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1. Introdução 

 

A família Pholcidae KOCH 1850, conta atualmente com 967 espécies distribuídas por 

todos os continentes exceto a Antártida (PLATNICK, 2007). Para a região neotropical são 

conhecidos 41 gêneros. Uma parcela considerável das espécies descritas no final do século 

XIX para a região neotropical foi alocada em gêneros do Velho Mundo, especialmente 

Pholcus WALCKENAER, 1805. Neste mesmo período alguns autores como KEYSERLING 

(1891), SIMON (1893) e MOENKHAUS (1898) esboçaram uma organização na taxonomia dos 

folcídeos neotropicais, mas pouco foi feito além disso. SIMON (1893) separou Pholcidae em 

duas subfamílias: Pholcinae KOCH, com sete grupos (Blechrosceleae, Prisculae, 

Leptopholceae, Smeringopodeae, Artemeae, Modisimeae, Pholceae) e Ninetinae SIMON (sem 

subdivisões). Posteriormente, na primeira metade do século XX, PETRUNKEVITCH (1928) 

realizou algumas alterações taxonômicas, elevando ao nível de subfamília Blechroscelinae, 

Prisculinae, Leptopholcinae e Pholcinae. MELLO-LEITÃO (1915, 1918, 1922, 1930, 1938, 

1939, 1940a, 1940b, 1940c, 1941, 1943, 1946, 1947a, 1947b) contribuiu com diversos 

trabalhos para a taxonomia da família na região neotropical, mas não realizou contudo, 

mudanças taxonômicas significativas outras que descrições de espécies. Recentemente, 

GONZÁLEZ-SPONGA (1994, 1998, 2003) acrescentou 15 espécies de folcídeos e descreveu 7 

gêneros atualmente válidos, entre eles o alvo deste trabalho. Atualmente, HUBER (1997a, 

1997b, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005; HUBER et al., 2005) é o mais importante autor a 

trabalhar com a família, e sua revisão genérica para a região neotropical (HUBER, 2000) é sem 

dúvida o trabalho mais relevante para a fauna regional de folcídeos por ser uma extensiva 

revisão genérica sustentada por uma análise filogenética, que colocou uma relativa ordem na 

situação até então caótica entre os gêneros. Neste mesmo trabalho HUBER (2000) corrobora 

alguns subgrupos de Pholcidae propostos anteriormente, sem entretanto, alterar o status 

taxonômico optando por usar nomes informais (pholcines, ninetines, holocnemines e Clado 

Novo Mundo).  

O gênero Mesabolivar, incluído no “Clado Novo Mundo” (composto por 18 gêneros 

exclusivamente neotropicais), é juntamente com Metagonia SIMON, 1893 (79espécies; 11 

espécies no Brasil), um dos gêneros mais abundantes e bem distribuídos da América do Sul, 

sendo hoje o maior gênero brasileiro de folcídeos (HUBER, 2000; PLATNICK, 2007). Foi 

descrito por GONZÁLEZ-SPONGA (1998) como monotípico, que designou como espécie-tipo 

M. pseudoblechroscelis, da Venezuela. Das espécies de Mesabolivar válidas hoje, doze foram 
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descritas por MELLO-LEITÃO, originalmente colocadas em diversos gêneros, como Pholcus, 

Physocyclus SIMON, 1893, Blechroscelis SIMON, 1893 (hoje sinônimo júnior de Priscula), 

Litoporus SIMON, 1893 e Psilochorus SIMON, 1893. HUBER (2000), em sua revisão transferiu 

várias espécies de outros gêneros (principalmente de Blechroscelis SIMON 1893, 

Coryssocnemis SIMON, 1893 e Litoporus SIMON 1893) e descreveu diversas espécies de 

Mesabolivar. Junto com duas espécies descritas por HUBER et al. (2005) a composição atual 

inclui 36 espécies. O gênero Mesabolivar apresenta uma distribuição restrita à América do 

Sul, desde o Chile, Argentina e Uruguai até a Venezuela. Apresenta Coryssocnemis como 

grupo-irmão, agrupados pelo alargamento do fêmur das pernas (HUBER, 2000). Entretanto, o 

próprio autor questiona a validade deste agrupamento, coloca que este caráter apresenta um 

elevado grau de homoplasia e pode ter gerado um grupo artificial. 

 O gênero Mesabolivar foi dividido tentativamente em 4 grupos de espécies por HUBER 

(2000): “grupo norte 1”, largamente distribuído no norte da América do Sul, composto por M. 

eberhardi Huber, M. huanuco Huber, M. aurantiacus (Mello-Leitão), M. cyaneus 

(Taczanowski) e caracterizado por espinhos nos metatarsos dos machos; o “grupo norte 2”, 

com distribuição semelhante ao grupo anterior, incluindo M. pseudoblechroscelis, M. 

huambisa Huber, M. locono Huber, M. junin Huber, M. paraensis (Mello-Leitão), M. exlineae 

(Mello-Leitão) e caracterizado pelas apófises elevadas no epígino e apófises correspondentes 

nas quelíceras dos machos; o “grupo sul”, que segundo o autor provavelmente não é 

monofilético, distribuído do sudeste do Brasil ao norte da Argentina, composto por M. 

cyaneomaculatus (Keyserling), M. spinulosus (Mello-Leitão), M. ceruleiventris (Mello-

Leitão), M. tandilicus (Mello-Leitão), M. iguazu Huber, M. argentinensis (Mello-Leitão), M. 

brasiliensis (Mello-Leitão), M. togatus (Keyserling), M. guapiara Huber, M. maxacali Huber, 

M. botocudo Huber, M. cyaneotaeniatus (Keyserling), M. azureus (Badcock & Oxon), M. 

fluminensis (Mello-Leitão), M. nigridentis (Mello-Leitão) e caracterizado pelo procurso 

curvado de forma distinta; e o “grupo miscelânea”, sem uma caracterização definida, o qual 

segundo o autor é certamente polifilético, em que as espécies alocadas para este grupo foram 

colocadas tentativamente no gênero Mesabolivar, incluindo M. luteus (Keyserling), M. simoni 

(Moenkhaus), M. difficilis (Mello-Leitão), M. banksi (Moenkhaus), M. levii Huber, M. 

cambridgei (Mello-Leitão), M. xingu Huber. Até o momento não existia uma filogenia 

intragenérica estabelecida, e estes grupos não representam clados ou grupos com bases 

filogenéticas, pois foram estabelecidos a priori e tentativamente, segundo HUBER (2000).  

 O esforço realizado no exame de material de coleções, especialmente brasileiras, 

mostrou que a diversidade do gênero é muito grande, especialmente nos estratos menos 
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estudados do ambiente, como o folhiço e solo. A maioria das espécies conhecidas foi coletada 

manualmente, sem uma metodologia específica, e os microhábitats mais estudados coincidem 

com os níveis mais acessíveis aos coletores, i.e. áreas sombreadas próximo ao chão, entre 

arbustos e vegetação baixa (HUBER, 2000), sugerindo uma influência do método de coleta, 

predominantemente busca visual não padronizada. Somente agora, com o desenvolvimento de 

projetos com padronização amostral para o estudo da diversidade da aracnofauna como o 

“Biodiversidade de Arachnida e Myriapoda do estado de São Paulo, BIOTA-FAPESP” no 

Instituto Butantan e o “PPBio” no Museu Emílio Göeldi, espécies habitantes do folhiço como 

M. cuarassu e M. samatiaguassu (HUBER et al., 2005) estão sendo descritas com associação 

ao habitat. É possível que algumas das espécies já descritas habitem os microambientes 

citados, especialmente as conhecidas somente do material tipológico. Talvez a morfologia 

destes organismos, como o tamanho e robustez das pernas possam fornecer pistas para 

estudos futuros, como a evolução do uso do habitat. O Brasil representa uma das regiões 

menos estudadas da América do Sul em relação aos folcídeos, em contraste com a região 

representada pela Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia, que apresenta uma grande 

diversidade de gêneros e espécies conhecidas (HUBER, 2000, PLATNICK, 2007). Projetos como 

o BIOTA e o PPBio coletaram uma considerável quantidade de material brasileiro, que além 

de ter mostrado o quanto à diversidade de folcídeos está sub-amostrada, foi importante para o 

desenvolvimento deste e de outros trabalhos. Entre outros exemplos, graças ao PPBio, 

exemplares da espécie-tipo de Mesabolivar foram estudados, permitindo o acasalamento 

correto da espécie e aumento da distribuição. Estas amostragens têm um papel fundamental 

para trabalhos de filogenia e taxonomia, pois disponibiliza exemplares de grupos 

desconhecidos até o momento, pouco conhecidos ou mesmo duvidosos. O conhecimento 

sobre o gênero Mesabolivar, com sua alta diversidade (quando comparado a outros gêneros 

próximos) combinada com a sua distribuição em uma região ainda pouco estudada, é 

influenciado pela representatividade de exemplares disponíveis, e representa um ponto 

importante para a compreensão da evolução da família, especialmente do Clado Novo Mundo. 

Este trabalho propõe, através do estudo das relações filogenéticas, avaliar os grupos de 

espécies existentes e estudar a posição do gênero Mesabolivar no Clado Novo Mundo sensu 

HUBER (2000). 
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2. Objetivos 

 

2.1. Gerais 

 

- Avaliar o monofiletismo do gênero Mesabolivar; 

- Elucidar as relações filogenéticas intragenéricas de Mesabolivar com base em 

caracteres morfológicos; 

- Avaliar os grupos de espécies pré-existentes sob o ponto de vista filogenético. 

 

2.2. Específicos 

 

- Detectar machos ou fêmeas de espécies descritas por apenas um sexo; 

- Descrever eventuais espécies novas; 

- Registrar ocorrências novas para as espécies com base no exame dos exemplares de 

coleções. 

 

3. Metodologia 

 

 3.1. Material examinado 

 

Foram examinados exemplares das seguintes coleções: 

 

AMNH – American Museum of Natural History, Nova Iorque, (N. I. Platnick). 

FCEN – Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevidéo (M. Simó). 

IBSP – Laboratório de Artrópodes, Instituto Butantan, São Paulo (A. D. Brescovit). 

MCN – Museu de Ciências Naturais, Porto Alegre (E. H. Buckup). 

MCTP – Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre (A. A. Lise). 

MNRJ – Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (A. B. 

Kury). 

MPEG – Museu Paraense Emílio Göeldi, Belém (A. B. Bonaldo). 

MZSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo (R. Pinto da Rocha). 
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UFBA – Universidade Federal da Bahia, Salvador (T. K. Brazil). 

ZFMK – Zoological Research Institute and Museum Alexander Koenig, Bonn (B. A. Huber). 

 

Todas as espécies novas foram descritas com base no macho holótipo e as descrições das 

fêmeas foram feitas a partir do parátipo, sempre se referindo ao exemplar. Todas as medidas 

estão em milímetros. As medidas e estilo das descrições seguem HUBER (2000). Os epíginos 

foram dissecados e imersos em óleo de cravo para a visualização das estruturas internas 

seguindo LEVI (1965). Todos os desenhos foram feitos em uma câmara lúcida acoplada a um 

microscópio estereoscópico (Leica MZ12,5). O desenho do tarso foi feito a partir de fotos 

tomadas em um microscópio (Zeiss) de luz transmitida. 

 

 3.2. Análise filogenética 

  3.2.1. Escolha dos terminais 

   3.2.1.1. Grupo externo 

 

 Os grupos externos (Tabela I) foram escolhidos de forma a incluir uma espécie de um 

grupo basal dentro da família (P. phalangioides, Pholcinae KOCH) na qual o cladograma foi 

enraizado, espécies do clado "holocnemines" e espécies do "Clado Novo Mundo". Deste 

último, vários gêneros foram escolhidos de forma a amostrar da forma mais completa possível 

o grupo dentro da disponibilidade de exemplares (Tabela I). 

 

   3.2.1.2. Grupo interno 

 

 O grupo interno (Tabela I) abrange as espécies de Mesabolivar conhecidas pelo menos 

pelo macho. Espécies conhecidas somente por fêmeas não foram consideradas na análise (M. 

ceruleiventris, M. argentinensis, M. exlineae, M. paraensis e M. simoni), porque o número de 

caracteres extraídos exclusivamente dos machos supera o número de caracteres exclusivos das 

fêmeas, mesmo considerando os caracteres não ligados à genitália ou dimorfismo sexual. 

Nenhum exemplar de M. azureus (BADCOCK & OXON) e M. globulosus (NICOLET) foi 

examinado e pela mesma razão, não foram incluídas na análise. Estas espécies são conhecidas 

somente do material-tipo, que não foi localizado e as descrições originais não fornecem 

informações suficientes para a extração de informação filogenética.  
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Tabela I - Táxons incluídos na análise. 

Espécie Grupo 

proposto por 

HUBER (2000) 

Coleção Fonte da informação 

(macho/fêmea) 

Grupo externo:    

Pholcus phalangioides (FUESSLIN, 1775) pholcines IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Crossopriza lyoni (BLACKWALL, 1867) holocnemines IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Physocyclus globosus (TACZANOWSKI, 1874) holocnemines IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Priscula gularis SIMON, 1893 holocnemines AMNH Exemplar (♂, ♀) 

Litoporus dimona HUBER, 2000 Clado Novo 

Mundo 

(CNM) 

IBSP Exemplar (♂) 

Tupigea lisei HUBER, 2000 CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Tupigea Paula HUBER, 2000 CNM MCN Exemplar (♂, ♀) 

Modisimus culicinus (SIMON, 1893) CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Chibchea ika HUBER, 2000 CNM - HUBER, 2000 (♂, ♀) 

Chibchea mapuche HUBER, 2000 CNM AMNH Exemplar (♂, ♀) 

Coryssocnemis callaica SIMON, 1893 CNM - HUBER, 1997a, 2000 

(♂, ♀) 

Coryssocnemis simla HUBER, 2000 CNM AMNH Exemplar (♂, ♀) 

Carapoia paraguaensis GONZÁLEZ-SPONGA, 

1998 

CNM - HUBER, 2000 (♂, ♀) 

Carapoia fowleri HUBER, 2000 CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Carapoia genitalis (MOENKHAUS, 1898) CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Aymaria conica (BANKS, 1902)  AMNH Exemplar (♂, ♀) 

Aymaria calilegua HUBER, 2000 CNM - HUBER, 2000 (♂, ♀) 

Grupo interno:    

Mesabolivar cambridgei (MELLO-LEITÃO, 

1947) 

CNM MPEG Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar levii HUBER, 2000 CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar luteus (KEYSERLING, 1891) CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar difficilis (MELLO-LEITÃO, 1918) CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 
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Mesabolivar embapua sp. n. CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar cuarassu HUBER, Brescovit & 

Rheims, 2005 

CNM - HUBER, et al., 2005 

(♂, ♀) 

Mesabolivar samatiaguassu HUBER, 

Brescovit & Rheims, 2005 

CNM - HUBER, et al., 2005 

(♂, ♀) 

Mesabolivar tandilicus (MELLO-LEITÃO, 

1940) 

CNM FCE Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar banksi (MOENKHAUS, 1898) CNM MZSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar forceps sp. n. CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar cantharus sp. n. CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar huberi sp. n. CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar cavicelatus sp. n. CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar mairyara sp. n. CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar camussi sp. n. CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar brasiliensis (MOENKHAUS, 

1898) 

CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar cyaneotaeniatus (KEYSERLING, 

1891) 

CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar guapiara HUBER, 2000 CNM IBSP Exemplar (♂) 

Mesabolivar spinulosus (MELLO-LEITÃO, 

19339) 

CNM IBSP, 

MPEG 

Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar iguazu HUBER, 2000 CNM AMNH Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar rudilapsi sp. n. CNM IBSP Exemplar (♂) 

Mesabolivar piraputanga sp. n. CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar xingu HUBER, 2000 CNM IBSP HUBER, 2000 (♂) 

Mesabolivar cyaneomaculatus (KEYSERLING, 

1891) 

CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar caparao sp. n. CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar botocudo HUBER, 2000 CNM AMNH Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar togatus (KEYSERLING, 1891) CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar maxacali HUBER, 2000 CNM AMNH Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar huanuco HUBER, 2000 CNM AMNH Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar aurantiacus (MELLO-LEITÃO, CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 
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1930) 

Mesabolivar eberhardi HUBER, 2000 CNM IBSP Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar cyaneus (TACZANOWSKI, 1874) CNM - HUBER, 2000 (♂, ♀) 

Mesabolivar junin HUBER, 2000 CNM AMNH Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar locono HUBER, 2000 CNM AMNH Exemplar (♂) 

Mesabolivar huambisa HUBER, 2000 CNM IBSP, 

MCN 

Exemplar (♂, ♀) 

Mesabolivar pseudoblechroscelis GONZÁLEZ-

SPONGA, 1998 

CNM IBSP, 

MPEG 

Exemplar (♂, ♀) 

 

  3.2.2. Seleção dos caracteres 

 

 A matriz de caracteres foi elaborada a partir do estudo preliminar de HUBER (2000) 

incluindo o grupo interno, especialmente no que se refere às relações dos grupos externos, 

com posterior acréscimo de caracteres inéditos visando elucidar as relações internas. Sempre 

que possível, as estruturas foram visualizadas nos exemplares, mas para alguns táxons 

considerados importantes para os quais não houve exemplares disponíveis, foram usadas 

informações da literatura desde que fossem suficientes para o uso na análise (Tabela I). 

Caracteres baseados em medidas não foram utilizados, porque em todos os casos a 

continuidade não permitiu uma decisão objetiva do ponto de corte. Os índices de consistência 

e retenção apresentados para cada caráter foram calculados com base na hipótese de trabalho 

(Fig. 31) e discutidos quando discordantes nas demais hipóteses.  

 

  3.2.3. Análise 

 

 A reconstrução filogenética foi realizada pelo princípio da parcimônia utilizando o 

programa TNT 1.0 (GOLOBOFF et al., 2003) para a realização das buscas heurísticas. O 

método de busca foi o “new technology search” utilizando 1000 “random addseqs” em uma 

análise combinada de “Ratchet” (20 substitutions or 99% swapping completed; perturbation 

phase: 10 up-weighting; 10 down-weighting; alternate equal weights; 20 iterations), “Drift” 

(20 substitutions or 99% swapping completed; 20 cycles), “sectorial search” (padrão) e “tree 

fusing” (padrão). Foi atribuída ponderação igual aos caracteres. Os caracteres com estados 

múltiplos foram considerados não-aditivos. A condição plesiomórfica é considerada “0” a não 
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ser que esteja especificada alguma diferença e os comentários dos caracteres codificados 

como ausente/presente referem-se a condição apomórfica (estado “1”) a não ser que esteja 

explicitado de forma diferente. Para a avaliação, otimização e estudo da evolução dos 

caracteres foi utilizado o programa Winclada 1.00.08 (NIXON, 2002). Foram avaliadas as 

árvores geradas pelos princípios da regra 1 (“amb-”), 2 (“amb=”), 3 (“amb+”) (CODDINGTON 

& SCHARFF, 1994) como regra de colapso para ramos de comprimento zero sob ambigüidade. 

Em caracteres ambíguos a decisão por Acctran ou Deltran é discutida logo após a descrição 

do caráter. As árvores apresentadas foram escolhidas a partir da regra 1. O primeiro critério de 

escolha para a hipótese de trabalho para o estudo da evolução dos caracteres levou em 

consideração, dentro das árvores mais curtas, o grau de resolução, segundo CODDINGTON & 

SCHARFF (1996) e SCHARFF & CODDINGTON (1997). O suporte de Bremer (Bremer, 1994) foi 

calculado com a busca de árvores com até 30 passos a mais que os cladogramas mais 

parcimoniosos. 

 

4. Resultados e discussão 

 

4.1. Lista comentada de caracteres 

 

Carapaça: 

1. Número de olhos. 

CI=50; RI=50. 

0. oito olhos 

1. seis olhos ou com os olhos médios anteriores reduzidos à manchas pigmentares 

 

Aparece independentemente em Tupigea e Modisimus. Modificado a partir do caráter 1 em 

HUBER (2000). Segundo o autor, a redução dos olhos médios anteriores ocorre inúmeras vezes 

na evolução da família. 

 

2. Altura do cômoro ocular. 

CI=33; RI=42. 

0. ausente, olhos aproximadamente na altura da carapaça 

1. uma vez a altura da carapaça (Fig. 1) 

2. duas vezes a altura da carapaça (Fig. 2) 
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A carapaça baixa é plesiomórfica. A condição “1” é sinapomorfia do clado 2, com reversões 

independentes em Crossopriza lyoni, em Mesabolivar luteus + M. levii e em M. brasiliensis. A 

condição “2” é uma sinapomorfia do clado 40 e homoplástica em Modisimus, que apresenta os 

olhos em um cômoro extremamente elevado (ver HUBER, 2000: 11: Fig. 9). O estado 2 

corresponde em parte ao caráter 5 em HUBER (2000).  

 

Figs. 1-2. Carapaça em vista lateral. 1. Mesabolivar levii. 2. M. pseudoblechroscelis. 

 

3. Sulco torácico (Figs. 3-5, HUBER, 2000: figs. 419; 608; 740). 

CI=66; RI=66. 

0. ausente (Fig. 3) 

1. estreito (Fig. 4) 

2. alargado lateralmente, formando uma fossa (Fig. 5) 

 

O estado 2 surge independentemente em Physocyclus globosus + Crossopriza lyoni e em 

Aymaria, corroborando o caráter 6 em HUBER (2000), que considera o alargamento lateral 

como derivado do sulco estreito. Apesar de ter sido considerado não-aditivo, o resultado não 

foi alterado quando testado como aditivo. 

 

Figs. 3-5. Carapaça em vista dorsal. 3. Pholcus phalangioides. 4. Mesabolivar 

pseudoblechroscelis. 5. Physocyclus globosus. 
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Abdome: 

4. Abdome.  

CI=20; RI=76. 

0. alongado (Fig. 6) 

1. globular (Fig. 7) 

 

Apesar da variação natural presente nos exemplares, somente abdomes claramente globulares 

com as fiandeiras voltadas para a região ventral foram considerados como estado “1”. 

Qualquer alongamento posterior foi considerado como estado “0”. O abdome globular surge 

nos clados 3 e 17, com reversão no clado 29. M. tandilicus apresenta reversão para o estado 

plesiomórfico e M. rudilapsi para o estado “2”. 

 

Figs. 6-7. Corpo em vista lateral. 6. Mesabolivar brasiliensis. 7. M. mairyara sp. n.  

 

Pernas: 

5. Espinhos (macrotríquias) no fêmur das pernas do macho. 

CI=20; RI=20. 

0. ausentes 

1. presentes 

 

Este caráter apresenta-se extremamente homoplástico, com cinco surgimentos independentes. 

O único agrupamento sustentado por este caráter é a união das duas espécies de 

Coryssocnemis. Caráter 24 em HUBER (2000). 

 

6. Espinhos ventrais (macrotríquias) no metatarso III do macho. 

CI=50; RI=75. 

0. ausentes 

1. presentes 
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Apresenta ambigüidade, sendo possível suportar o clado 36 com reversão no clado39 (acctran) 

ou como surgimento independente em M. huanuco e no clado 38. Aparece independentemente 

em M. cyaneotaeniatus. Caráter 29 em HUBER (2000), que supõe uma possível delimitação de 

um subgênero de Mesabolivar, não corroborada nos resultados aqui apresentados. O caráter 

apresentou CI=33 e RI=50 nas hipóteses 2, 3, 5 e 7. 

 

7. Cerdas curvadas dorsais no metatarso das pernas (Fig. 8). 

CI=50; RI=80. 

0. ausentes 

1. presentes 

 

Aparece duas vezes, uma em Modisimus culicinus e sustenta independentemente o clado 13. 

Corresponde ao caráter 30 em HUBER (2000), que apresenta surgimentos múltiplos destas 

cerdas na evolução de Pholcidae. 

 

Fig. 8-9. Cerdas modificadas. 8. Metatarso III de Mesabolivar luteus mostrando as cerdas 

curvadas. 9. Tíbia III de M. luteus mostrando as cerdas verticais. 

 

8. Cerdas verticais dorsais nas tíbias das pernas (Fig. 9). 

CI=33; RI=33. 

0. ausentes 

1. presentes 

 

Corrobora o clado Mesabolivar luteus + M. levii, mas surge independentemente em Modisimus 

e M. cyaneotaeniatus. Caráter 26 em HUBER (2000). 

 

9. Espinhos serrilhados no tarso, ocupando pelo menos por 50% da extensão ventral (Fig. 

10). 

CI=12; RI=36. 

0. ausentes 

1. presentes 
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Está presente de forma independente em alguns clados dentro de Mesabolivar, além de 

Aymaria conica, Coryssocnemis simla e Carapoia fowleri, sendo que nos três últimos não é 

possível determinar se é uma característica dos gêneros ou somente dos terminais, devido à 

ausência desta informação em algumas espécies. Somente em Carapoia é evidente a presença 

das duas condições dentro do gênero. Em Mesabolivar, existem duas hipóteses entre os 

cladogramas mais parcimoniosos. Na hipótese 8 (Fig. 31) aparece cinco vezes sob deltran (M. 

brasiliensis, clado 32, M. huanuco, M. junin e M. locono) e duas vezes sob acctran (no clado 

32 e em M. brasiliensis + M. cyaneotaeniatus + clado 36), com três reversões (M. 

cyaneotaeniatus, clado38 e M. huambisa + M. pseudoblechroscelis). Nos cladogramas 2, 3, 5 e 

7 não há ambigüidade, com dois surgimentos, no clado 32 e no clado 36 + M. brasiliensis com 

reversão no clado 38 e em M. huambisa + M. pseudoblechroscelis. O caráter apresentou CI=14 

e RI=45 nas hipóteses 2, 3, 5 e 7. 

 

Fig. 10. Espinhos serrilhados ventrais no tarso III de Mesabolivar cyaneomaculatus. 

 

Quelíceras do macho: 

10. Aparelho estridulatório na face retrolateral da quelícera (ver HUBER, 2000: fig. 578). 

CI=100; RI=100. 

0. ausente 

1. presente 

 

Agrupa Physocyclus + Crossopriza. É bem difundido em táxons fora do interesse desta análise, 

em grupos de ninetines e pholcines. É completamente ausente no “Clado Novo Mundo” sensu 

HUBER (2000). Caráter 37 em HUBER (2000). 
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11. Processo laminar da quelícera. 

CI=100; RI=100. 

0. curto, com a base larga (Fig. 11) 

1. longo e agudo (espiniforme), com a base estreita e ultrapassando a base da garra (Fig. 12) 

 

O estado 1 é sinapomorfia do clado 5, corroborando a monofilia dos holocnemines sensu 

HUBER (2000). Caráter 38 em HUBER (2000). 

 

Figs. 11-12. Processo laminar da quelícera. 11. Mesabolivar pseudoblechroscelis. 12. 

Physocyclus globosus. 

 

12. Cerdas modificadas nas quelíceras (ver HUBER, 2000: figs. 19-20; 947; 949). 

CI=100; RI=100. 

0. ausentes 

1. presentes 

 

Agrupa as espécies de Carapoia exceto Mesabolivar cambridgei (transferida para Carapoia 

neste trabalho). Crossopriza lyoni também apresenta cerdas modificadas, mas são 

estruturalmente distintos e por esta razão, não foram considerados homólogos. Caráter 44 

(“globular or conical hairs”) em HUBER (2000) e caráter 3 (“globular hairs”) em HUBER 

(2005). Neste último é apresentado como a única sinapomorfia não ambígua de Carapoia. 
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13. Apófise distal.  

CI=66; RI=66. 

0. ausente (Fig. 13.2) 

1. curta (Fig. 13.1 - AD) 

2. longa, ultrapassando a garra da quelícera 

 

O estado 1 aparece independentemente em Carapoia (C. paraguaensis + C. fowleri) e 

Coryssocnemis simla. O estado 2 é sinapomorfia de Aymaria, mas demonstrou não ser 

relacionado às apófises das demais espécies, contrariando a hipótese de homologia primária.  

 

Figs. 13-14. Quelíceras e palpo esquemáticos. 13.1.-13.2. Quelíceras esquemáticas do macho, 

mostrando a nomenclatura e possíveis posições das apófises (EP: elevação proximal; ABP: 

apófise prolateral; AD: apófise distal; AP: apófise medial proximal; AF: apófise medial 

frontal); 14. Palpo esquemático com legendas para as estruturas (Cx: coxa; Ap Cx: apófise 

retrolateral da coxa; Tr: trocanter; Fe: fêmur; Ap Fe: apófise retrolateral do fêmur; Pa: patela; 

Ti: tíbia; Ci: címbio; Pr: procurso; Cer Pr: cerdas prolaterais do procurso; MS Pr: 

microespinulação do procurso; P Pr: ponta do procurso; Bul: bulbo; Div B: divisão embólica). 

 

14. Projeção medial proximal (EP).  

CI=37; RI=44. 

0. ausente 

1. elevação indistinta (Figs. 13.1 - EP, 36.10) 

2. apófise discreta (Figs. 13.2 - AP, 37.1, 35.4) 

3. apófise grande e projetada (Figs., 40.4, 40.10) 
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Este caráter apresenta evolução dependente da topologia. O único agrupamento corroborado 

em todas as hipóteses é Mesabolivar mairyara sp.n.+ M. camussi sp.n., suportado pelo estado 

“2”. 

 

15. Apófise(s) medial(is) frontal(is) (AF).  

CI=20; RI=69. 

0. ausente 

1. presente (Figs. 13.2 - AF, 39.4, 39.7). 

 

Apresenta quatro surgimentos independentes, em Mesabolivar difficilis e nos clados 3, 14 e 30. 

É uma estrutura com diversos surgimentos segundo estudo prévio (HUBER, 2000), presente em 

diversos gêneros de praticamente todos os grandes grupos de Pholcidae. 

 

16. Apófise prolateral da quelícera (ABP) situada na borda.  

CI=100; RI=100. 

0. ausente 

1. presente (Figs. 13.1, 34.4, 35.1, 37.5, 38.13) 

 

Sinapomorfia não ambígua de Mesabolivar exceto M. difficilis. Esta estrutura sofre uma 

modificação em uma trave transversal autapomórfica em M. togatus (Fig. 40.10). 

 

17. Tipos de apófise prolateral (ABP). 

CI=50; RI=78. 

0. pouco desenvolvida (Fig. 36.1, 36.4) 

1. apófise prolateral alongada perpendicularmente (Figs. 35.1, 35.4) 

2. apófise prolateral muito alongada perpendicularmente, comprimento maior que a largura da 

quelícera (Figs. 34.4, 34.5, 34.8) 

3. apófise prolateral da quelícera alongada em ângulo agudo, aproximadamente 45 graus ou 

menos em relação a quelícera (Figs. 37.5, 38.13, 177) 

 

A condição plesiomórfica deste caráter aparece como “2”. O estado “0” aparece como 

sinapomorfia do clado 28. O estado “1” aparece independentemente em Mesabolivar mairyara 

+ M. camussi e em M. banksi. A condição “3” é sinapomorfia não ambígua para o clado 37. 
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18. Base da apófise prolateral (ABP). 

CI=33; RI=66. 

0. iniciando na borda prolateral da quelícera (Figs. 34.13, 35.1) 

1. estendendo-se para a região medial da quelícera (Figs. 38.13) 

 

A condição apomórfica aparece três vezes, suportando independentemente o clado 39, 

Mesabolivar cuarassu e M. rudilapsi. 

 

19. Ponta da apófise prolateral (ABP). 

CI=66; RI=83. 

0. aguda 

1. achatada 

2. curvada em gancho 

 

O estado “1” é sinapomorfia do clado 40 e o estado “2” é plesiomórfico em Mesabolivar. O 

estado “0” é sinapomórfico para o clado 23 com reversão em M. cantharus. 

 

Palpo do macho: 

20. Apófise retrolateral da coxa do palpo. 

CI=50; RI=78. 

0. ausente 

1. discreta, com a região distal larga ou inconspícua (Fig. 15.1) 

2. projetada e aguda (Fig. 101) 

3. curvada dorsalmente para a região anterior (Fig. 15.2) 

 

Diferentemente do esperado, este caráter não apresenta reversões. Na hipótese apresentada por 

HUBER (2000), a presença da apófise é sinapomorfia do “Clado Novo Mundo” com algumas 

reversões, como em Tupigea, Litoporus e Modisimus. A condição “2” é sinapomorfia do clado 

25, homoplástico em Mesabolivar embapua e Chibchea ika. No clado 30 a transformação da 

estrutura aparece em ambigüidade em todas as hipóteses. 
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Fig. 15. Coxa do palpo do macho (AR Cx: Apófise retrolateral da coxa). 15.1. Coxa de 

Mesabolivar caparao sp. n. 15.2. Coxa de M. piraputanga sp. n. 

 

21. Projeção do trocanter do palpo. 

CI=100; RI=100. 

0. ausente (Fig. 16.1) 

1. presente (Figs. 16.2, 172) 

 

Sinapomorfia do clado 36. 

 

Fig. 16. Trocanteres do palpo do macho (Pr. Tr.: Projeção do trocanter). 16.1. Mesabolivar 

caparao sp. n. 16.2. M. pseudoblechroscelis. 

 

22. Alargamento ventral da patela do palpo (ver HUBER, 2000: figs. 1266, 1304). 

CI=100; RI=100. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia de Tupigea. Caráter 50 em HUBER (2000). 
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23. Fêmur do palpo muito curto e alargado distalmente, aproximadamente triangular 

(Figs. 37.12, 37.15). 

CI=50; RI=0. 

0. ausente 

1. presente 

 

Devido às diferentes hipóteses de inter-relação do clado 38 (Fig. 33), existem duas hipóteses 

possíveis para a evolução este caráter. Pode apresentar perda em M. aurantiacus (Fig. 37.8) ou 

surgimento independente em M. eberhardi (Fig. 37.12) e M. cyaneus (Fig. 37.15).  

O caráter apresentou CI=14 e RI=45 nas hipóteses 2, 3, 5 e 7. 

 

Figs. 17-25. Fêmur do palpo do macho (ARF: Apófise retrolateral proximal do fêmur; PD: 

Projeção dorsal; DE: Dilatação esférica; PVD: Projeção ventral distal). 17. Physocyclus 

globosus. 18. Modisimus culicinus. 19. Mesabolivar samatiaguassu. 20. M. difficilis. 21. M. 

banksi. 22. M. xingu sp. n. 23. M. piraputanga sp. n. 24. M. maxacali. 25. M. caparao sp. n. 

 

24. Fêmur do palpo alargado na região mediana, quase retangular (Figs. 19, 38.8, 38.12). 

CI=50; RI=75. 

0. ausente 

1. presente 
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Este caráter aparece independentemente em Mesabolivar cuarassu + M. samatiaguassu e no 

clado 40. Pode estar relacionado ao tamanho exagerado das apófises da quelícera e/ou formato 

do procurso. 

 

25. Apófise retrolateral proximal do fêmur do palpo. 

CI=66; RI=86. 

0. ausente (Fig. 17) 

1. presente, discreta (Figs. 19-23) 

2. arredondada e ligeiramente projetada, formando uma aba pouco saliente (Fig. 24) 

3. aguda, em forma de gancho curvado distalmente (Figs. 37.4, 37.12, 38.12) 

4. grande e arredondada, formando uma aba pronunciada (Figs. 44, 45) 

 

Sinapomorfia do clado 1 com perda secundária em Physocyclus + Crossopriza. O estado “2” 

sustenta o clado 34. O estado “3” é uma sinapomorfia do clado 36. O estado “4” é uma 

sinapomorfia do clado que agrupa M. cambridgei com as demais espécies de Carapoia. 

 

26. Projeção dorsal, aproximadamente basal do fêmur do palpo (Fig. 21). 

CI=100; RI=100. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia do clado 26. 

 

27. Dilatação esférica ventral distal no fêmur do palpo (Fig. 24). 

CI=25; RI=66. 

0. ausente 

1. presente 

 

A hipótese de evolução deste caráter varia entre os cladogramas encontrados de acordo com a 

posição do clado 32 e sua relação com M. cavicelatus, M. iguazu e M. spinulosus. As espécies 

M. junin, M. huanuco sempre apresentam surgimento homoplástico. 
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28. Projeção ventral distal do fêmur do palpo (Fig. 18). 

CI=33; RI=33. 

0. ausente 

1. presente 

 

Surge independentemente em Litoporus, Modisimus e Coryssocnemis. HUBER (1998) propõe 

que esta apófise (PUP apophysys – pointed and upward) poderia delimitar o que ele denomina 

“Modisimus group”, e na filogenia ao nível de gênero (HUBER, 2000: 21: caráter 49) o grupo é 

corroborado. Entretanto, aqui a hipótese de homologia foi ampliada, incluindo apófises na 

mesma posição que possuam orientações diferentes, perpendiculares ao eixo do fêmur. Isso foi 

considerado porque aparentemente estas estruturas possuem a mesma função de estabilização 

do bulbo no ato da cópula (HUBER, 1998). 

 

Procurso 

29. Curvatura do procurso 

CI=100; RI=100. 

0. procurso reto (Figs. 42, 47, 51) 

1. procurso ligeiramente curvado, com mais de 90 graus (Figs. 34.2, 35.5, 36.2) 

2. procurso curvado dorsalmente, aproximadamente 90 graus (Figs. 40.11, 40.14) 

3. procurso fortemente curvado, com forma aproximada de "C" (Figs. 35.8, 35.14) 

 

O procurso curvado é uma sinapomorfia não ambígua do gênero Mesabolivar. O procurso com 

curvatura de aproximadamente 90 graus agrupa M. togatus + M. maxacali. O procurso em 

forma de “C” é sinapomorfia do clado 25. 

 

30. Procurso robusto, alargado no sentido retro-prolateral. 

CI=33; RI=66. 

0. Mais estreito que o címbio 

1. Procurso maciço, mais largo que o címbio (Figs. 35.14, 39.5) 

 

Sinapomorfia do clado 25, homoplástico em M. guapiara e M. xingu + M. piraputanga. 
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31. Procurso falciforme, achatado lateralmente (Figs. 38.10, 28.14, 172-173). 

CI=100; RI=100. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia de M. pseudoblechroscelis + M. huambisa. 

 

32. Procurso retangular, com projeções membranosas distais bífidas (Figs, 43, 51). 

CI=50; RI=50. 

0. ausente 

1. presente 

 

Homoplástico com dois surgimentos, em Mesabolivar luteus + M. levii e em M. cambridgei. 

 

33. Procurso muito alongado, mais de duas vezes o tamanho do címbio (Fig. 40.11). 

CI=50; RI=85. 

0. ausente 

1. presente 

 

Presente no clado 32, M. iguazu, M. spinulosus e M. guapiara. A posição destes clados ou 

terminais varia entre as hipóteses encontradas, e este caráter pode apresentar um único 

surgimento (hipóteses 1, 2, 5, 6; fig. 32) ou um surgimento seguido de uma reversão (hipóteses 

3, 4, 7, 8; fig. 32). 

 

34. Apófise proximal dorsal do procurso. 

Não informativo. 

0. ausente 

1. presente 

 

Autapomorfia de Physocyclus. Caráter 54 (projeção basal do procurso) em HUBER (2000: 152, 

fig. 577). 
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35. Procurso com achatamento mediano, formando uma aba (Figs. 161-163). 

CI=50; RI=83. 

0. ausente 

1. presente 

 

Pode apresentar duas hipóteses de evolução: um surgimento no clado 28 (Mesabolivar 

cavicelatus + clado 32 + M. spinulosus) e reversão nos demais grupos (hipóteses 3, 4, 7, 8); ou 

dois surgimentos independentes, em M. cavicelatus e no clado32 + M. spinulosus (hipóteses 1, 

2, 5, 6). 

 

36. Cerdas prolaterais no procurso (Fig. 148, 153). 

CI=16; RI=60. 

0. cinco ou mais 

1. uma a três 

2. nenhuma 

 

Este caráter apresenta uma evolução complexa, com várias transformações, reversões e 

homoplasias que variam de acordo com as hipóteses encontradas.  

 

37. Sulco retrolateral no procurso (Fig. 35.17). 

CI=50; RI=50. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia de M. forceps + M. cantharus e homoplástico em M. guapiara. 

 

38. Sulcos transversais dorsais medianos no procurso (Fig. 35.8, 35.14). 

CI=50; RI=0. 

0. ausentes 

1. presentes 

 

Homoplástico em M. huberi e M. forceps. 

 



 
25

39. Sulcos paralelos ventrais no procurso (Figs. 39.2, 39.5, 39.8). 

CI=50; RI=66. 

0. ausentes 

1. presentes 

 

Sinapomorfia do clado 30 e homoplástico em M. banksi. 

 

40. Microespinulação dorsal na região mediana do procurso (Figs. 134-136, 163). 

CI=33; RI=75. 

0. ausente 

1. presente 

 

Apresenta duas hipóteses possíveis de evolução: surgimento no clado 28 (M. cavicelatus + 

clado 32 +M. spinulosus + M. iguazu) com reversão no ramo que inclui as demais espécies do 

clado (hipóteses 3, 4, 7, 8); ou surgimento independente em M. cavicelatus e no clado32 + M. 

spinulosus + M. iguazu (hipóteses 1, 2, 5, 6). Sempre apresenta aparecimento homoplástico em 

M. piraputanga. 

 

41. Ponta do procurso robusta, distinta do procurso (Figs. 35.11, 35.17). 

CI=50; RI=75. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia do clado 25, homoplástico em M. piraputanga. 

 

42. Ponta do procurso fortemente alargada para as laterais (Figs. 109-111, 127). 

CI=100; RI=100. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia do clado 26 (M. banksi, M. forceps sp. n., M. cantharus sp. n.). 
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43. Apófise prolateral da ponta do procurso (Fig. 162). 

CI=50; RI=66. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia do clado 32, com reversão em M. togatus. 

 

44. Projeção espiniforme na ponta do procurso, longa e dorsal (Figs. 37.6, 37.13). 

CI=50; RI=66. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia de Coryssocnemis. Surge independentemente no clado 38. Neste último, 

encontra-se em ambigüidade, em parte devido às diferentes hipóteses de relacionamento 

encontradas. Apresenta três possibilidades: 1) como sinapomorfia de Mesabolivar aurantiacus 

+ M. cyaneus, 2) como sinapomorfia do clado 38 com reversão em M. eberhardi, ou 3) 

surgimento independente em M. aurantiacus e em M. cyaneus. A pequena e inconspícua 

projeção terminal de M. eberhardi pode ser homóloga ao espinho terminal longo das outras 

duas espécies. 

 

45. Tufo distal de cerdas no procurso (ver HUBER, 2000: fig. 49). 

CI=100; RI=100. 

0. ausente 

1. presente 

 

Aparece como sinapomorfia do clado 5 (holocnemines). Caráter 55 (brush-like distal element) 

em HUBER (2000). 

 

Bulbo e divisão embólica: 

46. Divisão embólica longa, com largura homogênea por todo o comprimento (Figs. 37.7, 

38.11). 

CI=25; RI=57. 

0. ausente 

1. presente 
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Sinapomorfia do clado 36, com reversão em Mesabolivar pseudoblechroscelis. Homoplástico 

em Chibchea ika e Physocyclus globosus. A condição plesiomórfica é um êmbolo 

membranoso e curto. Nos grupos incluídos na análise, a abertura do êmbolo está na base da 

divisão embólica (uma projeção membranosa pós-embólica), onde termina o êmbolo 

verdadeiro, mas em grupos mais basais fora do escopo deste trabalho (ninetines e pholcines) o 

êmbolo apresenta abertura terminal. Para uma discussão mais detalhada sobre a evolução do 

êmbolo em Pholcidae ver o caráter 60 em HUBER (2000: 29). 

 

47. Divisão embólica longa e triangular, com base larga estreitando distalmente (Figs. 

40.3, 40.6). 

CI=33; RI=90. 

0. ausente 

1. presente 

 

Este caráter aparece em ambigüidade, podendo surgir no clado 19 com reversão em 

Mesabolivar cuarassu + M. samatiaguassu ou apresentar dois surgimentos, em M. embapua e 

no clado 22. Em ambos os casos, há reversão no clado 36. 

 

48. Divisão embólica bifurcada (Fig. 43). 

CI=33; RI=75. 

0. presente 

1. ausente 

 

Surge uma vez em Litoporus e outra no clado 9 com reversão em M. levii + M. luteus. 

 

49. Bulbo com esclerito embólico (ver HUBER, 2000: fig. 576). 

CI=100; RI=100. 

0. ausente (Fig. 27) 

1. presente (Fig. 26) 

 

É uma apófise esclerotinizada dorsal no bulbo. Sinapomorfia de Crossopriza + Physocyclus. 
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Figs. 26-27. Divisão embólica do bulbo. 26. Bulbo de Physocyclus globosus (EE: esclerito 

embólico). 27. Bulbo de Mesabolivar cyaneotaeniatus. 

 

50. Divisão embólica com projeção transparente ventral (Figs. 34.12, 35.15, 48). 

CI=20; RI=60. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia de Mesabolivar. Ocorre um quadro obscuro de perda e/ou reaparecimento 

secundário da estrutura que varia de acordo com a hipótese para a resolução do clado 29 (Fig. 

32). Surge independentemente em M. luteus + M. levii. 

 

51. Divisão embólica com eixo esclerotinizado ventral (Figs. 40.3, 40.6). 

CI=25; RI=66. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia do clado 29, com reversão em M. brasiliensis, no clado 30 e no clado 36. Surge 

independentemente em M. mairyara. 

 

52. Divisão embólica com espinho distal (Figs. 48, 52). 

CI=33; RI=86. 

0. ausente 

1. presente 

 

Este espinho é uma esclerotinização na região distal da divisão embólica, não correspondente 

ao caráter 61 em HUBER (2000) que é referente aos folcídeos que apresentam êmbolo. Todos 
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gêneros do Clado Novo Mundo apresentam uma região membranosa normalmente posterior à 

abertura do bulbo (divisão embólica) não homóloga ao êmbolo, onde a estrutura estudada está 

presente. Nesta análise o espinho na divisão embólica aparece como sinapomorfia do clado 7 e 

homoplástica em Tupigea. A perda secundária é sinapomorfia de Mesabolivar. 

 

Epígino: 

53. Projeções no epígino. 

CI=28; RI=68. 

0. ausentes 

1. um par (Fig. 96, 178) 

2. dois pares (Fig. 168-169) 

 

Um par de projeções é sinapomorfia de Mesabolivar. Dentro do gênero ocorre um complexo 

quadro de reversões e reaparecimentos. A presença de um segundo par é sinapomorfia de M. 

cyaneomaculatus + M. caparao.  

 

54. Tamanho das projeções do epígino. 

CI=40; RI=66. 

0. discretas e indistintas 

1. projetadas, tamanho aproximadamente igual à altura do epígino 

2. muito projetadas, pelo menos duas vezes o tamanho do epígino 

 

A condição “2” é plesiomórfica para Mesabolivar. O estado “0” é sinapomorfia para o clado 

22. O estado “1” aparece independentemente em M. caparao, M. piraputanga e nos clados 25 

e 39. 

 

55. Placa pós-epiginal com espinhos serrilhados na borda posterior (Fig. 81). 

CI=50; RI=66. 

0. ausentes 

1. presentes 

 

Sinapomorfia para o Mesabolivar cuarassu + M. samatiaguassu e independentemente para M. 

mairyara + M. camussi. 
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56. Cavidade epiginal. (Figs. 82, 178). 

CI=25; RI=85. 

0. ausente  

1. presente 

 

Sinapomorfia de Mesabolivar excluindo M. difficilis, com perda da estrutura em M. banksi e 

M. huanuco. Surge como homoplasia em M. luteus. Caráter 18 em HUBER (2000). 

 

57. Posição da cavidade epiginal. 

CI=100; RI=100. 

0. anterior ou na região central 

1. projetada na borda posteriormente (ver HUBER: fig. 838) 

2. localizada posteriormente em uma projeção distinta (ver HUBER, 2000: figs. 936-937) 

 

O estado “1” é sinapomorfia do clado 29, com reversão no clado 32. O estado “2” é 

sinapomorfia do Mesabolivar cuarassu + M. samatiaguassu. 

 

58. Cavidade epiginal rasa, com as bordas pouco definidas (Fig. 116). 

CI=50; RI=66. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia do clado 25, homoplástico em M. togatus. 

 

59. Cavidade epiginal prolongada em sulco mediano. 

CI=100; RI=100. 

0. ausente 

1. estreita 

2. larga (Fig. 178) 

 

Este caráter apresenta ambigüidade. O estado 1 pode aparecer como sinapomorfia do clado 38, 

e o estado 2 como sinapomorfia independente do clado 39 (deltran), ou o estado 1 como 

sinapomorfia do clado 38 + clado 39, com transformação para o estado “2” no segundo grupo. 
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60. Borda interna das placas porosas ligadas delimitando uma câmara (Fig. 170). 

CI=100; RI=100. 

0. ausente 

1. presente 

 

Sinapomorfia do clado 32. 

 

61. Ligação entre as placas porosas. 

CI=40; RI=78. 

0. ausente 

1. unidas por uma faixa esclerotinizada estreita (Fig. 170) 

2. amplamente ligadas (Fig. 159) 

 

A condição “1” pode ser sinapomorfia do clado 23, incluindo o clado 32, com reversão no 

clado 29 (Fig. 32 hipóteses 3, 4, 7, 8), ou surgir no clado 23, reverter no clado 29, com novo 

surgimento no clado 32 (Fig. 32, hipóteses 1, 2, 5, 6). Sempre aparece independentemente no 

clado 38. A condição “2” aparece independentemente em M. piraputanga e M. difficilis. 

 

62. Tipos de placas porosas. 

CI=40; RI=62. 

0. circulares ou ovais 

1. discretas e contíguas 

2. fortemente alongadas, mais longas que largas 

3. estreitas e alongadas, aproximadamente paralelas 

4. em tenda 

 

O estado “1” é sinapomorfia do clado 20; o estado “2” é sinapomorfia do clado 23; o estado 

“3” é sinapomorfia do clado 32 e há reversão para o estado “0” no clado 29. O estado “4” é 

sinapomorfia de Aymaria. HUBER (2000).cita esta estrutura como sinapomorfia de Aymaria, 

mas não está codificado entre os caracteres. 
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63. Par de escleritos divergentes posteriores ao epígino, na região membranosa (Figs. 28 e 

29). 

CI=50; RI=75. 

0. ausentes 

1. presentes 

 

Sinapomorfia que agrupa M. cambridgei com as demais espécies de Carapoia. Aparece 

independentemente em M. luteus. Caráter 4 em HUBER (2005). 

 

Figs. 28-29. Epíginos (ED: escleritos divergentes). 28. Epígino de Mesabolivar cambridgei. 

29. Epígino de Carapoia fowleri. 

 

64. Presença de um par de protuberâncias no esterno da fêmea. 

Não informativo. 

0. ausente 

1. presente 

 

Autapomorfia de Mesabolivar difficilis. 
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4.1.2. Análise cladística 

 

4.1.2.1. Cladogramas 

 

 Foram encontrados 8 cladogramas de comprimento (L) 203, com índice de 

consistência (CI) 43 e índice de retenção (RI) 74, dos quais 4 (hipóteses 3, 4, 7 e 8) foram 

estudados preferencialmente por apresentarem maior resolução no clado 23 (Fig. 30) 

representado pela fig. 31. A composição do clado 23 para demais hipóteses é igual à 

apresentada no consenso. Houve uma grande diferença quanto ao número de árvores 

encontradas quando usadas regras diferentes para o colapso de ramos de comprimento zero 

sob ambigüidade. Foram encontradas 8 árvores sob a regra 1, 64 sob a regra 2 e 63 sob a regra 

3. O consenso estrito foi o mesmo, independente das regras escolhidas, e apresentou L=221 

(CI=39; RI=71). A hipótese de trabalho escolhida foi a apresentada na fig. 31 (hipótese 8 nas 

figs. 32 e 33). 

 Todas as árvores encontradas apresentaram duas politomias no grupo externo (clados 

3 e 14, fig. 30), ambas associadas a ramos com comprimento zero. No grupo interno, o clado 

23 apresentou politomia (também relacionada a ramos de comprimento zero) em metade das 

árvores encontradas, mantida no consenso (Fig. 30). Outras duas politomias encontradas 

foram derivadas do consenso de diferentes hipóteses, uma no clado 29 e outra no clado 38. 

 

4.1.2.2. Grupo externo 

 

 O clado 5 foi concordante com holocnemines sensu HUBER (2000), apesar de aparecer 

relacionado a gêneros do Clado Novo Mundo (Litoporus e Tupigea). De forma discordante, 

em BRUVO-MADARIC et al. (2005) este mesmo grupo aparece como polifilético (para todos os 

efeitos as comparações foram feitas em relação ao cladograma resultante da análise de 

parcimônia com evidência total em BRUVO-MADARIC et al. 2005: 669, Fig. 4a), com Priscula 

como membro do Clado Novo Mundo, colocando que mesmo com a mudança deste terminal, 

ainda muito duvidosa, os holocnemines apresentam sérios problemas. As hipóteses de 

relacionamento destes terminais encontram-se ainda obscuras, e o mesmo ocorre na presente 

análise. HUBER (2000) propôs Coryssocnemis como grupo-irmão de Mesabolivar, com base 

no alargamento do fêmur das pernas. Entretanto, este caráter é extremamente variável de uma 

espécie para outra ou mesmo dentro da mesma espécie, sendo muito difícil uma codificação 
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precisa. Em BRUVO-MADARIC et al (2005) o gênero Coryssocnemis é apresentado como 

grupo-irmão de Carapoia, e este clado está relacionado às espécies de Mesabolivar com 

posição instável no presente trabalho (M. brasiliensis e M. cyaneotaeniatus), as únicas 

representantes do gênero naquele estudo, onde aparece como polifilético. Entretanto a escolha 

dos terminais no referido trabalho não representa adequadamente o gênero, e a polifilia 

encontrada pode ser metodológica, relacionada à falta de terminais intermediários. No 

presente trabalho, o gênero Coryssocnemis aparece relacionado a duas das espécies removidas 

de Mesabolivar (M. luteus e M. levii) e a Chibchea, sendo que este clado aparece como grupo-

irmão de Carapoia. Considerando que em BRUVO-MADARIC et al. (2005) Chibchea não foi 

incluído, nosso estudo corrobora em parte a sua hipótese. O grupo-irmão de Mesabolivar 

resultante da presente análise filogenética foi o gênero Aymaria, antes parte da grande 

politomia interna do Clado Novo Mundo em HUBER (2000). É possível que a relação entre os 

gêneros do Clado Novo Mundo ainda sofra alterações, visto que no primeiro estudo 

filogenético (HUBER, 2000) é apresentado com uma grande politomia interna, e mesmo alguns 

agrupamentos resolvidos não foram corroborados no estudo posterior de BRUVO-MADARIC et 

al. (2005) e na análise aqui apresentada. Provavelmente vários dos problemas expostos estão 

ligados à falta de terminais que façam ligação entre os grupos, seja por falta de trabalhos de 

descrição ou pela falta de filogenias intragenéricas dos grupos neotropicais, onde vários 

gêneros abrangem espécies incluídas tentativamente.  

 

4.1.2.3. Grupo interno 

 

Em todas as hipóteses encontradas, três espécies de Mesabolivar do “grupo 

miscelânea” sensu HUBER (2000) apareceram relacionadas a outros gêneros (M. cambridgei, 

M. luteus, M. levii). Segundo HUBER (2000), estas espécies foram mantidas tentativamente em 

Mesabolivar por não se encaixarem convincentemente em nenhum outro gênero. Na revisão 

de Carapoia (HUBER, 2005) são apresentadas duas sinapomorfias para o gênero, uma não 

ambígua: a presença de pêlos globulares modificados nas quelíceras dos machos, e outra que 

aparece como sinapomorfia do gênero em somente uma das duas hipóteses apresentadas por 

ele: a presença de escleritos divergentes no epígino. A ambigüidade é devida à presença 

destas estruturas em M. luteus, usado como um dos grupos externos (HUBER, 2005). Na 

análise aqui apresentada, Mesabolivar cambridgei aparece relacionada a Carapoia, e apesar 

da ausência dos pêlos modificados nas quelíceras dos machos, compartilha a apófise 
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retrolateral do fêmur do palpo do macho pronunciada em forma de aba (caráter 25) e o par de 

escleritos divergentes posteriores ao epígino (caráter 63), razões pelas quais a espécie é 

transferida para Carapoia. As espécies Mesabolivar luteus e M. levii foram agrupadas, 

acumulando diversas sinapomorfias (clado 15, fig. 30), sendo relacionadas a Coryssocnemis e 

Chibchea. Por estas razões, as duas espécies foram transferidas para o gênero novo, Kaiowa.  

 As demais espécies do gênero Mesabolivar formam um grupo monofilético suportado 

por três sinapomorfias: procurso curvado dorsalmente (caráter 29), a presença de uma 

projeção transparente ventral na divisão embólica (caráter 50) e a presença de projeções no 

epígino (caráter 53), uma das quais exclusiva e não ambígua (caráter 29). Há pouco sentido 

prático na separação do gênero em grupos, em parte pela assimetria dos cladogramas, que 

implicaria em diversas espécies alocadas em grupos monotípicos combinados com grupos 

demasiadamente includentes, e em parte pela presença da politomia no clado 29. Por estas 

razões optou-se por não criar grupos dentro do gênero, considerando ainda que os grupos 

propostos anteriormente por HUBER (2000) não possuem status taxonômico, como colocado 

pelo próprio autor. Comparando os resultados encontrados com os grupos previamente 

propostos (HUBER, 2000), encontramos que o “grupo norte 1” (M. eberhardi, M. huanuco, M. 

aurantiacus, M. cyaneus) é parafilético, e deveria incluir o “grupo norte 2” (M. 

pseudoblechroscelis, M. huambisa, M. locono, M. junin, M. paraensis, M. exlineae). 

Entretanto, estes dois grupos somados formam um clado monofilético (clado 36, figs. 30 e 

31), com distribuição amazônica. O “grupo sul” (M. cyaneomaculatus, M. spinulosus, M. 

ceruleiventris, M. tandilicus, M. iguazu, M. argentinensis, M. brasiliensis, M. togatus, M. 

guapiara, M. maxacali, M. botocudo, M. cyaneotaeniatus, M. azureus, M. fluminensis, M. 

nigridentis) aparece distribuído ao longo de todo o cladograma, sem formar nenhum 

agrupamento. São deste grupo as espécies com posição instável no clado 29 (M. brasiliensis, 

M. cyaneotaeniatus, M. guapiara, M. spinulosus, M. iguazu, fig. 30). O “grupo miscelânea”, 

considerado polifilético por HUBER (2000), não forma nenhum agrupamento, além de ser a 

origem das três espécies removidas de Mesabolivar (M. cambridgei, M. luteus e M. levii) e 

com as demais (M. simoni, M. difficilis, M. banksi, M. xingu) em pontos distintos dentro do 

gênero. As espécies Mesabolivar simoni, M. ceruleiventris, M. argentinensis, M. exlineae e 

M. paraensis são conhecidas somente pelas fêmeas, e por esta razão não foram incluídas na 

análise. Entretanto, algumas similaridades puderam ser observadas. Em M. simoni a cavidade 

epiginal localizada em uma projeção posterior (caráter 57), o que sugere que esta espécie seja 

relacionada a M. cuarassu e M. samatiaguassu. O formato e posição das placas porosas 

ligadas entre si sugerem que M. ceruleiventris (comparar a fig. 170 com HUBER, 2000: 214, 
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fig. 827) e M. argentinensis (comparar a fig. 170 com HUBER, 2000: 217, fig. 841) sejam 

relacionadas às espécies do clado 32, que inclui M. cyaneomaculatus. A presença de um sulco 

epiginal alargado combinado com a presença de uma par de elevações laterais sugere que M. 

exlineae e M. paraensis estejam relacionadas ao clado 37, provavelmente relacionadas a M. 

pseudoblechroscelis. HUBER (2000) sugere que M. paraensis pode ser sinônimo júnior de M. 

locono.As espécies M. azureus e M. globulosus não foram incluídas pela indisponibilidade de 

exemplares e precariedade de informações nas descrições originais. As espécies M. 

fluminensis, M. nigridentis e M. aurantia foram consideradas sinônimos júnior de M. togatus. 

 

4.1.2.4. Evolução do procurso 

 

 Existe muita informação na forma do procurso, como já comentado por HUBER (2000: 

32), que apesar de afirmar a utilidade desta estrutura, optou por não utilizá-la pela dificuldade 

de codificação e por considerar que são mais informativos em escala intragenérica. Sendo este 

o escopo deste trabalho, esta estrutura foi estudada em detalhes. É interessante notar que a 

condição plesiomórfica em Pholcidae é um procurso indistinto e curto, como observado em 

Pholcinae (por exemplo, Pholcus phalangioides). Em geral, esta estrutura é pouco alongada e 

geralmente reta. Em Mesabolivar ele se encontra consideravelmente alongado e curvado 

dorsalmente. Em alguns grupos, o procurso está extremamente modificado, como o 

achatamento lateral e alargamento dorso-ventral em M. cuarassu e M. samatiaguassu, (Figs. 

34.9 e 34.11), robusto com a curvatura acentuada e com modificações na ponta (clado 25: M. 

huberi, M. banksi, M. forceps, M. cantharus; figs. 35.8, 35.11, 35.14, 35.17), robusto com 

várias estrias ventrais em M. xingu, M. piraputanga. M. rudilapsi (Figs. 39.2, 39.5, 39.8), 

falciforme ou com formas intermediárias em M. pseudoblechroscelis (Figs. 38.14, 172, 173) e 

espécies relacionadas (Figs. 38.2, 38.6, 38. 10). Nos dois últimos clados é possível perceber a 

evolução da forma plesiomórfica simples para o procurso robusto de M. xingu (Fig. 39.5) ou 

para o procurso falciforme de M. pseudoblechroscelis (Fig. 38.2, 38.6, 38.10 e 38.14). É 

interessante notar que nas espécies em que o procurso é muito curvado (M. 

pseudoblechroscelis, M. forceps), a divisão embólica acompanha esta curvatura para permitir 

que ambos façam o encaixe conjunto na região membranosa do epígino. 
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4.1.2.4. Evolução da quelícera do macho 

 

 A apófise prolateral longa e forte nas quelíceras do macho aparece como plesiomórfica 

para Mesabolivar (Figs. 34.4, 34.5), com subseqüente redução no clado 23 (Fig. 35), voltado 

novamente à condição “longa” no clado 36 (Figs. 37 e 38). Apesar de poucas espécies terem 

sido estudadas experimentalmente, alguns trabalhos mostram o funcionamento desta estrutura 

em M. junin (HUBER, 1999: 138: figs. 8-10; HUBER et al., 2005: 10: fig. 1c), M. 

cyaneotaeniatus (HUBER, 1999: 138: figs. 12-13; HUBER et al, 2005: 10: fig. 1d) e propõem 

uma relação morfométrica entre o tamanho das apófises da quelícera e distância criada pelas 

apófises do epígino para o encaixe desta apófise ao bolso epiginal em M. cuarassu e M. 

samatiaguassu (HUBER et al., 2005). Vários tipos de encaixe foram estudados em espécies de 

outros gêneros (HUBER, 1998, 1999, 2002; HUBER & EBERHARD, 1997, HUBER et al, 2005), 

onde é discutida e suportada a hipótese de seleção da fêmea sobre o macho (HUBER, 2004). 

Considerando estes fatores é interessante notar que ao longo da evolução de Mesabolivar é 

evidente a co-evolução das quelíceras com as estruturas do epígino, especialmente as apófises 

e o cavidade/sulco epiginal. Isto pode ser exemplificado pela presença da combinação de 

cavidades epiginais pequenas com ducto cego relacionadas a apófises prolaterais com a ponta 

fina e longa (por exemplo M. embapua sp. n., figs. 55-57 e 61-62; M. tandilicus, figs. 68-69 e 

71; M. mairyara sp. n., figs. 78-79 e 82; M. camussi sp. n., figs. 150-151 e 96), dois pares de 

apófises no epígino relacionadas a dois pares de apófises nas quelíceras (M. caparao sp. n. 

figs. 166-167 e 168-169) e apófises longas e robustas nas quelíceras dos machos relacionadas a 

um sulco largo e longo no epígino (M. pseudoblechroscelis, figs. 176-177 e 178 e espécies 

relacionadas, clado 37). No caso peculiar de M. togatus em que a apófise é transformada em 

uma trave transversal a cavidade epiginal quase desaparece, restando somente uma depressão 

central no epígino. 

 

5. Conclusões 

 

A família Pholcidae, apesar de ter sido alvo de diversos estudos recentes ainda carece 

de resolução ao nível de subfamília (BRUVO-MADARIC et al, 2005). Esta falta de resolução 

sem dúvida alguma afeta os estudos evolutivos e taxonômicos em níveis menos includentes. 

Estudos filogenéticos para a família ainda são recentes (HUBER, 2000, 2001b, 2002; 2003a, 

2003b, 2003c, 2005; BRUVO-MADARIC et al, 2005), e os folcídeos, em especial os 
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Neotropicais, ainda carecem de estudos taxonômicos e evolutivos, apresentando uma 

diversidade ainda subestimada. O gênero Mesabolivar, como o mais diverso dentro do Clado 

Novo Mundo, certamente tem um papel crucial nestas resoluções, e certamente deve ser mais 

bem amostrado tanto em estudos mais abrangentes como em reavaliações incluindo novas 

espécies, novos dados e análises. Apesar da existência de uma revisão genérica para a família, 

vários gêneros apresentam espécies colocadas tentativamente (HUBER, 2000) e ainda são 

poucas as filogenias intragenéricas, sendo que dentro do Clado Novo Mundo somente 

Carapoia, e agora Mesabolivar receberam este tipo de atenção (HUBER, 2005). 
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Fig. 30. Consenso estrito dos 8 cladogramas encontrados. Os números entre parênteses 

representam o suporte de Bremer. L=221, CI= 39, RI= 71. 
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Fig. 31. Cladograma 1 (hipótese 8), usado como hipótese de trabalho. L=203, CI=43, RI=74. 
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Fig. 32. Hipóteses encontradas para o clado 29. 

 

 

 

Fig. 33. Hipóteses encontradas para o clado 38. 
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Fig. 34. (Figs. 34.1-34.16). Cladograma comparativo para os grupos basais de Mesabolivar. 

Os desenhos são, para cada espécie da esquerda para a direita: quelíceras do macho (vista 

frontal), procurso esquerdo (retrolateral) e bulbo esquerdo (prolateral), respectivamente. 
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Fig. 35. (Figs. 35.1-35.18). Cladograma comparativo para os clados 24 e 25. Os desenhos são, 

para cada espécie da esquerda para a direita: quelíceras do macho (vista frontal), procurso 

esquerdo (retrolateral) e bulbo esquerdo (prolateral), respectivamente. 
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Fig. 36. (Figs. 36.1-36.9). Cladograma comparativo mostrando a posição de M. cavicelatus, 

M. cyaneotaeniatus e M. brasiliensis, M. guapiara, M. spinulosus e M. iguazu. Os desenhos 

são, para cada espécie da esquerda para a direita: quelíceras do macho (vista frontal), procurso 

esquerdo (retrolateral) e bulbo esquerdo (prolateral), respectivamente. 
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Fig. 37. (Figs. 37.1-37.15). Cladograma comparativo para M. huanuco e para o clado 38. Os 

desenhos são, para cada espécie da esquerda para a direita: quelíceras do macho (vista 

frontal), procurso esquerdo (retrolateral) e bulbo esquerdo (prolateral), respectivamente. 
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Fig. 38. (Figs. 38.1-38.16). Cladograma comparativo para o clado 39. Os desenhos são, para 

cada espécie da esquerda para a direita: quelíceras do macho (vista frontal), procurso 

esquerdo (retrolateral) e bulbo esquerdo (prolateral), respectivamente. 
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Fig. 39. (Figs. 39.1-39.9). Cladograma comparativo para o clado 30. Os desenhos são, para 

cada espécie da esquerda para a direita: quelíceras do macho (vista frontal), procurso 

esquerdo (retrolateral) e bulbo esquerdo (prolateral), respectivamente. 
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Fig. 40. (Figs. 40.1-40.24). Cladograma comparativo para o clado 32. Os desenhos são, para 

cada espécie da esquerda para a direita: quelíceras do macho (vista frontal), procurso 

esquerdo (retrolateral) e bulbo esquerdo (prolateral), respectivamente. 
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Figs. 41-53. 41-44. “Mesabolivar” cambridgei. 41. Quelíceras do macho (vista frontal).  

42. Procurso esquerdo (retrolateral). 43. Bulbo esquerdo (prolateral). 44. Fêmur do palpo 

esquerdo do macho (retrolateral). 45. Carapoia fowleri, fêmur do palpo esquerdo do macho. 

46-49. “Mesabolivar” levii. 46. Quelíceras do macho (vista frontal). 47. Procurso esquerdo 

(retrolateral). 48. Bulbo esquerdo (prolateral). 49. Fêmur do palpo esquerdo do macho 

(retrolateral). 50-53. “Mesabolivar” luteus. 50. Quelíceras do macho (vista frontal). 51. 

Procurso esquerdo (retrolateral). 52. Bulbo esquerdo (prolateral). 53. Fêmur do palpo 

esquerdo do macho (retrolateral). 
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6. Taxonomia 

 

Gênero Mesabolivar González-Sponga 

Mesabolivari GONZÁLEZ-SPONGA, 1998: 27. Espécie-tipo por designação original M. 

pseudoblechroscelis GONZÁLEZ-SPONGA, 1998. 

Mesabolivar: HUBER, 2000: 189-238 (correção do nome); PLATNICK, 2007. 

 

Diagnose. Os machos de Mesabolivar podem ser distinguidos dos machos dos demais 

gêneros neotropicais pela seguinte combinação de caracteres: presença de um par de apófises 

das quelíceras dos machos, distribuídas entre a região proximal e distal da borda prolateral, 

(ausente em M. difficilis); procurso longo e curvado dorsalmente. As fêmeas podem ser 

distinguidas pela presença de uma cavidade ventral no epígino de posição variável (exceto em 

M. difficilis e M. huanuco), algumas vezes prolongada anteriormente na forma de um sulco. 

 

Monofilia. Suportado pelo procurso curvado dorsalmente (caráter 29), pela presença de 

uma projeção transparente na divisão embólica (caráter 50) e pela presença de um par de 

projeções no epígino (caráter 53). O caráter 50 é homoplástico para o Kaiowa gen. n., aqui 

proposto, e o caráter 53 é perdido em muitas espécies de Mesabolivar. 

 

Descrição. Folcídeos com tamanho variando de pequeno a médio (comprimento total 2-6 

mm), sem dimorfismo sexual, geralmente com coloração escura, podendo variar de castanho a 

marrom-avermelhado no cefalotórax e pernas, abdome do azul-esverdeado-claro ao verde, 

geralmente com um padrão de manchas escuras de tamanho variável, arranjadas em grupos 

(Figs. 121, 171). Carapaça quase tão longa quanto larga, geralmente com faixas radiais 

partindo do sulco torácico (Fig. 120), este último, sempre bem marcado. Oito olhos, região 

ocular elevada, algumas vezes formando um cômoro pronunciado (como em M. 

pseudoblechroscelis, fig. 171, M. huambisa, M. locono e M. junin). Clípeo ligeiramente 

pronunciado (Figs. 79, 177). Quelícera sem aparelho estridulatório, sempre com uma apófise 

na borda prolateral (Figs. 55, 98, 139, 179); a região proximal pode apresentar pequenas 

elevações indistintas (Fig. 31.1 ep, 36.10), outras uma apófise pronunciada (Fig. 166). Apenas 

em M. xingu, M. rudilapsi (Fig. 144) e M. piraputanga (Fig. 155) existem apófises frontais. 

Pernas de tamanho variável, sem cerdas curvadas dorsais, com cerdas verticais dorsais 

somente em M. cyaneotaeniatus; espinhos serrilhados ventrais no tarso presentes em algumas 
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espécies, como em M. huanuco, M. junin, M. locono, M. brasiliensis, M. cyaneomaculatus, 

M. botocudo, M. togatus, M. maxacali e M. caparao sp. n.. Abdome variando entre globular 

(Figs. 120-121), alongado (Fig. 171) ou cilíndrico. Sem fiandeiras epiândricas. Genitália 

masculina composta por bulbo globular com divisão embólica distinta, com formato 

aproximadamente triangular (Figs. 36.6, 37.3, 40.3), afinando para a região distal. A divisão 

embólica apresenta muitas vezes um ou dois eixos esclerotinizados (Figs. 36.15, 36.18, 40.3, 

40.6). Procurso longo, curvado em maior ou menor grau para a região dorsal, muito robusto 

em M. banksi (Fig. 35.11), M. forceps sp. n. (Fig. 35.14), M. cantharus sp.n. (Fig. 35.17), M. 

huberi sp.n. (Fig. 35.8), M. xingu (Fig. 39.5), M. piraputanga (Fig. 39.8) e M. rudilapsi (Fig. 

39.2), alargado dorso-ventralmente em M. pseudoblechroscelis (Figs. 172-173), M. huambisa 

(Fig. 38.10), M. locono (Fig. 38.6) e M. junin (Fig. 38.2). Epígino bem definido, formado por 

uma placa fortemente esclerotinizada, com uma cavidade ventral (Figs. 61, 157, 168, 178), 

perdida em M. huanuco e muitas vezes com uma par de projeções, salientes em maior (Fig. 

61) ou menor grau (Fig. 71); genitália interna com uma par de placas porosas, variando de 

circulares (Fig. 63) a fortemente alongadas (Figs. 83, 170), podendo estar conectadas entre si 

por uma pequena região (Fig. 170) ou amplamente fundidas (Fig. 159). 

 

História natural. O gênero inclui espécies com hábitos de vida bastante distintos, desde 

vegetação de sub-bosque (M. cyaneotaeniatus, M. cyaneomaculatus, M. brasiliensis, 

observações pessoais) ao nível do solo (coletadas com armadilhas-de-queda), como M. 

difficilis (ÁLVARES et al., 2004), M.cuarassu, M. samatiaguassu (HUBER et al. 2005), M. 

tandilicus (M. SIMÓ, com. pess.), M. embapua sp. n., M. mairyara sp. n., M.camussi sp. n., M. 

forceps sp. n., M. cantharus sp. n., M.huberi sp. n., M. cavicelatus sp. n., M. rudilapsi sp. n. e 

M. piraputanga sp. n.. Somente M. eberhardi, conhecida da Colômbia, Venezuela, Trinidad e 

Brasil (Mato Grosso), teve sua biologia estudada com maiores detalhes, com a descrição do 

comportamento de corte, da teia e hábitos de vida (EBERHARD & BRICEÑO, 1983; 1985). 

 

Distribuição. Exclusiva da América do Sul, com registros na Venezuela, Guiana, Trinidad, 

Suriname, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, Uruguai e norte da Argentina, ocorrendo em 

todo o Brasil. Existem espécies conhecidas para diversos biomas, como na Amazônia (M. 

aurantiacus, M. eberhardi), Mata Atlântica (M. cuarassu, M. samatiaguassu, M. 

cyaneotaeniatus), Cerrado (M. difficilis, M. botocudo, M. maxacali) e Pantanal (M. xingu, M. 

piraputanga sp. n.) no Brasil, e nos Pampas (M. tandilicus) no Uruguai. Nenhuma espécie é 

conhecida à oeste dos Andes. 
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Composição. Atualmente com 40 espécies nominais (Platnick, 2007). 

 

Espécies transferidas para outros gêneros. Carapoia cambridgei (MELLO-LEITÃO, 1947) 

comb. n., Kaiowa luteus comb. n. (KEYSERLING, 1891) e Kaiowa levii comb. n. (HUBER, 

2000). 

 

Mesabolivar difficilis (Mello-Leitão) 

Physocyclus difficile MELLO-LEITÃO, 1918: 112-113, figs. 28-29; (Quatro fêmeas e quatro 

machos, Pinheiro, Rio de Janeiro, Brasil, sem data, C. F. de Mello-Leitão col., depositados 

no MNRJ, não examinados) 

Physocyclus difficilis: BONNET, 1958: 3650. 

Mesabolivar difficilis: HUBER, 2000: 235-237, figs. 924-933; PLATNICK, 2007. 

 

Registros novos. Brasil, MINAS GERAIS, Belo Horizonte, Estação Ecológica da UFMG, 

19o52’S, 43o58’W, 1♂, 26.X-2.XI.1999, J. C. R. Fontenelle col., com armadilhas malaise, 

(IBSP 41130); 2♂, 6♀, 27.III.2000, E. S. S. Álvares & C. S. Azevedo col. (IBSP 27215, IBSP 

27212). 

 

Distribuição. Brasil: Rio de Janeiro (localidade-tipo), Minas Gerais, em área de Cerrado. 

 

Mesabolivar embapua sp. n. 

Figs. 54-63 

Tipos. Macho holótipo do Parque Natural Municipal Nascentes do Ribeirão Garcia 

(27o01’-27o06’ S; 49o04’-49o10’ W; 290-910 m), Blumenau, Santa Catarina, Brasil, 

24.X.2004, R.C. Francisco col., depositado no IBSP 62442. Parátipo: 1 fêmea, com os 

mesmos dados do holótipo, 18.IV.2004, depositado no IBSP 62443. 

 

Etimologia. O epíteto específico é um substantivo composto em aposição, derivado das 

palavras Tupi “embé” (lábio superior) e “apuá” (agudo). 

 

Diagnose. O macho pode ser distinguido das demais espécies de Mesabolivar pela 

presença de uma apófise longa e aguda na quelícera (Figs. 55-57) combinada com a forma do 

procurso (Fig. 58), com uma apófise dorsal curvada para a face retrolateral (Figs. 58-59) e 
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dois espinhos terminais. A fêmea pode ser distinguida das demais espécies pela placa epiginal 

projetada com um par de apófises longas e divergentes, combinado com o pequeno bolso 

epiginal arredondado (Figs. 61-62). 

 

Descrição. Macho (Holótipo). Comprimento total 1.5, largura da carapaça 0.8; perna I: 7.2 

(1.8 + 0.3 + 1.9 + 2.6 + 0.6), tíbia II: 1.1, tíbia III: 1.0, tíbia IV: 1.9, tíbia I L/d: 24. Corpo 

como na fig. 54. Carapaça marrom-clara; esterno castanho-claro. Sulco torácico distinto. Oito 

olhos em uma área pouco mais elevada que a carapaça (Figs. 54); distância PME-ALE em 

torno de 83% do diâmetro PME. Quelícera uniformemente marrom-clara, segmento basal com 

uma apófise longa e aguda, com a ponta curvada, aproximadamente perpendicular a quelícera 

(Figs. 55-57). Palpo como nas figs. 58-60. Coxa com apófise retrolateral muito aguda (Fig. 

58). Fêmur com uma apófise retrolateral proximal pequena e arredondada (Figs. 58). Procurso 

marrom, largo, com uma apófise dorsal curvada para a face retrolateral na porção distal do 

procurso (Figs. 59), sem cerdas prolaterais. Ponta do procurso distinta, com dois espinhos 

terminais (Figs. 58-59). Bulbo simples, com uma pequena projeção transparente, divisão 

embólica fina e com a ponta membranosa (Figs. 60). Pernas marrons-claras; sem espinhos, 

sem cerdas verticais ou curvadas. Tarso I com aproximadamente 11 pseudosegmentos. 

Abdome globular, verde-pálido, com algumas manchas laterais azuladas (Fig. 54). 

 

Fêmea (Parátipo). Comprimento total 1.7, largura da carapaça 0.8; perna I: 8.1 (2.0 + 0.3 + 

2.1 + 2.9 + 0.8), tíbia II: 1.1, tíbia III: 1.0, tíbia IV: 1.8, tíbia I L/d: 18. Em geral, muito 

similar ao macho. Tarso I com aproximadamente 12 pseudosegmentos. Epígino marrom-

claro, muito elevado, com um par de projeções ventrais proeminentes e divergentes e com um 

bolso epiginal pequeno e arredondado, estendendo-se internamente em um ducto cego, visto 

ventralmente por transparência (Figs. 61-62). Genitália interna com duas placas porosas ovais 

(Fig. 63). 

 

Material examinado. Somente os tipos. 

 

Distribuição. Conhecido somente da localidade-tipo, área de Mata Atlântica. 

 

História natural. Todos os espécimes foram coletados com armadilhas de queda, 

sugerindo um hábito de vida ao nível do solo. 
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Figs. 54-63. Mesabolivar embapua. 54. Corpo do macho, lateral; 55-57. Quelíceras do 

macho, 55. Frontal, 56. Lateral, 57. Dorsal; 58. Palpo esquerdo do macho, retrolateral; 59. 

Ponta do procurso, dorsal. 60. Bulbo, prolateral. 61-63. Epígino, 61. Anterior, 62. Ventral, 63. 

Dorsal. Escala: 0.5 mm. 

 

Mesabolivar cuarassu Huber, Brescovit & Rheims 

Mesabolivar cuarassu HUBER, Brescovit & Rheims, 2005: 285-292, figs. 2d-f, 5a-c (Macho 

holótipo, Ilha da Queimada Grande, Itanhaém, São Paulo, Brasil, 28.IV a 01.V.2003, 

Equipe Biota col., depositado no IBSP 41167, 4 fêmeas parátipos, mesmos dados do 

holótipo, depositados no IBSP 41166, 41168, 43774, um macho e uma fêmea parátipos, 
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mesmos dados do holótipo, depositados no ZMFK, examinados pelo Dr. B. A. Huber); 

PLATNICK, 2007. 

 
Material examinado. Brasil, SÃO PAULO, Itanhaém, Ilha da Queimada Grande, 1♀, 

29-30.IV.2003, C. A. R. Souza & R. P. Indicatti cols. (IBSP 43744). 
 

Mesabolivar samatiaguassu Huber, Brescovit & Rheims 

Mesabolivar samatiaguassu HUBER, Brescovit & Rheims, 2005: 285-292, figs. 2a-c, 3a-d, 4a-

f (Macho holótipo, Estação Ecológica Juréia Itatins, Peruíbe, São Paulo, Brasil, 26.IV a 

3.V.1999, A. D. Brescovit et al. col., depositado no IBSP 25755, 4 machos e sete fêmeas 

parátipos, mesmos dados do holótipo, depositados no IBSP 25174, 25551, 25623, 25735, 

25745, 25753, 1 macho e uma fêmea parátipos, mesmos dados do holótipo, depositados 

no MZSP, 1 macho e uma fêmea parátipos, mesmos dados do holótipo, depositados no 

ZFMK, examinados pelo Dr. B. A. Huber); PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional examinado. 

 

Mesabolivar tandilicus (Mello-Leitão) 

Figs. 64-73. 

Litoporus tandilicus MELLO-LEITÃO, 1940: 9-10, figs. 10-12, (Síntipos: duas fêmeas, uma 

sem epígino, um macho sem os palpos e as quelíceras, Tandil, Buenos Aires, Argentina, 

XII.1938, M. Birabén col., depositados no Museo de La Plata, La Plata, MLP 14275, 

14276, examinados pelo Dr. M. Simó); MELLO-LEITÃO, 1944: 312. 

Mesabolivar tandilicus: HUBER, 2000: 214-215, figs. 828-829; PLATNICK, 2007. 

 

Diagnose. O macho desta espécie pode ser distinguido dos demais pela posição da apófise 

prolateral da quelícera (Figs. 68-70) combinada com a ponta ramificada do procurso (Figs. 

65-66). A fêmea é caracterizada pelo epígino não projetado (Fig. 72), pela posição anterior da 

cavidade epiginal combinado com o par de pequenas apófises posteriores (Fig. 71). 

 

Descrição. Macho (FCEN 1151). Comprimento total 1.95, largura da carapaça 0.9; perna 

I: 17.4 (4.9 + 0.4 + 4.6 +6.1 + 1.4), tíbia II: 2.9, tíbia III: 2.2, tíbia IV: 2.9, tíbia I L/d: 42. 

Corpo como em M. embapua (ver fig. 54). Carapaça amarela com uma faixa escura antero-

posterior; esterno amarelado. Sulco torácico distinto. Oito olhos em uma área pouco mais 
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Figs. 64-73. Mesabolivar tandilicus. 64. Palpo esquerdo do macho, retrolateral. 65-66. Ponta 

do procurso, 65. Prolateral, 66. Dorsal. 67. Bulbo, prolateral. 68-69. Quelíceras do macho, 68. 

Frontal, 69. Lateral, 70. Dorsal. 71-73. Epígino, 71. Ventral, 72. Lateral, 73. Dorsal. Escala: 

0.5 mm; exceto nas figs. 65-66: 0.25 mm. 

 

elevada que a carapaça; distância PME-ALE em torno de 88% do diâmetro PME. Quelícera 

uniformemente castanha, segmento basal com uma apófise proximal longa e aguda, com a 

ponta curvada ventralmente, aproximadamente perpendicular a quelícera (Figs. 68-70). Palpo 
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como nas figs. 64-67. Coxa com apófise retrolateral truncada (Figs. 64). Fêmur com uma 

apófise retrolateral proximal pequena e arredondada (Fig. 64). Procurso castanho-escuro, 

estreito, curvado dorsalmente, (Fig. 64), com duas cerdas prolaterais. Ponta do procurso 

distinta, várias projeções membranosas (Figs. 65-66). Bulbo simples, sem projeção 

transparente, divisão embólica membranosa (Fig. 67). Pernas castanho-amareladas; sem 

espinhos, sem cerdas verticais ou curvadas. Tarso I com 22 pseudosegmentos. Abdome 

alongado, quase globular, amarelado, com algumas manchas laterais escuras. 

 

Fêmea. Descrita por HUBER (2000: 214-215, figs. 864-868). 

 

Distribuição. Conhecida somente para a Argentina e Uruguai em áreas de pampa. 

 

Registros novos. Uruguai, CERRO LARGO, Santa Clara de Olimar, 2♂, 2♀, 09.II.1960, 

L. Zolessi col., coletado sob pedra (FCEN); CANELONES, Rincón del Colorado, INIA Las 

Brujas, 2♀, 27.II.2004, M Simó col. (FCEN 1778); 1♀, 07.X.2004 (FCEN 1132); 1♂, 1♀, 

23.X.2004 (FCEN 1151); 5♀, 1j, 02.II.2005 (FCEN 3080, 3096). 

 

História natural. Todos os espécimes foram coletados com armadilhas de queda em 

“pradera artificial”, sugerindo um hábito de vida ao nível do solo. 

 

Mesabolivar mairyara sp. n. 

Figs. 74-83. 

Tipos. Macho holótipo do Parque da Previdência (45º 43’W, 23º 34’S), Jardim Ademar, 

São Paulo, São Paulo, Brasil 13-20.XII.2001, D. Candiani et al. col. com armadilhas de 

queda, depositado no IBSP 52967. Parátipos: 1 fêmea, mesmos dados do holótipo, 13-

20.III.2001, depositado no IBSP 52968; 1 macho, 16-23.VIII.2001 e 1 fêmea, 13-20.III.2001, 

com mesmos dados do holótipo, depositados no MZSP 25565, 25567, respectivamente. 

 

Etimologia. O epíteto específico é um substantivo Tupi significando "habitante da cidade", 

usado pelos indígenas ao se referir aos colonizadores europeus. 

Diagnose. Os machos de Mesabolivar mairyara são distinguidos dos das demais espécies 

do gênero pelo procurso largo, ligeiramente curvado dorsalmente na porção terminal, com a 

ponta conspícua (Figs. 74-75), quelícera com apófise mediana grande e pequena projeção 

proximal (Figs. 78-79). A fêmea é distinguida das demais pelo epígino projetado, com um par 
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de elevações ventrais, um bolso epiginal pequeno e anterior (Figs.80-82) e dois pares de 

espinhos fortes e lisos na placa posterior ao epígino além do gonóporo (Fig. 80). 

 

Descrição. Macho (Holótipo). Comprimento total 2.2, largura da carapaça 1.14; perna I: 

27.7 (7.1 + 0.4 + 7.3 + 11.4 + 1.6), tíbia II: 4.6, tíbia III: 3.0, tíbia IV: 4.7, tíbia I 1/d: 66. 

Corpo como em M. camussi (ver fig. 84). Carapaça marrom-clara, mais escura na faixa 

mediana e na região ocular, esterno castanho-claro. Sulco torácico distinto. Oito olhos em 

uma região ocular elevada (Figs. 78-79); distância PME-ALE em torno de 85% do diâmetro 

PME. Quelícera marrom-clara com uma apófise mediana frontal escura e uma projeção 

proximal. Palpo como nas figs. 74-77. Coxa com apófise retrolateral distinta (Figs. 74, 79). 

Fêmur com uma apófise retrolateral proximal pequena e arredondada. Procurso marrom-

escuro, largo e aproximadamente reto, com várias cerdas prolaterais na região mediana (Figs. 

74-75); ponta relativamente simples, ligeiramente curvada dorsalmente (Figs. 74-75). Bulbo 

globular, com uma projeção transparente ventral (Figs. 76-77). Pernas uniformemente 

castanhas, sem espinhos, sem cerdas verticais ou curvadas. Tarso I com aproximadamente 22 

pseudosegmentos. Abdome globular, verde-pálido, com várias manchas azuladas. 

 

Fêmea (Parátipo IBSP 52968). Comprimento total 2.0, largura da carapaça 1.0; perna I: 

17.6 (4.4 + 0.3 + 4.6 + 7.0 + 1.3), tíbia II: 2.8, tíbia III: 2.0, tíbia IV: 3.2, tíbia I L/d: 57. 

Corpo como no macho. Carapaça e pernas castanho-amareladas. Em geral muito similar ao 

macho. Tarso I com aproximadamente 24 pseudosegmentos. Epígino marrom-escuro, 

ligeiramente elevado com bolso epiginal anterior, com um par de elevações ventrais (Figs. 80-

82); dois pares de espinhos fortes e lisos na placa posterior ao epígino, além do gonóporo 

(Fig. 82). Genitália interna com duas placas porosas diagonais e curvadas (Fig. 83). 

 

Variação. Sete machos: largura da carapaça 0.94-1.16; tíbia I: 3.95-7.37. Dez fêmeas: 

largura da carapaça 0.76-1.04; tíbia I: 4.08-7.96. 

 

Distribuição. Conhecido somente para áreas urbanas da cidade de São Paulo, e para São 

Pedro, ambos em São Paulo, Brasil. 
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Figs. 74-83. Mesabolivar mairyara sp. n. 74. Palpo esquerdo do macho, retrolateral 75. 

Procurso, prolateral. 76-77. Bulbo, 76. Prolateral, 77. Retrolateral 78-79. Carapaça e 

quelíceras do macho, 78. Frontal, 79. Lateral. 80-83. Epígino, 80. Ventral, 81. Lateral, 82. 

Anterior, 83. Dorsal. Escala: 0.5 mm. 
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Material examinado. Brasil, SÃO PAULO, São Paulo, campus da Universidade de São 

Paulo, Mata da Cidade Universitária Armando Salles (C.U.A.S.O., 46º 43’W, 23º 33’S), 1♂, 

1♀, 12-19.VI.2001, (IBSP 52991, 52992); 1♂, 15-22.VIII.2001 (IBSP 52993); Instituto 

Butantan, Horto Oswaldo Cruz, 46º 43’W, 23º 33’S, 1♀, 16-23.VIII.1999, (IBSP 52988) e 1♀ 

(ZFMK); 1♀, 14-21.VIII.2001 (IBSP 52990); Parque da Previdência, 46º 43’W, 23º 34’S, 

1♂, 16-23.VI.2000, (IBSP 52969); 2♂, 1♀, 13-20.VIII.2000 (IBSP 52970-52972); 2♂, 14-

21.XII.2000 (IBSP 52973, 52974); 4♂, 4♀, 13-20.III.2001 (IBSP 52975-52981) e 1♂, 1♀ 

(MZSP 25566, 25568); 1♂, 1♀, 13-20.VI.2001 (IBSP 52982-52983) e 1♂ (ZFMK); 1♂, 16-

23.VIII.2001 (IBSP 52985); 2♂, 13-20.XII.2001 (IBSP 52986, 52987); todos coletados por 

D. Candiani et al. com armadilhas de queda; Jardim Zoológico de São Paulo, 6♂8♀, 

13.XII.2003, B. A. Huber col. (ZFMK); São Pedro, Cachoeira do Saltão, 20°23.5’S, 

47°53’W, ~800m, 8♂13♀, 12.XII.2003; B. A. Huber col. (ZFMK).  

 

História natural. A maioria dos espécimes foi coletada com armadilhas de queda, 

sugerindo um hábito de vida ao nível do solo. Na cidade de São Paulo esta espécie habita 

fragmentos urbanos de Mata Atlântica. 

 

Mesabolivar camussi sp. n. 

Figs. 84-97. 

Tipos: Macho holótipo do Parque Estadual da Cantareira (23° 25’ S; 46° 37’ W), São 

Paulo, São Paulo, Brasil, 14-19.XI.2004, F. Yamamoto col., depositado no IBSP 62399. 

Fêmea parátipo, mesmos dados do holótipo, 28.VII-02.VIII.2004 depositado no IBSP 62398. 

 

Etimologia. O epíteto específico é um substantivo em aposição, derivado da palavra Tupi 

para "cântaro" ou vaso. 

 

Diagnose. O macho é distinguido dos das demais espécies do gênero pela armadura da 

quelícera, com apófise mediana proximal longa e aguda e uma projeção proximal pequena 

(Figs. 86-87), forma do procurso (Figs. 88-89), com uma projeção ventral-prolateral única, em 

forma de aba na ponta (Figs. 90-91) e apófise retrolateral proximal do fêmur esférica (Fig. 

88). A fêmea é distinguida das fêmeas das demais espécies pela posição do bolso epiginal, na 

borda anterior, combinado com o par de apófises ventrais projetadas do epígino (Figs. 94-96) 

e forma peculiar das placas porosas (Figs. 97). 
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Descrição. Macho (Holótipo). Comprimento total 2.5, largura da carapaça 1.1; perna I: 

27.1 (6.5 + 0.4 + 6.9 + 11.5 + 1.8), tíbia II: 4.2, tíbia III: 2.8, tíbia IV: 4.3, tíbia I L/d: 68. 

Corpo como na fig 84. Carapaça marrom-clara; esterno castanho-claro. Sulco torácico 

distinto. Oito olhos em uma área elevada (Fig. 84); distância PME-ALE em torno de 83% do 

diâmetro PME. Quelícera marrom-clara, segmento basal da quelícera com uma apófise 

mediana proximal longa e aguda e uma projeção proximal pequena (Figs. 86-87). Palpos 

como nas figs. 88-93. Coxa com apófise retrolateral distinta (Figs. 88). Fêmur com uma 

apófise retrolateral esférica distinta (Fig. 88). Procurso marrom-escuro, com quatro cerdas 

prolaterais. Ponta do procurso distinta, com uma projeção ventral-prolateral em forma de aba 

(Figs. 90-91). Bulbo globular, com uma projeção transparente (Figs. 92-93), divisão embólica 

membranosa na ponta. Pernas marrons-claras, sem espinhos modificados, sem cerdas verticais 

ou curvadas. Tarso I com aproximadamente 22 pseudosegmentos. Abdome globular, verde-

pálido, com algumas manchas laterais azuladas (Figs.84). 

 

Fêmea (Parátipo). Comprimento total 1.38, largura da carapaça 0.8; perna I: 20.2 (5.1 + 

0.4 + 5.2 + 7.8 + 1.8), tíbia II: 3.4, tíbia III: 2.3, tíbia IV: 3.4, tíbia I L/d: 40. Corpo como no 

macho. Em geral muito similar ao macho. Tarso I com aproximadamente 22 

pseudosegmentos. Epígino marrom, elevado, com um bolso epiginal pequeno, localizado na 

borda anterior, com um par de apófises ventrais proeminente, vários espinhos na placa pós-

epiginal (Figs. 94-96). Genitália interna com duas placas porosas grandes, esclerotinizadas, 

muito curvadas e com uma reentrância mediana na borda interna (Fig. 97). Os dois escleritos 

visíveis em vista ventral na região membranosa posterior ao epígino são parte do arco interno 

(compare as Figs. 94 e 97). 

 

Variação. Dois machos: largura da carapaça 1.1-1.3; tíbia I: 6.9-7.8. Oito fêmeas: largura 

da carapaça 0.8-1.1; tíbia I: 4.1-5.2. 

 

Material examinado. Brasil, SÃO PAULO, São Paulo, Parque Estadual da Cantareira, 

23° 25’ S; 46° 37’ W, 1♀, 14-19.XI.2004, (IBSP 62400); 1♂, 4♀ (IBSP 62393-62397); 1♀ 

(MZSP); 1♂, 02-07.II.2005 (IBSP 62406); 1♀, 12-17.V.2005 (ZFMK), todos coletados por F. 

Yamamoto com armadilhas de queda; 4♂, 7♀, 20.XII.2003, B. A.Huber (ZFMK). 
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História natural. A maioria dos espécimes foi coletada com armadilhas de queda em áreas 

de mata, sugerindo um hábito de vida ao nível do solo. 

 

Figs. 84-97. Mesabolivar camussi sp. n. 84. Corpo do macho, lateral. 85-87. Quelícera do 

macho, 85. Lateral, 86. Dorsal, 87. Frontal. 88-89. Palpo esquerdo do macho, 88. Retrolateral, 

89. Prolateral, 90-91. Ponta do procurso, 90. Prolateral, 91. Retrolateral, ligeiramente dorsal. 

92-93. Bulbo, 92. Prolateral, 93. Retrolateral. 94-97. Epígino, 94. Ventral, 95. Lateral, 96. 

Anterior, 97. Dorsal. Escala: 0.5 mm; exceto nas figs. 90-91: 0.25 mm.  
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Mesabolivar huberi sp. n. 

Figs. 98-108. 

Tipos. Macho holótipo do Parque Natural Municipal Nascentes do Ribeirão Garcia 

(27o01’-27o06’ S; 49o04’-49o10’ W; 290-910 m), Blumenau, Santa Catarina, Brasil, 

23.I.2005, R.C. Francisco col., com armadilhas de queda, depositado no IBSP 62441. 

Parátipos: 1 macho e 2 fêmeas, mesmos dados do holótipo, 18.IV.2004, (IBSP 62438-62440). 

 

Etimologia. O epíteto específico é uma homenagem ao aracnólogo austríaco Bernhard A. 

Huber, especialista em Pholcidae do Alexander Koenig Zoological Research Museum. 

 

Diagnose. O macho pode ser distinguido dos congêneres pela única apófise na quelícera 

grande e curvada (Fig. 99) e constrição no segmento basal da quelícera (Figs. 99), combinado 

com a forma do procurso forte (Fig. 101-102) com uma projeção membranosa proeminente na 

região retrolateral da ponta do procurso (Fig. 104). A fêmea pode ser distinguida pelo par 

ventral de projeções do epígino combinado com o bolso epiginal relativamente grande e raso 

(Figs. 106-107). 

 

Descrição. Macho (Holótipo). Comprimento total 1.9, largura da carapaça 1.0; perna I: 

19.8 (4.6 + 0.4 + 5.1 + 8.5 + 1.2), tíbia II: 3.0, tíbia III: 2.1, tíbia IV: 3.7, tíbia I L/d: 47. 

Carapaça marrom-clara; esterno castanho. Sulco torácico distinto. Oito olhos em uma área 

ligeiramente elevada; distância PME-ALE em torno de 70% do diâmetro PME. Quelícera 

marrom-clara, segmento basal com uma constrição mediana em vista lateral (Fig. 99), com 

uma apófise mediana frontal grande, fortemente curvada, aproximadamente perpendicular à 

mesma (Figs. 99-100). Palpos como nas figs.101-104. Coxa do palpo com uma apófise 

retrolateral estreita e aproximadamente retangular, cônica na ponta (Fig. 101). Fêmur do palpo 

com uma pequena apófise retrolateral proximal (Fig. 101). Procurso marrom-escuro, 

fortemente curvado na região proximal (Figs. 101-102), com uma cerda proximal prolateral 

forte (Figs. 102). Ponta do procurso distinta e muito esclerotinizada, alargada lateralmente, 

com uma projeção distal ligeiramente retrolateral e com uma projeção membranosa 

semitransparente saliente (Fig. 103-104). Bulbo simples, divisão embólica ligeiramente 

curvada dorsalmente, sem projeção transparente (Figs. 105). Pernas marrons-claras; sem 

espinhos, sem cerdas verticais ou curvadas.  
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Figs. 98-108. Mesabolivar huberi sp. n. 98-100. Quelícera do macho, 98. Frontal, 99. Lateral, 

100. Dorsal; 101. Palpo esquerdo do macho, retrolateral. 102. Procurso, prolateral; 103-104. 

Ponta do procurso, 103. Dorsal, 104. Dorsal, ligeiramente frontal. 105. Bulbo, prolateral. 106-

108. Epígino, 106. Ventral, 107. Anterior, 108. Dorsal. Escala: 0.5 mm. 
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Tarso I com aproximadamente 18 pseudosegmentos. Abdome globular, verde-pálido, com 

várias manchas laterais azul-esverdeadas. 

 

Fêmea (Parátipo IBSP 62439). Comprimento total 2.5, largura da carapaça 0.9; perna I: 

11.8 (2.8 + 0.4 + 3.1 + 4.5 + 1.0), tíbia II: 2.0, tíbia III: 1.6, tíbia IV: 2.7, tíbia I L/d: 31. Em 

geral muito similar ao macho. Tarso I com aproximadamente 18 pseudosegmentos. Epígino 

marrom-escuro, muito elevado, com bolso epiginal mediano raso e anterior; um par de 

projeções ventrais (Figs. 106-107). Genitália interna com duas placas porosas contíguas e 

aproximadamente quadradas (Figs. 108). 

 

Variação. Três machos: largura da carapaça 0.9-1.0; tíbia I: 4.3-5.1. Cinco fêmeas: largura 

da carapaça 0.8-1.0. 

 

Distribuição. Conhecida somente de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. 

 

Material examinado. Brasil, SANTA CATARINA, Blumenau, Parque Natural Municipal 

Nascentes do Ribeirão Garcia; 27o01’-27o06’S; 49o04’-49o10’W, 1♂, 1♀, 18.IV.2004, (IBSP 

62444, 62447); 1♀, 17.VII.2004, (IBSP 62446); 1♀, 20.X.2004, (IBSP 62445), todos 

coletados por R. C. Francisco. 

 

História natural. Todos os espécimes foram coletados com armadilhas de queda, 

sugerindo um hábito de vida ao nível do solo. 

 

Mesabolivar banksi (Moenkhaus) 

Coryssocnemis banksi MOENKHAUS, 1898: 96-98, figs. 2, 2a-d (Macho lectótipo e 3 fêmeas 

paralectótipos, Fazenda Poço Grande, Juquiá, São Paulo, Brasil, I.1898, sem coletor, 

depositados no MZSP 3024, examinados); MELLO-LEITÃO, 1918: 102; BONNET, 1956: 

1232. 

Mesabolivar banksi: HUBER, 2000: 238-239, figs. 940-946; PLATNICK, 2007. 

 

Registros novos. Brasil, SÃO PAULO, Peruíbe, Estação Ecológica Juréia, Itatins 

(24o23’S, 47o01’W, 2 ♂), 14-18.XII.1998. A. D. Brescovit et al. col. (IBSP 22713, 22989). 
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Mesabolivar forceps sp. n. 

Figs. 109-119.  

Tipos. Macho holótipo do Horto Oswaldo Cruz (46º 43’W, 23º 33’S), campus do Instituto 

Butantan, Butantã, São Paulo, São Paulo, Brasil, 11-18.VIII.2000, D. Candiani et al. col., com 

armadilhas de queda, depositado no IBSP 52648. Parátipos: 1 fêmea, 16-23.XI.1999, 

depositado no IBSP 52649; 1 macho e 1 fêmea, 11-18.XII.2001, depositados no MZSP 

25563, 25561, com demais dados do holótipo.  

 

Etimologia. O nome específico é um substantivo em latim em aposição e refere-se à forma 

peculiar da ponta do procurso. 

 

Diagnose. O macho de Mesabolivar forceps é distinguido dos machos das demais espécies 

do gênero pelo procurso grande e fortemente curvado com forma de "C" (Figs. 109, 112), 

com a ponta alargada lateralmente, com uma concavidade membranosa distal (Figs. 110-111). 

A fêmea é distinguida das fêmeas das demais espécies pelo epígino pouco projetado, sem 

apófises ou elevações, combinado com o bolso epiginal mediano raso (Figs. 116-117). 

 

Descrição. Macho (Holótipo). Comprimento total 2.2, largura da carapaça 1.0; perna I: 

15.9 (3.8 + 0.4 + 4.2 + 6.3 + 1.3), tíbia II: 2.5, tíbia III: 1.8, tíbia IV: 3.0, tíbia I L/d: 35. 

Corpo como na fêmea (Figs. 119). Carapaça marrom-clara, muito semelhante em forma a M. 

banksi (ver HUBER 2000: figs 924, 932, 943); esterno castanho-claro. Sulco torácico distinto. 

Oito olhos em uma área ocular ligeiramente elevada (Figs. 114); distância PME-ALE em 

torno de 80% do diâmetro PME. Quelícera marrom-clara com uma apófise frontal mediana 

escura, na borda interna da quelícera (Figs. 114-115). Palpos com nas figs. 109-113. Coxa 

com apófise retrolateral distinta (Figs. 112, 115). Fêmur com uma apófise proximal 

retrolateral arredondada e com uma elevação proximal dorsal (Fig. 112). Procurso marrom-

escuro, fortemente curvado; ponta alargada lateralmente com uma cavidade membranosa 

distal. Bulbo com uma projeção transparente pequena e pouco visível (Figs. 113), divisão 

embólica do bulbo curvada dorsalmente. Pernas marrons-claras; sem espinhos, sem cerdas 

verticais ou curvadas. Tarso I com aproximadamente 28 pseudosegmentos. Abdome globular, 

verde-pálido, com várias manchas azul-esverdeadas. 
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Figs 109-118. Mesabolivar forceps sp. n. 109-111. Ponta do procurso, 109. Prolateral, 110. 

Prolateral, ligeiramente dorsal, 111. Dorsal. 112. Palpo esquerdo do macho, retrolateral. 113. 

Bulbo esquerdo, prolateral. 114-115. Quelíceras do macho, 114. Frontal, 115. Lateral. 116-

118. Epígino, 116. Ventral, 117. Lateral, 118. Dorsal. 119. Corpo da fêmea, vista lateral. 

Escala: 0.5 mm; exceto nas figs. 109-105: 0.25 mm. 



 
68

Fêmea (Parátipo IBSP 52649). Comprimento total 2.4, largura da carapaça 0.9; perna I: 

11.3 (2.5 + 0.3 + 3.0 + 4.3 + 1.1), tíbia II: 1.9, tíbia III: 1.5, tíbia IV: 2.5, tíbia I L/d: 28. 

Corpo como na fig. 119, similar ao do macho. Tarso I com aproximadamente 26 

pseudosegmentos. Epígino marrom-escuro, ligeiramente elevado, com bolso epiginal 

mediano, sem apófises ou elevações (Figs. 116-117). Genitália interna com duas placas 

porosas transversais (Figs. 118). 

 

Variação. Onze machos: largura da carapaça: 0.82-1.02 (média = 0.93); tíbia I: 3.36-4.80 

(média = 4.11). Onze fêmeas: largura da carapaça: 0.74-0.94 (média = 0.87); tíbia I: 2.64-3.48 

(média = 2.68). 

 

Distribuição. Conhecido somente da cidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

Material examinado. Brasil, SÃO PAULO, São Paulo, campus da Universidade de São 

Paulo, Mata da Cidade Universitária Armando Salles (C.U.A.S.O.), 46º 43’W, 23º 33’S, 2♂, 

16-23.IV.1999, (IBSP 52819-52820); 9♂, 2♀, 16-23.VIII.1999 (IBSP 52821-52829, 52961); 

3♂, 1♀, 16-23.XI.1999, (IBSP 52830-52833); 10♂, 4♀, 16-23.II.2000 (IBSP 52834, 52839, 

52869-52877, 52962, 52963); 2♂, 2♀, 15-22.VI.2000 (IBSP 52835-52838); 8♂, 12-

19.VIII.2000 (IBSP 52878-52883, 52964); 2♂, 1♀, 13-20.XII.2000 (IBSP 52884, 52885, 

52965); 4♂, 12-19.III.2001 (IBSP 52886-52889); 2♂, 1♀, 12-19.VI.2001 (IBSP 52890-

52892); 7♂, 1♀, 22.VIII.2001 (IBSP 52893-52898); 12♂, 3♀, 12-19.XII.2001 (IBSP 52899-

52911); 3♂, 1♀, 12-19.III.2002 (IBSP 52912-52914), 1♂, 1♀, (ZFMK); 1♂, sem data (IBSP 

52966), todos coletados por D. Candiani et al.; Instituto Butantan, Horto Oswaldo Cruz, 46º 

43’W, 23º 33’S, 2♂, 16-23.IV.1999, (IBSP 52812-52813); 2♂, 1♀, 16-23.VIII.1999, (IBSP 

52650-52652); 7♂, 8♀, 16-23.XI.1999 (IBSP 52653-52664, 52814); 4♂, 9♀, 16-23.II.2000 

(IBSP 52665-52676); 4♂, 3♀, 14-21.VI.2000 (IBSP 52667-52682); 6♂, 4♀, 11-18.VIII.2000 

(IBSP 52683-52688); 12♂, 21♀, 12-19.XII.2000 (IBSP 52689, 52690, 52754-52772, 52815, 

52816) e 1♂, 1♀ (MZSP 25562, 25564); 2♂, 3♀, 11-18.III.2001 (IBSP 52773-52776, 

52817); 2♂, 2♀, 11-18.VI.2001 (IBSP 52777-52779); 8♂, 6♀, 14-21.VIII.2001 (IBSP 52780-

52790, 52818); 20♂, 8♀, 11-18.XII.2001 (IBSP 52791-52807); 2♂, 2♀, 11-18.III.2002 (IBSP 

52808-52811), 1♀, X-2005, sem coletor (IBSP 57648), todos coletados por D. Candiani et al.; 

Parque da Previdência, 46º 43’W, 23º 34’S, 1♂, 2♀ 16-23.IV.1999, (IBSP 52915-52917); 4♂, 

4♀, 16-23.VIII.1999 (IBSP 52918-52925); 1♂, 3♀, 16-23.XI.1999 (IBSP 52926-52928); 

11♂, 2♀, 16-23.II.2000 (IBSP 52929-52940); 2♂, 2♀, 16-23.VI.2000 (IBSP 52941-52944); 
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2♀, 13-20.VIII.2000 (IBSP 52945, 52946); 4♂, 5♀, 13-20.III.2001 (IBSP 52947-52955); 2♂, 

16-23.VIII.2001 (IBSP 52956, 52957); 1♂, 13-20.III.2002 (IBSP 52958), todos coletados por 

D. Candiani et al.; Parque Alfredo Volpi, 46º 42’ 09”W, 23º 35’ 16”S, 1♀, 04-10.VI.2004, A. 

Bagio col. (IBSP 53011); Parque Burle Marx, 5♂, 2♀, 27.V-02.VI.2005, A. Bagio col. (IBSP 

52998-53004); Parque do Estado, 2♂, 13-20.V.2005, J. Valvassori col. (IBSP 52996-52997); 

Represa Guarapiranga, 46º 44’ 23” W, 23º 44’ 14”S, 1♂, 9-15.X.1999, R. P. Indicatti et al. 

col. (IBSP 53017); 1♂, 06-12.VI.2000 (IBSP 53018); 12♂, 3♀, 13-19.XI.2000 (IBSP 53012-

53016, 53019-53025); Ilha Parque dos Eucaliptos, 46º 43’ 51” W, 23º 43’ 51”S, 3♂, V.2005, 

I. Cizaukas col. (IBSP 53005-53007); Itapevi; 1♂, 29.I.1999, V. C. Onofrio col. (IBSP 

57048), 1♂, 28.V.1999 (IBSP 57049); 1♂, 1♀, 24.VI.1999 (IBSP 52989); 1♂, 26.XI.1999 

(IBSP 52984). 

 

História natural. Todos os espécimes foram coletados com armadilhas de queda, 

sugerindo um hábito de vida ao nível do solo. 

 

Mesabolivar cantharus sp. n. 

Figs. 120-133. 

Tipos. Macho holótipo do Parque Estadual da Cantareira (23° 25’ S; 46° 37’ W), São 

Paulo, São Paulo, Brasil, 12-17.V.2005, F. Yamamoto col., depositado no IBSP 61393. 

Parátipos: 1 fêmea (IBSP 62402); 1 macho e 1 fêmea (IBSP 62404); mesmos dados do 

holótipo, 14-19.XI.2004. 

 

Etimologia. O nome específico é um substantivo em aposição, derivado da palavra latina 

para "jarro" ou "cântaro", em referência aos cântaros usados para armazenar água dos riachos 

e nascentes na localidade-tipo nos séculos XVI e XVII. 

 

Diagnose. O macho é distinguido dos congêneres pela apófise da quelícera, perpendicular 

e volumosa, com a ponta curvada (Figs. 122-124), combinado com a forma do procurso, 

muito curvado (Figs. 125-126), ponta do procurso com uma projeção prolateral 

esclerotinizada e com uma projeção retrolateral membranosa (Figs. 127). A fêmea é 

distinguida das fêmeas das demais espécies pelo epígino projetado ventralmente, com um 

bolso epiginal arredondado, relativamente grande e raso (Figs. 130-132). 

 

Descrição. Macho (Holótipo). Comprimento total 2.4, largura da carapaça 1.0; perna I: 
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18.2 (5.0 + 0.4 + 5.2 + 6.3 + 1.3), tíbia II: 2.5, tíbia III: 2.1, tíbia IV: 3.1, tíbia I L/d: 40. 

Corpo como nas figs. 120-121. Carapaça marrom-clara, muito similar em forma a M. forceps; 

esterno castanho-claro. Sulco torácico distinto. Oito olhos em uma área ligeiramente elevada 

(Fig. 121); distância PME-ALE em torno de 60% do diâmetro PME. Quelícera marrom-clara, 

segmento basal com uma apófise mediana frontal volumosa, com a ponta fortemente curvada 

(Figs.122-124). Esta apófise é aproximadamente perpendicular a quelícera (Fig. 122). Palpos 

como nas figs. 125-129. Coxa com apófise retrolateral proeminente aproximadamente 

retangular (Figs. 125). Fêmur com apófise retrolateral proximal distinta e arredondada, e uma 

projeção dorsal proximal (Figs. 125). Procurso marrom-escuro, fortemente curvado na porção 

proximal, com uma cerda prolateral proximal forte (Figs. 125-126). Ponta do procurso 

distinta, alargada lateralmente e fortemente esclerotinizada, com uma apófise prolateral e uma 

projeção retrolateral semitransparente e membranosa (Figs. 127). Bulbo com uma projeção 

transparente pequena (Fig. 129-129), divisão embólica longa e curvada dorsalmente, 

membranosa na região ventral. Pernas marrons-claras; sem espinhos, sem cerdas verticais ou 

curvadas. Tarso I com aproximadamente 24 pseudosegmentos. Abdome globular, verde-

pálido, com várias manchas azul-esverdeadas laterais (Figs. 120-121). 

 

Fêmea (Parátipo IBSP 62402). Comprimento total 2.4, largura da carapaça 0.93; perna I: 

10.4 (1.4 + 0.4 + 3.1 + 4.4 + 1.1), tíbia II: 2.0, tíbia III: 1.6, tíbia IV: 2.6, tíbia I L/d: 28. 

Corpo em geral similar ao do macho (ver figs. 120-121). Epígino marrom-escuro, elevado, 

região ventral muito projetada, sem apófises ou elevações, com bolso epiginal arredondado e 

raso; (Figs. 130-131), com dois pares de espinhos curtos e fortes na área membranosa 

posterior ao gonóporo (Fig. 132). Genitália interna com duas placas porosas, mais longas que 

largas (Fig. 133). 

 

Variação. Três machos: largura da carapaça 0.9-1.0; tíbia I: 4.2-5.2. Duas fêmeas: largura 

da carapaça 0.93; tíbia I: 3.1-3.3. 

 

Distribuição. Conhecido somente da cidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

Material examinado. Brasil, SÃO PAULO, São Paulo, Parque Estadual da Cantareira, 

23° 25’ S; 46° 37’ W, 1♂, 14-19.XI.2004, F. Yamamoto col. (IBSP 62405); 1♂, 12-

17.V.2005 (IBSP 62406). 
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História natural. Os espécimes foram coletados com armadilhas de queda, sugerindo um 

hábito de vida ao nível do solo. 

 

Figs. 120-133. Mesabolivar cantharus sp. n. 120-121. Corpo do macho, 120. Dorsal, 121. 

Lateral. 122-124. Quelícera do macho, 122. Lateral, 123. Dorsal, 124. Frontal. 125-129. Palpo 

esquerdo do macho, 125. Retrolateral. 126. Procurso, prolateral; 127. Ponta do procurso, 

dorsal. 128-128. Bulbo, 128. Prolateral, 129. Retrolateral. 130-133. Epígino, 130.Ventral, 

131. Anterior, 132. Lateral, 133. Dorsal. Escala: 0.5 mm. 
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Mesabolivar cavicelatus sp. n. 

Figs. 134-143. 

Tipos. Macho holótipo do Parque Estadual da Cantareira (46º 37’W, 23º 25’S), Horto 

Florestal, São Paulo, São Paulo, Brasil, 02-07.V.2005, F. Yamamoto col., depositado no IBSP 

53009. Fêmea parátipo, mesmos dados do holótipo, 13-20.XII.2001 depositada em IBSP 

53010. 

 

Etimologia. O nome específico é uma adjetivo do latim (cavus = cavidade, celatus = 

escondido) e refere-se à posição do bolso epiginal. 

 

Diagnose. O macho é caracterizado pela forma do procurso, especialmente nas estruturas 

da região distal (Figs. 134-136). A fêmea é distinguida pela posição extremamente anterior do 

bolso epiginal combinado com a ausência de apófises ou elevações no epígino (Figs. 141-

142). 

 

Descrição. Macho (Holótipo). Comprimento total 2.3, largura da carapaça 1.12; perna I: 

15.0 (3.8 + 0.4 + 3.3 + 6.3 + 1.2), tíbia II: 2.6, tíbia III: 1.8, tíbia IV: 2.8, tíbia I L/d: 26. 

Corpo como em M. forceps (ver fig. 119). Carapaça uniformemente marrom-clara com 

algumas linhas radiais mais escuras; esterno marrom-claro. Sulco torácico distinto. Oito olhos 

em uma área ligeiramente elevada (Figs. 139); distância PME-ALE em torno de 90% do 

diâmetro PME. Quelícera marrom-clara com uma apófise mediana frontal escura. Palpos 

como nas figs. 134-136. Coxa com apófise retrolateral distinta (Figs. 134, 140). Fêmur com 

apófise proximal retrolateral pequena e arredondada (Fig. 134). Procurso marrom, 

ligeiramente curvado (Fig. 134); região distal do procurso esculpida dorsalmente com 

pequenos espinhos (Figs. 134-136). Ponta do procurso muito conspícua (Figs. 135-136), com 

uma apófise prolateral sinuosa (Fig. 135). Bulbo globular, relativamente simples, sem 

projeção transparente (Figs. 137-138). Pernas marrons-claras, sem espinhos, sem cerdas 

verticais ou curvadas. Tarso I com aproximadamente 26 pseudosegmentos. Abdome globular, 

verde-pálido com várias manchas azuladas. 
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Figs 134-143. Mesabolivar cavicelatus sp. n. 134-138. Palpo esquerdo do macho, 134. 

Retrolateral. 135-136. Ponta do procurso, 135. Prolateral, 136. Retrolateral. 137-138. Bulbo 

esquerdo, 137. Prolateral, 138. Retrolateral. 139-140. Quelíceras do macho, 139. Frontal, 140. 

Lateral. 141-143. Epígino, 141. Ventral, 142. Ventral, ligeiramente anterior. 143. Dorsal. 

Escala: 0.5 mm; exceto nas figs. 135-136: 0.25 mm. 
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Fêmea (Parátipo IBSP 53010). Comprimento total 2.2, largura da carapaça 0.95; perna I: 

11.3 (2.9+ 0.35 + 2.5 + 4.4 + 1.1), tíbia II: 1.9, tíbia III: 1.5, tíbia IV: 1.3, tíbia I L/d: 23. Em 

geral similar ao macho. Tarso I com aproximadamente 28 pseudosegmentos. Epígino marrom, 

ligeiramente elevado, com bolso epiginal muito pequeno e muito anterior; sem apófises ou 

elevações (Figs. 141-142). Genitália interna com um par de placas porosas oblíquas (Figs. 

143). 

 

Variação. Três machos: largura da carapaça 0.94-1.12; tíbia I: 3.84-4.00. Duas fêmeas: 

largura da carapaça 0.95; tíbia I: 3.16. 

 

Distribuição. Conhecido somente de fragmentos urbanos de Mata Atlântida na cidade de 

São Paulo, e no Parque Estadual da Cantareira, ambos em São Paulo, Brasil. 

 

Material examinado. Brasil, SÃO PAULO, São Paulo, Horto Florestal, Parque Estadual 

da Cantareira, 46º 37’W, 23º 25’S, 1♂, 02-07.V.2005 F. Yamamoto col. (IBSP 53008); 

Universidade de São Paulo, Mata da Cidade Universitária Armando Salles – C.U.A.S.O., 46º 

43’W, 23º 33’S, 1♂, 16-23.XI.1999, D. Candiani et al.col. (IBSP 52995); 1♀, 12-

19.XII.2001, D. Candiani et al.col. (IBSP 52994). 

 

História natural. Todos os espécimes foram coletados com armadilhas de queda, 

sugerindo um hábito de vida ao nível do solo. 

 

Mesabolivar brasiliensis (Moenkhaus) 

Litoporus brasiliensis MOENKHAUS, 1898: 110-112, figs. 6, 6a-c. (Macho lectótipo e fêmea 

paralectótipo, Fazenda Poço Grande, Juquiá, SP, Brasil, I.1898, W. Moenkhaus col., 

depositados no MZSP, examinados); MELLO-LEITÃO, 1918: 95-96. 

Blechroscelis viridis MELLO-LEITÃO, 1918: 105-107, figs. 19-20; MELLO-LEITÃO, 1947b: 2 

(sin. HUBER, 2000) ; BONNET, 1955: 891. 

Mesabolivar brasiliensis: HUBER, 2000: 217-219, figs. 843-850; PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 
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Mesabolivar cyaneotaeniatus (Keyserling) 

Pholcus cyaneo-taeniatus KEYSERLING, 1891: 176-177, pl.6: figs. 121, 121a-b (Macho 

lectótipo e três fêmeas paralectótipos, Miracena, St. Antonio Rio Pomba, Rio de Janeiro, 

Brasil, sem data, E. A. Göeldi col., depositados no Natural History Museum, Londres, 

BMNH 0321-4, examinados pelo Dr. B. A. Huber). 

Blechroscelis cyaneo-taeniatus: MOENKHAUS, 1898: 99-100; MELLO-LEITÃO, 1918: 105; 

MELLO-LEITÃO, 1946: 55-56 (sin. errônea de B. azurea segundo HUBER, 2000); BONNET, 

1955: 891; HUBER, 1999: figs 12-13. 

Mesabolivar cyaneotaeniatus: HUBER, 2000: 225-228, figs. 883-894; PLATNICK, 2007. 

 

Registros novos. Brasil, MINAS GERAIS, Catas Altas, RPPN Serra do Caraça, 24.IV-

1.V.2002, Equipe Biota col., 1♂, 7♀, (IBSP 71007 - 71011); ESPÍRITO SANTO, São 

Mateus, Reserva Florestal Vale do Rio Doce 1♂, 5-12.I.1998, A. D. Brescovit et al. (IBSP 

16756); SÃO PAULO, Mairiporã, Serra da Cantareira 1♂, VI-2000, E. R. Macagnan (IBSP 

27842); 1♂, 2♀, VII.2000 (IBSP 27460, 32065); São Paulo, Parque da Previdência, 1♂, 

11.VIII.2000, F. S. Cunha (IBSP 30141); Pindamonhangaba, 3♂, 4♀, IX.1995 R. Martins 

(IBSP 19991); Corumbataí, 1♂, 1♀, 20.XI.1935, S. Burian (IBSP 285). 

 

Mesabolivar guapiara Huber 

Mesabolivar guapiara HUBER, 2000: 222-223, figs. 864-868 (Macho holótipo, Fazenda 

Intervales, Guapiara, São Paulo, Brasil, II.1990, W. G. Eberhard col., depositado no 

Museum of Comparative Zoology, Cambridge, examinado pelo Dr. B. A. Huber); 

PLATNICK, 2007. 

 

Registros novos. Brasil, PARANÁ, Jaguariaiva, Parque Estadual do Cerrado, 1♂, 

22.X.1995, L. Mestre col. (IBSP 11795); Colombo, Gruta de Bacaetava, 1♂, 21.VI.1999, R. 

Pinto da Rocha col. (MZSP 18961); Gruta Varzeão Dr. Ulisses, 1♂, 13-14.X.2000, R. Pinto 

da Rocha col. (IBSP 14894). 

 

Mesabolivar spinulosus (Mello-Leitão) 

Blechroscelis spinulosus MELLO-LEITÃO, 1939: 173 (Macho lectótipo e fêmea paralectótipo, 

Soledade, Paraíba, Brasil, sem data, R. von Ihering col., depositados no MNRJ 58365, 

examinados). 

Mesabolivar spinulosus: HUBER, 2000: 212-213, figs. 820-825; PLATNICK, 2007. 
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Registros novos. Brasil, PARAÍBA, São José da Mata, Sítio São Miguel, 2♂, 4♀, 

10.IV.1997, A. D. Brescovit col. (IBSP 8916); CEARÁ, Crato, 1♂, s/ data, S. Lucas col. 

(IBSP 8401); RIO GRANDE DO NORTE, Serra Negra, Estação Ecológica do Seridó, 2♂, 

3♀, 26.VIII.1996, L. E. Almeida col. (IBSP 12028); PIAUÍ, Parnaíba, 1♂, XII.1994, R. 

Bertani col. (IBSP 5878); BAHIA, Conceição de Almeida, Estação Experimental de 

Fruticultura da EBDA 1♂, 12.VIII.2001, M. G. C. Costa et al. (UFBA 02379). 

 

Mesabolivar iguazu Huber, 2000 

Mesabolivar iguazu HUBER, 2000: 215-217, figs. 830-836 (Macho holótipo, Parque Nacional 

Iguazú, Misiones, Argentina, 8.XII.1990 – 6.I.1991, S. & J. Peck cols., depositado no 

AMNH, examinado); PLATNICK, 2007. 

 

Material adicional examinado. Argentina, Misiones, Parque Nacional Iguazú, 5♂, 4♀, 

1.I.1991, S & J. Peck cols. (AMNH). 

 

História natural. A etiqueta indica que os exemplares foram coletados “em rocha ao longo 

da trilha turística”. 

 

Mesabolivar rudilapsi sp. n. 

Figs. 144-150. 

Tipos. Macho holótipo do Parque Natural Municipal Nascentes do Ribeirão Garcia 

(27o01’-27o06’ S; 49o04’-49o10’ W; 290-910 m), Blumenau, Santa Catarina, Brasil, 

24.X.2004, R.C. Francisco col., depositado no IBSP 62448. 

 

Etimologia. A espécie foi nomeada em homenagem ao ornitólogo brasileiro Rudi Ricardo 

Laps, da Universidade Regional de Blumenau. 

 

Diagnose. O macho de Mesabolivar rudilapsi distingue-se das demais espécies do gênero 

pela presença de dois pares de apófises relativamente grandes na quelícera do macho em uma 

armação única (Figs. 144-145) e pelo procurso estreito com vários sulcos ventrais (Fig. 148). 



 
77

 

Figs 144-150. Mesabolivar rudilapsi sp. n. 144-146. Quelíceras do macho, 144. Frontal, 145. 

Lateral, 146. Dorsal. 147-150. Palpo esquerdo do macho, 147. Retrolateral. 148-149. 

Procurso, 148. Prolateral. 149. Ponta do procurso, dorsal. 150. Bulbo esquerdo, prolateral. 

Escala: 0.5 mm.  

 

Descrição. Macho (Holótipo). Comprimento total 2.4, largura da carapaça 1.3; perna I: 

37.9 (9.3 + 0.4 + 9.9 + 16.1 + 2.7), tíbia II: 6.2, tíbia III: 4.1, tíbia IV: 6.4, tíbia I L/d: 71. 

Carapaça marrom-clara; esterno castanho. Sulco torácico distinto. Oito olhos em uma área 

ligeiramente elevada; distância PME-ALE em torno de 60% do diâmetro PME. Quelícera 

uniformemente marrom-clara, segmento basal da quelícera com uma apófise uma apófise 
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mediana, e uma projeção mais proximal (Figs. 144-145). Palpos como nas fig. 147-150. Coxa 

com uma apófise retrolateral aguda (Fig. 147). Fêmur uma apófise retrolateral proximal 

arredondada (Fig. 147). Procurso marrom, estreito e ligeiramente curvado dorsalmente, com 

vários sulcos ventrais (Figs. 147-148) e várias cerdas prolaterais proximais (Fig. 148). Ponta 

do procurso distinta, terminando em uma membrana, e uma projeção ventral (Fig. 149). Bulbo 

simples, sem projeção transparente, divisão embólica do bulbo membranosa na ponta (Fig. 

150). Pernas marrons-claras, sem espinhos, sem cerdas verticais ou curvadas. Tarso I com 

aproximadamente 36 pseudosegmentos. Abdome globular, verde-pálido, com algumas 

manchas laterais azuladas. 

 

Fêmea. Desconhecida. 

 

Material examinado. Somente os tipos. 

 

Distribuição. Conhecido somente da localidade-tipo, em área de Mata Atlântica. 

 

História natural. Todos os espécimes foram coletados com armadilhas de queda, 

sugerindo um hábito de vida ao nível do solo. 

 

Mesabolivar piraputanga sp. n. 

Figs. 151-159. 

Tipos. Macho holótipo de Piraputanga (20o 27'S; 55o 30'W), Dois Irmãos do Buriti, Mato 

Grosso do Sul, Brasil, 31.VI.1999 a 06.VII.1999, A. D. Brescovit et al. col., depositado no 

IBSP 70200. Parátipos: 1 macho e 3 fêmeas, mesmos dados do holótipo (IBSP 70201, 70202). 

 

Etimologia. O nome específico é um substantivo em aposição e refere-se à localidade-tipo. 

 

Diagnose. O macho de M. piraputanga é semelhante a M. xingu (ver HUBER, 2000: figs. 

903 e 904), pela forma do procurso e pela apófise prolateral logo acima da processo laminar, 

mas pode ser distinguida desta pela armação da quelícera, sem as depressões circulares, com 

somente uma apófise lateral na região mediana da quelícera e com uma projeção proximal 

(Figs. 155-156). A fêmea de M. piraputanga difere das fêmeas das demais espécies por uma 

discreta elevação esclerotinizada na região proximal das quelíceras, pelo epígino, com um par 

de elevações anteriores e uma elevação posterior mais larga, ligeiramente anterior ao bolso 
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epiginal projetado na borda posterior (Figs. 157-158) e placas porosas contíguas 

aproximadamente retangulares (Fig. 159). 

 

Descrição. Macho (Holótipo). Comprimento total 3.3, largura da carapaça 1.1; perna I: 

31.7 (8.3 + 0.5 + 8.0 + 13.5 + 1.4), tíbia II: 5.2, tíbia III: 4.1, tíbia IV: 5.8, tíbia I L/d: 50. 

Corpo como na fig. 151. Carapaça marrom-clara com uma faixa mediana escura, desde a 

região ocular à borda posterior; esterno castanho. Sulco torácico distinto. Oito olhos em uma 

área elevada (Fig. 151); distância PME-ALE em torno de 84% do diâmetro PME. Quelícera 

marrom, segmento basal com uma apófise distal na borda interna logo acima do processo 

laminar, com somente uma apófise lateral na região mediana da quelícera e com uma projeção 

proximal relativamente grande e larga com sulcos inferiores (Figs. 155-156). Palpos como nas 

figs. 152-154. Coxa do palpo com uma apófise retrolateral projetada e curvada para a região 

anterior (Figs. 152). Fêmur do palpo com uma apófise retrolateral proximal pequena e 

arredondada (Fig. 152). Procurso marrom-escuro, curvado (Figs. 152), com vários sulcos 

ventrais e com várias cerdas prolaterais (Fig. 153). Ponta do procurso distinta, com um sulco 

separando a ponta do resto do procurso (Fig. 152). Bulbo simples, divisão embólica 

membranosa, sem projeção transparente (Fig. 154). Pernas marrons-claras; sem espinhos, 

cerdas verticais ou curvadas. Tarso I com aproximadamente 25 pseudosegmentos. Abdome 

globular, verde-pálido, com várias manchas laterais azul-esverdeadas. 

 

Fêmea (Parátipo IBSP 70201). Comprimento total 3.4, largura da carapaça 1.2; perna I: 

27.1 (6.9 + 0.4 + 7.0 + 11.1 + 1.7), tíbia II: 4.4, tíbia III: 3.4, tíbia IV: 4.5, tíbia I L/d: 70. Em 

geral muito similar ao macho. Tarso I com aproximadamente 23 pseudosegmentos. Epígino 

marrom-escuro, (Figs. 157-158) elevado, com um par de elevações anteriores e uma elevação 

posterior mais larga, ligeiramente anterior ao bolso epiginal projetado na borda posterior 

(Figs. 157-158). Genitália interna com duas placas porosas contíguas e aproximadamente 

retangulares (Fig. 159). 

 

Variação. Dois machos: largura da carapaça: 1.2-1.5; tíbia I 8.2-8.8; nestes dois 

exemplares as projeções proximais das quelíceras são ligeiramente mais próximas entre si do 

que na fig. 155. 

 

Distribuição. Conhecido somente da localidade-tipo. 
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Material examinado. Brasil, MATO GROSSO DO SUL, Dois Irmãos do Buriti, 

Piraputanga; 20o 27'S; 55o 30'W, A. D. Brescovit et al. col., 31.VI.1999 – 06.VII.1999, 4♂ 

(IBSP 70203 - 70205). 

 

Figs 151-159. Mesabolivar piraputanga sp. n. 151. Corpo do macho, vista lateral. 152-154. 

Palpo esquerdo do macho, 152. Retrolateral. 153. Procurso, prolateral. 154. Bulbo esquerdo, 

prolateral. 155-156. Quelíceras do macho, 155. Frontal, 156. Lateral. 157-159. Epígino, 157. 

Ventral, 158. Lateral, 159. Dorsal. Escala: 0.5 mm. 
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Mesabolivar xingu Huber 

Mesabolivar xingu HUBER, 2000: 230-231, figs. 902-906; (Macho holótipo, Xavantina, Mato 

Grosso, Brasil, II-IV.1969, Xavant-Cachimbo Exp. col., depositado no Museum of 

Comparative Zoology, Cambridge, examinado pelo Dr. B. A. Huber); PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar cyaneomaculatus (Keyserling) 

Pholcus cyaneo-maculatus KEYSERLING, 1891: 173-175, pl 5: figs, 119a-d (Macho e uma 

fêmea síntipos, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, sem data, E. A. Göeldi, depositados no Natural 

History Museum, Londres, BMNH 1890.7.1.8325-7, não examinados). 

Blechroscelis cyaneomaculatus: MOENKHAUS, 1898: 100-101; MELLO-LEITÃO, 1918: 107-

108; MELLO-LEITÃO: 1947: 233; BONNET, 1955: 891. 

Psilochorus cyaneomaculatus: MELLO-LEITÃO, 1943: 155; 1947b: 2. 

Mesabolivar cyaneomaculatus: HUBER, 2000: 210-212, figs. 811-819; PLATNICK, 2007. 

 

Registros novos. Brasil, MINAS GERAIS, Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, 1♂, 2♀, 

26.XI.2001, E. S. S. Álvares col., com guarda-chuva entomológico, mata de galeria (IBSP 

40283); Lima Duarte, Parque Estadual de Ibitipoca, Gruta das Bromélias, 3♂, 11♀, 

1.XI.2002, F. Túlio col. (IBSP 39754); SÃO PAULO, Santo André, Estação Alto da Serra de 

Paranapiacaba, 1♀, 29.X.1990, R. & A. Baptista col. (MZSP 12014); Ribeirão Pires, Gruta da 

Quarta Divisão, 1♂, 20.VIII.1992, E. Trajano & P. Gnaspini col. (MZSP 15.778). 

 

Mesabolivar caparao sp. n. 

Figs. 160-170. 

Tipos. Macho holótipo do Parque Nacional do Caparaó, Alto Caparaó, Minas Gerais, 

Brasil, 01-07.V.2002, Equipe Biota col., depositado no IBSP 71003; parátipos; 1 fêmea (IBSP 

71002), mesmos dados do holótipo. 

 

Etimologia. O nome específico é um substantivo em aposição e refere-se à localidade-tipo. 

 

Diagnose. O macho distingue-se dos machos das demais espécies de Mesabolivar pela 

armação da quelícera (Figs. 166-167), com uma apófise mediana na borda interna e uma 

apófise proximal, ambas com aproximadamente o mesmo tamanho, e procurso curvado, com 
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a ponta conspícua (Figs. 161-163). A fêmea pode ser distinguida das fêmeas das demais 

espécies pelos dois pares de apófises desenvolvidas no epígino (Figs. 168-169). 

 

Descrição. Macho (Holótipo): Comprimento total 3.7, largura da carapaça 1.6; perna I: 

12.4 + 0.6 + 12.2 + 10.4 (tarso faltando), tíbia II: 8.3, tíbia III: 5,6, tíbia IV: 8.1, tíbia I L/d: 

61. Corpo como na fig. 160. Carapaça marrom-clara com faixas radiais discretas; esterno 

castanho-claro. Sulco torácico distinto. Oito olhos em uma área elevada; distância PME-ALE 

em torno de 89% do diâmetro PME. Quelícera marrom-clara, segmento basal com uma 

apófise mediana escura e aguda na borda interna e um projeção proximal, clara com a 

coloração homogênea, ambas desenvolvidas com aproximadamente o mesmo tamanho (Figs. 

166-167). Palpos como nas figs. 161-165. Coxa do palpo com uma apófise retrolateral 

truncada (Fig. 161). Fêmur do palpo com uma apófise retrolateral proximal pequena e 

arredondada (Figs. 161). Procurso castanho-escuro, com algumas cerdas prolaterais (Fig. 

161), curvado na região proximal, região dorsal achatada com microespinulação (Figs. 161-

163). Ponta do procurso conspícua, com projeção prolateral (Fig. 162). Bulbo simples, divisão 

embólica membranosa aguda na porção terminal, sem projeção transparente, com eixos 

esclerotinizados (Figs. 164-165). Pernas castanhas, sem espinhos, sem cerdas verticais ou 

curvadas. Tarso I com aproximadamente 40 pseudosegmentos. Abdome alongado, quase 

globular, verde-pálido, com várias manchas laterais azul-esverdeadas. 

 

Fêmea (Parátipo). Comprimento total 3.7, largura da carapaça 1.3; perna I: 36.4 (8.8 + 0.6 

+ 8.8 + 15.4 + 2.8), tíbia II: 5.5, tíbia III: 4.0, tíbia IV: 5.7, tíbia I L/d: 44. Em geral muito 

similar ao macho. Tarso I com aproximadamente 40 pseudosegmentos. Epígino castanho-

escuro, projetado, com dois pares de apófises muito desenvolvidas, bolso epiginal anterior 

(Figs. 168-169). Genitália interna com duas placas porosas aproximadamente paralelas, com 

dobramento esclerotinizado nas bordas internas formando uma câmara (Fig. 170). 

 

Variação. Dois machos: largura da carapaça: 1.5-1.8; tíbia I 11.4-13.0. Quatro fêmeas: 

largura da carapaça: 1.3-1.4; tíbia I: 7.8-8.5. 

 

Distribuição. Conhecido somente da localidade-tipo. 

 

Material examinado. Brasil, MINAS GERAIS, Alto Caparaó, Parque Nacional do 

Caparaó, 3♂, 5♀, 01-07.V.2002, Equipe Biota col. (IBSP 71004-71006). 
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Figs. 160-170. Mesabolivar caparao sp. n. 160. Corpo do macho, vista lateral. 161-165. 

Palpo esquerdo do macho, 161. Retrolateral. 162-163. Ponta do procurso esquerdo, 162. 

Prolateral, 163. Retrolateral. 164-165. Bulbo esquerdo, 164. Prolateral, 165. Retrolateral. 166-

167. Quelíceras, 166. Frontal. 167. Lateral. 168-170. Epígino, 168. Ventral; 169. Lateral; 170. 

Dorsal. Escala: 0.5 mm, exceto nas figs. 162-163: 0.25 mm. 
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Mesabolivar botocudo Huber 

Mesabolivar botocudo HUBER, 2000: 223-225, figs. 876-882 (Macho holótipo, Minas da 

Serrinha, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, I-III.1945, E. Cohn col., depositado no 

AMNH, examinado); PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar togatus (Keyserling) 

Pholcus togatus KEYSERLING, 1891: 172-173, p.5: figs. 118, 118a-c (Dois machos síntipos, 

Fazenda Sérgio Potta de Castro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, sem data, E. A. 

Göeldi col., depositados no Natural History Museum, Londres, BMNH 1890.7.1.8328, 

não examinados). 

Pholcus coeruleus KEYSERLING, 1891: 171, p.5: figs. 116, 116a (Fêmea holótipo, Rio de 

Janeiro, Brasil, sem data, E. A. Göeldi col., depositada no Natural History Museum, 

Londres, não examinado); Bonnet, 1955: 891; sin. HUBER, 2000. 

Coryssocnemis togatus: MOENKHAUS 1898: 95; MELLO-LEITÃO, 1918: 103; BONNET, 1956: 

1233. 

Blechroscelis coerulea: MOENKHAUS, 1898: 101 MELLO-LEITÃO, 1918: 108; MELLO-LEITÃO, 

1940d: 21; MELLO-LEITÃO, 1947c; 233. 

Psilochorus fluminensis MELLO-LEITÃO, 1918: 98-99, figs. 10-11. (Macho holótipo, 

Pinheiral, atual Pinheiro, Rio de Janeiro, Brasil, supostamente no MNRJ, não localizados, 

provavelmente perdidos, não examinados). Sinônimo novo. 

Psilochorus nigridentis MELLO-LEITÃO, 1922: 212-213, figs. 8-11. (Macho e fêmea síntipos, 

Pindaré, Maranhão, Brasil, sem data ou coletor, supostamente no MNRJ, não localizados, 

provavelmente perdidos, não examinado). Sinônimo novo. 

Blechroscelis aurantia MELLO-LEITÃO 1940: 210-211 (Fêmea holótipo, Goitacazes, Rio de 

Janeiro, Brasil, depositado no MNRJ 58250, examinado). Sinônimo novo. 

Mesabolivar nigridentis: HUBER, 2000: 191; PLATNICK, 2007. 

Mesabolivar fluminensis: HUBER, 2000: 191; PLATNICK, 2007. 

Mesabolivar aurantius: HUBER, 2000: 191; PLATNICK, 2007. 

Mesabolivar togatus: HUBER, 2000:219-222, figs. 851-863; PLATNICK, 2007. 

 

Sinonímia. O desenho da quelícera de M. fluminensis de MELLO-LEITÃO (1918:98, fig. 11) 

apresenta uma trave no terço distal, até o momento, característica exclusiva de M. togatus, 
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que combinada com as projeções proximais acentuadas divergentes e curvadas não deixam 

dúvidas na identidade da espécie (ver HUBER, 2000: figs. 853-860), como descrito: 

“Cheliceras amarello-fulvas, tendo além da ponta chitinosa habitual da chanfradura apical, 

na face anterior, junto à borda externa, uma apophyse grossa e terete, curta, cinzento-escura, 

no terço apical; e com uma apophyse levemente curva, uncinada, divergente, provida de 

pellos trigueiros no terço basal da margem externa” (MELLO-LEITÃO, 1918: 98). 

A ilustração da quelícera de M. nigridentis de MELLO-LEITÃO (1922: 213, fig. 10) 

apresenta a trave no terço distal da quelícera, característica exclusiva de M. togatus e a típica 

projeção proximal acentuada. A descrição das quelíceras corrobora as figuras: “Chélicères 

courtes, pourvues d'une robuste apophyse au tiers basal du dos, courbée, dirigée en avant et 

en haut, et, au tiers apical, d'une robuste dent presque cylindrique, inclinée en dedans” 

(MELLO-LEITÃO, 1922: 212). O desenho do palpo apresenta a curvatura do procurso 

característica da espécie, e assim como o desenho do epígino, reforça fortemente a identidade 

da espécie. 

 O exemplar referente ao número do tipo de Blechroscelis aurantia no MNRJ é 

certamente uma fêmea de M. togatus, uma vez que o exame da genitália externa e interna não 

deixa dúvidas. Entretanto, HUBER (2000: 191) contesta a identidade do exemplar em relação à 

descrição, argumentando que apesar do número de tombo estar correto, a descrição do epígino 

difere: “Epígino muito alto, bicorne” (MELLO-LEITÃO, 1940c: 210-211), diferente da 

estrutura do epígino disponível, sendo possível que o exemplar no vidro não corresponda ao 

originalmente descrito pelo autor (HUBER, 2000). Não é possível saber se houve uma troca de 

exemplares ou se foi uma inconsistência na descrição do próprio MELLO-LEITÃO, já que o 

número de tombo presente no trabalho original conserva-se no vidro. Coincidentemente o 

exemplar disponível também é uma fêmea e apresenta medidas similares e demais 

características condizentes com o restante da descrição. Aqui optou-se por seguir o Artigo 61 

do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (PAPAVERO, 1994: 218; ICZN, 1999) 

que diz que “O tipo representa o padrão de referência que determina a aplicação de um nome 

científico”. Sendo assim, foi considerada a identidade de B. aurantia vinculada ao exemplar, e 

desta forma, sinônimo júnior de M. togatus. 

 

Registros novos. Brasil, SERGIPE, Laranjeiras, 3♂, 2♀, 9.XI.2000, N. Zyngier col., 

(IBSP 28085, 28089); Caverna dos Aventureiros, 1♂, 3♀, 9.XI.2000, N. Zyngier col. (IBSP 

28087); BAHIA, Central, Abrigo Waldemar II, 3♂, 7.VII.1997, E. F. Ramos col. (IBSP 

13370); SÃO PAULO, São Sebastião, 2♂, 1♀, 7.X.1983, A. S. F. Ditad col. (IBSP 27380); 
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ESPÍRITO SANTO, São Mateus, Reserva Florestal da Vale do Rio Doce, 1♂, 1♀, 19-

25.VII.1997, A. D. Brescovit et al. col. (IBSP 12985); Conceição da Barra, Parque Estadual 

de Itaúnas, 1♂, 2♀, 15.XII.2002-06.III.2003, Equipe Biota col. (IBSP); RIO DE JANEIRO, 

Volta Redonda, Mata da Cicuta, 1♂, 7.IX.1998, A. J. Santos col. (IBSP 26928); Angra dos 

Reis, Ilha Grande, Ponta da Aripeba, 2♂, 13-16.XI.1993, A. B. Bonaldo col. (MCN 24865). 

 

Mesabolivar maxacali Huber 

Mesabolivar maxacali HUBER, 2000: 223-224, figs. 869-875 (Macho holótipo, Minas da 

Serrinha, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, I-III.1945, E. Cohn col., depositado no 

AMNH, examinado); PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar huanuco Huber 

Mesabolivar huanuco em HUBER, 2000: 201-204, figs. 782-795 (Macho holótipo, 24 machos 

e 9 fêmeas parátipos, Divisória, Departamento de Huánuco, Peru, 23.IX-3.X.1946, F. 

Woytkowski col., depositados no AMNH, examinados); PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar aurantiacus (Mello-Leitão) 

Blechroscelis aurantiacus MELLO-LEITÃO, 1930: 61, fig. 13 (Dois machos síntipos, Cuminá, 

Pará, Brasil, sem data, sem coletor, depositados no MNRJ, examinados); BONNET, 1955: 

891. 

Blechroscelis irroratus MELLO-LEITÃO, 1947a: 160-161, figs. 4-5 (Fêmea holótipo, Breves, 

Pará, Brasil, sem data, F. O. Pickard-Cambridge col., depositado no Natural History 

Museum, Londres, não examinado); BRIGNOLI, 1983: 160; sin. HUBER, 2000. 

Blechroscelis virescens MELLO-LEITÃO, 1947a: 163, fig. 6 (Macho holótipo, Higher Potaro 

River District, Guiana, sem data, col. indeterminado, depositado no Natural History 

Museum, Londres, BMNH 1897.8.5.3.8, não examinado); sin. HUBER, 2000. 

Psilochorus cambridgei MELLO-LEITÃO 1947a: 163 (Macho holótipo, Breves, Pará, Brasil, 

sem data, F. O. Pickard-Cambridge col., depositado no Natural History Museum, Londres, 

BMNH 1897.9.20.501-508, não examinado), nome pré-ocupado por GERTSCH & DAVIS, 

1937. 
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Psilochorus browningi: ROEWER, 1951: 455, nome novo para Psilochorus cambridgei 

(MELLO-LEITÃO, 1947); sin. HUBER, 2000. 

Mesabolivar pseudoblechroscelis GONZÁLEZ-SPONGA, 1998: 27-30, figs. 40-41 (Apenas a 

fêmea parátipo, Mesa Bolívar, Departamento de Tovar, Estado de Mérida, Venezuela, 

25.XII.1981, A. R. Delgado, J. A. González D. & M. A. González-Sponga cols., 

depositado na coleção particular de M. A. González-Sponga, MAGS-986b, não 

examinado). 

Mesabolivar aurantiacus: HUBER, 2000: 206-210, figs. 801-810; PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar eberhardi Huber 

Mesabolivar eberhardi HUBER, 2000: 198-201, figs. 769-781 (Macho holótipo, 2 machos e 5 

fêmeas parátipos, Cueva del Guacharo, Caripe, Monagas, Venezuela, 20-21.VIII.1987, S. 

& J. Peck cols., depositados no AMNH, examinados); PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar cyaneus (Taczanowski) 

Pholcus cyaneus TACZANOWSKI, 1874: 103, prancha 2, fig. 6 (Macho lectótipo, macho 

síntipo, Uassa, Guiana Francesa, sem data, K. Yelski col., depositados no Museum and 

Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, examinados pelo Dr. B. 

A. Huber); ROEWER, 1942: 342; BONNET, 1958: 3609. 

Blechroscelis rubristernus CAPORIACCO, 1947: 22; CAPORIACCO, 1948: 627-628, figs. 19-21 

(tipos provavelmente perdidos, supostamente depositados no Museo Zoologico de ‘‘la 

Specola,’’ Firenze, MZF); sin. HUBER, 2001. 

Blechroscelis cyaneus: MELLO-LEITÃO, 1940a: 175. 

Mesabolivar rubristernus: HUBER, 2000: 204-206, figs. 796-800; PLATNICK, 2007. 

Mesabolivar cyaneus: HUBER, 2000: 190, figs. 204, 347; HUBER, 2001:151-152; PLATNICK, 

2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 
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Mesabolivar junin Huber 

Mesabolivar junin HUBER, 2000: 194-195, figs. 748-755 (Macho holótipo, dois machos e 

duas fêmeas parátipos, Utcuyacu, Departamento de Junin, Peru, II-III.1948, F. 

Woytkowski col., depositado no AMNH, examinado); PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar locono Huber 

Mesabolivar locono HUBER, 2000: 194-195, figs. 748-755 (Macho holótipo, Lawa River, 

Benzdorp, Marowijne, Suriname, 6.XI.1963, B. Malkin col., depositado no AMNH, 

examinado); PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar huambisa Huber 

HUBER, 2000: 191-194, figs. 738-747 (Macho holótipo, 21♂ e 18♀ parátipos, Rio Samíria, 

Depto. Loreto, Peru, V-VI.1990, T. Erwin et al. col., depositados no Museo de Historia 

Natural, Lima, MUSM, examinado pelo Dr. B. A. Huber); PLATNICK, 2007. 

 

Registros novos. Bolívia, LA PAZ, Sapecho 1♂, 30.VII.1993, A. D. Brescovit col. (MCN 

23763); Brasil, ACRE, Marechal Taumaturgo, Parque Nacional da Serra do Divisor, 1♂, 

11.III.1997, L. Resende, R. S. Vieira cols. (IBSP 12335); 1♀, 13.XI.1996, R. S. Vieira col. 

(IBSP 9139); 1♀, 17.XI.1996, R. S. Vieira col. (IBSP 9234). 

 

Distribuição. Equador, Peru, Bolívia, e Brasil (Acre) 

 

Mesabolivar pseudoblechroscelis González-Sponga 

Figs. 171-180. 

M. pseudoblechroscelis GONZÁLEZ-SPONGA, 1998: 27-30, figs. 33-41 (Somente o macho 

holótipo, fêmea parátipo = M. aurantiacus, Mesa Bolívar, Departamento de Tovar, Estado 

de Mérida, Venezuela, 25.XII.1981, A. R. Delgado, J. A. González D. & M. A. González-

Sponga cols., depositado na coleção particular de M. A. González-Sponga, MAGS-986a, 

MAGS-986b, não examinados); HUBER, 2000; PLATNICK, 2007. 
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Nota. Os desenhos do macho de GONZÁLEZ-SPONGA (1998: 30-31, figs. 33-39), não 

deixam dúvida sobre a identidade da espécie. A fêmea apresenta um epígino semelhante ao de 

M. aurantiacus, com sulco mediano muito estreito (ver HUBER, 2000: 208 fig. 808). As 

espécies do clado a qual pertence M. pseudoblechroscelis (M. huambisa, M. junin, M. 

paraensis, M. exlineae) apresentam sulco mediano muito largo (Fig. 178), para acomodar as 

apófises das quelíceras dos machos (estudado em M. junin, ver HUBER, 1999, figs. 8-11; 

HUBER et al., 2005, fig. 1D) e elevações pronunciadas, ausentes no desenho de GONZÁLEZ-

SPONGA (1998, fig. 40-41). O lote (MPEG 02425) que acomoda o macho aqui descrito 

contém uma fêmea, muito semelhante ao macho e com epígino condizente com a proporção 

“epígino/apófise da quelícera” típica do clado. Por estas razões, propomos que a fêmea 

descrita no trabalho original (parátipo) não seja co-específica com o holótipo e sim com M. 

aurantiacus. 

 

Diagnose. Os machos de Mesabolivar pseudoblechroscelis são caracterizados pela apófise 

prolateral da quelícera projetada, longa e larga na base (Figs. 176-177), clípeo projetado (Fig. 

177) e pelo procurso falciforme, extremamente alargado dorso-ventralmente, com uma área 

hialina no centro da região alargada (Figs. 172-173). A fêmea distingue-se das demais pelo 

bolso epiginal posterior projetado em uma elevação, prolongando-se anteriormente em um 

sulco mediano largo, acompanhado por um par de elevações posteriores pronunciadas em 

margem do sulco (Figs. 178-179). 

 

Descrição. Macho (MPEG 002425). Comprimento total 2.5, largura da carapaça 1.3 perna 

I: 49.5 (11.5 + 0.6 + 11.8 + 22.9 + 2.7), tíbia II: 7.7, tíbia III: 5.8, tíbia I L/d: 98. Corpo como 

na fig. 171. Carapaça marrom-escura; clípeo projetado. Esterno castanho. Sulco torácico 

distinto. Oito olhos em uma área ocular projetada (Fig. 171); distância PME-ALE em torno de 

88% do diâmetro PME. Quelícera marrom, segmento basal regular com as margens 

homogêneas (Fig. 176), com uma apófise mediana frontal longa e larga, reta e oblíqua ao 

segmento basal, iniciando-se com uma base larga na região proximal da quelícera, ponta 

afinando abruptamente (Figs. 176-177). Palpos como nas figs. 172-175. Coxa do palpo com 

uma apófise retrolateral distinta, aguda na ponta (Fig. 172). Fêmur em vista retrolateral 

aproximadamente retangular, alargado na região mediana com uma pequena apófise 

retrolateral proximal voltada para a região distal e com uma elevação na região prolateral 

(Figs. 172).  
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Figs. 171-180. Mesabolivar pseudoblechroscelis. 171. Corpo do macho, vista lateral. 172-

175. Palpo esquerdo do macho, 172. Retrolateral. 173. Procurso esquerdo, prolateral. 174-

175. Bulbo esquerdo, 174. Retrolateral; 175. Prolateral. 176-177. Quelíceras, 176. Frontal, 

177. Lateral. 178-180. Epígino, 178. Ventral; 179. Lateral; 180. Dorsal. Escala: 0.5 mm. 

 

Procurso marrom-escuro, fortemente curvado, falciforme, alargado dorso-ventralmente, 

região ventral destacada, com a borda ventral fortemente esclerotinizada e com a região 

central do alargamento hialina (Figs. 172-173); sem cerdas prolaterais (Fig. 173). Bulbo 

simples, divisão embólica curvada dorsalmente, com uma membrana transparente pouco 
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projetada ventralmente e com uma estrutura esclerotinizada na divisão embólica (Figs. 174-

175). Pernas marrons; sem espinhos modificados, sem cerdas verticais ou curvadas. Tarso I 

com aproximadamente 36 pseudosegmentos. Abdome oval (Fig. 171), verde-pálido, com 

várias manchas laterais pequenas, azul-esverdeadas, arranjadas em grupos. 

 

Fêmea (MPEG 002425). Comprimento total 2.7, largura da carapaça 1.1; perna I: 20.1 (2.9 

+ 0.5 + 10.8 + 5.2 + 0.7), tíbia II: 3.7, tíbia III: 2.9, tíbia IV: 4.1, tíbia I L/d: 99. Em geral 

muito similar ao macho. Tarso I com aproximadamente 20 pseudosegmentos. Epígino 

marrom-escuro, elevado, com bolso epiginal mediano projetado em uma elevação na borda 

posterior, prolongando-se anteriormente em um sulco mediano largo, margeado por um par de 

elevações pronunciadas; (Figs. 178-179). Genitália interna com duas placas porosas 

relativamente pequenas, e amendoadas, contíguas, ligadas nas bordas laterais externas por um 

eixo curvado (Fig. 180). 

 

Distribuição. Mérida na Venezuela; Acre e norte do Pará no Brasil. 

 

Registros novos. Brasil, ACRE, Rio Branco, Reserva Extrativista de Humaitá, 1♂, 2♀, 

12.IV.1996, Equipe IBSP/SMNK col. (IBSP 15779); PARÁ, Melgaço, Floresta Nacional de 

Caxiuanã, Estação Científica Ferreira Penna, 1♂, 1♀, sem data, C. Praxedes col., (MPEG 

002425).  

 

Espécies não incluídas na análise: 

 

As espécies M. simoni, M. ceruleiventris, M. argentinensis, M. exlineae e M. paraensis 

não foram incluídas na análise cladística por serem conhecidas somente pela fêmea. 

 

Mesabolivar simoni (Moenkhaus) 

Blechroscelis simoni MOENKHAUS, 1898: 101-103, figs. 3, 3a-b (Fêmea lectótipo, Fazenda 

Poço Grande, Juquiá, São Paulo, Brasil, I.1898, sem coletor, depositado no MZSP 3236, 

examinado); MELLO-LEITÃO, 1918: 107; BONNET, 1955: 891. 

Mesabolivar simoni: HUBER, 2000: 237-238, figs. 934-939; PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 
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Mesabolivar ceruleiventris (Mello-Leitão) 

Psilochorus ceruleiventris MELLO-LEITÃO, 1916: 12-13 (Fêmea holótipo, Espírito Santo, 

Brasil, sem data, sem coletor, depositado no MNRJ 851, examinado); MELLO-LEITÃO, 

1918: 97-98; ROEWER, 1942: 305; BONNET, 1958: 3822. 

Mesabolivar ceruleiventris: HUBER, 2000: 212-214, figs. 826-827; PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar argentinensis (Mello-Leitão) 

Litoporus argentinensis MELLO-LEITÃO, 1938: 92, fig. 3 (fêmea holótipo, Monte Veloz, 

Buenos Aires, Argentina, sem data, C. Brush col., depositado no Museo de La Plata, La 

Plata, MLP 14031, examinado pelo Dr. M. Simó), MELLO-LEITÃO, 1944: 312; BONNET, 

1957: 2561. 

Mesabolivar argentinensis: HUBER, 2000: 215-217, figs. 840-842; PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar exlineae (Mello-Leitão) 

Modisimops exlineae MELLO-LEITÃO, 1947a: 159, fig. 1 (fêmea holótipo, Capachica, Puno, 

Peru, 20.IV.1934, Lake Titicaca Expedition col., depositado no Natural History Museum, 

Londres, BMNH 1940.12.30.108, examinado pelo Dr. B. A. Huber).  

Modisimus exlineae: BRIGNOLI, 1983: 164. 

Mesabolivar exlineae: HUBER, 2000: 198, fig. 768; PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar paraensis (Mello-Leitão) 

Coryssocnemis paraensis MELLO-LEITÃO, 1947a: 161-162 fig. 7 (fêmea holótipo, Breves, 

Pará, Brasil, sem data, F. O. Pickard-Cambridge col., depositado no Natural History 

Museum, Londres, BMNH 97.9.21.501-508, examinado pelo Dr. B. A. Huber). 

Mesabolivar paraensis: HUBER, 2000: 197-198, fig. 767; PLATNICK, 2007. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 
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Mesabolivar azureus (Badcock & Oxon) 

Blechroscelis azurea BADCOCK & OXON, 1932: 8, fig. 3 (macho e fêmea síntipos, Corcovado, 

Rio de Janeiro, Brasil, 3.VIII.1926, depositados no Natural History Museum, Londres, 

BMNH, não examinados); MELLO-LEITÃO, 1946: 55. 

Mesabolivar azureus: HUBER, 2000: 191, 227; PLATNICK, 2007. 

 

Nota. A descrição original desta espécie é precária, e sem o exame dos tipos não foi possível 

incluir M. azureus na análise cladística. HUBER (2000) sugere que esta espécie é relacionada a 

M. guapiara. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Mesabolivar globulosus (Nicolet) 

Pholcus globulosus NICOLET, 1849: 464, prancha 4, fig. 7 (Tipos provavelmente perdidos). 

Blechroscelis globulosus MELLO-LEITÃO, 1941: 108, figs. 5-6. 

Mesabolivar globulosus HUBER, 2000:191; PLATNICK, 2007. 

 

Nota. Esta espécie foi considerada incertae sedis por Huber (2000: 191) e transferida para 

Mesabolivar. Devido à falta de informações das descrições originais combinada com a 

indisponibilidade dos tipos, não foi possível incluir M. globulosus na análise cladística. 

 

Nenhum material adicional foi examinado. 

 

Kaiowa, novo gênero 

Espécie tipo. Kaiowa luteus (KEYSERLING, 1891) 

 

Etimologia. Nome dado em homenagem povo Kaiowa, um subgrupo indígena Guarani 

que originalmente ocupava a região onde hoje são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Paraná. 

 

Diagnose. Os machos das espécies de Kaiowa são caracterizadas pelo procurso 

aproximadamente retangular com a ponta voltada para a região prolateral, com uma ou mais 

projeções membranosas terminais (Figs. 47, 51; ver HUBER, 2000, figs. 907-909, 917-920), 

combinado com o formato da divisão embólica, indistinta com uma projeção transparente 
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longa e fina e com uma pequena projeção espiniforme terminal (Figs. 48, 52), e as fêmeas 

pelo epígino simples, composto por uma placa única, com duas placas porosas arredondas e 

bem separadas (ver HUBER, 2000, figs. 913-915, 922-923). 

 

Monofilia. A monofilia de Kaiowa gen. n. é suportada pela condição do cômoro ocular 

aproximadamente à mesma altura da carapaça (caráter 2), presença de cerdas verticais dorsais 

nas tíbias das pernas (caráter 8), procurso retangular com projeções membranosas distais 

bífidas (caráter 32), divisão embólica bifurcada (caráter 48) e projeção ventral transparente na 

divisão embólica (caráter 50). 

 

Descrição. Folcídeos de comprimento total médio (~3.0 mm); carapaça com sulco 

torácico; área ocular pouco distinta, olhos aproximadamente na mesma altura da carapaça 

(Fig. 1), com os médios anteriores reduzidos; distância OMP-OLA entre 65-70% do diâmetro 

dos OMP; esterno e clípeo sem modificações; quelícera do macho com um par de apófises 

frontais próximas à borda prolateral (Fig. 50) ou com três pares de apófises frontais 

espatuladas (Fig. 46; ver HUBER, 2000, fig. 916); sem aparelho estridulatório; palpo do macho 

com apófise retrolateral discreta na coxa, e apófise retrolateral distinta no fêmur (Figs. 49, 

53), procurso relativamente simples, aproximadamente retangular, com a ponta voltada para a 

região prolateral, bulbo simples e curto (Figs. 48, 52), com uma projeção transparente ventral 

e com uma projeção espiniforme terminal na divisão embólica. Pernas longas, com cerdas 

curvadas dorsais no metatarso das pernas (Fig. 8) e cerdas verticais somente em K. luteus 

(Fig. 9); tarso sem espinhos serrilhados ventrais; abdome alongado e oval. Dimorfismo sexual 

bem marcado, macho ligeiramente maior, com carapaça e pernas marrons-claras, fêmeas 

homogeneamente amarelo pálido, com anéis escuros subterminais distintos; epígino simples, 

consistindo em uma placa única, genitália interna com um par de placas porosas 

arredondadas, separadas e bem delimitadas. 

 

Relações genéricas. As duas espécies conhecidas antes alocadas tentativamente em 

Mesabolivar mostraram-se relacionadas a Coryssocnemis e Chibchea. 

 

História natural. Aranhas de vegetação de sub-bosque, sendo que parte do material 

examinado é proveniente de coleta com guarda-chuva entomológico. 

 

Distribuição. Regiões sudeste e Sul do Brasil, de Minas Gerais e Rio de Janeiro ao Rio 
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Grande do Sul. 

 

Composição. Kaiowa luteus e Kaiowa levii. 

 

Kaiowa luteus (Keyserling, 1891), combinação nova. 

Pholcus luteus KEYSERLING, 1891: 171-172, figs. 117, 177a (Três machos síntipos, 

Miracema, Rio de Janeiro, Brasil, sem data, E. A. Göeldi col., depositados no Natural 

History Museum, Londres, BMNH 1890.7.1.83-3, não examinados). 

Pholcus imbecillus KEYSERLING. 1891: 170, figs. 115, 115a (Cinco fêmeas síntipos, 

Miracema, Rio de Janeiro, Brasil, sem data, E. A. Göeldi col., depositados no Natural 

History Museum, Londres, BMNH 1890.7.1 8314.20, não examinados); sin. HUBER, 

2000. 

Litoporus coccineus SIMON, 1893: 479-483, fig. 473 (Macho lectótipo, seis fêmeas 

paralectótipos, Curuçá, Rio de Janeiro, Brasil, sem data, sem coletor, depositados no 

Muséum National d´Histoire Naturelle, Paris, MNHN 6918, não examinados); HUBER, 

1997: 587-588, figs. 10-11; BONNET, 1957: 2561; sin. HUBER, 2000. 

Litoporus imbecilis: MOENKHAUS, 1898: 103-104; MELLO-LEITÃO, 1918: 93; BONNET, 1957: 

2562. 

Litoporus fulvus MOENKHAUS, 1898: 105-107, figs. 4, 4a-c; (Três machos síntipos, Iguapé, 

Rio de Janeiro, Brasil, XII.1897, sem coletor, depositados no MZSP 3030, examinados); 

MELLO-LEITÃO 1918: 94; ROEWER, 1942; BONNET, 1957: 2561; sin. HUBER, 2000. 

Litoporus luteus: MOENKHAUS, 1898: 104; MELLO-LEITÃO, 1918: 93; BONNET, 1957: 2562. 

Mesabolivar luteus: HUBER, 2000: 230-234, figs. 907-914; PLATNICK, 2007. 

 

Diagnose. Os machos de K. luteus podem ser caracterizados pela combinação dos 

caracteres: quelícera com uma pequena apófise no terço distal da borda prolateral e uma 

pequena protuberância medial proximal indistinta (Fig. 50), formato aproximadamente 

retangular do procurso com uma projeção membranosa distal, ligeiramente curvada para a 

região prolateral (Fig. 51; ver HUBER, 2000, figs. 907-909). As fêmeas podem ser 

caracterizadas pela presença de uma pequena cavidade epiginal posterior, por um arco escuro 

(geralmente azul-esverdeado) anterior, visível por transparência e pela presença de um par de 

escleritos posteriores (ver HUBER, 2000, figs. 913-915). 

 

Descrição. Ver HUBER (2000: 230-234, figs. 907-915). 
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Distribuição. Dos estados brasileiros de Minas Gerais e Rio de Janeiro ao norte da 

Argentina. 

 

Registros novos. Brasil, MINAS GERAIS, Alto Caparaó, Parque Nacional do Caparaó, 

10♂, 8♀, 1-7.V.2002, Equipe Biota col. (IBSP 72207 – 72220); SÃO PAULO, Caucaia do 

Alto, 2♀, III.2003, A. Nogueira & F. S. Cunha col., aleatório (IBSP 38072); Mogi das Cruzes, 

1♂, VIII.1997, R, Martins col. (IBSP 13826); RIO DE JANEIRO, Santa Maria Madalena, 

1♀, 15.V.2002, M. Hoffmann col. (MCN 24665); PARANÁ, Morretes, 1♂, 1♀, 28-

29.X.1995, A. B. Bonaldo col., (MCN 26941, 26944); SANTA CATARINA, Seara, Rodovia 

Concórdia, 27o11’37”S, 52o10’06”W, 1♂, 30.II.1996, A. B. Bonaldo, Kury & Rocha (MCN 

27148); RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre, Morro São Pedro, 1♂, 18.IX.2003, R. Ott & 

A. Barcelos col. (MCN 36273); Barracão, 2♀, 5.V.2001, R. Ott & L. Moura col. (MCN 

33878); Estrela Velha, 7♂, 1♀, 1J, 21.X.1998, A. Silva col. (MCN 29649); Barragem Itaúba, 

1♂, 27.X.1999, A. B. Bonaldo col. (MCN 31511), 5♀ (MCN 31512). 

 

Kaiowa levii (Huber, 2000) combinação nova 

Mesabolivar levii HUBER, 2000: 234-235, figs. 916-923 (macho holótipo, fêmea parátipo, 

Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Brasil, IV.1965, H. Levi col., depositados no Museum 

of Comparative Zoology, Cambridge, não examinados). 

 

Diagnose. Esta espécie é muito semelhante a K. luteus, o macho de K. levii distingue-se 

pela armação da quelícera, sem apófise prolateral e com três apófises frontais achatadas (Fig. 

46, ver HUBER, 2000, fig. 916) e pela região distal do procurso, bífida e fortemente curvada 

para a região prolateral (Fig. 47; ver HUBER, 2000, figs. 917-920). A fêmea distingue-se das 

de K. luteus pela ausência de cavidade epiginal e sem escleritos posteriores (ver Huber, 2000, 

figs. 922-923). 

 

Descrição. Ver HUBER (2000: 234-235, figs. 916-923). 

 

Distribuição. Conhecido somente da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Material examinado. Brasil, RIO DE JANEIRO, Teresópolis, Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos, 32♂, 31♀, 18-22.VIII.2001, Equipe Biota col. (IBSP 71012 – 71054).
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Resumo 

 

O gênero Mesabolivar González-Sponga, 1998 é composto atualmente por 36 espécies de 

distribuição restrita à América do Sul. O gênero foi dividido tentativamente em quatro grupos 

operacionais de espécies sensu Huber: “grupo norte 1”, incluindo M. eberhardi Huber, M. 

huanuco Huber, M. aurantiacus (Mello-Leitão), M. cyaneus (Taczanowski); “grupo norte 2”, 

incluindo M. pseudoblechroscelis, M. huambisa Huber, M. locono Huber, M. junin Huber, M. 

paraensis (Mello-Leitão), M. exlineae (Mello-Leitão); “grupo sul”, incluindo M. 

cyaneomaculatus (Keyserling), M. spinulosus (Mello-Leitão), M. ceruleiventris (Mello-

Leitão), M. tandilicus (Mello-Leitão), M. iguazu Huber, M. argentinensis (Mello-Leitão), M. 

brasiliensis (Mello-Leitão), M. togatus (Keyserling), M. guapiara Huber, M. maxacali Huber, 

M. botocudo Huber, M. cyaneotaeniatus (Keyserling), M. azureus (Badcock & Oxon), M. 

fluminensis (Mello-Leitão), M. nigridentis (Mello-Leitão) e o “grupo miscelânea”, incluindo 

M. luteus (Keyserling), M. simoni (Moenkhaus), M. difficilis (Mello-Leitão), M. banksi 

(Moenkhaus), M. levii Huber, M. cambridgei (Mello-Leitão), M. xingu Huber. Até o momento 

não existia uma filogenia intragenérica estabelecida, e estes grupos não representam grupos 

com bases filogenéticas. Foi realizada no presente trabalho uma análise cladística com uma 

busca heurística usando os métodos “ratchet”, “drift”, “sectorial search” e “tree fusing” 

combinados. Foram incluídas 10 espécies novas descritas aqui e 26 espécies já descritas de 

Mesabolivar, com o intuito de elucidar a relação entre as espécies e avaliar o monofiletismo 

dos grupos pré-existentes. Foram usados 53 terminais no total, sendo 17 terminais usados 

como grupo externo. Foram usados 64 caracteres e foram encontrados 8 cladogramas mais 

parcimoniosos de L=203, CI=43 e RI=74. Os resultados mostraram que três espécies de 

Mesabolivar são relacionadas a outros gêneros. Destas, M. cambridgei foi transferida para o 

gênero Carapoia e M. luteus e M. levii foram transferidas para um gênero novo, Kaiowa gen. 

n.. As demais espécies de Mesabolivar estudadas formam um grupo monofilético suportado 

pelo procurso curvado dorsalmente, pela presença de uma projeção transparente ventral na 

divisão embólica e pela presença de projeções no epígino. Nenhum dos grupos sensu Huber 

foi plenamente corroborado. Após o exame das coleções nacionais, ficou claro que o gênero 

Mesabolivar é muito diverso, especialmente no Brasil, região pouco estudada em relação aos 

folcídeos, e desta forma, importante para a resolução de problemas na filogenia da família, 

especialmente o Clado Novo Mundo. 



 
103

Abstract 

 

The genus Mesabolivar González-Sponga, 1998 includes presently 36 species and is restricted 

to South America. The genus was tentatively divided into four operacional species groups by 

Huber: “northern group 1”, including M. eberhardi Huber, M. huanuco Huber, M. 

aurantiacus (Mello-Leitão), M. cyaneus (Taczanowski); “northern group 2”, including M. 

pseudoblechroscelis, M. huambisa Huber, M. locono Huber, M. junin Huber, M. paraensis 

(Mello-Leitão), M. exlineae (Mello-Leitão); “southern group”, including M. cyaneomaculatus 

(Keyserling), M. spinulosus (Mello-Leitão), M. ceruleiventris (Mello-Leitão), M. tandilicus 

(Mello-Leitão), M. iguazu Huber, M. argentinensis (Mello-Leitão), M. brasiliensis (Mello-

Leitão), M. togatus (Keyserling), M. guapiara Huber, M. maxacali Huber, M. botocudo 

Huber, M. cyaneotaeniatus (Keyserling), M. azureus (Badcock & Oxon), M. fluminensis 

(Mello-Leitão), M. nigridentis (Mello-Leitão); and the “miscellaneous group”, including M. 

luteus (Keyserling), M. simoni (Moenkhaus), M. difficilis (Mello-Leitão), M. banksi 

(Moenkhaus), M. levii Huber, M. cambridgei (Mello-Leitão), M. xingu Huber. Until now, no 

intrageneric phylogeny was carried out, and the proposed groups were not constructed under a 

phylogenetic approach. In the present work, a cladistic analysis was conducted, performing a 

heuristc search combined with the methods “ratchet”, “drift”, “sectorial search” and “tree 

fusing”. The study includes 26 described and 10 new species species of Mesabolivar, 

intending to define the relashionship among the species and evaluate the monophyly of the 

previously defined groups. The analysis was carried out using a total of 53 species, using 17 

terminals for the outgroup. The matrix was based on 64 characters, and 8 most parsimonious 

trees were found (L=203, CI=43; RI=74). The results indicated that three species of 

Mesabolivar are related to other genera. Therefore, M. cambridgei was transferred to the 

genus Carapoia; M. luteus and M. levii were transferred to a newly described genus, Kaiowa 

new genus. The remaining species of Mesabolivar were supported as a monophyletic group 

by three synapomorphies: dorsally curved procursus, a transparent projection on the bulb and 

the epigynal projections. None of the groups sensu Huber was completely corroborated. After 

the examination of the brazilian collections, Mesabolivar was discovered to be very diverse, 

especially in Brazil, a region scarcely studied concerning pholcids, and then, very important 

to the resolution of phylogenetic problems in the family, specially the clado “New World”. 
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Anexo I – Matriz 
 

                                1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 
                            0        1         2         3         4         5         6 

Pholcus phalangioides           0000000000000000---0000000000000000000000000000000000-00---00000 
Crossopriza lyoni               002-100001100000---0000000000000000?00000000100010000-0000000000 
Physocyclus globosus            0121000001100010---0000000000000010000000000110010000-0000000000 
Priscula gularis                0111000000100010---0000010000000000000000000100000000-0000000000 
Litoporus dimona                01110000?0000010---000001001000000020000000000010000???????????? 
Tupigea lisei                   111-000000000010---0010010000000000000000000000000010-0000000000 
Tupigea paula                   1111000000000010---0010010000000000000000000000000010-0000000100 
Modisimus culicinus             1210001100000000---0000040010000000200000000000000010-000000000? 
Chibchea ika                    01100010?0000000---2000010000000000?00000000010100010-0000000-00 
Chibchea mapuche                0110001000000010---1000010000000000100000000000100010-0000000100 
Coryssocnemis callaica          011010???0000010---1000010010000000000000001000100010-0000000000 
Coryssocnemis simla             0110101010001010---1000010010000000100000001000100010-0000000000 
"Mesabolivar" levii             0010001100000010---1000010000001000100000000000001010-00---00000 
"Mesabolivar" luteus            0010101100000010---1000010000001000100000000000001010-0100000010 
"Mesabolivar" cambridgei        0110100000000000---1000040000001000100000000000100010-00---00010 
Carapoia paraguaensis           01100000?0011000---1000040000000000000000000000100010-0000000010 
Carapoia fowleri                0110000010011000---1000040000000000000000000000100010-0000000010 
Carapoia genitalis              0110000000010000---1000040000000000000000000000100010-0000000010 
Aymaria conica                  0121000010002000---1000010000000000000000000000000010-0000000400 
Aymaria calilegua               01210000?0002000---1000010000000000200000000000000010-0000000400 
Mesabolivar difficilis          0111000000000010---1000010001000000200000000000001011200---02001 
Mesabolivar embapua sp. n.      0111000000000001202200001000100000020000000000100100120100000000 
Mesabolivar cuarassu            01110000?0000001212100011000100000010000000000000100121120000100 
Mesabolivar samatiaguassu       01110000?0000001212100011000100000010000000000000100121120000100 
Mesabolivar tandilicus          0110000000000001202100001000100000010000000000100000100100000100 
Mesabolivar banksi              01110000000000011002000011003100000000101100001001001100---???00 
Mesabolivar forceps sp. n.      01110000000000010002000011003100000211001100001001000-0101001200 
Mesabolivar cantharus sp. n.    01110000000000012022000011003100000110001100001001000-0101001200 
Mesabolivar huberi sp. n.       0111000000000001200200001000310000010100100000100000110101001000 
Mesabolivar cavicelatus sp. n.  01110000000000010001000010101000001200010000001000000-0100001200 
Mesabolivar mairyara sp. n.     0111000000000201100100001000100000000000000000100110101100001200 
Mesabolivar camussi sp. n.      0111000000000201100100001000100000000000000000100100101100001200 
Mesabolivar brasiliensis        00100000100001010001000010001000000200000000001000000-0110000000 
Mesabolivar cyaneotaeniatus     01100101000000010001000010001000000200000000001000100-0110000000 
Mesabolivar guapiara            0110000000000101000100001000110010001000000000100010???????????? 
Mesabolivar spinulosus          0110100000000001000100001010100010100001000000100010100110000000 
Mesabolivar iguazu              0110000000000301000100001010100010000001000000100010100110000000 
Mesabolivar rudilapsi sp. n.    0111000000000311010200001000100000000010000000100000???????????? 
Mesabolivar piraputanga sp. n.  0110000000000111000300001000110000000011100000100000110110002000 
Mesabolivar xingu               0110000000000111000300001000110000000010000000100000???????????? 
Mesabolivar cyaneomaculatus     0110000010000001000100001010100010100001001000100010200100011300 
Mesabolivar caparao sp. n.      0110000010000201100100001010100010100001001000100010210100011300 
Mesabolivar botocudo            0110000010000001000100002010100010100001001000100010100100011300 
Mesabolivar togatus             01100000100003010001000020102000101000010000001000100-0101011300 
Mesabolivar maxacali            01100000100003010001000020102000101000010010001000100-0100011300 
Mesabolivar huanuco             01100100100001010001100030101000000200000000001000000000-0000000 
Mesabolivar aurantiacus         0110010000000001300110003000100000020000000101000000000110101000 
Mesabolivar eberhardi           0110010000000001300110103000100000020000000001000000000110101200 
Mesabolivar cyaneus             01100100?00000013001101030001000000200000001010000000-0110101000 
Mesabolivar junin               0110000010000001310110003010100000020000000001000000110110200000 
Mesabolivar locono              0210000010000001311110013000100000020000000001000000??????????00 
Mesabolivar huambisa            0210000000000001311110013000101000020000000001000000110110200100 
Mesabolivar pseudoblechroscelis 0210000000000001311110013000101000020000000000000000110110200100  
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