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1. Introdução

1.1. Família Pholcidae KOCH, 1851

A  família  Pholcidae  inclui  aranhas  de  pequeno  a  médio  porte 

(aproximadamente  de  1  a  15  milímetros),  com  pernas  de  tamanho 

variável, normalmente muitas vezes maior que o comprimento do corpo 

(2 a  25 vezes).  Os folcídeos  estão entre  os  construtores de teias  mais 

comuns na região Neotropical, sendo que o formato destas é diversificado, 

variando de poucos fios em cavernas ou matas a estruturas tridimensionais 

irregulares  ou  domos  organizados  com  fios  armadilha  (KASTON,  1983; 

HUBER, 2000). 

Segundo  PLATNICK (2011),  Pholcidae  apresenta  atualmente  84 

gêneros com 1111 espécies distribuídas por todo o mundo. Destes, HUBER 

(2000)  registrou  457  espécies  em  47  gêneros  descritos  para  o  Novo 

Mundo, sendo que 6 são representados por uma única espécie introduzida 

cada e 39 gêneros são exclusivos desta região. A família está inserida hoje 

dentro de Haplogynae,  mais  precisamente no clado Scytodoidea e tem 

como grupo irmão o clado Diguetidae+Plectreuridae (CODDINGTON & LEVI, 

1991;  PLATNICK et  al.,  1991;  CODDINGTON,  2005).  Pholcidae  tem  como 

sinapomorfias a presença de um  procursus (um paracímbio retrolateral) 

proeminente no palpo do macho adulto,  ausência de fiandeiras laterais 

posteriores, clípeo tão alto quanto o comprimento das quelíceras, tarsos 

pseudosegmentados  e  três  tricobótrios  na  tíbia  das  pernas.  Estas 

sinapomorfias foram propostas na análise filogenética de  HUBER (2000), 

ocasião em que revisou todos os gêneros conhecidos para o Novo Mundo. 

O cladograma de HUBER (2000) apresenta uma tricotomia basal e a partir 

deste  resultado a  família  foi  separada em quatro grupos internos  sem, 

entretanto, definir seus status taxonômicos. Foram propostos clados “em 



10

nível de subfamília”, argumentando que a posição dos gêneros em um ou 

outro grupo ainda é instável. Por este motivo foi mantido a nomenclatura 

sensu HUBER (2000). Atualmente a família está dividida em:

-  “Ninetines”:  Folcídeos  pequenos  (1-2  mm),  com  pernas  robustas  e 

proporcionalmente  curtas,  geralmente  sem  sulco  torácico.  Tem  como 

sinapomorfia um órgão tarsal exclusivo. Vivem sob pedras e folhas no 

solo.  Uma análise  filogenética recente sugere que este  grupo é grupo-

irmão dos demais folcídeos (BRUVO-MADARIC et al. 2005).

- “Pholcines”: Folcídeos do Velho Mundo exceto por Metagonia Simon e 

Leptopholcus Simon, únicos gêneros com representantes no Novo Mundo. 

Apresenta  como  sinapomorfias  a  presença  de  uma  apófise  proximal 

característica na quelícera dos machos, um espinho no êmbolo e sulcos 

nos pêlos modificados na quelícera dos machos. Pholcinaes apresenta uma 

grande variedade de habitats.

 -  “Holocnemines”:  Tem como sinapomorfia  a  pseudosegmentação  do 

tarso reduzida e presença de um tufo de cerdas distais no procurso do 

palpo do macho. Pouco se sabe sobre a biologia destas aranhas.

- “Clado Novo Mundo”: Grupo com distribuição restrita ao Novo Mundo. 

Um dos  clados  mais  bem sustentados  em  HUBER (2000),  apresentando 

como sinapomorfias a presença de apófise retrolateral na coxa do palpo 

do macho, órgão tarsal com receptor exposto e gonóporo do macho sem 

fúsulos epiândricos. É um grupo diverso tanto na morfologia como em 

hábitos.  É  neste  grupo  que  foi  enquadrado  o  gênero  Mesabolivar 

GONZÁLEZ-SPONGA.

Estes  grupos  foram  corroborados  na  análise  complementar 

realizada  em  HUBER (2003).  BRUVO-MADARIC et  al. (2005)  realizaram a 

análise  filogenética  mais  recente  da  família,  combinando  dados 

morfológicos moleculares e vários métodos de análise. Eles concluíram 

que os ninetines podem ser grupo-irmão do restante da família, hipótese já 

citada em HUBER (2000). O Clado Novo Mundo foi confirmado como um 
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grupo monofilético em  BRUVO-MADARIC et al. (2005) somente quando o 

gênero neotropical  Priscula, antes em holocnemines, foi incluído. Ainda 

assim, o grupo continua restrito às Américas. Diferentemente do trabalho 

anterior  de  HUBER (2000),  parte  de holocnemines aparece como grupo-

irmão do clado Novo Mundo e parte na base dos Pholcines. Ele também 

confirma  que  Metagonia é  relacionado  aos  Pholcines,  uma  dúvida 

originada no fato  deste  ser  o  único gênero  do grupo com distribuição 

estritamente sul-americana. 

1.2. Gênero Mesabolivar GONZÁLEZ-SPONGA, 1998

O gênero  Mesabolivar, alvo deste trabalho, apresenta distribuição 

restrita a região neotropical  e inclui  atualmente 45 espécies válidas.  A 

espécie-tipo  é  Mesabolivar  pseudoblechroscelis foi  descrita  para 

Venezuela  por  GONZÁLEZ-SPONGA (1998).  Juntamente  com  Metagonia 

SIMON, é um dos gêneros mais abundantes e bem distribuídos da América 

do Sul e o maior gênero brasileiro de folcídeos (PLATNICK, 2011;  HUBER, 

2000).  Em  seu  trabalho  com  os  folcídeos  neotropicais  Huber  (2000) 

apresentou  uma  revisão  de  Mesabolivar,  incluindo  35  espécies  e 

colocando-as  tentativamente  em  4  grupos  de  espécies.  Neste  mesmo 

trabalho  Mesabolivar é  colocado como grupo-irmão de  Coryssocnemis 

SIMON, agrupados pela presença de um alargamento do fêmur das pernas. 

O gênero  Mesabolivar é  um dos mais  estudados da região neotropical 

(HUBER et al., 2005a; MACHADO et al. 2007a, 2007b e 2007c) e com estudos 

de biologia para algumas espécies (EBERHARD & BRICEÑO, 1983; EBERHARD 

& BRICEÑO,  1985;  HUBER,  1999). O gênero apresenta uma variedade de 

formas de genitália, desde estruturas simples (HUBER, 2000) a projeções 

exageradas  e  complexas  (HUBER et  al.,  2005a),  além de  modificações 

conspícuas nas quelíceras dos machos, que sempre correspondem a sulcos 

ou cavidades nas genitálias femininas (HUBER, 1999; HUBER et al., 2005a).
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1.3. Morfologia funcional e seleção sexual em Pholcidae

Pelo  menos  três  famílias  dentre  os  Haplogynae  apresentam 

modificações nas quelíceras dos machos com função sexual: Oonopidae, 

Tetrablemmidae e Pholcidae. Esta última é a mais bem estudada neste 

aspecto,  sendo  que  BURGER et  al. (2003,  2006)  foram  os  únicos  a 

estudarem a modificação das quelíceras do macho e sua função na cópula 

em outra família de Haplogynae (uma espécie de Tetrablemmidae). Em 

Pholcidae  os  mecanismos  de  interação  macho-fêmea  receberam  certa 

atenção  (HUBER,  1994,  1995,  1997a,  1998a,  1998b,  2002;  HUBER & 

EBERHARD, 1997; UHL, 1994; UHL et al. 1995) e descobriu-se que a seleção 

sexual  é  determinante  na  evolução  do  grupo  (HUBER,  1998b).  A 

participação  das  quelíceras  (e  eventualmente  o  clípeo)  dos  machos  na 

cópula  esteve  sempre  presente  em  todos  os  estudos  realizados  até  o 

momento.  A correlação estrutural  entre órgãos do macho e fêmea tem 

contribuído  ao  estudo  da  evolução  dos  grupos  e  compreensão  dos 

fenômenos  relacionados  à  seleção  sexual.  HUBER (1998a)  estudou  a 

correlação  dos  mecanismos  genitais  entre  espécies,  considerando  suas 

implicações taxonômicas e evolutivas. Um exemplo foi a compreensão da 

função de uma apófise presente no fêmur do palpo do macho voltada para 

a região distal (apófise do tipo ‘PUP’ – “pointed upward” segundo HUBER, 

1998a) importante na estabilização da rotação do bulbo no momento da 

cópula (HUBER,  1998a).  Da mesma forma, as apófises na quelícera são 

fundamentais na fixação inicial do macho na fêmea (HUBER,  1998a). O 

autor discute que a perda destas estruturas, apesar de possível, seria pouco 

provável por estar sobre forte pressão seletiva e influenciar de maneira 

direta o sucesso reprodutivo. Ele usou estes argumentos para corroborar 

alguns agrupamentos de gêneros (e.g.  grupo  Modisimus).  HUBER (2003, 

HUBER et al. 2005a) percebeu uma forte correlação entre a distância entre 
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as apófises nas quelíceras do macho e as aberturas cegas no epígino da 

fêmea, sendo possível acompanhar a mudança nas distâncias ao longo da 

filogenia (HUBER, 1999;  HUBER et al., 2005a). Na maioria dos casos uma 

mudança  pouco  custosa  na  fêmea  (e.g.  deslocamento  na  posição  da 

abertura  cega)  implica em exigências  custosas  para o macho (apófises 

longas nas quelíceras).  HUBER (1999) sugere a teoria “escolha críptica da 

fêmea”  (EBERHARD,  1985)  como  modelo  que  melhor  explica  a  forte 

correlação entre quelíceras/clípeos e epíginos após discutir cinco possíveis 

teorias alternativas para explicar o caminho que leva às morfologias mais 

extremas.  Reavaliando  estas  idéias,  HUBER et  al.  (2005a)  usaram  dois 

gêneros  (Mesabolivar GONZÁLEZ-SPONGA e  Belisana THORELL),  dos  quais 

foram escolhidas uma espécie com apófise discreta e uma com apófise 

exagerada  em  cada  gênero  para  demonstrar  a  correlação  entre  estas 

mesmas  estruturas  e  suas  correspondências  nas  fêmeas.  Além  disso, 

apresentaram uma correlação para as outras duas espécies de Mesabolivar 

com  quelíceras/epígino  exagerados  (apófises  das  quelíceras  e  epígino 

ambos maiores que o cefalotórax) descritas neste mesmo trabalho. Em 

todos os casos foi encontrada uma correlação positiva entre as apófises e 

cavidades/projeções do epígino.

1.4. Estudos sobre biologia e uso do habitat

HUBER et al. (2005b) discutem a velocidade diferencial de evolução 

entre  caracteres  usando  espécies  de  Metagonia.  O  hábito  de  vida 

plesiomórfico é a construção de teias na vegetação, que ocorre na maioria 

das espécies de Metagonia. Neste trabalho são apresentadas duas espécies 

próximas  com  padrão  genital  muito  similar  (incluindo  caracteres 

extragenitais  relacionados  à  cópula,  no  caso  clípeo  e  quelíceras), 

sugerindo  uma evolução lenta  para  estas  estruturas.  Os  caracteres  não 

relacionados à cópula são diferentes, sugerindo uma evolução mais rápida 



14

e possivelmente respondendo à seleção natural. Apesar de poucas espécies 

terem  sido  estudadas,  o  autor  sugere  que  espécies  de  vegetação 

acompanham  o  bauplan geral  do  gênero  (abdômen  alongado,  pernas 

proporcionalmente  longas)  enquanto  as  que  vivem  na  serapilheira 

apresentam  possíveis  adaptações  para  este  ambiente  (corpo  menor, 

abdome  globular  e  pernas  proporcionalmente  mais  curtas).  O 

conhecimento da evolução do habitat ainda é incipiente e poucas espécies 

apresentam informações, mesmo que sintéticas, sobre o habitat utilizado. 

Informações  completas  sobre  biologia  de  folcídeos  são  conhecidas 

somente  para  M.  eberhardi HUBER,  que  dentre  as  demais  espécies  do 

gênero foi estudada com maior detalhamento (EBERHARD & BRICEÑO, 1983, 

1985). Alguns trabalhos deram atenção a dados desta natureza (HUBER, 

1997a; HUBER et al., 2005a, 2005b) e recentemente algumas informações 

primárias sobre o estrato vegetal  habitado por algumas espécies foram 

descritos  (MACHADO et.  al. 2007a,  2007b  e  2007c,  projeto 

BIOTA/FAPESP/Aracnídeos  de  São  Paulo)  a  partir  de  informações 

extraídas de coletas sistematizadas com protocolos de coleta definidos. A 

maioria  das  espécies  conhecidas  de  Mesabolivar são  habitantes  de 

vegetação  de  sub-bosque,  facilmente  coletadas  por  serem  de  fácil 

visualização.  Entretanto,  material  provindo  de  coletas  sistematizadas 

(projeto  BIOTA/FAPESP)  mostram sem surpresa  que  o  conhecimento 

sobre  as  espécies  do  gênero  está  subestimado,  especialmente  as  que 

habitam o nível do solo. 

Pensando nestes aspectos e utilizando dados desta  natureza,  este 

trabalho tenciona estudar aspectos da estratificação espacial combinados 

com a evolução e história natural de Mesabolivar.
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7. Conclusões

1. Existe  ancestralidade  no  uso  do  habitat  dentro  do  gênero 

Mesabolivar. Entretanto, este está sujeito a conquistas e reconquistas 

na história evolutiva.

2. O Clado Novo Mundo necessita de um novo conjunto de dados 

para  a  elucidação  da  relação  entre  os  gêneros.  Foi  realizada  uma 

segunda  tentativa  de  resolver  o  clado  sem  sucesso.  Os  dados 

morfológicos   estão  praticamente  esgotados.  Uma  abordagem  com 

dados moleculares é o próximo passo lógico.

3. Não foi  possível  estabelecer  o grupo-irmão de  Mesabolivar.  Isto 

está relacionado aos problemas de resolução do Clado Novo Mundo.

4. É possível  utilizar  a morfologia para inferir  aspectos da história 

natural, desde que suficientemente estudados. Este conhecimento pode 

contribuir para a coleta direcionada de muitas espécies, especialmente 

aquelas conhecidas por poucos exemplares.

5. A inclusão de mais terminais pode melhorar a resolução de análises 

filogenéticas, preenchendo lacunas e evitando efeitos como atração dos 

ramos longos. 
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Resumo

Incluído no grupo informal "Clado Novo Mundo" sensu Huber (2000), o 

gênero  Mesabolivar apresenta distribuição restrita a região neotropical e 

inclui  atualmente  45  espécies  válidas.  Este  gênero  e  é  composto  por 

algumas  espécies  que  habitam  a  vegetação,  troncos  e  rochas  (hábito 

parietal)  e  outras  que  habitam  a  serapilheira.  Foi  proposto  testar  o 

monofiletismo de Mesabolivar e estudar a evolução do habitat de vida no 

gênero. Foram realizadas duas análises. A primeira, em escala genérica, 

objetivou avaliar as relações do "Clado Novo Mundo" e o monofiletismo 

de Mesabolivar. Usando parcimônia Foram encontradas 200 árvores com 

498  passos.  Não  foi  encontrada  resolução  suficiente  para  encontrar  o 

grupo-irmão  de  Mesabolivar.  O  gênero  não  é  monofilético,  com  três 

espécies  (M.  luteus,  M.  levii  e  M.  cambridgei)  relacionadas  a  outros 

gêneros.  As  demais  espécies  de  Mesabolivar formam  um  grupo 

monofilético,  suportado pelo procurso curvado e presença de cavidade 

epiginal. A segunda análise, que incluiu 36 espécies descritas e 29 não 

descritas  de  Mesabolivar,  encontrou  74  mais  parcimoniosas  com  256 

passos. Foram testadas as relações entre medidas morfométricas, para que 

estas  possam  ser  relacionadas  com  o  habitat.  Foi  encontrado  há  uma 

correlação entre o habitat, tamanho das pernas e formato do abdomem, 

onde aranhas com abdomem esférico (fiandeiras quase ventrais) e pernas 

curtas  habitam  o  solo  e  aranhas  com  abdomem  alongado  (fiandeiras 

subterminais)  e  pernas  longas  vivem  em  vegetação,  troncos  e  rocha 

(habito  parietal).  Para  realizar  inferências  em  espécies  com  história 

natural  desconhecida,  foi  observado  que  o  fêmur,  tíbia  e  metatarso 

representam bem o tamanho total das pernas, sendo que o metatarso é o 

mais  adequado.  Otimizando  o  habito  de  vida  (com  dados  diretos  ou 

inferidos  pelas  medidas/formato  do  abdomem)  foi  otimizado  no 

cladograma.  A  condição  plesiomórfica  baseada  no  grupo  externo  é  o 
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habitat  parietal.  Entretanto,  o  hábito plesiomórfico para  Mesabolivar é 

ambíguo. O clado mais basal de Mesabolivar é composto por habitantes 

do solo. O hábito de vida no solo é reconquistado pelo menos duas vezes. 

São  apresentadas  descrições  resumidas  das  29  espécies  incluídas  nas 

análises, e duas relacionadas a M. luteus.
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Abstract

Belonging to the informal group "New World Clade" sensu Huber (2000), 

Mesabolivar has a Neotropical distribution. Includes nowadays 45 valid 

species. This genus comprises parietal species (shrubs, logs, trunks and 

rocks  inhabitants)  and  litter  inhabitant  species.  The  Mesabolivar 

monophyletism  was  tested,  and  the  evolution  of  habitat  choice  was 

studied. The phylogenetic analysis was conducted in two phases. The first 

one, at generic scale, tried to reevaluate the "New World Clade" internal 

relationships  and  verify  the  monophyly  of  Mesabolivar.  The  analysis 

using parsimony found 200 tree with 498 steps. The resolution did not 

allow identify the sister group of  Mesabolivar.  The genus  Mesabolivar 

was found polyphyletic,  with three species related to other genera (M. 

luteus, M. levii and M. cambridgei). All other Mesabolivar species form a 

monophyletic  group.  The  second  analysis  included  96  known  and  29 

unknown  Mesabolivar species. Found 74 more parsimonious trees with 

256 steps. The relationship between the morfometrical traits and habitat 

was tested. There is a correlation between habitat, leg length and abdomen 

shape. Spiders with spherical abdomen (ventral spinnerets) and relatively 

short  legs  are  litter  inhabitants.  Spiders  with  elongated  abdomen 

(subterminal spinnerets) and long legs have parietal habitat. The statistical 

inference found the metatarsus as the best representative of leg length. 

Using  observation  and  inference,  the  habitat  was  optimized.  The 

plesiomorphic condition in Mesabolivar was ambiguous. The basal clade 

was  composed  by  litter  inhabitants.  The  litter  living  habitat  was 

conquered at least two times indenpendently. Was presented 29 reduced 

descriptions of unprescribed species included in the phylogenetic analysis.
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