
 

 

 

 

 

 

 

 

ARANHAS DA CAATINGA: IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E SOCIAL  
 

Por Romulo Nepomuceno – Discente da disciplina 

Ecologia Geral II – Curso de Ciências Biológicas ênfase Ciências 

Ambientais da UFPE, sob coordenação do prof. Gilberto 

Rodrigues. 

Quando o assunto é aranha muitas pessoas 

fazem logo expressão de nojo ou medo, visto que foi 
criado um mundo de informações ao redor desse 

animal, que em sua grande maioria, não condiz com a 
verdade. Não podemos negar que algumas espécies 

são perigosas para o ser humano e outras 
apresentam um aspecto um tanto esquisito. No 
entanto, das 42 mil espécies (aproximadamente) de 
aranhas conhecidas no mundo, menos de 30 espécies 

representam perigo para o homem, onde dessas 30, 
menos de 10 são encontradas aqui no Brasil. As 

espécies que causam mais acidentes e que trazem 
risco à saúde aqui no nosso país, são a viúva negra, a 

armadeira e a aranha marrom. Acidentes com 
caranguejeiras ocorrem, no entanto são pouco 

frequentes e não trazem muitos riscos. 

 
  Aranha Marrom 

  Enquanto muitas pessoas têm medo 

desses animais, vários pesquisadores no mundo 

inteiro dedicam-se ao estudo desse grupo. Mas 
apesar de tanto esforço e estudo, muitas espécies 
ainda não foram descobertas, fazendo com que 
algumas sejam extintas antes mesmo de 

identificadas.  

A Caatinga é o único bioma exclusivamente 
brasileiro, onde não ocorre em nenhum outro lugar 

do mundo. Além disso, várias outras características 

tornam essa área muito importante, como por 

exemplo, a ocorrência de espécies endêmicas, ou 
seja, que só serão encontradas naquele local 

(caatinga). A área desse bioma representa 70% da 

área do Nordeste, abrangendo áreas dos estados do 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, 

Sergipe, Pernambuco, Bahia e norte de Minas Gerais. 
A riqueza biológica da caatinga foi subestimada por 

muito tempo, mas hoje sua riqueza natural é 
conhecida, sendo desse modo, reconhecida como 

uma das 37 grandes regiões naturais do mundo, 
sendo a região semiárida mais rica em fauna e flora 
do planeta.  

 
Em detalhe a Caatinga destacada na cor verde 

No entanto, mesmo com tantas informações 
que tornam a caatinga ainda mais importante, 

poucos são os estudos realizados nessa área, fazendo 

com que várias espécies sejam perdidas. Além disso, 

há uma redução constante da sua cobertura vegetal 

para a ocupação humana, onde sabe-se que até o 

ano de 2009, mais de 43% da sua área havia sido 
desmatada. 

Dessa forma, objetivando auxiliar na 
conservação desse bioma e na possível 
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transformação da área visitada em uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural - RPPN

vai caracterizar o hábito e a importância ecológica de 

um tipo de aranha, encontrada em uma área de 

caatinga localizada no Centro de Capacitação 
Agrocomunitário - CCA, no Município de Princesa 

Isabel, Sertão do Alto Pajeú, no Estado da Paraíba.

  

Imagem da área visitada 

A transformação da área em uma RPPN
benefícios tanto ambientais quanto sociais e 

financeiros para a região, visto que após a 
transformação em uma RPPN, a área só poderá ser 

utilizada para turismo ecológico, educaç
e pesquisa científica. Além disso, o CCA receberá 

alguns incentivos, como isenção do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural para a área declarada

terá prioridade na concessão de créditos agrícola
área jamais poderá ser desapropriada 

 Na área visitada, foi feita uma caminhada de 
650 metros, onde no decorrer dessa caminhada 

foram encontras algumas espécies de aranhas 
arborícolas (que vivem nas árvores), no entanto uma 
espécie chamou atenção pela sua ocorrência (4 
exemplares próximos à trilha) e pelo seu tipo de teia 

(tubular). 

A identificação precisa da espécie e família da 

aranha observada não foi possível principalmente 

pela não coleta de um exemplar da mesma. Apesar 
dessa dificuldade, é possível que se trate de uma 

espécie da família Agelenidae, conclusão essa tirada 
a partir das suas características, principalmente do 

seu tipo de teia, tamanho e hábito. 

Esse tipo de aranha apresenta uma teia 

tubular, com uma zona externa estendida na forma 
de toalha. O indivíduo permanece dentro do tubo e 

quando alguma presa toca em alguma parte da teia 
ele sai para predá-la. O tubo serve principalmente 
para proteção contra possíveis predadores, que pode 
sem ser aves, lagartos e até escorpiões, que também 

transformação da área visitada em uma Reserva 

RPPN, esse estudo 

vai caracterizar o hábito e a importância ecológica de 

um tipo de aranha, encontrada em uma área de 

caatinga localizada no Centro de Capacitação 
, no Município de Princesa 

Isabel, Sertão do Alto Pajeú, no Estado da Paraíba. 
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A identificação precisa da espécie e família da 

aranha observada não foi possível principalmente 

pela não coleta de um exemplar da mesma. Apesar 
dessa dificuldade, é possível que se trate de uma 
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quando alguma presa toca em alguma parte da teia 
O tubo serve principalmente 

para proteção contra possíveis predadores, que pode 
sem ser aves, lagartos e até escorpiões, que também 

podem ser percebidos ao t

visão das aranhas são pouco desenvolvidas.

 
            Teia de aranha em formato tubular 

   Foi possível também observar algumas 

caraterísticas morfológicas da espécie, como 

tamanho variando entre 3 e 5 centímetros (em 
média), cor amarelada e patas não muito long

aranhas apresentam importante papel ecológico e 

biológico, onde alimentam

insetos, diminuído dessa forma a ocorrência de 
certas pragas. Além disso, algumas espécies 

apresentam importância medicinal, tendo seu 
veneno utilizado para produzir alguns medicamentos 

(analgésicos e anestésicos). 
 Por fim, enfatizo a importância da 

conservação da área visitada, já que fica evidenc

a ocorrência de espécies de animais com importância 
ecológica e biológica, onde é indispensável um maior 
número de pesquisas na área, que poderá ser 

assegurada com a transformação da mesma em uma 
RPPN.   

 

ALGUMAS DICAS: 
 
� Ao avistar uma aranha, não mexa nela, pois 

você não sabe se a mesma é venenosa

� Evite revirar entulhos e partes de plantas 

localizados em locais úmidos, já que essa é 

uma área propícia à presença desse animal

� Não mate uma aranha, pois ela possui uma 

grande importância ecológica e ainda diminui 

a quantidade de insetos e pragas no local

� Poucas são as aranhas agressivas e 

possivelmente ela não lhe atacará, a não ser 

que ela se sinta ameaçada por você;

���� Passe essas dicas ao maior número de pessoas 

possível. Isso diminuirá ainda mais o número 

de acidentes ocorridos e ainda garantirá um 

ambiente mais conservado e equilibrado.
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de acidentes ocorridos e ainda garantirá um 

ambiente mais conservado e equilibrado. 


