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Os artropódes possuem uma grande capacidade
adaptativa, sendo encontrados em ambientes

terrestres, (quelicerados, miriápodes e hexápodes)
e aquáticos (crustáceos).
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Os artrópodes é o filo mais diverso da terra, tanto em
número de espécie, quanto na sua morfologia (ALVARENGA
et. al, 2016); são animais com sistema digestório completo,
triblástico, celomados e com o corpo segmentado.

"Os animais desse grupo, possuem caracterísitcas exclusivas:
- Presença de exoesqueleto rígido, formado por quitina, que
serve de proteção para o seu corpo;
- Algumas espécies sofrem o processo de ecdise ou muda;
- Possuem apêndices (pés), articulados, que desempenham
inúmeras funções, como: nadar, capturar alimento, perceber
estímulos mecânicos, químicos e copular."

MAS...AFINAL, VOCÊ CONHECE OS ARTROPÓDES?

Você sabia?



Os crustáceos são animais invertebrados pertencentes ao filo
dos artrópodes. Apresentam um exoesqueleto, que é uma
espécie de armadura rígida, constituída de proteínas e 
 quitina.  Como exemplos, podemos citar os camarões,
lagostas, caranguejos, siris, cracas, tatuzinhos-de-jardim etc. 

 

Os crustáceos...O que são
 

A maioria dos crustáceos vive em ambientes aquáticos,
marinhos ou de água doce. Entre as poucas espécies de
terra firme, destacam-se os tatuzinhos-de-areia ou tatuíras
(por exemplo, Emerita brasilienses, que se enterra na areia
das praias).

Emerita brasilienses

Fonte: Escolaeducacao

Imagem: Aléssio F.

https://www.todamateria.com.br/quitina/


Os Quelicerados...Vamos conhecer
 

  
Possui três classes: 

Arachnida -  aranhas, escorpiões, carrapatos e
ácaros. 
Merostomata - caranguejos-ferradura ou
caranguejo-caçarola, do gênero Limulus,
embora não pertença a classe dos crustáceos e
não seja, portanto, um caranguejo. 
Pycnogonida -  aranhas-do-mar, quelicerados
marinhos com quatro (as vezes cinco ou seis)
pares de pernas muito longas. 

São artrópodes, típicos de terra firme, possuem quelíceras como
característica típica do grupo, são estruturas alimentares.

Limulus polyphemus
 

Imagem: George
Chernilevsky/Wikimedia Commons

 
Fonte: Hciararaquara
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Os Hexapodas ou Insecta são os  mais diversificados do filo.
Apresentam uma classe de animais com asas, os insetos  (classe
Insecta), e três outros grupos não alados (ápteros): os
Collembola, os Protura e os Diplura. 

Representantes mais conhecidos são as moscas, mosquitos,
gafanhotos, baratas, traças, formigas, abelhas, libélulas, joaninhas e
pulgas, dentre muitos outros. Por possuírem seis pernas, os insetos
são chamados de hexápodes. 

São adaptados a ambientes de terra
firme e diversas espécies vivem em
regiões desérticas. 

Os Hexápodas...

Fonte: Science Photo Library / BBC News Brasil

Fonte: Mundoeducacao

Fonte: Dinheirorural



 Nele estão incluídos os Quilópodes, mais conhecidos pelas
centopéias e lacraias. São encontrados em todo mundo,
principalmente em regiões temperadas e tropicais, entre maré. E
os Diplópodes, onde os mais conhecidos são os piolho-de-cobra
(embuás), vivem em ambientes úmidos, sob folhas e troncos em
decomposição. 

A grande maioria dos miriápodes necessita de ambiente
úmido, porque a sua epícutícula é relativamente
permeável, não impermeável, não apresentando a cera
e lipídios característica de aranhas e insetos.

Tem os Myriapoda também 
Os miriápodes são também chamados de unirremes, por não possuírem apêndices
ramificados.  

Piolho de cobra
 

Centopéia
Fonte: Depositphotos
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Importância dos artrópodes
 
 

O bicho-da-seda é uma larva
de mariposa que apresenta
glândulas salivares
modificadas e que produzem
o casulo de seda no qual
põem seus ovos. Essa seda é
utilizada na fabricação de
tecidos.

Na indústria 

Os vegetais e a agricultura se
beneficiam da ação dos insetos,
através da polinização dos insetos.
Ex: mel, própolis, cera, seda e
corantes, também utilizados nos
cosméticos.  

Na ecologia

Temos os crustáceos como
siris, caranguejos, lagostas e
camarões.

Alimentação humana

Fonte: Marettimo

Fonte: Wikipedia

Fonte: Aplateia Fonte: Notisul



Doença de Chagas
 É transmitido pelas fezes do mosquito "barbeiro” colocado

nado individuo, a picada do inseto provoca coceira, no qual
facilita a entrada do tripanossomo no organismo,
acontecendo também pela mucosa do nariz, olhos, cortes na
pele, transfusão de sangue , por vertical via placenta (mãe
para filho) e a ingestão de carne contaminada. 

Dengue
 Transmitido pelo o mosquito Aedes aegypti, logo após o

individuo infectado pelo vírus é iniciado o ciclo de
replicação viral nas células estriadas, fibroblastos, lisas
e linfonodos locais, além disso, acontece a disseminação
do vírus no organismo do ser humano. 

Sintoma 
Dor de
cabeça,
 febre e 
mal-estar.

Sintoma 
Crescimento
do baço,
fígado, e
alterações
no coração.

Doenças causadas pelo filo Artropode.

Fonte: James Gathany/CDC

Fonte: Blogs



VOCE SABIA?
 Teias de aranha inspiram engenheiros

 
 

Na década de 1960, o exército norte-americano descobriu que a seda produzida pelas
aranhas é resistente e elástica podendo ser usada na confecção de coletes à prova de balas.
Entretanto, o custo de equipar as tropas com esse tipo de colete era alto.
Pesquisadores estudam a estrutura físico-química das teias para criação de materiais
sintéticos. Além disso, existe um entusiasmo na fabricação de novas substâncias baseadas nas
estruturas protéicas.

O transmissor é o mosquito P. falciparum, que ao infectar a vítima,
se multiplica corrente sanguínea, no qual destrói grande parte das
hemácias, provocando anemia grave, esses glóbulos vermelhos,
modificam-se provocam coágulos (tromboses, embolias em órgãos).  

Sintomas 
Calafrios, dor de cabeça, febre alta, sudorese,
 aumento do baço, dor muscular e delírios. 

 

Malária
 

Fonte: Drauziovarella



Referências
AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia dos organismos: a diversidade dos
seres vivos - anatomia e fisiologia de plantas e de animais. 2. ed. São Paulo: Moderna Ltda, 2004.
617 p. 
ARAGUAIA, Mariana. Classificação dos Artrópodes. Biologia Net, 2019. Disponível em:
https://www.biologianet.com/zoologia/classificacao-dos-artropodes.htm. Acesso em: 18 mar. 2021.
BIO, Ciências. Myriapoda, 2012. Disponível em:
http://blogcienciasbio.blogspot.com/2012/07/myriapoda.html. Acesso em: 18 mar. 2021.
BIOLOGIA, Planeta. Filo dos Artrópodes: o que são, características, exemplos – resumo, 2021.
Disponível em: https://planetabiologia.com/filo-dos-artropodes/. Acesso em: 18 mar. 2021.
FIOCRUZ. Malária. 2020. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/taxonomia-geral-7-doencas-
relacionadas/malaria. Acesso em: 14 abr. 2021.
FIOCRUZ. Dengue: Vírus e Vetor. 2020. Disponível em:
http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/sobreovirus.html. Acesso em: 14 abr. 2021.
FIOCRUZ. Doença de Chagas: sintomas, transmissão e prevenção. 2020. Disponível em:
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/doenca-de-chagas-sintomas-transmissao-e-prevencao.
Acesso em: 14 abr. 2021.



Referências para as imagens 
 BRASIL, Bbc News. Como as baratas podem ajudar a salvar vidas humanas. 2015. Disponível em:

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/como-as-baratas-podem-ajudar-a-salvar-vidas-
humanas,49d2da3f6ae3f3cfead06e65e066e82a9idu0v29.html. Acesso em: 14 abr. 2021.
CULTURA, Hiper. Piolho de cobra: tire todas as suas dúvidas sobre esse estranho animal. 2020.
Disponível em: https://www.hipercultura.com/piolho-de-cobra/. Acesso em: 14 abr. 2021.
CORPORATION, Fujifilm Wako Chemicals U.s.A. Aplicações potenciais do caranguejo-ferradura no
desenvolvimento de produtos para saúde. 2017. Disponível em: https://www.wakopyrostar.com/blog-
pt/post/aplicacoes-potenciais-do-caranguejo-ferradura-no-desenvolvimento-de-produtos-para-saude/.
Acesso em: 14 abr. 2021.
F., Aléssio. Tatuí. 2019. Disponível em: http://www.portal.zoo.bio.br/media468. Acesso em: 14 abr. 2021.
RARAQUARA, Rcia. Em noite de Rei Leão, escorpião ataca no Moviecom Jaraguá. 2019. Disponível em:
https://rciararaquara.com.br/destaques/em-noite-de-rei-leao-escorpiao-ataca-no-moviecom-jaragua/.
Acesso em: 14 abr. 2021.
RURAL, Dinheiro. Abelha funerária reconhece cadáver na colmeia pela baixa produção de secreção.
2020. Disponível em: https://www.dinheirorural.com.br/abelha-funeraria-reconhece-cadaver-na-colmeia-
pela-baixa-producao-de-secrecao/. Acesso em: 14 abr. 2021.
SANTOS, Vanessa Sardinha dos. Gafanhotos. 2020. Disponível em:
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/gafanhotos.htm. Acesso em: 14 abr. 2021.




