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RESUMO 
 
A peçonha das aranhas do gênero Latrodectus tem efeito neurotóxico central e periférico. 
Na Paraíba são conhecidas popularmente como viúva negra ou flamenguinha. Em 
Campina Grande-PB no mês de março foram coletadas e identificadas as espécies 
Latrodectus geometricus e Latrodectus curacaviensis, ainda não descritas para o Estado. 
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ABSTRACT 
 
The venom of Latrodectus spiders has a central and peripheral neurotoxic effect. In 
Paraíba they are popularly known as black widow or flamenguinha. In Campina Grande, in 
the period of March were collected and identified the species Latrodectus geometricus and 
Latrodectus curacaviensis, not yet described for the State. 
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1 - APRESENTAÇÃO 

 
As investigações sistemáticas e de distribuição geográfica das espécies de Latrodectus 
que ocorrem no Brasil, ainda se acham em andamento. Os espécimes desse gênero são 
responsáveis pela forma mais importante de araneísmo no Mundo devido à sua ampla 
distribuição geográfica e toxicidade da peçonha de quase todas a espécies (BÜCHERL, 
1964, 1965; LUCAS, et al, 1994). 
 
A ocorrência de Latrodectus no Brasil data de 1891, por Kuperling. Apenas em 1948 é 
que foram publicados os dois primeiros casos de acidentes, em Itaipu - Rio de Janeiro 
(MACHADO, 1948) e os acidentes atendidos tiveram as primeiras notificações em 1984 
pelo CIAVE (Centro de Informações Antiveneno) na Bahia, sendo publicados em 1985 
(LIRA-DA-SILVA, et al, 1998; CARDOSO et al, 2003). 
 
Dentre a família Theridiidae, as Latrodectus são as maiores e mais bonitas aranhas. 
Caracterizam-se por apresentar o abdome em formato globoso, espinhos seriados no 
último segmento do quarto par de pernas e olhos que estão dispostos em duas fileiras de 
quatro olhos transversais (4-4). Quanto ao dimorfismo sexual, as fêmeas podem 



 

apresentar até 2cm de comprimento enquanto que os machos não ultrapassam os 4mm. 
O padrão colorido varia bastante entre as espécies e entre jovens e adultos (BÜCHERL, 
1964, 1965; LUCAS, 2003). 
 
As L. curacaviensis apresentam coloração negra, brilhante com manchas vermelhas 
dispostas simetricamente no abdome (por isso chamadas de viúva-negra); já as L. 
geometricus são marrons esverdeadas ou acinzentadas com manchas alaranjadas e 
apresentam no ventre um desenho em forma de ampulheta de cor alaranjada ou 
avemelhada (BÜCHERL, 1964, 1965; EICKTEDT, 1999; BRASIL, 2000; LUCAS, 2003). 
 
As L. curacaviensis distribuem-se desde o sul do Canadá até a Patagônia. Não são 
comuns em construções humanas, mas no Brasil costumam ser encontras associadas ao 
ser humano. Até o presente relato, esta espécie não havia sido descrita nem tida como 
responsável por acidentes para o Estado da Paraíba (Brasil, 2000). 
 
A espécie L. geometricus apresenta a peçonha menos tóxica do gênero. Tem distribuição 
cosmo-tropical sendo encontrada praticamente em todo o Brasil, cuja origem é 
provavelmente africana. É encontrada principalmente em construções humanas, inclusive 
no interior de residências. Na Paraíba as informações são inexistentes para essa espécie 
(EICKTEDT, 1999; BRASIL, 2000; FERREIRA JR e BARRAVIERA, 2002). 
 
No Brasil a L. curacaviensis é encontrada nos Estados do Ceará Rio Grande do Norte, 
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo; já a L. geometricus, possivelmente tem 
distribuição em todo o país (BÜCHERL, 1964; FERREIRA JR e BARRAVIERA, 2002). 
 
Na Paraíba, recentemente no mês de março foram encontradas as espécies L. 
geometricus e L. curacaviensis no Campus da Universidade Estadual da Paraíba pelo 
Professor e pelos alunos do Componente Curricular Zoologia.  
 
A L. geometricus foi encontrada dentro da sede do Centro Acadêmico de Biologia, em sua 
teia na estante. Tratava-se de duas fêmeas e suas ootecas, com aranhiços próximos a 
elas. Os animais devidamente identificados encontram-se vivos, mantidos e tombados no 
Laboratório do Centro de Conservação dos Répteis da Caatinga (CCRC), acondicionados 
em potes plásticos fechados com telas para evitar as fungas. Os espécimes nascidos que 
morreram foram conservados em álcool 70% e mantidos no referido Laboratório e os 
demais exemplares permanecem vivos, fazendo parte da criação. 

Os dois exemplares de L. curacaviensis, também fêmeas, foram coletados durante 
uma aula de campo, nas proximidades do Departamento de Biologia, nas suas teias em 
arbustos de marmeleiros (Rupreditia laxiflora). Os animais depois de identificados foram 
tombados no Laboratório do referido Centro e fixados em potes plásticos em álcool 70%. 
 
Essas aranhas caracterizam-se por não serem agressivas e os acidentes normalmente só 
acontecem quando são comprimidas contra o corpo do acidentando. Quando sob 
ameaça, por defesa, desprendem-se da teia permanecendo imóveis, aparentando 
estarem mortas (SOERENSEN, 2000; CARDOSO et al, 2003). 
 
Como os relatos dessas espécies no Estado são escassos ou inexistentes, a presença e 
identificação desses aracnídeos na cidade de Campina Grande-PB, contribuirá para a 
atualização da distribuição geográfica de L. curacaviensis e L. geometricus. Essas 
identificações são importantes uma vez que o município e a região são pólos turísticos 
nordestinos, dessa forma, o conhecimento das espécies, sua biologia, ecologia e 
comportamento pode contribuir na prevenção e tratamento dos possíveis acidentes para 



 

os transeuntes e para a população local, além de ser fundamental no desenvolvimento de 
pesquisas pelas universidades locais. 
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