que larga.. Cúspides: cerca de. 80 espalhadas pela borda 

interna. Lábio: comprimento 2.2, largura 1.4, com 38 cúspides espaçadas por mais de um 

diâmetro no terço anterior. Sutura lábio-esternal com duas grandes sigilas separadas. 

Quelícera: segmento basal com 10 dentes e fileiras de dentículos na promargem.  

 Esterno: comprimento 6,84, largura 5,92. Sigilas: três pares, a posterior elipsoidal, em um 

ângulo de 45°, 1 diâmetro da margem; mediana fusiforme, mais de um diâmetro da margem; 

anterior não visísvel. 

Pernas: comprimento das pernas IV 1,06 vezes o comprimento das pernas I.. Tricobótria 

clavadas: 2/3 distal dos tarsos I–II; ¾ dos tarsos III−IV. Escópula: IV sem divisão ou cerdas 

esparsas. Metatarso IV escopulado em 1/3 distal.  

  Palpo: êmbolo fino, comprimento 5,21 em vista retrolateral, mais de 4 vezes mais longo 

que o tegulum, com curvatura de mais de 180o para o lado retrolateral em vista frontal (fig.). 

Espessura do êmbolo ao longo do comprimento: basal 0,44, medial 0,21, distal 0,04. Tegulum: 

comprimento 1,16, largura 1,53 em vista retrolateral. Sem protuberância no tegulum. Címbio: 

com protuberância curta, coberta de pequenos espinhos entre os lóbulos. 

 

Variação ontogenética do padrão de coloração abdominal: Como ocorre em outros gêneros 

de Aviculariinae, o padrão de coloração muda durante seu desenvolvimento (apêndice A, fig. 

A2-A5). Depois de saírem da ooteca, os imaturos têm um colorido geral verde metálico, o dorso 

do abdômen com uma faixa longitudinal verde mais escuro com pontas em ziguezague na qual se 

encontra uma longa mancha da mesma cor que a lateral do abdômen (amarelo esverdeado claro). 

Quatro faixas transversais verde escuras de cada lado se conectam à faixa longitudinal central. O 

centro da carapaça também é verde escuro, o que contrasta com as áreas laterais mais claras. Em 

estágios maiores, as pernas e o centro da carapaça ainda são verde metálico, mas a faixa central 

longitudinal verde escura com bordas em ziguezague no abdômen se torna preta. Ao mesmo 

tempo, a longa mancha do abdômen se torna vermelho vivo. 
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 À medida que o indivíduo cresce, ele se torna marrom. Os tarsos e metatarsos ganham 

uma faixa laranja conspícua. As pernas apresentam uma iridescência intensa azul metálico e a 

mancha central do abdômen permanece vermelha. Adultos de ambos os sexos tem a carapaça e 

as pernas marrons e a iridescência azul esverdeada permanece nas áreas laterais das pernas. As 

marcas laranjas no dorso dos tarsos e metatarsos são normalmente conspícuas. A faixa central 

longitudinal no abdômen desaparece completamente, deixando-o quase que completamente 

preto. 

Muito pouco do padrão abdominal dos jovens permanece nos adultos, como as manchas 

marrons anterolaterais. Exemplares que mudaram recentemente têm cores mais vívidas e padrões 

de coloração mais fáceis de serem observados, como é notado também em outros terafosídeos. 

Em indivíduos que estão para mudar os padrões são mais difíceis de serem notados.  

Distribuição: Brasil, Sudeste da Bahia (apêndice A, fig. 17). 

História Natural: Indivíduos em Ilhéus (CEPLAC) foram encontrados principalmente em uma 

área florestal anteriormente ocupada por plantação de cacau e agora em regeneração há cerca de 

30 anos (Argôlo 2004). Eles fazem abrigos na vegetação, muito similar aos construídos por 

espécies do gênero Iridopelma – juntando duas folhas com seda. Muitos indivíduos foram 

encontrados em folhas de Heliconiaceae; outros foram encontrados em folhas de bromélias e 

alguns andando em cima de troncos de árvores. A população nessa área florestal é a mais densa 

conhecida, com avistamento de 1 a 2 dúzias de indivíduos em cada noite. Coletas em áreas de 

platanções experimentais de cacau próxima a esta área florestal resultaram em alguns poucos 

indivíduos avistados. Entretando, apenas um único indivíduo foi coletado em uma coleta diurna 

na área de floresta primária, em Jussari. Sendo assim a relação entre tipos de área (floresta versus 

plantação de cacau) e densidade de espécimes não são claras; desde que a diferença do número 

de indivíduos observados pode ser influenciado por outras variáveis como estação do ano e 

período do dia m que as obserções foram feitas. Então já que não há uma coleta sistemática a fim 

de estimar e comparar populações, não é possível afirmar se há diferença populacional nos dois 

tipos de áreas. Uma fêmea foi encontrada andando sobre os troncos de árvore cerca de dois 

metros do solo durante a noite na Reserva Jequitibá, onde os exemplares de Gênero novo 4 

gamba comb. nov. foram encontrados (veja abaixo a história natural de Gênero novo 4 gamba 

comb. nov.).  
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OUTRAS PROPOSTAS TAXONÔMICAS 

 

Catumiri parvum (Keyserling 1878) comb. nov. 

Ischnocolus parvus Keyserling, 1878: 611; Bonnet, 1957: 2305.  

Eurypelma parvum: Roewer, 1942: 241. 

Catumiri uruguayense Guadanucci, 2004: 7, f.10─15 sinônimo novo 

Oligoxystre argentinense Costa et al., 2000: 131, f.1-2 (identificação errônea); Costa & Pérez-

Miles, 2002: 571 (identificação errônea). 

Avicularia parva: Platnick, 2011. 

 

Material examinado: Holótipo, jovem, Uruguai, BMNH 1890─7.1.341 e holótipo macho 

(IBSP 9491) e parátipo fêmea (IBSP 9507) de Catumiri uruguayense, Lavalleja, Águas Blancas; 

Uruguay, F. Pérez-Miles leg., 22 Novembro 1993. 

 

O holótipo de Ischnocolus parvus é um terafosídeo imaturo (comprimento da carapaça 3,2 

mm). Embora não possua genitália completamente desenvolvida, ele exibe alguns caracteres 

somáticos incomuns, tais como ausência de qualquer tipo de cerdas urticantes, lábio muito mais 

largo do que longo, poucas cúspides na maxila (menos do que 20) e ausência de cúspides labiais. 

A ausência de cerdas urticantes é característica da subfamília Ischnocolinae e de alguns táxons 

de Aviculariinae amazônicos. 

Entretanto, ao se analisar o exemplar, percebe-se que ele possui espinhos bem desenvolvidos 

nas pernas, característica ausente em Aviculariinae. Dentre a outra subfamília que o exemplar 

poderia pertencer (Ischnocolinae), a forma do lábio, ausência de cúspides no mesmo e um 

número reduzido de cúspides na maxila são características compartilhadas por apenas dois 

gêneros de Ischnocolinae que ocorrem na América do Sul: Oligoxystre Vellard 1924 e Catumiri 

Guadanucci 2004. Entretanto, Oligoxystre não é conhecido para o Uruguai e sul do Brasil. O 

único gênero até o momento registrado para o Uruguai é Catumiri, com uma única espécie para o 

país, Catumiri uruguayense (Guadanucci 2004). Conseqüentemente, A. parva é transferida para 

Catumiri, resultando em Catumiri parvum (Keyserling 1878) combinação nova. Porém, como C. 

uruguayense é a única espécie do gênero registrada na bem conhecida fauna de terafosídeos do 

Uruguai e o holótipo de Ischnocolus parvus é morfologicamente compatível com a mesma, 



 113 

considerou-se os nomes sinônimos. Como Catumiri parvum (Keyserling 1878) tem precedência 

sobre Catumiri uruguayense (Guadanucci 2004), C. parvum foi considerado sinônimo sênior de 

C. uruguayense nova sinonímia  

 

 

Grammostola anthracina (C. L. Koch 1842) comb. nov. 

Mygale anthracina C.L. Koch, 1842: 77, f. 739; Simon, 1892: 172; Bonnet, 1955: 2992.  

Eurypelma anthracina: C. L. Koch, 1850: 73. 

Eurypelma anthracinum: Roewer, 1942: 238, 1954: 1594. 

Eurypelma mollicomum Ausserer, 1875:198; Keyserling, 1878: 612, pl. 14, f. 28 

Citharoscelus mollicomus: Pocock, 1903: 99. 

Grammostola mollicoma: Simon, 1903: 935; Strand, 1907:35; Petrunkevitch, 1911: 68; Mello-

Leitão, 1923: 211; Bücherl, 1951: 109, 172─183, 190, f. 3.II, 28.II, 29, pls. I─II; 

Roewer,1954: 1508; Bücherl, 1957: 395, f. 55; Schiapelli & Gerschman, 1961: 202, f. 

13─14; Pérez-Miles, 1989: 264, f. 1─2, 6─8; Costa & Pérez-Miles, 2002: 571; Pérez-Miles, 

2006: 9-11; Postiglioni & Costa, 2006: 71; Costa & Pérez-Miles, 2007: 40 Panzera et al., 

2009: 92 sinônimo novo 

Phrixotrichus molicommus: Pérez-Miles et al. 1996: 54, f. 36─37. 

Avicularia anthracina: Platnick 2011. 

 

Material examinado: Holótipo de Eurypelma anthracinum, fêmea, Montevidéu, Uruguai, 

Sello leg., ZMB 2040; holótipo de Eurypelma mollicomum, fêmea, Uruguai, BMNH 90.7.1.388  

 

O holótipo de Mygale anthracina apresenta todas as características do gênero Grammostola 

Simon 1892: duas espermatecas longas com ápice arredondado, cerdas estridulatórias na face 

retrolateral da coxa I e presença de cerdas urticantes dos tipos III e IV no dorso do abdômen. 

Desta forma, Avicularia anthracina foi transferida para Grammostola, criando a nova 

combinação Grammostola anthracina (C. L. Koch 1842) combinação nova. 

As dimensões e as características apresentadas pelo holótipo de G. anthracina combinação 

nova são similares às apresentadas pelo holótipo de Grammostola mollicoma Ausserer 1875. 

Essa última é a única espécie do gênero que ocorre em Montevideo, para onde G. anthracina 
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também fora descrita. Como o nome utilizado por C.L. Koch (1842) tem precedência sobre o 

nome usado por Ausserer (1875), é aqui proposto que G. mollicoma seja considerado sinônimo 

júnior de G. anthracina. 

 

 

Ischnocolus alticeps Keyserling 1878 nomen dubium 

Ischnocolus alticeps Keyserling, 1878: 609; Bonnet, 1957: 2302. 

Eurypelma alticeps: Roewer, 1942: 238; 1955: 1533. 

Avicularia alticeps: Platnick, 2011. 

 

Material examinado: holótipo é considerado perdido. 

 

Avicularia alticeps foi descrito originalmente no gênero Ischnocolus Ausserer 1875. 

Entretanto, o holótipo não foi encontrado no BMNH, onde a coleção de Keyserling está 

depositada. Foram feitas diversas buscas nesta coleção em diversas ocasiões e o tipo nunca foi 

encontrado. Buscas em outras coleções também foram infrutíferas.  

 A descrição feita por Keyserling não contém nenhuma informação que permita identificar 

seguramente a espécie. A descrição foi feita à partir de uma fêmea, mas não há caracterização da 

espermateca. Entretanto fica claro que o exemplar não é um Aviculariinae, já que possuí muitos 

espinhos em suas pernas. Já que a identidade da espécie não está clara, Ischnocolus alticepes é 

considerado nomem dubium. 

 

 

Pterinopelma tigrinum Pocock 1903 nomen dubium 

Pterinopelma tigrinum Pocock, 1903: 109; Bonnet, 1955: 1830, 1957: 3828. 

Eurypelma tigrinum: Simon, 1903: 937; Roewer, 1942: 242. 

Avicularia tigrina: Platnick, 2011. 

 

Material examinado: Holótipo é considerado perdido. 
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 O holótipo de Pterinopelma tigrinum também deveria se encontrar no BMNH, onde a 

coleção de Pocock está depositada. Entretanto, se repetiu  a mesma situação do holótipo de I. 

alticepes: o holótipo não foi encontrado, mesmo tendo sido procurado na coleção do BMNH em 

diversas ocasiões. Diferentes curadores desta coleção também confirmaram que o tipo não estava 

lá. Buscas também foram feitas em outras coleções, sem sucesso. 

 A descrição menciona que o tipo apresenta espinhos nas pernas, indicando que o 

exemplar não deve ser da subfamília Aiviculariinae. Pocock (1903) também menciona a 

presença de cerdas plumosas em alguns apêndices e dá detalhes de coloração (“lado de cima da 

patela e tíbia com bandas amarelo clara conspícuas”). Essa descrição pode ser aplicada a mais de 

um terafosídeo que ocorre no Uruguai, sendo impossível então saber a identidade da espécie 

descrita. E como a identidade da mesma não está clara, o nome Pterinopelma tigrinum é 

considerado nomem dubium.  

 

 

Euathlus affinis (Nicolet 1849) comb. nov.  

Mygale affinis Nicolet, 1849: 333, pl. 1, f. 6. 

Brachypelma affinis: Mello-Leitão, 1936d: 118. 

Avicularia affinis: Platnick, 2011.  

 

Material examinado: Síntipos imaturos, Chile, Santiago (AR 4871B). 

  

Os exemplares são dois jovens, ambos não aviculariíneos, pois não possuem tarsos com escópula 

desenvolvida dando aspecto espatulado e possuem cicatrizes de espinhos. O maior, com carapaça 

de cerca de 5,3 mm já possui espermateca. A espermateca é compatível com a de espécies de 

Euathlus Ausserer 1875 que ocorrem na região onde os exemplares foram coletados. Sendo 

assim, essa espécie é transferida para Euathlus, resultando na combinação Euathlus affinis comb. 

nov. 

 

 

Avicularia arabica (Strand 1908) species inquirenda 

Avicuscodra arabica Strand, 1908b: 771. 
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Avicularia arabica: Gallon, 2008: 243, pl. 10, f. 39-41 85; Platnick, 2011. 

Chaetopelma arabica: Raven, 1985: 149.  

 

Material examinado: Holótipo fêmea jovem, Tor, Egito, Rüppell (SMF 2660). 

  

O holótipo de Avicuscodra arabica foi recentemente redescoberto por Gallon (2008) na 

coleção de Frankfurt (SMF). O exemplar, supostamente proveniente de Tor, Egito, é claramente 

uma Avicularia, assim como afirma Gallon (2008): a espermateca em forma de “M”não lobulada 

e a presença de pêlos do tipo II são características típicas do gênero, que está restrito à América 

do Sul e Central. Como discute Gallon (2008), a presença de um exemplar americano junto a 

material de origem árabe deve ter sido fruto de um engano por algum não especialista antes do 

exame do material por Strand.  

 O exemplar é uma fêmea jovem, sem padrão de coloração evidente. Apenas pela 

morfologia da espermateca não é possível assegurar sua identidade, visto que não há nenhuma 

indicação de que parte da América o indivíduo é proveniente. Sendo assim, Avicuscodra arabica 

é considerada species inquirenda. 

 

Avicularia ancylochyra Mello-Leitão 1923 species inquirenda 

Avicularia ancylochyra Mello-Leitão, 1923a: 330 

 

Material examinado: Holótipo, 1 macho jovem, Brasil, Rio Tapajós, Garbe col. (MZSP E2977). 

 

 Esse exemplar ainda é jovem e se encontra em mau estado, por isso é aqui considerado 

species inquirenda. 

 

 

Avicularia cuminami Mello-Leitão 1930 species inquirenda 

Avicularia cuminami Mello-Leitão, 1930b: 56, f. 3; Roewer, 1942: 254; Platnick, 2011. 

Avicularia cuminamensis: Bonnet, 1955: 830. 
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 Esse exemplar ainda é muito jovem, o que impossibilita a sua identificação, sendo aqui 

considerado species inquirenda. 

 

 

Avicularia glauca Simon 1891 species inquirenda 

Avicularia glauca Simon, 1891f: 312; Roewer, 1942: 254; Bonnet, 1955: 831; Platnick, 2011. 

 

Material examinado: Holótipo, imaturo, Panamá (AR 4897). 

  

O exemplar localizado não está etiquetado como holótipo. Porém, é o único exemplar da 

coleção de Simon dessa localidade e as dimensões coincidem com o do exemplar descrito 

originalmente (Simon, 1891).  

 Apesar de jovem e pequeno (comprimento da carapaça = 9,7 mm), o exemplar já possui 

espermatecas, que tem o formato característico de Avicularia: curvada para fora e sem lóbulos. O 

exemplar também possui escópula nos tarsos e metatarsos expandidas, que dão o aspecto 

espatulado característico de Avicularia. Entretanto, apesar de muitas buscas, não foi encontrado 

mais nenhum exemplar de Avicularia proveniente do Panamá em nenhuma outra coleção 

aracnológica. Em uma coleção do Panamá existem alguns exemplares, mas não puderam sem 

emprestados. Sendo assim, não foi possível caracterizar satisfatoriamente a espécie, o que só 

poderá ser feito com o acesso a mais exemplares da região.  

 

 

Avicularia gracilis (Keyserling 1891) species inquirenda  

Ischnocolus gracilis Keyserling, 1891: 11. 

Eurypelma gracile: Roewer, 1942: 239. 

Avicualaria gracilis: Platnick 2011. 

 

Material examinado: Holótipo, macho jovem, Brasil, Rio de Janeiro, Monte Verde (BMNH 

90.7.1.346).  

 

Exemplar jovem, sem espermateca nem pêlos urticantes. Não é possível fazer a identificação. 
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Ischnocolus hirsutum (Ausserer 1875) nomen dubium 

Ischnocolus hirsutus Ausserer, 1875: 70. 

Eurypelma hirsutum: Roewer, 1942a: 240. 

Avicularia hirsuta: Platnick 2011. 

 

Material examinado: Parátipos, 2 imaturos, Colômbia, Bogotá. (BMNH 1890.7.1.339+347). 

Holótipo perdido. 

  

 O material possui 4 etiquetas diferentes. A etiqueta principal e mais recente, colocada no 

vidro diz “Ischnocolus hirsutus, Cuba, Keyserling coll. BMNH 1890.7.1.339+347”. A segunda 

etiqueta, escrita à mão e mais antiga diz “Avicularia, Madre de Dios, Herr Rolle 95.11.9.3”. As 

outras duas etiquetas também escritas à mão e antigas estão dentro do vidro onde os exemplares 

estão guardados dizem “A. hirsuta” e “Bogotá 90.7.1.334”. 

 Para descrever a espécie, Keyserling utiliza uma fêmea coletada em Cuba. Entretanto, no 

final da descrição, o autor afirma que há mais outros dois indivíduos na coleção, vindos de 

“Santa Fé de Bogotá”, hoje conhecida apenas como Bogotá, capital da Colômbia. Sendo assim, 

como existem 2 indivíduos nesse vidro e mais uma etiqueta indicando Bogotá como uma das 

possíveis localidades de coleta, esses exemplares devem ser provavelmente os parátipos a que 

Keyserling se referia na descrição. Além disso, considero aqui o holótipo de A. hirsuta como 

perdido. 

 Ambos os jovens aqui considerados parátipos apresentaram espinhos nas pernas, 

característica não encontrada nas espécies da subfamília Aviculariinae. Além disso, a análise dos 

pêlos urticantes coletados dos exemplares mostrou que eles pertencem a subfamília 

Theraphosinae, encontrada somente nas Américas. Como não há maneira de identificar 

precisamente a espécie através da descrição nem pelo holótipo, que está perdido (sendo que os 

parátipos não servem para fins nomenclaturais), considero aqui esta espécie nomen dubium.  
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Mygale leporina Koch 1842 species inquirenda 

Mygale leporina C. L. Koch, 1841a: 55, f. 726 

Avicularia leporina: F. O. Pickard-Cambridge, 1896: 744; Roewer 1942: 255; Bonnet 1955: 832; 

Platnick 2011. 

 

Material examinado: Síntipos, 4 imaturos, Bahia. Freir leg. (ZMB 2028). 

 

 Os síntipos são indivíduos da subfamília Aviculariinae já que possuem tarsos com 

escópulas desenvolvidas, dando aspecto espatulado a esses artículos. Não é possível examinar o 

padrão de coloração do abdômen, que poderia indicar a que gênero esses indivíduos pertencem.  

 

 

Avicularia nigrotaeniata Mello-Leitão 1940 species inquirenda 

Avicularia nigroateniata Mello-Leitão, 1940: 178, f. 1. 

 

Material examinado: Holótipo, macho jovem, Guiana, Kamara, Rio Cuyuni, C.W. Richards 

col., Expedição da Universidade de Oxford, 22 Novembro 1929, no. 6290 (BMNH 

1930.12.14.168); jovem, Rios Moraballi e Esequibo, 15 milhas acima de Bartica, R.W.G. 

Hingston col. (BMNH 1930.4.15.53). 

 

 O exemplar é um macho jovem de Aviculariinae, pois não possui espinhos e tem 

escópulas desenvolvidas dando aspecto espatulado. Como possui padrão de coloração de 4 faixas 

laterais e uma faixa central longitudinal preta e fila anterior de olhos procurva esse exemplar 

pertence ao gênero Avicularia. Entretanto, como ainda é jovem (comprimento da carapaça = 

6,4mm), não possui espermateca ou bulbo copulador, não é possível caracterizar a espécie. 

 

 

Avicularia palmicola Mello-Leitão 1945 

 

Material examinado: Holótipo, 1 macho, Brasil, Paraíba, Mumbaba (MNRJ) 
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 Esse exemplar pertence ao gênero Iridopelma e está sendo transferido por R. Bertani (R. 

Bertani com. pess.). 

 

 

Mygale plantaris C. L. Koch 1842 species inquirenda 

Mygale plantaris C. L. Koch, 1842: 71. 

Eurypelma plantaris: C. L. Koch, 1850: 74. 

Avicularia plantaris; Platnick 2011. 

 

Material examinado: Síntipos, 2 imaturos, ZMB 2026. 

  

São dois indivíduos muito jovens, em péssimo estado. Porém, é possível verificar a 

presença de tarso e metatarso com escópula desenvolvida, dando aspecto espatulado aos 

mesmos, característica de Aviculariinae. Entretanto, devido ao estado de maturidade e de 

conservação, como dito acima, não é possível caracterizar a espécie.  

 

 

Avicularia pulchra Mello-Leitão 1933 

Avicularia pulchra Mello-Leitão, 1933c: 171, f. 33; Roewer 1942: 255; Bonnet 1955: 832; 

Platnick 2011. 

 

Material examinado: Holótipo, 1 jovem, Brasil, Pernambuco, D.B. Pickel col. (MNRJ 29180), 

 

Esse exemplar pertence ao gênero Pachistopelma e está sendo transferido por R. Bertani (R. 

Bertani com. pess.) 

 

 

Avicularia recifiensis Struchen & Brändle 1996 

Material examinado: Holótipo macho, Brasil, Pernambuco, Recife, Weber leg., 1993, SMF 

39872. 
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 Esse exemplar pertence ao gênero Pachistopelma e está sendo transferido por R. Bertani 

(R. Bertani com. pess.) 

 

 

Tipos não encontrados: 

Os tipos abaixo foram procurados em várias coleções aracnológicas, mas não foram encontrados. 

Sendo assim, os nomes foram considerados nomina dubia. 

 

Mygale detrita Koch 1842 nomen dubium 

Ischnocolus doleschalli (Ausserer 1871) nomen dubium 

Avicularia geroldi Tesmoingt 1999 nomen dubium 

Avicularia holmbergi Thorell 1890 nomen dubium 

Avicularia metallica Ausserer 1875 nomen dubium 

Mygale ochraceae (Perty 1833) nomen dubium 

Eurypelma rapax Ausserer 1875 nomen dubium 

Avicularia ulrichea Tesmoingt 1996 nomen dubium 

Mygale walckenaeri Perty 1833 nomen dubium 

 

Tipos considerados perdidos: 

Os tipos abaixo foram procurados em várias coleções aracnológicas, mas não foram encontrados. 

Sendo assim, os nomes foram considerados nomina dubia. 

 

Avicularia exilis Strand 1907 nomen dubium 

Avicularia fasciculata Strand 1907 nomem dubium 

Avicularia fasciculata clara Strand 1907 nomen dubium 

Avicularia soratae Strand 1907 nomen dubium 

Avicularia subvulpina Strand 1906 nomen dubium 

Avicularia surinamensis Strand 1907 nomen dubium 
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As espécies consideradas como nomina dubia e nomina nuda por Platnick (2011) continuam com 

o mesmo status: 

 

Nomina dubia 

Avicularia adusta (C. L. Koch 1836) 

Avicularia  athletica (C. L. Koch 1838)  

Avicularia australiana (Walckenaer 1837)  

Avicularia barrowi (Walckenaer 1835)  

Avicularia bicolor (Lucas 1859)  

Avicularia californica Banks 1906 

Avicularia conformis (C. L. Koch 1839)  

Avicularia drassiformis (C. L. Koch 1842)  

Avicularia elegans (Blackwall 1833)  

Avicularia felina (C. L. Koch 1842)  

Avicularia fervida (C. L. Koch 1842)  

Avicularia fimbriata (C. L. Koch 1842)  

Avicularia fusca (Perty 1833) 

Avicularia hirsuta (Walckenaer 1835) 

Avicularia hostilis (Walckenaer 1837) 

Avicularia longistarsis Audouin, in Latreille, 1832 

Avicularia lycosiformis (C. L. Koch 1842) 

Avicularia maculata (Walckenaer 1805) 

Avicularia mendozina (Holberg 1876) 

Avicularia mexicana (Bellevoye 1870) 

Avicularia mindano (Walckenaer 1847) 

Avicularia mutata (Ausserer 1871) 

Avicularia notasiana (Walckenaer 1805) 

Avicularia pumilio (Perty 1833) 

Avicularia reichii (C. L. Koch 1842) 

Avicularia rufidens (C. L. Koch 1842) 

Avicularia splendens (Nicolet 1849) 
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Avicularia ursina (C. L. Koch 1842) 

Nomina nuda 

Avicularia caucasica (Wagner 1897) 

Avicularia sandariciventris Maia, Roberto & Varela-Freire 

Avicularia whitei Bonnet 1957 

 

 

CLADÍSTICA 

 

 

0. Fileira de olhos anteriores em machos e fêmeas, medidos à partir da margem anterior: 

(0) procurva; (1) reta. 

Este caráter foi utilizado com em West et al. (2008). A fileira de olhos anteriores só foi 

considerada procurva quando a curvatura da mesma era acentuada; fileiras de olhos anteriores 

com pequenas variações de curvatura foram consideradas retas. 

 

1. Clípeo em machos: (0) ausente; (1) presente, estreito; (2) presente, largo. 

 O clípeo foi considerado ausente quando não havia espaço entre a borda do cômoro 

ocular e a borda da carapaça. Quando presente, foi considerado curto quando a distância entre a 

borda da carapaça e do cômoro é estreita, bem menor do que o comprimento do cômoro ocular, 

ou largo se o comprimento do clípeo era quase o mesmo do cômoro ocular. Este último estado é 

encontrado em espécies de Ornithoctoninae, Harpactirinae e em alguns terafosíneos. Raven 

(1985) reconheceu como sinapomorfia de Harpactirinae a presença de clípeo largo, 

considerando-o presente também em gêneros de Ornithoctoninae tal como como Haplopelma, 

por exemplo. Já Gallon (2002) discorda dessa posição, argumentando que apesar de o clípeo 

largo estar presente em Ceratogyrus, Harpactira, Idiothele, Augacephalus e algumas espécies de 

Pterinochilus, esta não é uma característica universal da subfamília, já que em espécies como 

Pterinochilus murinus e Pterinochilus simoni o clípeo é curto.  
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2. Fóvea torácica em machos, abertura: (0) fechada (slit like); (1) aberta (pit like). 

 Em Mesothele, o estado plesiomórfico da fóvea é aberto. Entretanto, dentro da família 

Theraphosidae, Gallon (2003) considera a fóvea aberta, encontrada em Stromatopelminae 

(Encyocratela (Stromatopelma + Heteroscodra)) como apomórfica, e considera a fóvea fechada 

plesiomórfica dentro da família, como a encontrada em Eumenophorinae. 

 

3. Fóvea torácica em machos, curvatura: (0) reta; (1) recurva; (2) procurva. 

A fóvea torácica só foi considerada como procurva ou recurva quando a curvatura estava 

bem evidente. Quando a fóvea possuía pequenas variações de curvatura, era considerada como 

reta. 

 

4. Cúspides labiais em machos e fêmeas, número: (0) 30-300; (1) 0-20; (2) 350-450. 

 Cúspides no lábio, maxila e na face interna das coxas das pernas estão presentes em todas 

as famílias de Mygalomorphae, com exceção de Antrodiaetidae e Mecicobotriidae, mas não 

ocorrem em Mesothele nem em Araneomorphae (Raven, 1985).  

Raven (1985) afirma que a presença de cúspides labiais densas e numerosas é uma 

característica de Theraphosoidina – ((Theraphosidae+Paratropididae) Barychelidae)), sendo 

também uma autapomorfia de Hexathelidae. Além disso, há ocorrências em alguns gêneros de 

Nemesiidae (Raven, 1985). Para Goloboff (1993, 1995), a presença de muitas cúspides labiais é 

uma sinapomorfia apenas de Theraphosidae+Paratropididae. 

Nesta análise foram levadas em consideração apenas as cúspides labiais e foram 

codificadas da mesma forma que em West et al. (2008): o estado 30-300 cúspides foi codificado 

como ‘0’ já que está presente na maioria dos grupos externos e portanto deve ser o estado 

plesiomórfico. As duas únicas exceções são Phlogiellus, que possui um número muito grande de 

cúspides e Euathlus, que possui um número reduzido.  

 

5. Sigilas, par posterior em machos e fêmeas, posição: (0) marginal, distando menos que 1,5 

vezes o seu diâmetro da margem; (1) próxima ao centro, distando mais do que 2 vezes o seu 

diâmetro da margem. 

 A posição medial das sigilas posteriores já era reconhecida como característica de 

Eumenophorinae desde Pocock (1897). Mas foi Gallon (2003) que reconheceu esta característica 
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como uma apomorfia desta subfamília. As sigilas marginais, segundo o autor, é uma 

simplesiomorfia de Stromatopelminae e Harpactirinae. 

 Nesta análise, os únicos táxons considerados como tendo sigilas próximas ao centro 

foram Phlogiellus e Haplopelma. 

 

6. Padrão de coloração na carapaça: (0) homogêneo; (1) heterogênio (fig. 70).  

 O padrão de coloração heterogêneo é caracterizado pela presença de uma área 

longitudinal central escura que contrasta com a área mais clara da borda da carapaça. Esse 

padrão se mantém constante nos indivíduos da mesma espécie, como pode ser visto em espécies 

de Poecilotheria, Stromatopelma e Heteroscodra. 

 

7. Pêlos no metatarso e na tíbia I-IV machos: (0) normal; (1) pêlos longos projetados 

lateralmente, formando uma escova. 

 Algumas espécies de Aviculariinae apresentam pêlos longos projetados lateralmente. 

Esses pêlos são diferentes dos pêlos que compõe a escópula bem desenvolvida presente em todos 

aviculariineos. Essa escova está presente nos machos das espécies de Tapinauchenius, 

Psalmopoeus, Stromatopelma, Heteroscodra e Gênero 1 sp.2 .  

 

8. Escópula do metatarso IV em machos: (0) dividida por cerdas ou espinhos; (1) não 

dividida. 

 A escópula do metatarso IV dividida é uma autapomorfia de Pelinobius muticus. 

 

9. Escópula tarsal em machos e fêmeas: (0) sem escópula verdadeira; (1) escópula com 

pêlos esparsos; (2) escópula desenvolvida mas não espatulada (3) escópula desenvolvida e 

projetada lateralmente, com aspecto espatulado. 

 Raven (1985) cita como uma das características compartilhadas por Theraphosidae, 

Paratropididae e Barychelidae a presença de escópulas tarsais e metatarsais bem desenvolvidas. 

Entretanto, nesta análise, o estado plesiomórfico é a ausência de escópula verdadeira, já que em 

Melloina este é o estado presente (Raven, 1999) Os outros táxons estão codificados da mesma 

forma que em West et al. (2008). O estado 3, no qual a escópula é bem desenvolvida e tem 

aspecto espatulado, está presente em todas as espécies de Avicularia, bem como em todos os 
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gêneros de Aviculariinae. Este estado também foi usado por Simon (1892) para caracterizar 

Avicularieae (Avicularia + Tapinauchenius) e isso foi seguido por muitos autores 

posteriormente. 

 

10. Tarso IV em machos: (0) com sutura (“craked”); (1) sem sutura (“integral”). 

 O tarso ”cracked” é caracterizado por uma sutura ventral transversal no artículo e ocorre 

em espécies de Dipluridae, Barychelidae e Theraphosidae, entre outras famílias (Raven, 1985). 

Nesta análise, as únicas espécies que apresentaram esta característica foram Melloina sp. (ambos 

os sexos), Holothele (no macho) e Phlogiellus sp, (no macho).  

 

11. Espinulação das pernas de machos e fêmeas: (0) presente por toda tíbia e/ou metatarso; 

(1) presente somente no ápice ventral da tíbia e/ou metatarso; (2) ausente. 

 O uso da espinulação é tradicional tanto na taxonomia como na sistemática de 

Mygalomorphae. Goloboff (1993) usa, a distribuição dos espinhos (dorsal e ventral ou apenas 

dorsal) como caráter na sua reanálise das famílias de Mygalomorphae. Raven (1985) discute a 

quantidade de espinhos dentre as famílias, notando que os terafosídeos possuem menos espinhos 

nas pernas do que bariquelídeos e nemesiídeos. O autor também sugere que o estado 

plesiomórfico em Theraphosoidina (Barychelidae (Theraphosidae + Paratropididae)) seja a 

presença de espinhos em grande quantidade (Raven, 1985). Na presente análise, Melloina sp., 

representante da família Paratropididae, possui muitos espinhos na face ventral, prolateral, 

retrolateral e até dorsal e foi codificado com estado 0. 

 Espinhos estão ausentes nas pernas de Aviculariinae, com exceção das espécies de 

Psalmopoeus, Tapinauchenius, Ephebopus e de Gênero 1 seladonia, Gênero 1 sp. 1 e Gênero 1 

sp. 2.  

 

12. Escópula retrolateral no fêmur dos palpos dos machos e fêmeas: (0) ausente; (1) 

presente. 

 Raven (1985) considerou a presença de escópula retrolateral no fêmur do pedipalpo de 

machos e fêmeas como uma das sinapomorfias de Eumenophorinae. Schmidt (1993) rejeitou a 

proposta de Raven e propôs uma nova subfamília chamada Stromatopelminae, na qual colocou 
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Stromatopelma e Heteroscodra. Entretanto, essa nova subfamília não apresentava nenhuma 

sinapomorfia. 

 Gallon (2003) concordou com a proposta de Schmidt, mas discordou dele, assim como 

fez com Raven, no ponto em que afirma que tanto fêmeas de Heteroscodra como machos de 

Stromatopelma possuem a escópula retrolateral no fêmur. Gallon (2003) afirma que a presença 

desta escópula em fêmeas de Stromatopelma é homoplástica em relação à Eumenophorinae. 

 West et al. (2008) não encontraram escópula em machos e fêmeas de Stromatopelma sp. 

Isso foi seguido no presente trabalho, já que reanalisei mesmos exemplares observados por West 

et al. (2008). Sendo assim, esta característica se apresenta nesta análise como uma autapomorfia 

de Pelinobius muticus.  

 

13. Escópula retrolateral no fêmur IV em machos e fêmeas: (0) ausente; (1) presente. 

 Nesta análise, a escópula retrolateral no fêmur IV está presente somente em Lasiodora 

sp. Entretanto, esse caráter ocorre também em muitos outros gêneros da subfamília 

Theraphosinae que não foram incluídos na análise. A presença desse caráter foi considerada por 

Raven (1985) como uma provável sinapomorfia de Theraphosinae. Esta proposta foi rejeitada 

por Pérez-Miles (1992) já que o caráter estava presente em apenas 14 dos 30 gêneros que 

estavam inclusos nesta subfamília, sendo todos eles derivados. Isso sugere que a presença de 

escópula retrolateral no fêmur IV é uma provável sinapomorfia de um clado derivado dentro de 

Theraphosinae. 

 

14. Escópula retrolateral na quelícera em machos e fêmeas: (0) ausente; (1) presente. 

 Esse caráter está presente em duas subfamílias distantemente relacionadas, Harpactirinae 

e Ornithoctoninae, logo foi considerado paralelismo por Raven (1985) e Gallon (2003). Essas 

subfamílias estão representadas na presente análise respectivamente por Pterinochilus sp. e 

Haplopelma minax. 

 

15. Cerdas espiniformes na face prolateral inferior das maxilas: (0) ausente; (1) presente. 

 Segundo Raven (1985), essas cerdas estão presentes em indivíduos de duas subfamílias: 

Ornithoctoninae e Thrigmopoeinae. Assim como proposto por West et al. (2008), as cerdas 

espiniformes presentes na mesma posição em indivíduos de Poecilotheria foram considerados 
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homólogos primários com as cerdas presentes em indivíduos de Ornithoctoiniane e 

Thrigmopoeinae.  

 

16. Cerdas estridulatórias formando lira na maxila em machos e fêmeas: (0) ausente; (1) 

presente. 

 Pocock (1895) caracterizou a subfamília Selenocosminae pela presença de lira na face 

prolateral da maxila. Raven (1985) considerou este caráter como sinapomorfia de 

(Selenocosminae (Ornithoctoninae+Thrigmopoeinae)). O caráter é homoplástico, sendo 

encontrado também em outras famílias, como Dipluridae (Raven, 1985; West et al, 2008).  

 

17. Cerdas estridulatórias na coxa I em machos e fêmeas: (0) ausente; (1) presente. 

 Cerdas estridulatórias estão presentes nas coxas em diversos gêneros de Theraphosidae, 

tais como Lasiodora (utilizado aqui nesta análise), Theraphosa Thorell 1870 e Grammostola 

Simon 1892 (Pérez-Miles et al., 1996) e sua presença foi considerada por Raven (1985) uma 

sinapomorfia de Eumenophorinae. 

 

18. Faixas longitudinais brancas nas patelas e tíbias em machos e fêmeas: (0) ausente; (1) 

presente. 

 As faixas longitudinais brancas largas e bem marcadas nas patelas e tíbias são uma 

autapomorfia de E. murinus.  

 

19. Anéis distais nos fêmures, tíbias e metatarsos em machos e fêmeas: (0) ausente; (1) 

esbranquiçado; (2) amarelo; (3) laranja. 

 A presença de anéis nas partes distais de fêmures, tíbias e metatarsos é uma característica 

presente na maioria dos terafosídeos. A únicas exceção nessa análise é Holothele sp, que não 

possui anel. As espécies Avicularia rufa, Avicularia sp. nov. 4 e Ephepobus uatuman possuem 

anéis amarelos enquanto Gênero novo 4 diversipes comb. nov. possui anéis laranjas.  

 

20. Marcas pretas dorsais nas tíbias, metatarsos e tarsos de machos e fêmeas: (0) ausente; 

(1) presente. 
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 Este caráter foi introduzido por Gallon (2003), que o considerava como uma das 5 

autapomorfias de Stromatopelminae. Este caráter também foi usado em West et al. (2008) e sua 

proposta também foi seguida aqui.  

 

21. Tarsos III e IV com tufos de pêlos vermelhos em fêmeas: (0) ausente; (1) presente. 

 A presença de um tufo central de pêlos muito avermelhados e mais longos do que os 

outros pêlos nos tarsos ocorre somente em Gênero novo 1 hirschii comb. nov. (fig. 41-42). 

 

22. Alteração do padrão de coloração durante o desenvolvimento: (0) ausente; (1) presente. 

 Representantes de gêneros como Poecilotheria, Heteroscodra e Stromatopelma possuem 

padrão de coloração bem definidos em filhotes e adultos. Porém, quando se compara estes 

padrões, percebe-se que não há modificações acentuadas no desenho do abdômen ao longo do 

crescimento de um indivíduo, diferentemente do que ocorre em representantes do Gênero novo 4 

Também foi observado que o padrão de coloração heterogêneo das espécies de Gênero 1 

seladonia, Gênero 1 sp. 1, Gênero 1 sp. 2, Gênero novo 1 minatrix comb. nov. e Gênero novo 1 

hirschii comb. nov. não se alteram durante o crescimento dos indivíduos. 

 Alteração no padrão de coloração durante o crescimento foi observado nas espécies do 

gênero Avicularia, Psalmopoeus e Tapinauchenius. 

 

23. Permanência do padrão de coloração abdominal juvenil: (0) permanece em fêmeas 

adultas; (1) não permanece em fêmeas adultas. 

 Dentre as espécies que possuem Variação ontogenética do padrão de coloração 

abdominal, a permanência de padrão de coloração em fêmeas adultas foi notada em Psalmopoeus 

sp., Iridopelma hirsutum, Gênero novo 4 gamba comb. nov. e Gênero novo 4 sooretama comb. 

nov..  

  

24. Padrão de coloração no abdômen em juvenis: (0) coloração homogênea; (1) padrão 

espinha de peixe: faixa longitudinal central escura com diversas manchas de mesma cor de 

cada lado (fig. 70); (2) faixa longitudinal central escura dentro de área clara com bordas 

em ziguezague conectada a listras escuras laterais (fig. 71); (3) duas manchas arredondadas 

medianas (fig. 72); (4) faixa central longitudinal escura conectada a faixas laterais (fig. 28); 



 130 

(5) padrão foliáceo: faixa longitudinal central escura dentro de área central avermelhada e 

faixas escuras com bordas em ziguezague de cada lado (fig. 73); (6) faixa longitudinal 

central avermelhada dentro de área escura com bordas em ziguezague conectada a faixas 

escuras laterais (apêndice A, fig. A4); (7) faixa longitudinal central de cor diferente do resto 

do abdômen (fig. 43). 

Pérez-Miles (1998) e Fukushima et al. (2005) utilizaram o padrão de colorido tanto para 

auxiliar na identificação de espécies de Cyriocosmus Simon 1903 como na análise cladística 

deste gênero de terafosíneo. West et al. (2008) utilizaram o padrão de coloração no abdômen da 

fêmea como um caráter em análise cladística de Aviculariinae. Apesar dos autores mencionarem 

que Avicularia, Pachistopelma, Iridopelma, Tapinauchenius e Psalmopoeus possuem padrão 

abdominal heterogêneo quando imaturos, eles não utilizaram essa informação como um caráter 

na análise. Em Aviculariinae, o padrão de coloração em juvenis é bem característico e muitas 

espécies sofrem alterações ontogenéticas, o que pode ser utilizado em análises cladísticas. A 

maioria das espécies de Avicularia possui padrão como descrito no estado 4, enquanto as 

espécies de Iridopelma possuem padrão como descrito no estado 5. Entretanto, as espécies do 

Gênero novo 4 possuem um padrão que não se encaixa nem no de Iridopelma nem no de 

Avicularia, tendo havido a necessidade de se estabelecer um outro estado.  

 Outra espécie que difere do padrão de Avicularia é Gênero novo 1 hirschii comb. nov.. 

Os juvenis dessa espécie possuem uma faixa longitudinal central negra, diferente do resto do 

abdômen que é marrom claro. Até o momento, esse padrão em juvenis parece ocorrer somente 

nessa espécie. 

 

25. Coloração do corpo em juvenis: (0) não metálico; (1) metálico (apêndice A, fig. C5 ). 

 A coloração verde metálica em juvenis era conhecida apenas em algumas espécies de 

Aviculariinae tais como Gênero novo 2 versicolor comb. nov., I. hirsutum e P. rufonigrum. Após 

a redescrição de Gênero novo 4 diversipes comb. nov. e a descrição de Gênero novo 4 gamba 

comb. nov. e Gênero novo 4 sooretama comb. nov. (que foram originalmente descritas como 

Avicularia) e a análise de outros Aviculariinae da Mata Atlântica, verificou-se que essa 

coloração verde metálica é comum. Apesar de ser uma característica conhecida há algum tempo, 

a coloração verde metálica em juvenis nunca havia sido usada como um caráter em uma análise 

cladística até agora. 
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26. Coloração do tarso em juvenis: (0) da mesma cor que outros artículos; (1) preta, 

diferindo dos outros artículos castanho claros (fig. 30). 

 Os tarsos pretos contrastando com a cor mais clara dos outros artículos das pernas e 

palpos está presente em juvenis de algumas espécies de Avicularia, Tapinauchenius, Ephebopus 

em Gênero novo 3 laeta comb. nov., Gênero novo 1 hirschii comb. nov. e Gênero novo 1 

minatrix comb. nov. 

 Foi considerado que Psalmopoeus apresenta tarso da mesma cor dos outros artículos 

(estado 0), já que em algumas espécies o tarso é preto assim como todos os outros artículos das 

pernas e pedipalpo, com exceção do metatarso.  

 

27. Faixa laranja em forma de “U” nos tarsos de machos e fêmeas: (0) ausente; (1) 

presente. 

 Esta faixa está presente em Psalmopoeus sp., nas espécies de Iridopelma e em todas as 

espécies do Gênero novo 4  e em Gênero novo 1 minatrix comb. nov., Gênero novo 1 hirschii 

comb. nov. e em Gênero novo 3 laeta comb. nov.. 

 

28. Padrão de coloração do abdômen em machos: (0) coloração homogênea; (1) padrão 

espinha de peixe: faixa longitudinal central escura com diversas manchas de mesma cor de 

cada lado (fig. 70); (2) faixa longitudinal central escura dentro de área clara com bordas 

em ziguezague conectada a listras escuras laterais (fig. 71); (3) duas manchas arredondadas 

medianas (fig. 72); (4) faixa central longitudinal escura conectada a faixas laterais (fig. 73); 

(5) padrão foliáceo: faixa longitudinal central escura dentro de área central avermelhada e 

faixas escuras com bordas em ziguezague de cada lado (fig. 74); (6) faixa longitudinal 

central de cor diferente do resto do abdômen (fig. 42). 

 Esse caráter está codificado de forma muito semelhante ao caráter 23 (padrão de 

coloração do abdômen em juvenis) o que poderia ser considerado uma duplicação de informação. 

Porém, os caracteres diferem entre si no estado 6, já que em cada caráter o estado 6 representa 

um padrão de coloração diferente. Os táxons que apresentam o estado 6 no caráter 23 (Gênero 

novo 4 diversipes comb. nov., Gênero novo 4 sooretama comb. nov. e Gênero novo 4 gamba 

comb. nov.), podem apresentar estado 4 (Gênero novo 4 diversipes comb. nov.) ou estado 6 
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(Gênero novo 4 gamba comb. nov. e Gênero novo 4 sooretama comb. nov.) no caráter 28. Essas 

diferenças significam que o uso de ambos os caracteres não levam à duplicação de uma mesma 

informação e podem ser utilizados concomitantemente em uma análise cladística. 

 Raven (1994) considerou o padrão espinha de peixe (“herringbone”), aqui codificado 

como estado 1, que é encontrado em muitos terafosídeos como sendo plesiomórfico, o que foi 

seguido por Gallon (2003). Este último autor considerou que esta condição está presente em 

espécies de Harpactirinae, Ornithoctoninae, Stromatopelminae e muitos Selenocosminae. 

Também considerou que o abdômen não marcado (aqui nomeado como sem padrão) encontrado 

em alguns Selenocosminae e Thrigmopoeinae são homoplásticos e apomórfico em 

Eumenophorinae (Gallon, 2003). Essas conclusões se aplicam na presente análise, visto que 

tanto o paratropidídeo Melloina, como os terafosídeos Holothele (Ischnocolinae), Pelinobius 

(Eumenophorinae), Phlogiellus (Selenocosminae), Tapinauchenius, Pachistopelma e Avicularia 

(todos Aviculariinae) possuem os machos adultos sem padrão no abdômen.  

 Gallon (2003) considerou a presença de marcas reticuladas no abdômen de 

Stromatopelminae e Harpactirinae muito semelhantes e autapomórficas, com algumas reversões 

em táxons de Harpactirinae. Na presente análise, não foi utilizada a presença de marcas 

reticuladas como sugerido por Gallon (2003), mas considerou-se que os táxons das subfamílias 

Stromatopelminae (Stromatopelma e Heteroscodra) e Harpactirinae (Pterinochilus) possuiam 

padrão “espinha de peixe”. 

 É importante lembrar que o dimorfismo sexual ocorre em migalomorfas e em alguns 

casos as sinapomorfias usadas estão limitadas a apenas um sexo (Raven, 1985). Sendo assim, o 

caráter coloração abdominal foi desmembrado em vários caracteres: coloração em machos, nos 

juvenis, permanência da coloração juvenil em fêmeas adultas, enquanto que em West et al. 

(2008) o caráter utilizado foi apenas presença de padrão abdominal em fêmeas.  

 

29. Padrão de pêlos em fêmeas: (0) pêlos distribuídos uniformemente (fig. 35); (1) pêlos 

mais longos na região antero-dorsal do abdômen (fig. 29). 

 A presença de pêlos mais longos na região antero-dorsal do abdômen é uma característica 

encontrada somente em algumas espécies de Avicularia. Esses pêlos longos são de coloração 

diferente dos pêlos curtos encontrados na região mais posterior do abdômen e ocorrem somente 

nas fêmeas.  
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30. Pêlos das pernas e pedipalpos em machos e fêmeas: (0) coloração uniforme (fig. 23); (1) 

com ponta esbranquiçada (fig. 24). 

 Algumas espécies de Avicularia possuem jovens e adultos com os pêlos que cobrem as 

pernas e pedipalpos de cor escura mas com as pontas mais claras. Quando examinados 

macroscopicamente, esses pêlos com pontas mais claras não são estruturalmente diferentes dos 

pêlos de coloração uniforme, como demonstrou a microscopia de varredura feita com os 

mesmos. Mesmo assim isso a presença desses pêlos com pontas mais claras foi mantido como 

caráter.  

 Nenhuma espécie do grupo externo apresentou esta característica, somente em algumas 

espécies de Avicularia, dando a elas um aspecto “grisalho”. Este termo já era usado por F.O. 

Pickard-Cambridge (1896), que considerava a presença de pêlos grisalhos como a principal 

diferença entre A. avicularia e A. variegata status nov.. O autor afirma que o mais interessante 

entre essas duas variedades é que ao analisar a série de animais que ele coletou muitas milhas 

terra adentro do Amazonas ele notou que mais a oeste começava a tendência de aparecer 

indivíduos mais grisalhos.  

Pickard-Cambridge (1896) narra que encontrou um exemplar intermediário (que possuía 

apenas as duas pernas anteriores grisalhas) em Santarém, fato que não se repetiu durante este 

trabalho.  

 

31. Coloração do ventre em fêmeas: (0) da mesma cor ou ligeiramente mais escuro que a 

região ventral das pernas; (1) preto. 

 Foi considerado como apresentando o estado 1, região ventral (lábio, esterno, maxilas e 

coxas, além do ventre do abdômen) preta, apenas aquelas espécies que essa região difere 

notadamente do resto do corpo do exemplar. 

 

32. Número de espermatecas: (0) duas completamente separadas; (1) duas fundidas na 

base; (3) uma única espermateca. 

 O uso do número de espermatecas e seu grau de fusão já é usado desde Pérez-Miles et al. 

(1996), em sua revisão e análise cladística de Theraphosinae. Bertani (2001) também utilizou 

este caráter na análise cladística de Vitalius, Proshapalopus e Nhandu, gêneros dessa mesma 
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subfamília. Para a subfamília Aviculariinae, foi utilizado pela primeira vez por West et al. 

(2008). 

 

33. Lobos na espermateca: (0) ausentes; (1) presentes. 

 Este caráter já foi usado por Pérez-Miles et al. (1996) para a subfamília Theraphosinae e 

para a subfamília Aviculariinae foi usado pela primeira vez por West et al. (2008). 

 

34. Largura da espermateca: (0) região mediana igual ou menor do que a largura do ápice 

(fig. 4h); (1) região mediana maior do 1,5 vezes a largura do ápice (fig. 5h). 

 Como região mediana, ficou estabelecida a área que corresponderia à metade do 

comprimento da espermateca. Quando não foi possível estabelecer esta área devido à morfologia 

da espermateca, o caráter foi considerado como não aplicável, como no caso de Heteroscodra 

sp., Pelinobius muticus, Haplopelma sp., Phlogiellus sp., Poecilotheria sp., Lasiodora sp., 

Iridopelma hirsutum e Gênero novo 3 laeta comb. nov.. 

 

35. Espiralamento da espermateca: (0) ausente; (1) presente (fig. 17f). 

 Este caráter foi utilizado por Fukushima et al. (2005) para a análise cladística de 

Cyriocosmus, gênero que possui fêmeas de algumas espécies com espermateca espiralada. Em 

Aviculariinae, este estado parece estar bem distribuído, sendo encontrado em Iridopelma 

hirsutum, Gênero 1 seladonia e Gênero novo 1  hirschii comb. nov.. 

 

36. Área quitinizada da espermateca: (0) maior do que o dobro da área pouco quitinizada 

(fig. 4h); (1) menor ou igual à área pouco quitinizada (fig. 6h). 

 A área pouco quitinizinada da espermateca é aquela mais clara e que não possui poros 

(fig. 75-77) no corpo da espermateca. A área pouco quitinizada se encontra pouco desenvolvida 

na grande parte das espécies analisadas dentro e fora de Avicularia. A área pouco quitinizada se 

apresenta bem desenvolvida em apenas duas espécies em dois gêneros diferentes: A. purpurea e 

Avicularia sp. nova 1 . 
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37. Formato da espermateca: (0) reta (fig. 21i-j); (1) curvada (fig. 4h). 

 A morfologia da espermateca é um importante elemento na taxonomia nos níveis de 

gênero e espécie (Schiapelli & Gerschman de Pikelin, 1962). Portanto, os caracteres obtidos 

desta estrutura tem valor muito grande também na sistemática. A espermateca foi considerada 

como reta quando seu ápice apontava para a região anterior do corpo da fêmea e curvada quando 

o ápice apontava para as laterais da fêmea. 

 

38. Ápice da espermateca: (0) no mesmo eixo do resto da espermateca (fig. 4h); (1) 

inclinada, em eixo direferente em relação à espermateca (fig. 5h). 

 A alteração de direção do ápice da espermateca foi notada em algumas espécies de 

Avicularia, como A. purpurea, A. juruensis, A. variegata status nov. e Avicularia sp. nova 3.  

 

39. Processo entre os lobos do címbio: (0) ausente; (1) presente (fig. 79a-c). 

 O processo do címbio é uma protuberância geralmente arredondada que se projeta da 

parte apical do lóbulo retrolateral do címbio para o espaço entre os lóbulos. Este caráter foi 

considerado uma sinapomorfia putativa da subfamília Aviculariinae (Avicularia, Iridopelma, 

Pachistopelma e Tapinauchenius) por Raven (1985). 

 Esta estrutura se apresenta em todas as espécies de Pachistopelma, Iridopelma, 

Avicularia (exceto em A. purpurea) e em Gênero novo 1 (exceto Gênero novo 1 sp. nova 1), 

Gênero novo 2, Gênero novo 3 e Gênero novo 4 (presente somente em Gênero novo 4 diversipes 

comb. nov.).  

 

40. Desenvolvimento do processo entre os lobos do címbio: (0) pouco desenvolvido; (1) 

muito desenvolvido, arredondado (fig. 79); (1) muito desenvolvido, triangular (fig. 21e). 

 Como mencionado no caráter anterior, o processo entre os lobos do címbio é em sua 

maioria arredondado, com exceção do processo de Gênero novo 3 laeta comb. nov., que é 

triangular. 

 

41. Formato do címbio em vista prolateral: (0) arredondado; (1) triangular. 

 Este caráter foi utilizado por West et al. (2008). Todas as espécies usadas na análise 

possuem címbio triangular em vista lateral, com exceção da espécie de Melloina 
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(Paratropididae), Holothele (Ischnocolinae) e as espécies dos gêneros de Theraphosinae 

utilizados na análise (Lasiodora sp. e Euathlus sp.). 

 

42. Subtegulum: (0) pequeno; (1) grande, se extendendo sob o tegulum. 

 O subtegulum grande é uma das sinapomorfias da subfamília Theraphosinae (Raven, 

1985; Pérez-Miles et al. 1996). Além de presente nas espécies dos dois gêneros dessa subfamília 

utilizados na análise, também está presente no representante de Ornithoctoninae, Haplopelma 

(West et al., 2008). 

 

43. Proeminência no tegulum do bulbo: (0) ausente (fig. 18c); (1) presente (fig. 5c); 

 O tegulum de algumas espécies, quando observado em vista frontal, apresenta uma 

proeminência em seu lado prolateral. Bulbos de espécies de Iridopelma, quando vistos 

frontalmente são praticamente arredondados, não possuindo uma reentrância na região prolateral 

do bulbo. O mesmo ocorre em Pachistopelma e Gênero 1 sp. 1 e Gênero 1 sp. 2, Gênero novo 1 

minatrix comb. nov., Gênero novo 4 diversipes comb. nov. e Gênero novo 4 gamba comb. nov.. 

Em Avicularia todas as espécies possuem proeminência no tegulum. No grupo externo, a 

proeminência também aparece em espécies de Holothele, Pelinobius, Phloegiellus e 

Psalmopoeus. 

 

44. Desenvolvimento da proeminência do tegulum: (0) pouco desenvolvido (apêndice A, fig. 

7); (1) desenvolvido (fig. 4c); (2) muito desenvolvido (fig. 9c).  

 A proeminência do tegulum pode variar quanto ao seu desenvolvimento. Existem 

espécies em que ela é muito desenvolvida, com a sua reentrância no lado prolateral do tegulum 

bem profunda e marcada, como é o caso de A. variegata status nov., correspondendo ao estado 2. 

Se a reentrância existe e é possível delimitar a proeminência no tegulum, se considera como 

estado 1. Porém, se a reentrância é muito discreta e a protuberância que se forma é pouco 

desenvolvida, a espécie foi considerada como apresentando estado 0.  

 

45. Formato da proeminência do tegulum: (0) arredondada (fig. 4c); pontiaguda (fig. 9c); 

(2) quadrada (fig. 5c). 
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 A proeminência do tegulum também pode ser caracterizada quanto ao seu formato. O 

formato pontiagudo é aquele encontrado em A. variegata status nov., cuja protuberância se 

projeta bastante, num formato triangular. O estado 2, proeminência quadrada, pode ser 

encontrado em A. juruensis e Avicularia sp. nova 2. 

 

46. Curvatura do êmbolo: (0) 0o a 40º (fig. 21c); (1) 50º a 120º (fig. 5c); (2) acima de 130º 

(apêndice A, fig. 3). 

 West et al. (2008) utilizaram o caráter curvatura do êmbolo, com os estados “reto” ou 

“curvado retrolateralmente” em sua análise de Aviculariinae. Como em Avicularia e em todos os 

gêneros novos os machos de todas as espécies possuem êmbolo curvado retrolateralmente, os 

êmbolos foram codificados pelo seu grau de curvatura. Os êmbolos foram posicionados 

frontalmente e o ângulo medido entre a ponta do êmbolo e o eixo vertical que sai do meio da 

base do êmbolo.  

 

47. Tamanho do êmbolo: (0) 1,5 a 3,5 vezes mais longo do que o tegulum; (1) menor do que 

o tegulum; (2) mais do que 4 vezes mais longo do que o tegulum. 

 Este caráter também foi estabelecido por West et al. (2008) em sua análise de 

Aviculariinae.  

 

48. Espessura distal do êmbolo: (0) fino, menor do que 1/5 da altura do tegulum; (1) grosso, 

mais do que 1/3 da altura do tegulum. 

 Caráter utilizado como em West et al. (2008). 

 

49. Formato do êmbolo: (0) não achatado; (1) ligeiramente achatado; (2) muito achatado. 

 Assim como em West et al. (2008), Haplopelma foi codificada como tendo êmbolo muito 

achatado, como algumas espécies de Theraphosinae (Theraphosa e Megaphobema Pocock 1901) 

e Lasiodora sp como tendo êmbolo ligeiramente achatado. Todos os outros táxons possuem 

êmbolo não achatado. 
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50. Quilha prolateral inferior no bulbo: (0) ausente; (1) presente. 

 A presença de quilhas nos bulbos é considerada uma sinapomorfia da subfamília 

Theraphosinae desde Raven (1985) e foi seguido por Pérez-Miles et al. (1996). Entretanto, 

somente alguns anos depois é que Bertani (2000) criou uma terminologia para as quilhas 

presentes nos bulbos de terafosíneos, que foi seguida nesta análise. Como demonstrado em West 

et al. (2008), as quilhas estão presentes em outras espécies de outras subfamílias, como por 

exemplo Haplopelma minax (Ornithoctoninae) e Poecilotheria sp. (Selenocosmiinae) em posição 

similar à dos terafosídeos, sendo portanto putativamente considerada uma homologia primária 

nessa análise. 

 As espécies do gênero Avicularia não possuem quilhas, assim como as de outros gêneros 

de Aviculariinae como Iridopelma, Pachistopelma, Tapinauchenius, Psalmopoeus e Ephebopus, 

Gênero 1, além de todos os gêneros novos aqui propostos.  

 

51. Quilha prolateral superior no bulbo: (0) ausente; (1) presente. 

 Ver discussão do caráter 51. 

 

52. Quilha apical no bulbo: (0) ausente; (1) presente. 

 Ver discussão do caráter 51. 

 

53. Quilha retrolateral no bulbo: (0) ausente; (1) presente. 

 Ver discussão do caráter 51. 

 

54. Apófise tibial da perna I em machos: (0) presente, formada por dois ramos; (1) 

presente, formada por um ramo com megaespinho; (2) presente, único ramo com cerdas 

espiniformes; (3) ausente; (4) ausente, mas com cerdas mais engrossadas na região (fig. 

19e). 

 Machos de muitas espécies de Theraphosidae e Barychelidae têm uma apófise tibial 

formada por dois ramos na perna I (Raven, 1985). O autor também sugere que o mais 

parcimonioso seria esta apófise dupla estar presente no ancestral de Theraphosoidina e ter 

sofrido muitas modificações ou perdas em todos os grupos derivados. 
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 Bertani (2001) concorda com essa posição, dizendo que este caráter é muito 

homoplástico dentro da família. A presença de apófise formada por dois ramos parece ser o 

estado plesiomórfico dentro dos terafosídeos, já que ele está presente em todas as subfamílias de 

Barychelidae e também no paratropidídeo Melloina, grupos irmãos dos terafosídeos segundo 

Raven (1985) (West et al., 2008). 

 A presença de apófise tibial com um único ramo com cerdas espiniformes é característica 

das espécies de Avicularia e das espécies do Gênero novo 2 e Gênero novo 3 e de todas as 

espécies de Pachistopelma e de Iridopelma (todos Aviculariinae). Este estado também aparace 

em Haplopelma minax (Ornithoctoninae). A presença de cerdas modificadas na região em que a 

apófise tibial normalmente ocorre (como no Gênero novo 1) foi considerada um estado diferente 

da ausência de apófise e de cerdas modificadas na região (como ocorre no Gênero novo 4 e 

alguns táxons utilizados como grupos externos, como por exemplo Stromatopelma e 

Heteroscodra). 

 

55. Apófise tibial com único ramo: (0) muito desenvolvido (fig. 4e); (1) pouco desenvolvido 

(fig. 20e). 

 A presença de ramo muito desenvolvido da apófise tibial é encontrada em todas as 

espécies de Avicularia. O Gênero novo 2 e Gênero novo 3 apresentam o ramo pouco 

desenvolvido, bem próximo a tíbia, muito semelhante à apófise encontrada em machos de 

espécies de Pachistopelma e Iridopelma.  

 

56. Apófise tibial na perna II em machos: (0) ausente; (1) presente. 

 A presença de apófise tibial na perna II é uma característica exclusiva de Iridopelma e é 

usada para sua identificação desde a sua designação por Pocock (1901).  

 

57. Pêlos urticantes em machos e fêmeas: (0) ausentes; (1) presentes, no abdômen; (2) 

presentes, no pedipalpo. 

 Pêlos urticantes, entre as migalomorfas, são estruturas provavelmente restritas aos 

terafosídeos do Novo Mundo (Cooke et al., 1972). Podem estar presentes no abdômen de 

machos e/ou fêmeas (tipos I, II, III, IV e VI) ou podem estar presentes no pedipalpo de algumas 

espécies (tipo V) (Cooke et al., 1972; Pérez-Milles et al., 1996; Pérez-Miles, 1998).  
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58. Pêlos urticantes do tipo I em machos e fêmeas: (0) ausentes; (1) presentes. 

 Os pêlos urticantes tipo I, assim como os tipos III e IV são encontrados apenas em 

Theraphosinae (Pérez-Miles et al., 1996; Bertani, 2002). Em algumas espécies os machos 

possuem tipo I e III e as fêmeas somente o tipo I, demonstrando que há dimorfismo sexual 

quanto à presença de diferentes tipos de pêlos (Bertani, 2002).  

 

59. Pêlos urticantes do tipo II em machos e fêmeas: (0) ausentes; (1) presentes. 

 O pêlo do tipo II é encontrado em alguns membros do que Cooke et al. (1972) 

consideraram como da subfamília Aviculariinae: Avicularia e Psalmopoeus. Análises mais 

recentes mostraram que o pêlo tipo II está presente em Avicularia, Pachistopelma, Iridopelma, 

mas está ausente em Psalmopoeus (ao contrário do que dizia Cooke et al., 1972) e em 

Tapinauchenius (Bertani, 2002; West et al., 2008). 

 Em Pachistopelma, os pêlos urticantes do tipo II estão presentes em juvenis e machos 

adultos, desaparecendo em fêmeas adultas (Bertani, 2002). Os gênero novos aqui propostos 

também possuem pêlos do tipo II, bem como o Gênero 1.  

 

60. Pêlos urticantes do tipo III em machos e fêmeas: (0) ausentes; (1) presentes. 

 Bertani (2002) considerou a presença desse tipo de pêlo como sinapomorfia de 

Theraphosinae, com reversão no clado Aphonopelma+Sphaerobothria. 

 

61. Pêlos urticantes do tipo IV em machos e fêmeas: (0) ausentes; (1) presentes. 

 Assim como a presença de pêlos tipo III, a presença de pêlos tipo IV foi considerada por 

Bertani (2002) uma sinapomorfia de Theraphosinae, com algumas reversões em clados internos. 

 

62. Pêlos urticantes do tipo V em machos e fêmeas: (0) ausentes; (1) presentes. 

 O pêlo tipo V é uma das sinapomorfias do gênero Ephebopus e está presente na face 

prolateral do fêmur do pedipalpo de machos e fêmeas de todas as espécies do mesmo (West et al. 

2008) 
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63. Comprimento dos pêlos urticantes do tipo II em fêmeas: (0) até 0,87mm; (1) mais de 

1,18mm. 

 Segundo Cooke et al. (1972), os pêlos urticantes do tipo II tem comprimento aproximado 

de 0,5-1,5 mm. Bertani et al. (2003) verificaram que A. versicolor comb. nov. possuia pêlos do 

tipo II muito diferentes daqueles que existiam em outros aviculariineos, pois eram, entre outras 

coisas, mais longos, alcançando 0,8-1,37 mm em fêmeas. Os pêlos de A. avicularia, também 

avaliada pelos autores, media 0,93-1,11 mm em machos e 0,51-0,61 mm em fêmeas (Bertani et 

al., 2003). Ao se analisar o comprimento de pêlos urticantes, deve-se levar em consideração que 

há dimorfismo sexual, sendo que os machos sempre possuem cerdas significativamente mais 

longas do que as fêmeas, não importando a espécie ou subfamília a qual pertençam (Bertani, 

2002). Deste modo, é necessário sempre comparar indivíduos de um mesmo sexo. 

 Na presente análise foram utilizadas apenas as medidas relativas aos pêlos do tipo II em 

fêmeas. O táxon Gênero novo 1 versicolor comb. nov., como já demonstrado por Bertani et al. 

(2003), possui pêlos mais longos do que as espécies de Avicularia, gênero em que se encontrava 

anteriormente. Outra espécie que tem pêlos mais longos do que as espécies de Avicularia foi 

Gênero novo 3 laeta comb. nov., como demonstrado em microscopia eletrônica (fig. 69). Como 

já pontuado por Bertani (2002), algumas cerdas apresentam modificações morfológicas que 

podem constituir apomorfias para gêneros ou mesmo espécies. 

 

64. Distribuição das barbas nos pêlos urticantes do tipo II em fêmeas: (0) próximo a base; 

(1) por todo o comprimento (fig. 68). 

 Bertani et al. (2003) também demonstraram que Gênero novo 2 versicolor comb. nov. 

possui barbas bem desenvolvidas. Nas fêmeas, essas barbas se encontram geralmente apenas nas 

proximidades do stalk. No caso dos pêlos das fêmeas de Gênero novo 2 versicolor comb. nov. e 

Gênero novo 3 laeta comb. nov. e de todas as fêmeas das espécies do Gênero 1 as barbas bem 

desenvolvidas estão espalhadas por todo o comprimento do pêlo. 

 

65. Artículo basal das fiandeiras: (0) digitiforme; (1) reduzido. 

 O artículo basal das fiandeiras de Theraphosidae geralmente possuem formato 

digitiforme e são tão longas quanto o artículo basal da mesma. Entretanto, no Gênero 1 o artículo 
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basal das fiandeiras é bem reduzido, muito menor do que nos outros terafosídeos (Bertani, com 

pess.). 

 

66. Relação entre o comprimento das pernas IV e I em machos: (0) valor maior do que 

1,11; (1) valor entre 0,91 e 1,10; (2) valor até 0,9. 

 Pocock (1901) e Gallon (2008) afirmam que a proporção entre as pernas IV e I difere 

entre os gêneros de Aviculariinae (sensu stricto). Os autores afirmam que em Iridopelma a perna 

I é mais longa do que a perna IV, enquanto que em Avicularia acontece o inverso (Pocock, 1901; 

Gallon, 2008). Entretanto, essa hipótese nunca foi testada nem esse caráter utilizado numa 

análise cladística 

 A relação entre o comprimento das pernas IV e I em machos foi separada em 3 estados: 

estado 0, que codifica pernas IV muito mais longas do que as pernas I; estado 1, que codifica 

pernas IV de tamanho aproximadamente igual às pernas I e estado 2 que codifica pernas IV bem 

menores do que as pernas I.  

 Dentro do gênero Avicularia este caráter variou muito. As pernas IV podem ser iguais ou 

maiores do que as pernas I (estados 0 ou 1), mas nunca menores (estado 2). Em Iridopelma, as 

pernas IV podem ser menores ou iguais às pernas I (estados 1 e 2), mas nunca maiores do que as 

pernas I (estado 0). Pachistopelma apresenta as pernas IV maiores que as pernas I. Nos gêneros 

novos 1, 2, 3 e 4 as pernas IV tem mesmo comprimento que as pernas I.  

  

67. Relação entre o comprimento das pernas IV e I em fêmeas: (0) valor maior do que 1,11; 

(1) valor entre 0,91 e 1,10. 

 Ver discussão acima. 

 

68. Hábito em fêmeas: (0) escondida na superfície do solo; (1) arborícola; (2) oportunista; 

(3) fossorial. 

 Este caráter foi utilizado como proposto em West et al (2008).  

 

69. Refúgio em fêmeas: (0) bolsa de seda; (1) folhas unidas com seda; (2) refúgio em casca 

de árvore; (3) exclusivamente em bromélias. 



 143 

 As espécies arborícolas se utilizam de diversos tipos de refúgios. Há espécies que 

fabricam bolsas de seda, que são tubos de seda com uma única abertura. Este é o caso das 

espécies de Avicularia. Muitos dos registros do seu refúgio foram conseguidos através de 

literatura. 

 As espécies de Iridopelma, por sua vez, unem duas folhas próximas com seda para 

fazerem seu refúgio; as espécies do Gênero 1 fazem o seu refúgio com seda, embaixo de cascas 

de árvores. Espécies de Pachistopelma fazem seu refúgio exclusivamente em bromélias, unindo 

as folhas com seda ou usando seda no centro dessas plantas. Não há registro de indivíduos 

coletados fora de bromélias (R. Bertani, com. pess.).  
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DISCUSSÃO 

 

 A matriz contendo 43 táxons e 70 caracteres (fig. 80) foi analisada e cladogramas foram 

gerados utilizando-se as concavidades de 1 a 6 no programa X Pee Wee (Goloboff, 1993) (tab. 

1). A comparação entre os cladogramas terá como base a árvore encontrada utilizando-se a 

concavidade 6 (fig. 81), por apresentar um cladograma de menor número de passos e maior fit. 

Como discutido em Ramirez (2003), as menores concavidades, 1 e 2, normalmente apontam 

soluções bizarras; a utilização de pesos iguais acarreta em baixa performance, e funções com 

pesos intermediários acarretam em melhor performance.  

Com concavidade 1 foram retidas duas árvores (tab. 1) e a análise foi feita à partir do 

consenso dessas duas árvores (fig. 82). Esse foi o cladograma que apresentou maior diferença em 

relação ao encontrado com concavidade 6. O grupo-externo no consenso com concavidade 1 

apresenta relações diferentes das encontradas no grupo-externo do cladograma com concavidade 

6, especialmente em relação aos táxons Phlogiellus, Pelinobius e Pterinochilus. Em ambos os 

cladogramas o clado formado pelos gêneros Euathlus, Lasiodora, Haplopelma e Poecilotheria se 

manteve, apesar de apresentar diferentes resoluções internas (não conflitantes) em cada 

concavidade. Os táxons Haplopelma e Poecilotheria, apesar de não pertencerem à subfamília 

Theraphosinae, se apresentam junto com a mesma, compartilhando a presença de quilha apical 

no bulbo e êmbolo de espessura grossa (nó 46). West et al. (2008) também obtiveram esse clado 

contendo os mesmos 4 gêneros. Entretanto, é preciso uma análise mais profunda e direcionada 

para poder estabelecer melhor o relacionamento entre esses táxons. 

Dentre o clado Aviculariinae, há algumas diferenças em relação ao cladograma de 

concavidade 6. No cladograma de concavidade 1 o gênero Ephepobus forma um clado separado 

de Stromatopelma, Heteroscodra, Psalmopoeus e Tapinauchenius e não é grupo-irmão de 

Tapinauchenius. Esses 4 gêneros aparecem formando o clado que é grupo-irmão do clado 

sustentado pelo nó 78.  

Dentro do clado sustentado pelo nó 78, as diferenças aparecem no Gênero novo 4, que no 

cladograma consenso de concavidade 1 engloba a espécie Gênero novo 1 sp. nov. 1, a qual fazia 

parte do Gênero novo 1 na concavidade 6. O Gênero novo 1 por sua vez, se apresenta como 

grupo-irmão de Avicularia.  
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Em relação ao gênero Avicularia, a única diferença entre o cladograma consenso de 

concavidade 1 e o cladograma de concavidade 6 é em relação aos táxons mais basais (fig. 81). 

O cladograma de concavidade 2 (fig. 82) é um híbrido do cladograma consenso de 

concavidade 1, pois o ramo “Aviculariinae” é mantido igual, e do cladograma de concavidade 6, 

pois mantém o mesmo relacionamento entre os táxons do grupo-externo. 

O cladograma resultante da análise com concavidade 3 (fig. 83) também é um híbrido. O 

relacionamento dos grupos-externos se mantém o mesmo do que o da concavidade 4, 5 e 6. O 

clado que contém Iridopelma, Pachistopelma, Gênero novo 1, Gênero novo 2, Gênero nov 3, 

Gênero novo 4,  Gênero 1 e Avicularia se mantém igual ao dos cladogramas de concavidade 1 e 

2, com exceção do táxon A. taunayi, que com essa concavidade se apresenta a espécie mais basal 

de Avicularia. A única alteração exclusiva desse cladograma está nos grupos basais de 

Aviculariinae: Ephebopus, Tapinauchenius, Psalmopoeus, Stromoatopelma e Heteroscodra. 

O cladograma obtido com uso de concavidade 4 (fig. 84) apresenta os grupos-externos e 

os táxons basais de Aviculariinae da mesma forma que no cladograma de concavidade 6, mas 

apresentam algumas alterações no nó 78. Neste cladograma, o Gênero novo 1 é composto apenas 

pelas espécies Gênero novo 1 minatrix comb. nov. e Gênero novo 1 sp. nov. 1; Gênero novo 1 

hirschii comb. nov. se apresenta em um ramo separado, como grupo-irmão de todos os outros 

táxons. Gênero novo 2 e Gênero novo 3 invertem de posição, mas continuam a formar um clado 

monofilético junto com Pachistopelma. O clado Avicularia se mantém o mesmo encontrado no 

cladograma obtido com concavidade 3. 

O cladograma obtido com concavidade 5 (fig. 85) se assemelha aos cladogramas obtidos 

com concavidade 4 e 6. O relacionamento dos grupos-externos e dos grupos basais de 

Aviculariinae é igual ao cladograma de concavidade 6, mas o relacionamento dos táxons que 

compõe o nó 78 é igual ao cladograma de concavidade 4. 

 O cladograma preferido (tab. 2-3), de concavidade 6, apresenta Aviculariinae como grupo 

monofilético contendo os seguintes gêneros: Stromatopelma, Heteroscodra, Psalmopoeus, 

Tapinauchenius, Ephebopus, Pachistopelma, Iridopelma, Avicularia, além de 4 novos gêneros e 

do Gênero 1. Esta proposta de composição de Aviculariinae se aproxima bastante da de Pocock 

(1901), exceto obviamente pelos gêneros novos e do Gênero 1. O mesmo se aplica à proposta de 

West et al. (2008), que propõe que a sinapomorfia para a subfamília é a presença de escópula 

tarsal bem desenvolvida, dando aspecto espatulado ao artículo (caráter 9, estado 3). Na presente 
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análise, este caráter aparece novamente como sinapomorfia de Aviculariinae, corroborando os 

resultados de West et al. (2008), juntamente com mais duas sinapomorfias: a presença de faixas 

laterais e centrais como padrão abdominal em jovens (caráter 24, estado 4) e o hábito arborícola 

(caráter 68, estado 1), ambos com paralelismo em outros clados e táxons, como no clado 

sustentado pelo nó 79 (padrão do jovem e hábito arborícola) e em Poecilotheria (hábito 

arborícola).  

 Em concordância com West et al. (2009), se formam o clado Stromatopelma + 

Heteroscodra e o clado composto pelos gêneros Tapinauchenius, Psalmopoeus e Ephebopus. 

Entretanto, o clado Stromatopelma + Heteroscodra aqui se apresenta como grupo-irmão de 

(Psalmopoeus (Tapinauchenius + Ephebopus)), diferentemente da análise de West et al. (2008), 

na qual o clado se apresenta como grupo-irmão de (Pachistopelma (Avicularia + Iridopelma)). 

 O clado ((Stromatopelma + Heteroscodra) (Psalmopoeus (Tapinauchenius + 

Ephebopus))) é caracterizado por 3 sinapomorfias: fileira anterior de olhos reta (caráter 0), pêlos 

no metatarso e da tíbia I-IV em machos projetados lateralmente (carater 7), formando uma 

escova, e região mediana da espermateca maior do que 1,5 vezes a largura do ápice (caráter 34). 

Todas essas características apresentam paralelismo em outros grupos: Gênero 1 sp. 2 apresenta a 

escova na perna de machos; a espermateca mais larga é característica das espécies que compõe o 

clado de Avicularia sustentado pelo nó 63 e a fileira anterior de olhos reta ocorre em Phlogiellus 

sp. e no clado sustentado pelo nó 57. 

 O clado irmão ao anterior (nó 78) contém os gêneros Avicularia, Pachistopelma 

Iridopelma, Gênero 1 e 4 gêneros novos. O Gênero 1 forma um clado sustentado por três 

sinapomorfias (nó 49): presença de faixa central longitudinal escura conectada a faixas laterais 

no abdômen de juvenis (caráter 24), artículo basal das fiandeiras reduzido (caráter 65) e fêmeas 

que fazem refúgio em casca de árvore (caráter 69). Esse grupo de espécies está sendo revisado e 

a sua situação taxonômica será brevemente esclarecida (R. Bertani com. pess.).  

 O gênero Pachistopelma se apresenta monofilético (nó 50), sustentado pelas seguintes 

sinapomorfias: fileira de olhos anteriores reta (caráter 0), proeminência no tegulum do bulbo 

ausente (caráter 43), ausência de pêlos urticantes em fêmeas (reversão) (caráter 63), relação entre 

o comprimento das pernas IV e I em machos com valor maior do que 1,11 (caráter 66), relação 

entre o comprimento das pernas IV e I em fêmeas com valor maior do que 1,11 (caráter 67) e 

hábito bromelícola (caráter 69).  
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 Pachistopelma se apresenta como grupo-irmão do táxon Gênero novo 3 laeta comb. nov., 

que por sua vez formam um grupo monofilético com o táxon Gênero novo 2 versicolor comb. 

nov.. Esse clado (nó 52) tem como sinapomorfias a presença de pêlos urticantes do tipo II em 

fêmeas extremamente longo (caráter 63) e com barbas por todo o comprimento (caráter 64), 

características que são perdidas nas espécies de Pachistopelma. Parece ser igualmente 

parcimonioso o ganho independente desses caracteres em Gênero novo 2 versicolor comb. nov. e 

em Gênero novo 3 laeta comb. nov., ambas espécies conhecidas apenas de ilhas do Caribe. 

 Optou-se por não considerar Gênero novo 3 laeta comb. nov. e Gênero novo 2 versicolor 

comb. nov. como espécies de Pachistopelma, mas sim por designar novos gêneros. A opção de 

separar essas duas espécies em dois gêneros diferentes foi feita por que, apesar de ambas 

compartilharem muitas características, entre elas a presença de pêlos urticantes do tipo II 

extremamente modificados, há muitas outras características que as tornam diferentes: a 

espermateca, que em Gênero novo 3 laeta comb. nov. é reta e com lóbulos no ápice e em Gênero 

novo 2 versicolor comb. nov. é curvada e sem lóbulos (mais parecida com os o “padrão” 

Avicularia); o processo entre os lobos do címbio que em Gênero novo 3 laeta comb. nov. é 

triangular enquanto que em Gênero novo 2 versicolor comb. nov. é arredondado, parecido com 

as espécies de Avicularia; a curvatura do êmbolo, que em Gênero novo 3 laeta comb. nov. é 

pequena (entre 0o e 40º) e em Gênero novo 2 versicolor comb. nov. é média (entre 50º e 120º). 

Todas essas características se relacionam aos órgãos copulatórios e outros caracteres sexuais. 

Sendo assim, designam-se dois novos gêneros, Gen. nov. 1 e Gen. nov. 2, que contém 

respectivamente as espécies Gen. nov. 1 laeta comb. nov. e Gen. nov. 2 versicolor comb. nov.. 

 Outras espécies que anteriormente estavam no gênero Avicularia e que aparecem em um 

clado separado das demais são Gênero novo 1 minatrix comb. nov. e Gênero novo 1 hirschii 

comb. nov. Juntamente com Gênero novo 1 sp. nov. 1 elas formam um clado que compartilha as 

seguintes características (nó 65): clípeo ausente em machos (caráter 1), tarso preto em juvenis 

(caráter 26), presença de faixa laranja em forma de “U” nos tarsos de machos e fêmeas (caráter 

27) e presença de faixa longitudinal central de cor diferente da área lateral em machos (caráter 

28, estado 6). Nenhuma dessas características é exclusiva desse clado. Apesar disso, como ele 

está separado das demais espécies de Avicularia, optou-se por designar um novo gênero para este 

clado, Gênero novo 1. 
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 O gênero Iridopelma (nó 53) apresentou-se monofilético e tem como características a 

presença de ventre preto em fêmeas (caráter 31, estado 1) e a presença de apófise tibial na perna 

II em machos (caráter 56, estado 1). Na presente análise, as espécies de Iridopelma formam um 

clado que é imão do clado formado por 3 espécies que anteriormente eram classificadas como 

Avicularia. Esse clado (nó 59) tem como sinapomorfias a ausência de clípeo (característica que 

aparece também no Gênero novo 1) (caráter 1) e a ausência de apófise tibial e de cerdas mais 

concentradas nessa região (caráter 54). Poder-se-ia incluir essas 3 espécies em Iridopelma ou 

separá-las em um outro gênero. Optou-se por separá-las em um outro gênero, visto uma 

diferença entre as espécies de Iridopelma e essas 3 espécies: a ausência de apófise tibial na perna 

II, característica do gênero Iridopelma desde a sua designação por Pocock (1901). Sendo assim, 

designou-se um gênero novo, Gênero novo 4, composto pelas seguintes espécies: Gênero novo 4 

diversipes comb. nov., Gênero novo 4 sooretama comb. nov. e Gênero novo 4 gamba comb. 

nov.. Este novo gênero compartilha com Iridopelma os seguintes caracteres (nó 60): presença de 

faixa laranja em forma de “U” nos tarsos de machos e fêmeas, ausência de proeminência no 

tegulum do bulbo e construção de abrigo com folhas unidas com seda por parte das fêmeas.   

 No clado sustentado pelo nó 75 estão todas as espécies de Avicularia, gênero que se 

apresenta monofilético e cuja sinapomorfia é a presença de protuberância desenvolvida no 

tegulum (caráter 43, estado 1). São espécies que ocorrem na Amazônia, com exceção de A. 

taunayi, que ocorre em regiões de cerrado. A espécie mais basal deste clado é A. purpurea, 

possuindo como características a presença da parte pouco quitinizada da espermateca bem 

desenvolvida e o ápice da espermateca em direção diferente do eixo da mesma. Algumas 

relações entre espécies do gênero não estão resolvidas (como é o caso do clado sustentado pelo 

nó 72) devido a poucas informações sobre as espécies, especialmente por causa do pequeno 

número de indivíduos conhecidos.  

 Entretanto, algumas relações se mantém em todas as concavidades, como é o caso dos 

clados sustentados pelos nós 63 e 68. No nó 63 estão incluídas todas as espécies cujas as fêmeas 

apresentam espermateca com ápice inclinado (caráter 38) e bulbo com proeminência do tegulum 

muito desenvolvida (caráter 44), quadrada (caráter 45). No nó 68 se encontram as espécies que 

compartilham a presença de pêlos nas pernas com pontas esbranquiçadas. 

Com relação aos cladogramas obtidos usando X Pee Wee utilizando-se as concavidades 

de 1 a 6, pode-se perceber que tanto a subfamília Aviculariinae como o gênero Avicularia se 



 149 

mostraram monofiléticos, apesar das pequenas variações de relacionamento entre os táxons 

internos, demonstrando que este resultado é bem robusto. 

Com o uso do programa Nona foram obtidas 14 árvores (fig. 87). No cladograma de 

consenso, a subfamília Aviculariinae não se apresenta monofilética, pois os táxons Pterinochilus 

sp., Haplopelma sp. e Poecilotheria sp. encontram-se inseridos dentro da subfamília.  

O Gênero 1 também se apresenta monofilético com o uso do programa Nona, bem como 

os clados formados pelas espécies de Pachistopelma e de Iridopelma, embora esses dois últimos 

gêneros se apresentem na grande politomia do cladograma. Algumas espécies de Avicularia se 

encontram dentro da grande politomia, apesar de a grande maioria estar dentro de um clado 

sustentado, entre outras coisas, pela presença de pêlos longos na região antero-dorsal do 

abdômen das fêmeas, o que equivale ao nó 73 do cladograma de concavidade 6 (fig. 81). Apesar 

dessa enorme politomia, quando se utiliza pesos iguais, os conflitos entre os caracteres são 

resolvidos com a pesagem mínima oferecida pelo programa Pee-Wee (concavidade 6). 
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CONCLUSÕES 

 

1) O gênero Avicularia Lamarck 1818 é considerado monofilético, tendo como sinapomorfia a 

presença de protuberância desenvolvida no tegulum. 

 

2) O gênero Avicularia é constituído por 14 espécies morfologicamente muito semelhantes: A. 

avicularia (espécie-tipo), A. juruensis, A. purpurea, A. rufa, A. taunayi, A. variegata status novo, 

A. velutina, A. aymara, Avicularia sp. nova 1, Avicularia sp. nova 2, Avicularia sp. nova 3, 

Avicularia sp. nova 4, Avicularia sp. nova 5 e Avicularia sp. nova 6, que ocorrem do Caribe ao 

Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Brasil. 

 

3) A subfamília Aviculariinae se apresentou monofilética e tem como sinapomorfias a presença 

de escópula dos tarsos e metatarsos bem desenvolvidas, dando aspecto espatulado; a presença de 

faixa longitudinal conectada a faixas laterais no abdômen dos juvenis e hábito arborícola. 

 

4) A subfamília Aviculariinae é composta pelos seguintes gêneros: Stromatopelma, 

Heteroscodra, Psalmopoeus, Tapinauchenius, Ephebopus, Pachistopelma, Iridopelma, 

Avicularia, Gênero 1, Gênero novo 1, Gênero novo 2, Gênero novo 3 e Gênero novo 4. 

 

5) O Gênero novo 1 ocorre na Venezuela, Equador, Peru e Brasil, e é composto por 3 espécies: 

Gênero novo 1 hirschii comb. nov. (espécie-tipo), Gênero novo 1 minatrix comb. nov. e Gênero 

novo 1 sp. nova 1. O Gênero novo 2 e Gênero novo 3 são compostos por uma única espécie, 

Gênero novo 2 versicolor comb. nov. (que ocorre na Martinica e Cuba) e Gênero novo 3 laeta 

comb. nov. (que ocorre em Porto Rico, Ilhas Virgens e em Cuba). O Gênero novo 4 é composto 

por Gênero novo 4 sooretama comb. nov. (espécie-tipo), Gênero novo 4 diversipes comb. nov. e 

Gênero novo 4 gamba comb. nov., e ocorre da Bahia até o sudoeste do Rio de Janeiro, Brasil. 
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RESUMO 

 

O gênero Avicularia Lamarck 1818 contém a espécie mais antiga de aranha migalomorfa 

descrita. Esse gênero, de histórico e taxonomia extremamente complexos, é aqui revisado, e uma 

análise cladística, utilizando 70 caracteres e 43 táxons terminais foi efetuada. O cladograma 

preferido, obtido com o programa Pee-Wee e concavidade 6, apresentou a subfamília 

Aviculariinae como grupo monofilético contendo os seguintes gêneros: Stromatopelma, 

Heteroscodra, Psalmopoeus, Tapinauchenius, Ephebopus, Pachistopelma, Iridopelma, 

Avicularia e Gênero 1, além de 4 novos gêneros, todos também monofiléticos.  

O gênero Avicularia apresenta como sinapomorfia presença de protuberância 

desenvolvida no tegulum e é constituído por 14 espécies: A. avicularia (espécie-tipo), A. 

juruensis, A. purpurea, A. taunayi, A. variegata status novo, A. velutina, A. rufa, A. aymara, 

Avicularia sp. nov. 1, Avicularia sp. nov. 2, Avicularia sp. nov. 3, Avicularia sp. nov. 4, 

Avicularia sp. nov. 5 e Avicularia sp. nov. 6. As espécies se distribuem do Caribe ao Peru, 

Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Brasil. 

 São propostos 4 novos gêneros: Gênero novo 1, composto por 3 espécies: Gênero novo 1 

hirschii comb. nov. (espécie-tipo), Gênero novo 1 minatrix comb. nov. e Gênero novo 1 sp. nov. 

1. Gênero novo 2 e Gênero novo 3, monotípicos: Gênero novo 2 versicolor comb. nov. e Gênero 

novo 3 laeta comb. nov. Gênero novo 4 é composto 3 espécies: Gênero novo 4 sooretama comb. 

nov. (espécie-tipo), Gênero novo 4 diversipes comb. nov. e Gênero novo 4 gamba comb. nov. 

 São propostas as seguintes alterações taxonômicas: Catumiri parvum (Keyserling 1878) 

comb. nov., Grammostola anthracina (C.L. Koch 1842) comb. nov., Euathlus affinis (Nicolet 

1849) comb. nov. As seguintes espécies são consideradas nomina dubia: Ischnocolus hirsutum 

(Ausserer 1875) nomen dubium, Ischnocolus alticeps Keyserling 1878 nomen dubium, 

Pterinopelma tigrinum Pocock 1903 nomen dubium, Mygale detrita Koch 1842 nomen dubium, 

Ischnocolus doleschalli (Ausserer 1871) nomen dubium, A. geroldi Tesmoingt 1999 nomen 

dubium, Avicularia holmbergi Thorell 1890 nomen dubium, Avicularia metallica Ausserer 1875 

nomen dubium, Mygale ochraceae (Perty 1833) nomen dubium, Eurypelma rapax Ausserer 

1875 nomen dubium, Avicularia ulrichea Tesmoingt 1996 nomen dubium, Mygale walckenaeri 

Perty 1833 nomen dubium, Avicularia exilis Strand 1907 nomen dubium, Avicularia fasciculata 

Strand 1907 nomem dubium, Avicularia fasciculata clara Strand 1907 nomen dubium, 
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Avicularia soratae Strand 1907 nomen dubium, Avicularia subvulpina Strand 1906 nomen 

dubium, Avicularia surinamensis Strand 1907 nomen dubium. As seguintes espécies são 

consideradas species inquirendae: Avicuscodra arabica Strand 1908 species inquirenda, 

Avicularia ancylochyra Mello-Leitão 1923 species inquirenda, Avicularia cuminami Mello-

Leitão 1930 species inquirenda, Avicularia glauca Simon 1891 species inquirenda, Avicularia 

gracilis (Keyserling 1891) species inquirenda, Mygale leporina Koch 1842 species inquirenda, 

Avicularia nigrotaeniata Mello-Leitão 1940 species inquirenda, Mygale plantaris Koch 1842 

species inquirenda. 



 153 

ABSTRACT 

 

 

 The genus Avicularia Lamarck 1818 contains the oldest mygalomorph species described. 

Its taxonomical history is very complex and for the first time it has been revised. A cladistic 

analysis with 70 characters and 43 taxa were done. The preferred cladogram was obtained using 

the computer program Pee Wee and concavity 6. The subfamily Aviculariinae contains the genus 

Stromatopelma, Heteroscodra, Psalmopoeus, Tapinauchenius, Ephebopus, Pachistopelma, 

Iridopelma, Avicularia, Genus 1 and Gen. nov. 1, Gen. nov. 2, Gen. nov. 3 and Gen. nov. 4. 

Aviculariinae is monophyletic, sharing the presence of spatulated scopulae on tarsi and metatarsi, 

juveniles with a central longitudinal stripe connected with lateral stripes on dorsal abdomen and 

arboreal habit.  

The synapomorphy of Avicularia is the presence of a moderately developed protuberance 

on tegulum. The genus is constituted by 14 species: A. avicularia (type species), A. juruensis, A. 

purpurea, A. taunayi, A. variegata status nov., A. velutina, A. rufa, A. aymara, Avicularia sp. 

nov. 1, Avicularia sp. nov. 2, Avicularia sp. nov. 3, Avicularia sp. nov. 4, Avicularia sp. nov. 5 e 

Avicularia sp. nov. 6. They are found from Caribbean island through Peru, Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Guyana, French Guiana, Suriname and Brazil. 

 Four new genera are proposed: Gen. nov. 1, with 3 species: Gen. nov. 1 hirschii  comb. 

nov. (type species), Gen. nov. 1 minatrix comb. nov. e Gen. nov. 1 sp. nov. 1. Gen.nov. 2 and 

Gen. nov. 3 are monotypics: Gen. nov. 2 versicolor comb. nov. and Gen. nov. 3 laeta comb. nov. 

Gen. nov. 4 has 3 species, Gen. nov. 4 sooretama comb. nov. (type species), Gen. nov. 4 

diversipes comb. nov. and Gen. nov. 4 gamba comb. nov. 

 Other taxonomical changes are proposed: Catumiri parvum (Keyserling 1878) comb. 

nov., Grammostola anthracina (C.L. Koch 1842) comb. nov., Euathlus affinis (Nicolet 1849) 

comb. nov. The following species are considered as nomina dubia: Ischnocolus hirsutum 

(Ausserer 1875) nomen dubium, Ischnocolus alticeps Keyserling 1878 nomen dubium, 

Pterinopelma tigrinum Pocock 1903 nomen dubium, Mygale detrita Koch 1842 nomen dubium, 

Ischnocolus doleschalli (Ausserer 1871) nomen dubium, A. geroldi Tesmoingt 1999 nomen 

dubium, Avicularia holmbergi Thorell 1890 nomen dubium, Avicularia metallica Ausserer 1875 

nomen dubium, Mygale ochraceae (Perty 1833) nomen dubium, Eurypelma rapax Ausserer 
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1875 nomen dubium, Avicularia ulrichea Tesmoingt 1996 nomen dubium, Mygale walckenaeri 

Perty 1833 nomen dubium, Avicularia exilis Strand 1907 nomen dubium, Avicularia fasciculata 

Strand 1907 nomem dubium, Avicularia fasciculata clara Strand 1907 nomen dubium, 

Avicularia soratae Strand 1907 nomen dubium, Avicularia subvulpina Strand 1906 nomen 

dubium, Avicularia surinamensis Strand 1907 nomen dubium. The folowing species were 

considered as species inquirendae: Avicuscodra arabica Strand 1908 species inquirenda, 

Avicularia ancylochyra Mello-Leitão 1923 species inquirenda, Avicularia cuminami Mello-

Leitão 1930 species inquirenda, Avicularia glauca Simon 1891 species inquirenda, Avicularia 

gracilis (Keyserling 1891) species inquirenda, Mygale leporina Koch 1842 species inquirenda, 

Avicularia nigrotaeniata Mello-Leitão 1940 species inquirenda, Mygale plantaris Koch 1842 

species inquirenda. 
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Figura 1. Ilustração do livro Metamorphosis Insectorum Surinamensium de Merian 

(1705).  Setas vermelhas indicam indivíduos de Avicularia ilustrados pela autora - o 

indivíduo à esquerda está comendo uma pequena ave. 
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Figura 2.  Indivíduos de Avicularia avicularia da coleção do Museu de Uppsala (fotos: 

Dr. Mats Eriksson, curador). 
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Figura 3. Mapa demonstrando a distribuição das espécies do gênero Avicularia. Escala = 

500 km. (Google Earth) 
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Figura 4. Avicularia avicularia. a─g Macho IBSP 7898. a─d. bulbo copulatório direito. 

a. vista prolateral. b. vista retrolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g Apófise tibial 

esquerda. e. vista ventral, f. vista retrolateral, g. vista prolateral. h. Fêmea IBSP 8845 

espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 5.  Avicularia juruensis. a─g Macho CAS. a─d. bulbo copulatório direito. a. vista 

prolateral. b. vista retrolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g Apófise tibial direita. 

e. vista ventral, f. vista prolateral, g. vista retrolateral. h. Fêmea AR 4902 espermateca, 

vista dorsal. Escala = 1mm. 



 177 

 
Figura 6. Avicularia purpurea. a─g Macho CAS. a─d. bulbo copulatório esquerdo. a. 

vista retrolateral. b. vista prolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g Apófise tibial 

esquerda. e. vista ventral, f. vista retrolateral, g. vista prolateral. h. Fêmea holótipo 

BMNH 1990.5.22.1, espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 7. Avicularia rufa. a─g Macho IBSP 1028. a─d. bulbo copulatório esquerdo. a. 

vista retrolateral. b. vista prolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g Apófise tibial 

esquerda. e. vista ventral, f. vista retrolateral, g. vista prolateral. h. Fêmea IBSP 10264, 

espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 8. Avicularia taunayi. a─g Macho MZSP 3027. a─d. bulbo copulatório esquerdo. 

a. vista retrolateral. b. vista prolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g Apófise tibial 

direita. e. vista ventral, f. vista prolateral, g. vista retrolateral. h. Fêmea DZUB 1675, 

espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 9. Avicularia variegata status novo. a─g Macho INPA 4897. a─d. bulbo 

copulatório esquerdo. a. vista retrolateral. b. vista prolateral, c. vista frontal, d. vista 

dorsal. e─g Apófise tibial esquerda. e. vista ventral, f. vista retrolateral, g. vista 

prolateral. h. Fêmea INPA 4894, espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 10. Avicularia velutina. a─g Macho AR 4883. a─d. bulbo copulatório esquerdo. 

a. vista retrolateral. b. vista prolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g Apófise tibial 

esquerda. e. vista ventral, f. vista retrolateral, g. vista prolateral. h. Fêmea AR 4883 

espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 11. Avicularia sp. nov. 1. a─g Macho holótipo AMNH. a─d. bulbo copulatório 

esquerdo. a. vista retrolateral. b. vista prolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g 

Apófise tibial esquerda. e. vista ventral, f. vista retrolateral, g. vista prolateral. h. Fêmea 

parátipo AMNH espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 12. Avicularia sp. nov. 2. a─g Macho holótipo AMNH. a─d. bulbo copulatório 

esquerdo. a. vista retrolateral. b. vista prolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g 

Apófise tibial esquerda. e. vista ventral, f. vista retrolateral, g. vista prolateral. h. Fêmea 

parátipo AMNH espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 13. Avicularia sp. nov. 3. a─g Macho holótipo UA 003/2005. a─d. bulbo 

copulatório direito. a. vista prolateral. b. vista retrolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. 

e─g Apófise tibial direita. e. vista ventral, f. vista prolateral, g. vista retrolateral. h. 

Fêmea parátipo UA 042/2006 espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 14. Avicularia sp. nov. 4. a─g Macho holótipo. a─d. bulbo copulatório direito. a. 

vista prolateral. b. vista retrolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g Apófise tibial 

direita. e. vista ventral, f. vista prolateral, g. vista retrolateral. Escala = 1mm. 
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Figura 15. Avicularia sp. nov. 5. a─g Macho holótipo RWC. a─d. bulbo copulatório 

direito. a. vista prolateral. b. vista retrolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g Apófise 

tibial direita. e. vista ventral, f. vista prolateral, g. vista retrolateral. h. Fêmea parátipo 

RWC espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 16. Avicularia sp. nov. 6. a─g Macho holótipo AMNH. a─d. bulbo copulatório 

esquerdo. a. vista retrolateral. b. vista prolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e─g 

Apófise tibial esquerda. e. vista ventral, f. vista retrolateral, g. vista prolateral. h. Fêmea 

parátipo AMNH espermateca, vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 17. Gênero novo 1 hirschii comb. nov. a─e Macho holótipo SMF 57152. a─d 
Bulbo copulatório direito. a. vista  prolateral, b. vista retolateral, c. vista frontal, d. vista 

dorsal. e. Apófise tibial direita vista ventral f. Fêmea parátipo SMF 57126, espermateca, 
vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 18. Gênero novo 1 minatrix comb. nov. a─e Macho. a─d Bulbo copulatório 

direito. a. vista  prolateral, b. vista retrolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e. Apófise 

tibial esquerda, vista ventral f. holótipo fêmea BMNH 1903.7.1.120, espermateca vista 

dorsal g. IBSP12886, espermateca vista dorsal. Escala = 1 mm. 
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Figura 19. Gênero novo 1 sp. nov. 1. a─e Macho. a─d Bulbo copulatório direito. a. 

vista  prolateral, b. vista retrolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal. e. Apófise tibial 

esquerda, vista ventral. Escala = 1mm. 
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Figura 20. Gênero novo 2 versicolor comb. nov. a─g Macho AR 4904. a─d Bulbo 

copulatório esquerdo. a. vista  retrolateral, b. vista prolateral, c. vista frontal, d. vista 

dorsal. e. e─g Apófise tibial esquerda. e. vista ventral, f. vista retrolateral, g. vista 

prolateral. f. holótipo fêmea AR 4904, espermateca vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 21. Gênero novo 3 laeta comb. nov. a─h Macho. a─d Bulbo copulatório 

esquerdo. a. vista  retrolateral, b. vista prolateral, c. vista frontal, d. vista dorsal, e. 

címbio. f─h Apófise tibial esquerda. f. vista ventral, g. vista retolateral, h. vista 

prolateral. i. Fêmea holótipo ZMB 2045, espermateca vista dorsal j. RWC espermateca 

vista dorsal. Escala = 1mm. 
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Figura 22. Espécies do Gênero novo 4. a. Gênero novo 4 diversipes comb. nov, bulbo 

esquerdo vista dorsal; b. Gênero novo 4 sooretama comb. nov., bulbo esquerdo vista 
dorsal; c. Gênero novo 4 gamba comb. nov., bulbo esquerdo vista dorsal. 
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Figuras 23─26. 23. Avicularia avicularia fêmea. 24─26. Avicularia juruensis. 24. 
Fêmea, 25. Macho, 26. Jovem. (Fotos 23─25 R. West; 26 F. Cléton). 
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Figuras 27-30. 27─28 Avicularia purpurea. 27. Fêmea, 28. Jovem 29─30 Avicularia 

rufa 29. Fêmea, 30. Jovem. (Foto 23 P. Kirk, 28 R. Bertani, 29 R. West, 30 C. 

Fukushima). 
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Figuras 31─34. 31─33 Avicularia taunayi. 31. Fêmea, 32. Macho, 33. Jovem. 34. 

Avicularia variegata fêmea. (Fotos 31─32 R. Bertani, 33 C. Fukushima, 34 R. West). 
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Figuras 35─37. 35─36b Avicularia sp. nov. 1. 35. Fêmea, 36a. Macho, 36b. Jovem. 37. 

Avicularia sp. nov. 3 fêmea. (Fotos 35 R. West, 36─37 W. Hans-Werner, 38 R. West). 
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Figuras 38─40. 38. Avicularia sp. nov. 4 macho. 39. Avicularia sp. nov. 5 fêmea 40. 

Avicularia sp. nov. 6 fêmea. (Fotos 38 C. Fukushima, 39─40 R. West). 
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Figuras 41─43 Gênero novo 1 hirschii comb. nov. 41. Fêmea, 42. Macho, 43. Jovem 

(Fotos 41─42 R. West,  43 F. Cléton). 
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Figuras 44─48. 44─45 Gênero novo 1 minatrix comb. nov. 44. Fêmea, 45. Jovem 

46─47 Gênero novo 2 versicolor comb. nov. 46. Fêmea, variante vermelha, 47. Fêmea, 
variante fruta-cor. 48. Gênero novo 3 laeta comb. nov. fêmea. (Fotos 44─46 F. Cléton, 

47─48 R. West ). 
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Figuras 49─50. 49. Mapa de distribuição de Avicularia avicularia. 50. Mapa de 

distribuição de Avicularia juruensis. Escala = 500 km. (Google Earth) 
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Figuras 51─52. 51. Mapa de distribuição de Avicularia purpurea. 52. Mapa de 
distribuição de Avicularia rufa. Escala = 500 km. (Google Earth) 
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Figuras 53─54. 53. Mapa de distribuição de Avicularia taunyai. 54. Mapa de 
distribuição de Avicularia variegata. Escala = 500 km. (Google Earth) 
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Figuras 55─56. 55. Mapa de distribuição de Avicularia velutina. 56. Mapa de 
distribuição de Avicularia sp. nov. 1. Escala = 500 km. (Google Earth) 
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Figuras 57─58. 57. Mapa de distribuição de Avicularia sp. nov. 2. 58. Mapa de 

distribuição de Avicularia sp. nov.3. Escala = 500 km. (Google Earth) 
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Figuras 59─60. 59. Mapa de distribuição de Avicularia sp. nov. 4. 60. Mapa de 
distribuição de Avicularia sp. nov. 5. Escala = 500 km. (Google Earth) 
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Figuras 61─62. 61. Mapa de distribuição de Avicularia sp. nov. 6. 62. Mapa de 
distribuição de Gênero novo 1 hirschii comb. nov. Escala = 500 km. (Google Earth) 
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Figuras 63─64. 63. Mapa de distribuição de Gênero novo 1 minatrix comb. nov. 64. 
Mapa de distribuição de Gênero novo 1 sp. nov. 1. Escala = 500 km. (Google Earth) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209 

 
Figuras 65─66. 65. Mapa de distribuição de Gênero novo 2 versicolor comb. nov. 66. 
Mapa de distribuição de Gênero novo 3 laeta comb. nov. Escala = 500 km. (Google 
Earth) 
 
 



 210 

 
Figura 67. Mapa de distribuição das espécies do Gênero novo 4. Escala = 500 km. 
(Google Earth) 
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Figuras 68─69. 68a─b Pêlos de fêmea de Gênero novo 2 versicolor comb. nov. em 
microscopia eletrônica de varredura. 68a. Visão geral do pêlo, 68b. Detalhe (seta indica 
barbas bem desenvolvidas) 69a─b Pêlos de fêmea de Gênero novo 3 laeta comb. nov. 
em microscopia eletrônica de varredura. 69a. Visão geral do pêlo, 69b. Detalhe (seta 
indica barbas bem desenvolvidas). 
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Figuras 70─71. 70. Heteroscodra sp., fêmea (Foto R. Bertani). 71. Poecilotheria sp. 
jovem (Foto C. Fukushima). 
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Figuras 72─74. 72. Euathlus sp. jovem (Foto R. West). 73. Psalmopoeus sp. jovem 
(Foto C. Fukushima). 74. Iridopelma sp. jovem (Foto C. Fukushima). 
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Figuras 75─77 Espermateca de Avicularia rufa em microscopia eletrônica de 
varredura. 75. Vista geral. 76. Detalhe do ápice da espermateca, composta por muitos 
poros. 77. Detalhe dos poros. 78. Área basal da espermateca, pouco quitinizada. 
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Figura 79a─c Processo espinhoso entre os lobos do címbio do macho de Avicularia 

rufa em microscopia eletrônica de varredura. a. Vista geral do címbio, b. Processo 
espinhoso, c. Detalhe do processo espinhoso do címbio.   
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Caráter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

           0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 

Táxon                         

Melloina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Holothele rondoni 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Pterinochilus sp. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 

Haplopelma minax 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 - 

Euathlus sp. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 

Lasiodora sp. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 

Poecilotheria sp. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - 

Pelinobius muticus 0 2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 

Phlogiellus sp. 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 

Stromatopelma sp. 1 1 1 - 0 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 

Heteroscodra sp. 1 1 1 - 0 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 

Ephebopus uatuman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 

Ephebopus murinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Psalmopoeus sp. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Tapinauchenius sp. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Gênero 1 seladonia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 

Gênero 1 sp. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 

Gênero 1 sp. 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 
Pachistopelma 
rufonigrum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Pachistopelma sp. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Iridopelma zorodes 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Iridopelma hirsutum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Avicularia avicularia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Avicularia juruensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Avicularia purpurea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Avicularia rufa 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 

Avicularia taunayi 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Avicularia variegata 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Avicularia velutina 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? ? 

Avicularia sp. nov. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Avicularia sp. nov. 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Avicularia sp. nov. 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Avicularia sp. nov. 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 ? ? 

Avicularia sp. nov. 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? ? 

Avicularia sp. nov. 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Gen. nov. 1 hirschii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 

Gen. nov. 1 minatrix 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 

Gen. nov. 1 sp. nov. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? ? 

Gen nov. 2 versicolor 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Gen. nov. 3 laeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Gen nov. 4 sooretama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Gen. nov. 4 diversipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 

Gen. nov. 4 gamba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Figura 80. Matriz de caracteres usada na análise cladística. (-) caráter não aplicável (?) 

caráter não observado. 
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Caráter 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

Táxon                        

Melloina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 

Holothele rondoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 

Pterinochilus sp. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 - - 0 

Haplopelma minax 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 - 0 0 - - 0 - 1 1 0 - - 1 

Euathlus sp. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 - 0 0 - - 0 - 0 1 0 - - 1 

Lasiodora sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 - - 0 - 0 1 0 - - 1 

Poecilotheria sp. 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 - 0 0 - - 0 - 1 0 0 - - 1 

Pelinobius muticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 

Phlogiellus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 

Stromatopelma sp. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 - - 0 

Heteroscodra sp. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 1 0 0 - - 0 

Ephebopus uatuman 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 

Ephebopus murinus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 

Psalmopoeus sp. 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 1 

Tapinauchenius sp. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 - - 0 

Gênero 1 seladonia 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 1 

Gênero 1 sp. 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 - - 1 

Gênero 1 sp. 2 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 1 0 0 - - 1 
Pachistopelma 
rufonigrum 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 - - 0 

Pachistopelma sp. 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 - - 0 

Iridopelma zorodes 5 1 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 - - 1 

Iridopelma hirsutum 5 1 0 1 5 0 0 1 0 1 - 1 0 0 0 1 1 1 0 0 - - 1 

Avicularia avicularia 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

Avicularia juruensis 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 

Avicularia purpurea 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - 1 0 1 1 0 1 

Avicularia rufa 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

Avicularia taunayi 4 0 ? 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

Avicularia variegata 4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 

Avicularia velutina ? ? ? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

Avicularia sp. nov. 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

Avicularia sp. nov. 2 4 ? ? 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 

Avicularia sp. nov. 3 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

Avicularia sp. nov. 4 ? ? ? 0 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 0 1 1 0 1 

Avicularia sp. nov. 5 ? ? ? 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

Avicularia sp. nov. 6 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

Gen. nov. 1 hirschii 7 0 1 1 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Gen. nov. 1 minatrix 4 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 - - 1 

Gen. nov. 1 sp. nov. 1 ? ? ? ? 6 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 - 1 0 1 0 0 1 

Gen nov. 2 versicolor 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

Gen. nov. 3 laeta 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 

Gen nov. 4 sooretama 6 1 0 1 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 1 0 1 0 0 1 

Gen. nov. 4 diversipes 6 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - - 2 

Gen. nov. 4 gamba 6 1 0 1 6 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 1 0 0 - - 1 
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Caráter 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Táxon                        

Melloina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 

Holothele rondoni 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 3 - 

Pterinochilus sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 1 3 - 

Haplopelma minax 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 3 - 

Euathlus sp. 0 0 0 1 1 0 0 0 - 0 1 0 0 1 1 0 - - 0 2 1 3 - 

Lasiodora sp. 1 1 1 1 1 1 1 0 - 0 1 1 0 1 0 0 - - 0 1 1 3 - 

Poecilotheria sp. 0 1 0 1 1 1 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 1 0 

Pelinobius muticus 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 3 - 

Phlogiellus sp. 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 3 - 

Stromatopelma sp. 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 1 0 

Heteroscodra sp. 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 1 0 

Ephebopus uatuman 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 1 - - 0 1 1 3 - 

Ephebopus murinus 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 1 - - 0 2 1 3 - 

Psalmopoeus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 2 - 

Tapinauchenius sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 2 - 

Gênero 1 seladonia 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

Gênero 1 sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

Gênero 1 sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 
Pachistopelma 
rufonigrum 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 1 3 

Pachistopelma sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 1 3 

Iridopelma zorodes 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Iridopelma hirsutum 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 

Avicularia avicularia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Avicularia juruensis 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Avicularia purpurea 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Avicularia rufa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Avicularia taunayi 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Avicularia variegata 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Avicularia velutina 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 

Avicularia sp. nov. 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 ? ? 

Avicularia sp. nov. 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ? ? 

Avicularia sp. nov. 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Avicularia sp. nov. 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 ? ? 0 1 ? ? ? 

Avicularia sp. nov. 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 

Avicularia sp. nov. 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Gen. nov. 1 hirschii 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ? 0 

Gen. nov. 1 minatrix 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 ? 0 

Gen. nov. 1 sp. nov. 1 2 0 0 0 0 0 0 4 - 0 1 0 1 0 0 0 ? ? 0 1 ? ? ? 

Gen nov. 2 versicolor 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

Gen. nov. 3 laeta 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 ? 0 

Gen nov. 4 sooretama 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Gen. nov. 4 diversipes 2 0 0 0 0 0 0 3 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Gen. nov. 4 gamba 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 1 0 1 0 0 0 ? ? 0 1 1 1 1 
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Figura 81. Cladograma obtido utilizando concavidade 6 no programa Pee Wee. 
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Figura 82. Cladograma consenso obtido utilizando concavidade 1 no programa Pee Wee. 
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Figura 83. Cladograma obtido utilizando concavidade 2 no programa Pee Wee. 
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Figura 84. Cladograma obtido utilizando concavidade 3 no programa Pee Wee. 
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Figura 85. Cladograma obtido utilizando concavidade 4 no programa Pee Wee. 
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Figura 86. Cladograma obtido utilizando concavidade 5 no programa Pee Wee. 
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Figura 87. Cladograma consenso obtido através do programa Nona (sem pesagem). C= 

270, IC = 38, IR = 58. 
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Tabela 1. Número de cladogramas encontrados, seus respectivos números de passos e fit 

usando concavidades de 1 a 6 e pesagem implícita no programa Win X Pee-Wee. 

 

Concavidade 
Número de 

Cladogramas 
Número de Passos Fit 

1 2 240 3392 

2 1 238 3951 

3 1 236 4298 

4 1 232 4547 

5 1 232 4732 

6 1 229 4876 
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Tabela 2.  Fit, número de passos e passos extras de cada caráter no cladograma obtido 

usando pesagem implícita e concavidade 6 no programa Win X Pee-Wee. 

 

Caráter Fit Passos 
Passos 
Extras 

0 75.00 3 2 

1 40.00 11 9 

2 100 1 0 

3 50 8 6 

4 - - - 

5 85.71 2 1 

6 85.71 2 1 

7 75 3 2 

8 - - - 

9 85.71 4 1 

10 75 2 1 

11 75 4 2 

12 - - - 

13 - - - 

14 85.71 2 1 

15 100 1 0 

16 75 3 2 

17 85.71 2 1 

18 - - - 

19 85.71 4 1 

20 100 1 0 

21 - - - 

22 85.71 2 1 

23 75 3 2 

24 60 11 4 

25 75 3 2 

26 75 3 2 

27 60 5 4 

28 46.15 13 7 

29 100 1 0 

30 66.67 4 3 

31 85.71 2 1 

32 100 2 0 

33 50 7 6 

34 54.55 6 5 

Caráter Fit Passos 
Passos 
Extras 

 

35 75 3 2 

36 85.71 2 1 

37 54.55 6 5 

38 85.71 2 1 

39 66.67 4 3 

40 85.71 3 1 

41 85.71 2 1 

42 85.71 2 1 

43 42.86 9 8 

44 100 2 0 

45 100 2 0 

46 54.55 7 5 

47 85.71 3 1 

48 100 1 0 

49 - - - 

50 100 1 0 

51 100 1 0 

52 100 1 0 

53 85.71 2 1 

54 60 8 4 

55 100 1 0 

56 100 1 0 

57 66.67 5 3 

58 - - - 

59 100 1 0 

60 85.71 2 1 

61 - - - 

62 100 1 0 

63 100 1 0 

64 85.71 2 1 

65 100 1 0 

66 46.15 9 7 

67 40 10 9 

68 75 5 2 

69 100 3 0 
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Tabela 3. Sinapomorfias dos táxons ou nós do cladograma obtido usando pesagem 

implícita e concavidade 6 no programa Win X Pee-Wee. 

 

Táxon ou Nó Caráter Mudança Táxon ou Nó Caráter Mudança 

Holothele sp. 3 0 → 1 Psalmopoeus sp. 16 0 → 1 

 33 0 → 1  23 1 → 0 

 43 0 → 1  27 0 → 1 

Heteroscodra 67 1 → 0  28 0 → 4 

Pterinochilus 14 0 → 1  46 0 → 1 

 24 0 → 1 Tapinauchenius sp. 43 1 → 0 

 28 0 → 1  67 1 → 0 

 37 0 → 1 Euathlus sp. 4 0 → 1 

Pelinobius sp. 8 0 → 1  24 0 → 3 

 12 0 → 1  28 0 → 3 

 17 0 → 1  33 0 → 1 

 33 0 → 1  61 0 → 1 

 66 1 → 0 E. uatuman 19 1 → 2 

 67 1 → 0 E. murinus 18 0 → 1 

Haplopelma sp. 5 0 → 1  66 1 → 2 

 14 0 → 1 Gênero 1 seladonia 3 0 → 1 

 49 0 → 2  25 0 → 1 

Phlogiellus sp. 0 0 → 1  35 0 → 1 

 4 0 → 2 Gênero 1 sp. 2 7 0 → 1 

 10 1 → 0  24 4 → 5 

 16 0 → 1  34 0 → 1 

Lasiodora sp. 13 0 → 1  37 0 → 1 

 17 0 → 1  67 1 → 0 

 47 0 → 1 I. zorodes 3 0 → 1 

 49 0 → 1 I. hirsutum 23 1 → 0 

 58 0 → 1  33 0 → 1 

Poecilotheria 6 0 → 1  35 0 → 1 

 9 2 → 3  66 1 → 2 

 11 0 → 2 Gên. nov. 1 hirschii 21 0 → 1 

 16 0 → 1  24 4 → 7 

 42 1 → 0  34 0 → 1 

 68 3 → 1  35 0 → 1 
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Táxon ou Nó Caráter Mudança Táxon ou Nó Caráter Mudança 

 67 1 → 0  28 0 → 1 

Gên. nov. 1 minatrix 28 6 → 4  43 1 → 0 

 43 1 → 0 44 3 0 → 2 

Gên. nov. 1 sp. nov. 1 47 0 → 2  5 0 → 1 

Gên. nov. 2 versicolor 3 0 → 1 45 15 0 → 1 

Gên. nov. 3 laeta 27 0 → 1  41 0 → 1 

 33 0 → 1 46 48 0 → 1 

Gên. nov. 4 diversipes 19 1 → 3  52 0 → 1 

 46 1 → 2 47 42 0 → 1 

 47 0 → 2  50 0 → 1 

Gên. nov. 4 sooretama 33 0 → 1  51 0 → 1 

 43 0 → 1 48 43 1 → 0 

 67 1 → 0 49 28 0 → 4 

Gên. nov. 4 gamba 34 0 → 1  65 0 → 1 

A. juruensis 3 1 → 0  69 0 → 2 

A. purpurea 36 0 → 1 50 0 0 → 1 

 38 0 → 1  43 1 → 0 

A. taunayi 28 0 → 4  57 1 → 0 

 33 0 → 1  66 1 → 0 

A. variegata 31 0 → 1  67 1 → 0 

 45 2 → 1  69 0 → 3 

 67 0 → 1 51 1 1 → 0 

Avicularia sp. nov. 1 1 1 → 0  46 1 → 0 

 36 0 → 1 52 63 0 → 1 

Avicularia sp. nov. 4 66 0 → 1  64 0 → 1 

Avicularia sp. nov. 5 46 1 → 0 53 31 0 → 1 

Avicularia sp. nov. 6 27 0 → 1  56 0 → 1 

43 2 0 → 1 54 7 1 → 0 

 6 0 → 1  24 4 → 0 

 11 1 → 2  57 0 → 2 

 20 0 → 1  62 0 → 1 

 24 4 → 1  68 2 → 3 
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Táxon ou Caráter Mudança Táxon ou Caráter Mudança 

55 26 0 → 1 74 3 0 → 1 

56 1 1 → 0  26 0 → 1 

 22 0 → 1 75 44 0 → 1 

 54 3 → 0 76 22 0 → 1 

 68 1 → 2 77 11 1 → 2 

57 0 0 → 1 78 46 0 → 1 

 7 0 → 1  57 0 → 1 

 34 0 → 1  59 0 → 1 

58 23 1 → 0 79 9 2 → 3 

 30 0 → 1  24 0 → 4 

 39 1 → 0  68 3 → 1 

59 1 1 → 0 80 11 0 → 1 

 54 2 → 3  43 0 → 1 

60 27 0 → 1 81 41 0 → 1 

 43 1 → 0 82 10 0 → 1 

 69 0 → 1  19 0 → 1 

61 55 0 → 1  66 0 → 1/2 

62 30 0 → 1  67 0 → 1 

63 38 0 → 1 83 68 0 → 3 

 44 1 → 2    

 45 0 → 2    

64 3 0 → 1    

 30 0 → 1    

65 1 1 → 0    

 26 0 → 1    

 27 0 → 1    

 28 0 → 6    

66 19 1 → 2    

68 30 0 → 1    

72 66 1 → 0    

73 29 0 → 1    

 67 1 → 0    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A 
 

Veja: 
http://www.mapress.com/zootaxa/2009/f/zt02223p047.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 
 

Veja: 
http://www.mapress.com/zootaxa/2008/f/z01849p058f.pdf 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 
 

Veja: 

http://www.americanarachnology.org/JoA_free/JoA_v36_

n2/arac-36-2-402.pdf 


