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Resumo das atividades desta linha de pesquisa 

O Museu Nacional/UFRJ possui uma tradicional linha de pesquisa em Aracnídeos e Miriápodes. Sua importante 

coleção cresceu muito nos últimos anos e soma agora 60.000 espécimes de aracnídeos e 8.000 de miriápodes. O 

Laboratório de Aracnologia está investindo na curadoria e ordenação desse precioso acervo e inclusão de sua 

informação em volumosas bases de dados. O Laboratório de Aracnologia tem se desenvolvido como a grande força da 

Aracnologia Sistemática na América do Sul. A produção científica do grupo tem sido prolífica e expressa em periódicos 

de nível internacional. Material tem sido constantemente enviado em empréstimo para outras instituições no Brasil e no 

http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/aracnol.htm
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exterior. Existem projetos de colaboração com as três grandes instituições de São Paulo que desenvolvem pesquisa em 

sistemática de aracnídeos e um convênio com uma Reserva Biológica de Mata Atlântica. Os produtos principais 

incluem catálogos do material-tipo das coleções, catálogos taxonômicos exaustivos de Opiliones em nível mundial, sites 

com recursos bibliográficos na internet, descrição de fauna cavernícola com evolução regressiva, descrição de fauna 

pantropical, filogenia de Gonyleptidae e definição das famílias de Laniatores com foco em Gonyleptoidea.  

1. Caracterização do(s) problema(s) e justificativa(s)  

A Mata Atlântica está presente ao longo de toda a costa brasileira, atingindo em média 200 km de largura. Ela apresenta 

uma variedade de formações, englobando um diversificado conjunto de ecossistemas florestais com estruturas e 

composições florísticas bastante diferenciadas que incluem as faixas litorâneas do Atlântico, florestas de baixada e de 

encosta da Serra do Mar e florestas interioranas e matas de Araucária, tendo como elemento comum a exposição aos 

ventos úmidos que sopram do oceano (http://www.sosmatatlantica.org.br).  

Essa grande diversificação ambiental e seu passado de transgressões e retrações de domínios durante as oscilações 

climáticas do quaternário, associado aos diversos gradientes altitudinais, proporcionou à Mata Atlântica uma enorme 

diversidade biológica (Mori et al., 1981; Mantovani, 1993), que trouxe como consequência uma grande riqueza de 

patrimônio genético e paisagístico, demonstrada por índices verdadeiramente impressionantes: 55% das espécies 

arbóreas, 40% das espécies não arbóreas são endêmicas, no caso da fauna, 39% dos mamíferos que vivem na floresta 

são endêmicos e em alguns grupos de invertebrados, como os opiliões, o índice chega a 97,5% (Pinto da Rocha et al,. 

2005). O total de mamíferos, aves, répteis e anfíbios que ali ocorrem alcança 1361 espécies, sendo que 567 são 

endêmicas. Um levantamento realizado em 1996 na Estação Biológica de Santa Lúcia, no Espírito Santo, mostrou que, 

em apenas um hectare de Mata Atlântica, foram encontradas 476 espécies arbóreas, pertencentes a 178 gêneros e 66 

famílias (Thomaz & Monteiro, 1997). É a maior diversidade de árvores do mundo, superando todos os valores 

conhecidos da Amazônia e demais florestas tropicais no mundo. Apesar dessa grande biodiversidade, a situação da 

floresta é extremamente grave, pois das 202 espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil, 171 são da Mata 

Atlântica.  

Originalmente, a Mata Atlântica ocupava 1.290.000 Km2, ou seja, cerca de 12% do território brasileiro distribuída ao 

longo de 17 estados, mais hoje dia fico reduzida a 7,3% de seu território original 

(http://www.estadao.com.br/ext/ciencia/arquivo/mata/). O monitoramento desse ecossistema realizado pela Fundação 

SOS Mata Atlântica, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Socioambiental 

(ISA), mostrou que, somente entre 1990 e 1995, mais de meio milhão de hectares de florestas foram destruídos em nove 

estados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (Fundação SOS Mata Atlântica/INPE 1999). O resultado atual é a perda 

quase total das florestas originais intactas e a contínua devastação e fragmentação dos remanescentes florestais 

existentes, o que coloca a Mata Atlântica em péssima posição de destaque, como um dos conjuntos de ecossistemas 

mais ameaçados de extinção do mundo, um estudo da organização ambientalista Conservation International (CI) coloca 

a Mata Atlântica entre os cinco primeiros na lista dos Hot Spots, áreas de alta biodiversidade mais ameaçadas do 

planeta e prioritárias para ações urgentes de conservação. As três maiores florestas urbanas pertencem a formações de 
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Mata Atlântica: Pedra Branca, Tijuca e Serra da Cantareira. Só desta última foram retiradas em 1997 um milhão de 

árvores.  

Um fator que tem contribuído para a diminuição dos remanescentes de Mata Atlântica é o crescimento desordenado das 

cidades. A demanda de matéria-prima, energia e espaço das cidades tem provocado cada vez mais o esgotamento da 

floresta. As últimas matas primárias existentes, protegidas ou não, estão sendo cortadas e vendidas. Os loteadores 

clandestinos agem nas brechas da falta de fiscalização, vendendo lotes baratos para a população de baixa renda, 

alegando uma futura regularização.  

É nas áreas litorâneas que a Mata Atlântica sofre os maiores impactos, onde a pressão demográfica e a ocupação 

desregrada estimulam a degradação ambiental. Um dos piores inimigos da floresta foi e continua sendo o fogo 

(Tanizaki & Moulton, 2004). A técnica adquirida no período da colonização, nunca foi abandonada pelos agricultores e 

pecuaristas, sejam eles grandes ou pequenos proprietários. Em 1986, 13% das terras de mata de Minas Gerais foram 

queimadas e em 1989 foi a vez de 300 km2 da floresta ao sul da Bahia. Levantamentos da Polícia Florestal revelaram 

que de um terço a metade dos desmatamentos são causados por fogo intencional (Dean, 1995), o que significa dizer que 

a legislação não tem sido aplicada de forma eficiente.  

O resultado de todos esses processos destrutivos é uma fragmentação cada vez maior da Mata Atlântica e a conseqüente 

perda da biodiversidade, seja pela diminuição das populações pela perda de área e endocruzamento e diminuição da 

troca genética, a perda de áreas significativas, redução na imigração (muitas espécies são relutantes em cruzar as áreas 

abertas entre fragmentos), perda de certas espécies da cadeia trófica de alta ordem: efeito de borda ou a invasão de 

espécies exóticas.  

Aracnídeos e miriápodes são considerados organismos vulneráveis e potencialmente ameaçados de extinção devido ao 

tamanho reduzido, à fragilidade de suas populações distribuídas pelo mundo, à sua limitada capacidade de dispersão e à 

permanente ameaça de degradação de seus ambientes. São animais que vivem em ambientes terrestres úmidos, como 

cavidades no solo de florestas tropicais e temperadas, sob troncos e rochas, no folhiço, ao longo de corpos d’água ou em 

bromélias. Algumas espécies estão associadas a formigueiros e cupinzeiros e também existem espécies cavernícolas. A 

maioria dos registros corresponde a um ou a poucos indivíduos, o que contribui para que não sejam bem representados 

em coleções científicas. Possuem grande antiguidade a qual, junto a um alto nível de especiação e endemismo, os 

convertem em excelentes grupos para estudos evolutivos, biogeográficos e bons indicadores de conservação de habitats, 

principalmente florestas tropicais (Platnick, 1999). 

A manutenção das áreas naturais (ou semi-naturais) devem ser encaradas como de maior prioridade, pois são nestas 

grandes manchas florestais que uma diversa gama de organismos pode ser preservada e as reservas oficiais cobrem 

apenas uma pequena fração destes fragmentos remanescentes. De fato, conhece-se muito pouco da biodiversidade de 

nossas florestas, por carência de levantamentos sistemáticos e mais crítica ainda é a situação da Mata Atlântica por estar 

reduzida a algo em torno de 10% de sua área original e pelo pouco conhecimento de suas diversas fitofisionomias 

regionais que assume ao longo da costa brasileira (Tanizaki & Moulton, 2004).  
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2. Estado-da-arte  

O Laboratório de Aracnologia tem produzido artigos de ponta em periódicos científicos, criado databases consultadas 

por toda a comunidade científica e tem mostrado participação ativa em congressos e encontros. Uma relação de sua 

produção mais recente pode ser encontrada em http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/recentpubs.htm.  

O Laboratório de Aracnologia MNRJ mantém um registro da fauna de aracnídeos e miriápodes de expedições em 

diversos ecossistemas na América do Sul. Um resumo dessas expedições incluindo listas de fauna com iconografia pode 

ser encontrado em http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/aracgall3.htm.  

O Laboratório de Aracnologia participou como colaborador do projeto BIOTASP junto ao instituto Butantan (Brescovit, 

1999) e ao Instituto de Biociências da USP. Sua tarefa consistiu em realizar expedições ao campo junto com equipes 

dessas instituições, triar e identificar o material e preparar relatórios sobre a faunística e sistemática dos aracnídeos do 

Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Uma análise filogenética da maior família de Laniatores do mundo 

(Gonyleptidae) está sendo empreendida em conjunto com o Dr. Pinto da Rocha (USP). O Espírito Santo tem se 

apresentado como uma área com potencial para abrigar uma grande diversidade de aracnídeos e miriápodes, exibindo 

pontos de endemismos para muitas espécies de aranhas e opiliões (DaSilva & Pinto da Rocha, 2011; Oliveira et al., 

2015).  

3. Objetivos e metas 

Objetivos: Este projeto pretende organizar uma lista da fauna de aracnídeos e miriápodes da Mata Atlântica, com foco 

nas unidades de conservação do estado do Espírito Santo.  

Justificativas: a vertiginosa destruição dos ecossistemas naturais não pode ser detida apenas pela iniciativa da 

comunidade científica, mas esta deve fornecer elementos para que se saiba o conteúdo da fauna do planeta.  

Linhas de ação: Unidades de conservação críticas (que representem combinações faunísticas importantes) serão 

identificadas (ver item 3.1). Permissões de coleta junto ao IBAMA já foram providenciadas e as demais permissões 

junto aos órgãos responsáveis pelas unidades de conservação, estão sendo providenciadas.  

Amostras de fauna serão levadas ao laboratório, identificadas e fotografadas. Listas de fauna com chaves de 

identificação serão preparadas e disponibilizadas na web.  

Resultados/Produtos: com a nova estruturação do espaço físico e os equipamentos adequados, pretende-se atingir o n° 

de pelo menos 50 páginas de trabalhos sistemáticos de aracnídeos publicadas por ano em periódicos internacionais; ter 

participação ativa em congressos nacionais e internacionais de Zoologia ou Aracnologia com envio de pelo menos 5 

resumos; finalizar o catálogo anotado de Opiliones do Mundo; publicar os catálogos de tipos de Opiliones; atingir a 

marca de 35.000 exemplares de Opiliones e 32.000 exemplares de Araneae na Coleção Científica; finalizar dissertação 

de mestrado e tese de doutorado; fazer ingressar mais 2 alunos no programa de pós-graduação do MNRJ.  

Repercussão/Impactos: O conhecimento da diversidade da aracnofauna já é devido há muito e permitirá o 

gerenciamento dessa fonte inexplorada de recursos naturais. A produção de catálogos e databases de taxonomia 
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favorecerá imensamente o desenvolvimento da sistemática de aracnídeos e miriápodes no Brasil e em especial para o 

estado do Espírito Santo.  

4. Resultados parciais para a localidade de Vargem Alta – RPPN Mata da Serra. 

A etapa inicial de triagem do material coletado na RPPN Mata da Serra foi finalizada, separamos as amostras em 

grandes grupos, sendo identificado representantes de três ordens da Classe Arachnida: 

 Araneae 

 Escorpiones 

 Opiliones 

Estamos desenvolvendo a etapa de identificação do material até o menor nível específico possível. Para a ordem 

Araneae, encontramos duas espécies de importância médica, uma do gênero Loxosceles e outra do gênero Phoneutria 

(Figura 3). Abaixo segue algumas fotos que ilustram os resultados preliminares do levantamento realizado na RPPN.  

4.1 Grandes grupos: 

Araneae: 

 

Figura 2: a) Fêmea e b) macho de duas espécies diferentes de aranhas pertencentes a família Ctenidae. (Fotos Adriano B 

Kury) 

 

Figura 3: a) Fêmea de Loxosceles sp. e b) Macho de Phoneutria sp.  
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Escorpiones: 

 Figura 4: Thestylus glazioui (Fotos: Adriano B. Kury) 

 

Opiliones: 

 

 
Figura 5: Espécies de opiliões encontradas na RPPN Mata da Serra – Vargem Alta. a) Macho de Ampheres leucopheus; 

b) Macho de Carlotta serratipes; c) Macho de Jussara sp.; d) Macho de Holcobunus ibitirama; e) Fêmea de Gonyleptes 

perlatus; f) Macho de Mischonyx cuspidatus.(Fotos: Adriano B. Kury) 
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4.2 Interação com a comunidade 

 
Figura 6: a) Equipe de pesquisadores triando (Paula Omena e Tiago Bernabé) e fotografando (Prof. Adriano B. Kury - 

MNRJ) o material coletado na RPPN Mata da Serra; b e c) Prof. Adriano apresentando os opiliões para o ressabiado 

garoto; d) João Luiz, um dos proprietários da RPPN, apresentando alguns locais próximo à propriedade para os 

pesquisadores (da direita para esquerda: Prof. Thiago Gonçalvez Souza - UFRPE, Paula Omena e Tiago Bernabé). 

(Fotos: Adriano B. Kury e Alessandro Giupponi). 
 
5. Recursos Humanos  

Equipe MNRJ:  

Adriano Brilhante Kury - Doutor em Ciências Biológicas pela USP. Professor Adjunto UFRJ. Bolsista PQ- CNPq. 

Coordenador do projeto. Sistemática de Arachnida Opiliones. Curriculum Lattes:  

http://lattes.cnpq.br/8917689589103592  

Denis Rafael Pedroso – Doutorando em Ciências Biológicas UFRJ. Sistemática de Araneae. Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5489321194645432 

Colaboradores externos:  

Alessandro Ponce de Leão Giupponi – Doutor em Zoologia UFRJ. Sistemática de Amblypygi. Servidor público federal 

como tecnologista em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/6936831298115248  

Alexandre Schneid Neutzling - Mestrando em Biologia Animal pela UNESP. Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0060111046325377 

http://lattes.cnpq.br/8917689589103592
http://lattes.cnpq.br/6936831298115248
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Gustavo Quevedo Romero – Doutor em Ecologia pela UNICAMP. Livre docente UNICAMP. Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3286676437401346 

Gustavo Henrique Migliorini – Doutorando em Biologia Animal pela UNESP. Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4100704736450074 

Fátima Carolina Recalde Ruiz – Doutoranda em Ecologia pela UNICAMP. Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4674678637562351 

Paula Munhoz de Omena – Doutora em Ecologia pela UNICAMP. Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5720435689104909 

Pablo Augusto Poleto Antiqueira – Doutorando em Ecologia pela UNICAMP. Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2119991578300870 

Thiago Gonçalves Souza – Doutor em Ecologia pela UNESP. Professor Adjunto UFRPE. Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0444294877812617 

Tiago Nascimento Bernabé – Doutorando em Biologia Animal pela UNESP. Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4727753209235930 
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