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RESUMO 

A família Barychelidae é composta por duas subfamílias, Barychelinae e Sasoninae, com 

42 gêneros e 296 espécies. Sasoninae é representada atualmente por quatro gêneros: 

Sason Simon, 1887, Cosmopelma Simon, 1889, Neodiplothele Mello-Leitão, 1917, e 

Paracenobiopelma Feio, 1952. Pela primeira vez testamos com uma análise filogenética 

a relação de todos os gêneros de Sasoninae. A análise é baseada em uma matriz composta 

por 49 táxons terminais, que inclui no grupo interno 17 espécies de Sasoninae e no grupo 

externo representantes da subfamília Barychelinae e da família Theraphosidae, e 54 

caracteres morfológicos. A análise de parcimônia foi realizada com dois parâmetros: 

caracteres com peso iguais e pesagem implícita (com diversos valores). A discussão está 

baseada nos resultados das análises com pesagem implícita de valor k=20, a qual obteve 

3 árvores igualmente parcimoniosa, com 200 passos, IC=33, IR=74 e Fit=5.337. Nesta 

hipótese não foi recuperado o monofiletismo dos gêneros atualmente alocados em 

Sasoninae. Barychelidae é considerada parafilética uma vez que os gêneros estão 

divididos em três ramos distintos, sendo que Barychelus badius Simon, 1889, gênero-tipo 

aparece como sinônimo júnior de Theraphosidae. A análise mostrou que 21 gêneros 

incluídos atualmente em “Barychelidae” formam um grupo monofilético com os demais 

gêneros de Theraphosidae, sendo este grupo com status rebaixado para Barychelinae, 

agora em Theraphosidae. Barychelinae é dividida em duas tribos monofiléticas, 

Barychelini Simon, 1889 e Sasonini Simon, 1887. Os gêneros Ammonius Thorell, 1899, 

Cyrtogrammomma Pocock, 1895, e Thalerommata Ausserer, 1875, devem ser 

transferidos de “Barychelidae” para outras subfamílias de Theraphosidae. Os gêneros 

Cosmopelma, Neodiplothele, Paracenobiopelma, Gênero novo 1 e Gênero novo 2, 

formam um grupo monofilético suportado por duas sinapomorfias e uma homoplasia, e 

considerado como uma subfamília nova, Cosmopelmatinae subfam. nov. Baseado na 

análise apresentada é proposto uma nova diagnose para Sason Simon, 1887. 

Paracenobiopelma gerecormophila Feio, 1952 é redescrita. Dois novos gêneros 

monotípicos são propostos para o Brasil.  

 

Palavras-chave. Relações filogenéticas, Barychelidae, Barychelinae, região 

Neotropical. 

 



 

ABSTRACT 

Barychelidae includes two subfamilies, Barychelinae and Sasoninae, 42 genera and 296 

species. Sasoninae is currently comprised of four genera: Sason Simon, 1887, 

Cosmopelma Simon 1889, Neodiplothele Mello-Leitão, 1917 and Paracenobiopelma 

Feio, 1952. For the first time a phylogenetic analysis the interelationship of all genera of 

Sasoninae are tested. The analysis is based on the data set composed of 49 terminal taxa, 

which includes 17 species of Sasoninae in the ingroup and representatives of the 

subfamily Barychelinae and the family Theraphosidae as outgroup, scored for 54 

morphological characters. Two parameters were used in the cladistics analysis: equal 

weighted characters and implied weighting. The discussion is based on the results of the 

analysis using the implied weighting of K-value 20, which obtained three most 

parsimonious trees with 200 steps each, CI=33, RI=74 and Fit=5.337. The results of the 

analysis show that the subfamily Sasoninae is not a monophyletic group. Barychelidae is 

considered paraphyletic since the genera are divided in to three distinct clades. Therefore 

“Barychelidae” is considered a junior synonym of Theraphosidae. Twenty-one genera 

analysed here, which is included in “Barychelidae”, form a monophyletic group with the 

other genera of Theraphosidae, therefore here is proposed for this group the status of 

subfamily Barychelinae within Theraphosidae. Barychelinae is divided in two 

monophyletic tribes: Barychelini Simon, 1887 e Sasonini Simon, 1887. The genera 

Ammonius Thorell, 1899, Cyrtogrammomma Pocock, 1895, and Thalerommata Ausserer, 

1875, should be transferred from “Barychelidae” to other subfamilies of Theraphosidae. 

The genera Cosmopelma, Neodiplothele, Paracenobiopelma, new genus 1 e new genus 2, 

form a monophyletic group supported by two synapomorphies and a homoplasy, and here 

is considered as a new subfamily, Cosmopelmatinae new subf.  Based in this analysis is 

proposed a new diagnosis to Sason Simon, 1887. Paracenobiopelma gerecormophila 

Feio, 1952 is redescribed. Two monotypic new genera are described to Brazil.  

 

Key-words. Phylogenetic relationships, Barychelidae, Barychelinae, Neotropical 

region. 

 

 



INTRODUÇÃO 

Infraordem Mygalomorphae 

A infraordem Mygalomorphae é composta por aranhas caranguejeiras, aranhas de 

alçapão e aranhas tecedoras de funil, e contém 16 famílias no mundo (World Spider 

Catalog, 2017), sendo que no Brasil ocorrem 11 famílias: Actinopodidae, Barychelidae, 

Ctenizidae, Cyrtaucheniidae, Dipluridae, Idiopidae, Mecicobothriidae, Microstigmatidae, 

Nemesiidae, Paratropididae e Theraphosidae. O monofiletismo de Mygalomorphae é 

sustentado pela perda das fiandeiras médias anteriores, fiandeiras laterais anteriores 

menores que as posteriores, segmento basal das fiandeiras laterais posteriores 

pseudosegmentado, presença de sigilas esternais e êmbolo fundido ao tegulum (Raven, 

1985). 

Raven (1985) foi o primeiro a avaliar as relações entre as famílias de 

Mygalomorphae utilizando um conjunto de caracteres morfológicos, e consequentemente 

propôs diversos clados dentro desta infraordem. O autor propôs Barychelidae como 

grupo-irmão de Theraphosoidea (Theraphosidae+Paratropididae), no clado chamado de 

Theraphosoidina, sendo este último clado grupo-irmão de Nemesiidae (Fig. 1). Goloboff 

(1993) reanalisa as relações entre as famílias de Mygalomorphae e acrescentou novos 

caracteres, contudo não alterou o clado Theraphosoidina proposto por Raven (1985).  

Recentemente, Bond et. al. (2012) em um estudo baseado em evidências total 

alteraram as relações filogenéticas destes grupos e Paratropididae não mais pertence a 

Theraphosoidea, sendo este clado agora representado por Barychelidae como grupo irmão 

de Theraphosidae (Fig. 2). O clado Theraphosoidina é sustentado pela presença de densa 

escópula nos tarsos I e II, tufos subungueais e presença de tricobótrios clavados nos tarsos 

(Hedin & Bond, 2006; Bond et al., 2012). Guadanucci (2012) acrescenta que esses 

tricobótrios clavados diferem em tamanho, sendo que em Barychelidae são menores e 

estão dispostos no tarso em um grupo compacto mediano e não em uma fileira como em 

Theraphosidae. 

 

 



Figura 1. Hipótese filogenética de Raven (1985) para as famílias de Mygalomorphae baseado em caracteres 

morfológicos. 

 

 

 
Figura 2. Hipótese baseado em evidência total de Bond et. al. (2012) para as famílias de Mygalomorphae 

(parte do cladograma).  

 



Barychelidae  

Barychelidae é uma das famílias que apresenta um dos maiores números de 

espécies descritas de Mygalomorphae, sendo representada por 42 gêneros e 296 espécies 

(World Spider Catalog, 2017). Os representantes são encontrados na região Neotropical, 

África Central, Madagascar, Índia, Austrália e Ilhas do Pacífico, os quais estão 

concentrados em sua grande maioria no hemisfério sul do globo. 

Simon (1889) estabeleceu o grupo com o status de subfamília, e denominou-o 

Barychelinae, caracterizada pelo curto artículo apical das fiandeiras laterais posteriores e 

presença frequente de um rastelo nas quelíceras. Nesse estudo foi incluído somente 

material das Américas, principalmente da Venezuela, e foram reconhecidos três grupos: 

Barycheli, caracterizados pelo cômoro ocular quadrangular e olhos laterais anteriores 

separados dos demais e localizados na borda anterior da carapaça; Leptopelmata, 

caracterizados pelos olhos próximos entre si formando um cômoro mais largo que longo; 

Sasones, caracterizados pelo cômoro ocular bastante largo e baixo e unhas tarsais 

inermes. Em sua grande obra acerca da ordem Araneae, Simon (1892) reafirmou a divisão 

proposta para Barychelinae e incluiu representantes da África, Índia, e Pacífico Oeste, 

sem maiores mudanças. Na reedição dessa obra, em 1903, Simon estabeleceu mais um 

grupo de Barychelinae, o qual denominou Diplotheleae, que se caracterizava pela 

ausência das fiandeiras laterais anteriores, desenvolvimento do tubérculo anal e garras 

diminutas. Dessa forma, Barychelinae passou a conter 4 grupos (Barycheleae, 

Leptopelmateae, Sasoneae e Diplotheleae). Pocock (1903) elevou o grupo estabelecido 

por Simon a família, e por consequência, elevou os 4 grupos existentes a subfamília. 

Raven (1985) propôs mudanças na família, a qual inclui a subfamília 

Trichopelmatinae e passou a contar com 3 subfamílias: Barychelinae, Sasoninae e 

Trichopelmatinae (Fig. 3). Os gêneros do grupo Leptopelmateae foram rearranjados em 

Sasoninae e Trichopelmatinae, e o grupo Diplotheleae foi sinonimizado com 

Barychelinae, pois julgou insuficiente para sustentar o grupo a ausência das fiandeiras 

médias posteriores, uma vez que este caráter foi observado em diversas espécies da 

Austrália e Pacífico. A composição das subfamílias de Barychelidae foram recentemente 

alteradas, onde Raven (1994) comenta que Trichopelmatinae, que alocava os gêneros 

Trichopelma Simon, 1888, Reichlingia Rudloff, 2001 e Psalistops Simon, 1889, deveria 

ser transferida para Theraphosidae, porém não apresenta nenhuma análise cladística para 



esta mudança. Somente em 2014, Guadanucci transfere os gêneros Trichopelma e 

Reichlingia para Ischnocolinae sensu strictu (Theraphosidae). Com isto, 

Trichopelmatinae deixa de existir e o gênero Psalistops, que não foi analisado por 

Guadanucci (2014), está hoje como incertae sedis em Barychelidae. Sendo assim, 

atualmente a família é composta por duas subfamílias: Barychelinae e Sasoninae.  

 
Figura 3. Hipótese filogenética das relações das subfamílias propostas por Raven (1985). 

A família Barychelidae tem sido reconhecida por apresentar o artículo apical das 

fiandeiras laterais posteriores curto em forma de domo, projeção dos lobos maxilares 

pouco evidentes e lábio mais largo do que longo (Raven, 1985). Porém, estudos recentes 

mostram que tais caracteres apresentam variação contínua e merecem uma abordagem 

morfométrica para avaliar a eficácia do uso como diagnósticos para exemplares desta 

família (Guadanucci & Gonzalez-Filho, 2014). 

Barychelinae tem sido caracterizada pela disposição ocular, com os olhos laterais 

anteriores deslocados do restante e posicionados próximos da borda anterior da carapaça. 

Outras características diagnósticas seriam ausência de clípeo e lábio muito mais largo que 

longo (Raven, 1985; 1994). Barychelinae constitui o grupo mais diverso da família com 

35 gêneros, apresentando uma distribuição similar àquela descrita anteriormente para 

Barychelidae. Os representantes do Pacífico e Austrália, em grande parte de 

Barychelinae, foram alvo de revisão (Raven, 1994), o que tornou a diversidade e a 



morfologia do grupo mais detalhadamente conhecida. Os Barychelinae Neotropicais da 

Índia, Madagascar e África não foram alvo de nenhuma revisão taxonômica até o 

momento.  

Sasoninae 

O nome da subfamília Sasoninae deriva do grupo Sasoneae que foi criado por 

Simon (1889) para alocar exclusivamente o gênero Sason Simon, 1887. Anos mais tarde, 

Raven (1985) inclui os gêneros Cosmopelma Simon, 1889 e Paracenobiopelma Feio, 

1952 nesta subfamília e, consequentemente, discutiu as relações intraespecíficas desses 

gêneros. Sendo assim, os representantes de Sasoninae diferem de Barychelinae por 

apresentarem o segmento apical da fiandeira lateral posterior curto e cônico; um tubérculo 

ocular baixo ou ausente, grupo de ocular mais largo que longo (Raven, 1985). 

Posteriormente, Goloboff (1995) adiciona o gênero Neodiplothele Mello-Leitão, 1917. 

Assim, atualmente a subfamília é reconhecida por apenas estes quatro gêneros. 

O gênero Sason inclui nove espécies, sendo a espécie tipo S. robustum (O.P.-

Cambridge, 1883), descrita para Índia e Sri Lanka. Este é o único gênero que não ocorre 

na região neotropical e suas espécies ocorrem no sudeste da Ásia, Queensland, na 

Austrália e são endêmicas em ilhas do Oceano Índico (World Spider Catalog, 2017). 

Raven (1986) revisou o gênero que apresenta hoje 6 espécies: S. robustum (O.P.-

Cambridge, 1883), S. andamanicum (Simon, 1888); S. maculatum (Roewer, 1963); S. 

pectinatum Kulcznski, 1908; S. seychellanum Simon, 1898 e S. colemani Raven, 1986. 

Em 2003, Schwendinger descreve S. sundaicum, para Tailândia e Malásia, e S. hirsutum 

para Indonésia. Siliwal & Molur (2009) descreveram S. rameshwaram para Índia. 

Na região Neotropical encontram-se os representantes dos demais gêneros: 

Cosmopelma Simon, 1889, com a espécie-tipo C. decoratum baseado em uma fêmea de 

Rio Salobro, Bahia, Brasil. Mori & Bertani (2016) redescrevem a espécie-tipo, descrevem 

pela primeira vez o macho e C. ceplac é descrita para Bahia, e C. dentatum Fischel, 1927 

da Venezuela é considerada nomen dubim.  

O gênero Neodiplothele Mello-Leitão, 1917 foi descrito baseado em uma fêmea 

de Campina Grande, Paraíba, com a espécie-tipo N. irregularis Mello-Leitão, 1917. 

Outras três espécies foram descritas posteriormente: N. fluminensis Mello-Leitão, 1924, 

sob um macho da Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro; N. picta Vellard, 1924, de Niterói, 



Rio de Janeiro e N. leonardosi Mello-Leitão, 1939, de Cabaceiras do Paraguaçu, Bahia, 

ambas baseado em uma fêmea. Gonzalez-Filho, Lucas & Brescovit (2015) revisaram o 

gênero e redescreveram as espécies conhecidas após análise dos holótipos, e foram 

descritos pela primeira vez os machos de N. irregularis e N. picta. Foram descritas cinco 

espécies novas: N. aureus para Ceará, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Norte; N. 

itabaiana exclusiva de Sergipe; N. martinsi para Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais; 

N. indicattii para Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; e N. caucaia 

para Ceará, Goiás e Mato Grosso do Sul.  

Paracenobiopelma Feio, 1952, é monotípico com P. gerecormophylum, baseado 

em um macho e fêmea de Cavalão, Niterói, Rio de Janeiro.  

Barychelidae é ainda um grupo enigmático dentro de Mygalomorphae, 

necessitando de um estudo detalhado a respeito de sua posição filogenéticas dentro da 

infraordem, assim como as relações dos gêneros de Barychelinae e Sasoninae dentro de 

Barychelidae. Guadanucci (2014) afirmou que Barychelidae necessitava de mais atenção 

para tornar claro a sua composição, relações internas e sua relação com Theraphosidae, 

já que boa parte destas informações não foram recuperadas em sua análise. Deste modo, 

neste presente estudo é realizado uma análise cladística para delimitar as relações 

filogenéticas dos gêneros de Sasoninae, assim como apresentar uma diagnose dos 

gêneros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES 

 

 O monofiletismo dos gêneros atualmente alocados na subfamília Sasoninae não 

foi recuperado; 

 

 A família Barychelidae é considerada parafilética e sinonimizada com 

Theraphosidae;   

 

 É corroborada a hipótese de Simon (1889) de que Barychelinae seria uma 

subfamília de Theraphosidae, onde esta é sustentado por duas sinapomorfias: grupo de 

olhos em 3 filas, onde os olhos laterais anteriores estão deslocados anteriormente; e 

ramificações nas aberturas pulmonares; 

 

 Barychelinae é dividida em duas tribos: Barychelini, sustentado por uma 

sinapomorfia e uma homoplasia, e Sasonini, suportado por uma sinapomorfia e três 

homoplasias, sendo esta representada pelas espécies de Sason; 

 

 Os gêneros Ammonius Thorell, 1899, Cyrtogrammomma Pocock, 1895, e 

Thalerommata Ausserer, 1875, atualmente incluídos em Barychelidae, devem ser 

transferidos para outras subfamílias de Theraphosidae; 

 

 Cosmopelmatinae subfam. nov. é proposta e está representada por Cosmopelma 

1889, Neodiplothele Mello-Leitão, 1917, Paracenobiopelma Feio, 1952, Gênero novo 1 

e Gênero novo 2, sendo esta suportada por duas sinapomorfias e uma homoplasia: 

presença de uma escópula nas tíbias anteriores das fêmeas, alça proximal do ducto 

espermático próxima uma da outra, em vista retrolateral e disposição dos tricobótrios 

clavados nos tarsos em duas filas paralelas medianas. 

 

 É confirmado o monofilestimo de Neodiplothele, sustentado pela ausência das 

fiandeiras médias posteriores, e corroboram a hipótese de dois grupos de espécies dentro 

do gênero como estabelecido em Gonzalez-Filho, Lucas & Brescovit (2015). 
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