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Antes de iniciar a leitura
- Discuta as imagens da capa levantando a questão: 
O que é isso?
- Percorra o livro apenas observando as imagens e 
enfatizando que uma coisa interessante está acontecendo 
em cada página.

Lendo o livro
- Leia o livro com a criança, sempre incentivando-a a ler 
partes ou, se alfabetizada, acompanhe e incentive as 
descobertas reveladas pelo texto.
- Incentive a criança a fazer perguntas. Aponte para as
informações textuais. 

Após a leitura
- Faça perguntas sobre o texto lido para praticar a 
interpretação.
- Incentive a criança a reetir um pouco além do texto. 
Ex.: "E se esse inseto aparecesse aqui agora?"

Bom trabalho!

Sugestões da Equipe MT CiênciaSobre a Série Pequenos Cientistas

A Série Pequenos Cientistas é uma produção do
MT Ciência, um projeto de extensão da Universidade 
Federal de Mato Grosso, vinculado à Pró-Reitoria do 
Campus Universitário de Sinop.

Nesta série, cientistas das mais diversas áreas do 
conhecimento, apresentam de forma simples, ilustrada 
e lúdica os conceitos necessários para que as crianças 
compreendam o mundo à sua volta, sob a luz do
 que a ciência tenha comprovado até o momento.

Entomologia é um dos grupos temáticos desta 
série e apresenta, às crianças, os insetos. Seus 
aspectos biológicos, sua relação com a saúde e com as
atividades econômicas, bem como a prevenção das 
diversas doenças transmitidas por essas criaturas são 
alguns dos temas tratados nos livros que compõem este 
grupo temático dentro da Série Pequenos Cientistas.

A Série Pequenos Cientistas utiliza os temas cientícos 
para permitir que as crianças pratiquem a leitura de 
textos informativos nos primeiros níveis da alfabetização. 
A repetição, o uso de palavras familiares e das legendas 
têm o propósito de auxiliá-las, promovendo a associação
do texto com as imagens.

Editora

As palavras sublinhadas no texto estão no glossário
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Quem são?
São pequenos animais chamados insetos. Quando adultos são capazes de voar, têm três pares de pernas e um par de 

antenas.
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Os percevejos fazem parte 
de uma ordem chamada 
Hemiptera.

Os Hemiptera são insetos 
muito interessantes e 
r e c e b e m  e s s e  n o m e 
porque suas asas têm uma 
p a r t e  d u r a  e  o u t r a 
membranosa.

Parte
dura

Parte
membranosa 2



Nem todo 

percevejo é 

vilão

Mas alguns 
causam 

problemas

PPP

PPP

Turma 

do bem

Turma 

do mal
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Os mais conhecidos...

BARBEIRO

MARIA-FEDIDA

PERCEVEJO-DA-CAMA
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Como 
eles 

nascem?
5



fa
se

s

Tudo começa com a fêmea botando os ovos

nos mais diversos locais

Os ovos podem ser 
colocados juntos uns aos 
outros ou separados.

ovo

Algumas espécies põem os ovos nas 

costas dos machos, que carregam             

           os ovos até o nascimento 

                  (eclosão) de uma 

                    pequena ninfa.

ninfa adulto
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Quando está pronta, a 
ninfa eclode (quebra a 

casca e sai) do ovo

O ovo serve de abrigo e contém tudo o que 
o embrião precisa para se desenvolver
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?Ninfa
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Após a ninfa sair do 
ovo, ela começa a 

sofrer algumas 
mudanças na forma do 
corpo a cada vez que 

se desenvolve.

1º
ínstar

2ºínstar

3º
ínstar

4º
ínstar5º

ínstar

Geralmente mudam a 
forma do corpo 5 vezes 
até se tornarem adultos 
e cada uma destas fases 

é chamada ínstar.

Toda vez que ocorre uma 
mudança no desenvolvimento 

desse inseto, essa ninfa descarta 
o corpo velho, que se chama 

exúvia.

10



C
o
m

o
 e

le
s 

sã
o
?

Adulto11



Têm 3 pares de pernas

Têm o corpo dividido 
em 3 partes: cabeça, 

tórax e abdome

O aparelho bucal (boca) é 
chamado de rostro 

(parece um canudo), que 
é por onde eles 

“chupam” o alimento.

Esta é a única fase em 
que estes insetos voam
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Onde eles vivem?

Estes insetos são mesmo 

incríveis e podem ser 

encontrados em 

praticamente todos os 

lugares
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Na água
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Em ambiente semiaquático
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Na terra

16



O que eles comem?

17



Isto depende de que tipo de 
percevejo estamos falando. 
Cada grupo se alimenta de 

forma diferente. Vamos 
conhecer os alimentos 

principais destes insetos? 
Venha comigo!
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Seiva de plantas

PPP

Mancha nas 

folhas

Dano em frutos 

(perfuram e auxiliam 

na podridão dos 

frutos)

Atacam as raízes 
sugando a seiva

Causam ainda:

Danos em pastagens

Danos em grãos, como a 

soja, milho e outros.
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OUTROS ANIMAIS
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Alguns percevejos se 
alimentam de outros 

insetos, principalmente
de lagartas.

PPP
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SANGUE

PPP

Em algumas espécies, as fêmeas 
grávidas precisam se alimentar 

de sangue, pois isso ajuda no 
desenvolvimento dos lhotes.

Ao sugar o sangue, ela
pode transmi�r doenças21
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Qual a importância 
desses bichinhos?

22



Na agricultura

PPP

Pragas

São chamados de 
pragas os percevejos 
que se alimentam de 
plantas e estragam as 
lavouras, pomares e 

pastagens.
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SUPER
PERCEVEJO

PPP

Na agricultura

Insetos predadores

Eles combatem as pragas, se 
alimentando delas. São verdadeiros 

heróis, mantendo o equilíbrio na 
natureza.

Eles são os responsáveis 
pelo controle de pragas 
em algumas fazendas, 

reduzindo o uso de 
inseticidas.

24



Controle
Biológico X

No controle biológico o fazendeiro não 
precisa utilizar inseticida, produzindo 

um alimento mais saudável para nós e 
sem poluir o meio ambiente.

25



Controle
químico

26



Na saúde

PPP

Alguns percevejos podem nos 
deixar doentes quando nos picam. 

É o caso do barbeiro, que transmite 
uma doença grave chamada de 

doença de Chagas.

27



Na saúde

PPP

Percevejo 
da cama

Estes insetos se 
escondem nas camas 

e nos colchões e 
picam as pessoas por 

todo o corpo.

Podem ser perigosos 
caso a pessoa seja 
alérgica à picada 

deste inseto.

28



Se quer saber mais sobre 
esses insetos fascinantes: 

estude, leia e pergunte a um 
entomologista.
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Material consultado
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30



Glossário
PPP

PPP

Doença de Chagas – é uma doença causada por um 
protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que é veiculado 
pelo barbeiro.

Barbeiros – nesse caso, cuja abordagem é entomológica, 
parasitológica, epidemiológica ou de saúde pública, esse 
é o nome popular dos insetos da família Reduviidae, que 
se alimentam de sangue, geralmente na região da face do 
ser humano.

Alérgicas – pessoas que são muito sensíveis a alguma 
coisa, ou seja, seu corpo apresenta reações exageradas a 
contra determinados agentes.
 

Controle biológico - é um método u�lizado para controlar 
pragas agrícolas ou florestais usando outros organismos, 
como insetos ou fungos.

Embrião – corresponde à fase inicial do desenvolvimento 
de um organismo.

Eclosão – sinônimo de nascimento em animais que são 
ovíparos (são aqueles cujo embrião se desenvolve dentro 
de um ovo em ambiente externo, sem ligação com o corpo 
da mãe.). Possuem fase de ovo.

Marias-fedidas – nesse caso, cuja abordagem é 
entomológica e agrícola, esse é o nome popular dado aos 
insetos da família Pentatomidae, que exalam odor 
desagradável quando importunados.

Lagartas – é o nome dado a alguns insetos quando se 
encontram na fase larval e que fazem metamorfose 
completa (holometabólicos).

Hemiptera – é o nome da ordem a qual pertencem os 
percevejos, as cigarrinhas e a mosca-branca.

Inse�cidas – são produtos químicos ou naturais 
u�lizados para evitar que ocorram ataques dos insetos-
pragas nas plantações.

Insetos predadores - São aqueles que matam e se 
alimentam de outros insetos ou até mesmo de outros 
animais.

Ínstar – as divisões da fase imatura (jovem).

Exúvia – nome dado ao exoesqueleto de material 
qui�noso dos insetos, que é eliminado toda vez que ele 
cresce. Esse processo de mudança corporal que ocorre 
por consequência do crescimento recebe o nome de 
muda ou ecdise.

31



PPP

PPP

Membranosa – é um �po de asa de espessura fina, é frágil e geralmente transparente. Essa asa nos lembra um 
material plás�co fino e transparente.

Ninfas – nome dado à fase jovem do ciclo de vida dos insetos hemimetabólicos (que possuem metamorfose 
parcial). A fase de ninfa ocorre entre a fase de ovo e a fase adulta). Nos percevejos, a fase de ninfa possui cinco 
subdivisões chamadas ínstares.

Pragas – neste caso, se refere a insetos, que atacam e danificam as plantações.

Rostro – nome dado ao aparelho bucal dos insetos, que possui forma tubular, semelhante a um canudo.

Seiva – é um cons�tuinte líquido que possibilita a mobilização de água, nutrientes, hormônios, oxigênio e gás 
carbônico pelo corpo das plantas vasculares.

Semiaquá�co - neste caso, se refere ao inseto que vive tanto do habitat terrestre quanto no aquá�co.

Percevejos – nome popular dado aos insetos da ordem Hemiptera, subordem Heteroptera.

Percevejos-da-cama – nesse caso, cuja abordagem é entomológica, parasitológica, epidemiológica ou de saúde 
pública, esse é um nome popular que é dado aos insetos da família Cimicidae que se alimentam de sangue e são 
comumente encontrados escondidos em colchões e atacam os seres humanos.

Podridão – se refere à podridão de frutos e ocorre por consequência do ataque dos insetos que, devido a ação 
enzimá�ca do seu conteúdo salivar ou da fixação de microrganismos, leva as partes afetadas a se tornarem 
inviáveis para o consumo.
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popularizar a ciência, estreitando os 
laços da Universidade Pública com a 
sociedade brasileira.
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SÉRIE PEQUENOS CIENTISTAS
- ENTOMOLOGIA -

Vista o seu jaleco, pegue a sua lupa e venha 
conhecer o mundo da ciência. Dessa vez 
vamos aprender sobre outro importante 
grupo de insetos: os percevejos.

Você sabe o que é um entomologista? 

É um cientista que estuda os insetos. Eles sabem 
tudo sobre esses bichinhos. Que tal descobrir esse 

mundo e ser um entomologista também?

Campus Sinop

UFMT

PROCEV


