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Aranhas
As aranhas são animais que pertencem à ordem Araneae, uma das 
várias ordens da Classe Arachnida da qual fazem parte, por exemplo, os 
ácaros, as carraças, os escorpiões e os opiliões. O plano corporal de um 
aracnídeo é composto por duas partes: o prossoma ou cefalotórax, que 
corresponde à cabeça e ao tronco, e o opistossoma ou abdómen. Estes 
artrópodes possuem 4 pares de patas, 1 par de pedipalpos e 1 par de 
quelíceras. Os pedipalpos intervêm em várias funções, por exemplo, na 
captura e na manipulação das presas e no acasalamento. As quelíceras 
especializaram-se na inoculação de veneno, pois terminam num “dente” 
oco. Um dos pormenores mais curiosos destes animais prende-se com a 
sua digestão parcial externa. As aranhas libertam sucos digestivos que, 
em conjunto com alguns componentes do veneno, liquefazem a presa, 
ingerindo posteriormente o alimento liquefeito.

Aranha-doméstica
Tegenaria gigantea
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Esquema geral da anatomia interna de uma aranha

Venenos e mitos
As aranhas são, na sua maioria, produtoras de veneno, 
o qual é inoculado na presa através da quelícera. Esta 
assemelha-se, na sua parte terminal, a um dente oco, 
semelhante aos dentes inoculadores das serpentes. 
Raramente uma picada de aranha consegue perfurar a 
pele humana, pelo que, as aranhas são, na sua grande 
maioria, inofensivas para o ser humano. 

Quelíceras de
Cheiracanthium punctorium

Arquitetas da 
Natureza
A característica mais reconhecível 
das aranhas é, porventura, a 
produção de seda. Este líquido é 
produzido em glândulas serígenas 
e expelido pelas fieiras, ambas 
localizadas no abdómen. A seda 
líquida solidifica em contacto com o 
ar, sendo então tecida, normalmente 
pelo último par de patas da aranha. 
Todas as aranhas produzem seda, 
mas nem todas fazem teia. Além 
da captura de presas, a seda pode 
ser utilizada para outras funções 
como, por exemplo, a construção de 
abrigos e de casulos para a proteção 
dos ovos.

Aranha a envolver a presa com 
seda libertada pelas fieiras
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Agrupar os aracnídeos
Aracnídeos

Aranhas Escorpiões

Opiliões Ácaros

Aranhas 
“antigas”

Ácaro Carraça

Aranhas 
“recentes”

Araneidae Agelenidae

Tarântula

Aranhiço-de-patas-longas

Theridiidae

FICHA TÉCNICA 

Conceção Técnico-pedagógica
Mundo Científico – Educação e 
Divulgação Científica, Lda.

Coordenação
João Almeida, Elisabete Alves

Textos
Mundo Científico – Educação e 
Divulgação Científica, Lda.

Edição
João Almeida

Design Gráfico
UNDO, Agência Criativa

Ilustrações
Pedro Gabriel

Créditos Fotográficos
Africa Gómez, http://abugblog.
blogspot.pt (CC BY-NC-ND 3.0): 
aranhiço-de-patas-longas ∙ Gilles San 
Martin, Wikimedia Commons (CC BY-

SA 2.0): ácaro ∙ Kaldari, adaptada de 
Wikimedia Commons (CC0 1.0): cabeça 
de aranha-zebra ∙ Mary Holland, http://
naturallycuriouswithmaryholland.
wordpress.com: aranha a envolver a 
presa com seda libertada pelas fieiras ∙ 
Pedro Cardoso: «tarântula» buraqueira 
∙ Rainer Altenkamp, Wikimedia 
Commons (CC-BY-SA-3.0): quelíceras 
de Cheiracanthium punctorium ∙ 
Stefan Sollfors, http://eurospiders.
com e http://www.youtube.com/user/
Eurospiders: Araneidae, Theridiidae e 
Agelenidae ∙ Valerius Geng, adaptada 

de Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0): 
aranha-lobo ∙ Warren Photographic: 
aranha-doméstica, tarântula, carraça e 
escorpião

CC0 1.0 (http://creativecommons.org/
publicdomain/zero/1.0)
CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/2.0)
CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0)
CC BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/3.0)

Revisão Científica
CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade 
e Recursos Genéticos  

Visão
A maioria das aranhas possui oito olhos. 
As exceções à regra aumentam ainda mais 
o fascínio acerca deste grupo. Há espécies 
que exibem seis olhos, outras que exibem 
quatro olhos e outras, ainda, que os perderam 
completamente, como é o caso de muitas 
aranhas cavernícolas. Ao contrário dos insetos, 
que possuem olhos compostos, os olhos das 
aranhas são simples, As aranhas salticídeas, 
como a aranha-zebra, possuem grandes olhos 
frontais, com boa acuidade visual.

Cabeça da aranha-zebra com os seus 
típicos oito olhos
Salticus scenicus

Aranha-lobo fêmea 
transportando os seus 
juvenis no abdómen
Pardosa lugubris

Saber mais
Arachnology Portal
http://www.arachnology.be/

Aranhas.Info
http://www.aranhas.info/

Tarântulas
“Tarântula” é o nome de uma espécie de aranha-lobo nativa da Europa mediterrânica, Lycosa 
tarantula (Linnaeus, 1758), cujo nome deriva da cidade italiana de Taranto. No entanto, 
atualmente o nome “Tarântula” é usado para descrever aranhas de um ramo completamente 
diferente da árvore da ordem Araneae, as Mygalomorphae. Este é um dos grupos mais 
antigos de aranhas que se conhece, as quais se caracterizam por apresentar normalmente 
um maior tamanho corporal, por possuir o corpo coberto por longos pelos e pelas suas 
quelíceras estarem dispostas e funcionarem de forma paralela uma à outra. Várias espécies 
de “tarântulas” portuguesas vivem em túneis escavados no solo, fechando-os com uma tampa 
revestida por seda.

“Tarântula” buraqueira 
a sair do seu túnel
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