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CIÊNCIAS - CRUSTÁCEOS 

Os crustáceos são animais que 
normalmente têm uma cobertura dura, 
ou exosqueleto, e dois pares de antenas, ou 
sensores. Todos os crustáceos são artrópodes, 
um grupo de animais que também inclui 
os insetos e as aranhas. Em todo o mundo as 
pessoas comem muitos tipos de crustáceos, 
como, por exemplo, caranguejos, lagostas, 
camarões e siris. Cracas e pulgas-d’água também 
são crustáceos. 
 
Onde vivem os crustáceos  
 

Os crustáceos vivem por todo o mundo, principalmente na água. Algumas 
espécies vivem em água doce e outras em água salgada. As cracas são crustáceos que 
costumam se fixar em uma superfície, como pedras, barcos, conchas ou até baleias. 
 Alguns tipos de caranguejos vivem na água e na terra. 

Os crustáceos de terra vivem em áreas rochosas, arenosas ou lamacentas. 
Alguns tipos são tão pequenos que vivem nos espaços entre grãos de areia. Outros 
são encontrados entre folhas úmidas ou no solo de florestas. 

 
Características físicas  
 

O corpo de um crustáceo comum é formado por uma série de segmentos ou 
seções. Uma parte do exosqueleto cobre cada segmento. Para permitir que seu corpo 
cresça, os crustáceos mudam, ou transformam, o seu exosqueleto de tempos em 
tempos, e desenvolvem um novo corpo. 

No primeiro segmento de seu corpo há uma região chamada ácron. Essa é a 
cabeça da maior parte dos crustáceos, e em uma das pontas ficam as antenas e as 
mandíbulas ou maxilares.  

Vários pares de pernas crescem na seção intermediária do corpo dos 
crustáceos. Muitas espécies têm diferentes tipos de pernas para andar, nadar ou se 
acasalar. Alguns tipos têm pinças ou garras nas pernas. O fim da cauda difere muito 
na forma, dependendo da espécie. Em muitas espécies, a cauda é curta; em outras, 
pode ser tão longa quanto o resto do corpo. 

Um dos maiores crustáceos é a lagosta-americana, que pode pesar até 20 
quilos. Outro crustáceo grande é o caranguejo-aranha-gigante, encontrado no Japão, 
que tem patas que podem chegar a 3,7 metros. Pulgas-d’água, anostráceos e artêmias 
são alguns dos menores crustáceos. Podem medir menos de 6 milímetros. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/exosqueleto/481259
https://escola.britannica.com.br/artigo/artr%C3%B3pode/482993
https://escola.britannica.com.br/artigo/inseto/481571
https://escola.britannica.com.br/artigo/aranha/482560
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%A1gua/482837
https://escola.britannica.com.br/artigo/areia/482445
https://escola.britannica.com.br/artigo/solo/482535
https://escola.britannica.com.br/artigo/floresta/481308
https://escola.britannica.com.br/artigo/perna/481716
https://escola.britannica.com.br/artigo/unha-e-garra/481999
https://escola.britannica.com.br/artigo/cauda/482625
https://escola.britannica.com.br/artigo/Jap%C3%A3o/481607
https://escola.britannica.com.br/artigo/crust%C3%A1ceo/481084/recursos/134027


  

Comportamento  
 

Crustáceos podem comer plantas, animais ou restos de animais e plantas 
mortos. Alguns tipos vivem de restos deixados por peixes ou outros animais marinhos. 
Para se reproduzir, os crustáceos põem ovos. Algumas espécies carregam os ovos em 
seus corpos. Os filhotes de muitas espécies saem dos ovos como larvas que não se 
parecem em nada com os pais. Em outras espécies, os filhotes parecem adultos 
minúsculos. 
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https://escola.britannica.com.br/artigo/peixe/481287


  

 

  


