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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.

As palavras sublinhadas no texto estão no glossário
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Quem são?
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Eles fazem parte da família 
chamada Culicidae.

Os insetos desta família 
r e c e b e r a m  o s  n o m e s 
populares de mosquitos ou 
pernilongos.

Pequenos animais chamados 
insetos. Quando adultos são 
capazes de voar, têm três 
pares de pernas e um par de 
antenas.
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Família
Culicidae

Anopheles

Culex

Aedes

Possui 34
gêneros

Mais de
3.000 

espécies

3 gêneros mais importantes

Quais são os principais mosquitos do Brasil?

3



BRASIL?
Onde eles são encontrados no

Estão  por todo o territóriodisseminados
4



Como eles são?

Larva
5



CABEÇA

TÓRAX

ABDOME

Sifão respiratório

Corpo dividido em 3 partes

Como ela se movimenta?
fazendo contorções de "vai e vem" no corpo

Vem para a
superfície para
respirar e fica 

com a ponta do
sifão para fora 

da água
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Como eles são?

Pupa
7



Esta é a fase do casulo.

Ocorre ainda na água.

O corpo parece uma vírgula.

Movimenta-se menos que a larva.

8



Como eles são?

Adulto9



29,43 mm
2 a 10
mm

Medem de

Macho Fêmea

Como saber se são machos ou fêmeas?

ANTENAS
Longas e com plumas Longas e com pelos

Seu corpo
é

FINO
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O que eles
comem?
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Se alimenta de
microrganismos e
matéria orgânica

Não se alimenta Se alimenta
principalmente de 
néctar e soluções

açucaradas

Pupa Larva Adulto

É verdade que os mosquitos
se alimentam de sangue? 

Sim, as fêmeas, quando estão grávidas, 
precisam se alimentar de sangue para 
ajudar na formação dos lhotes.
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Como 
eles 

nascem?
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Larva Pupa

Ovos

Mosquito
adulto

Ciclo de vida

Os ovos eclodem
geralmente com 48 h

ou até alguns dias
após serem colocados 

Uma pequena
larva faminta sai

do ovo e se alimenta
de microrganismos e

matéria orgânica
encontrada na água

Duração da fase
de ovo depende da

temperatura. Em 
períodos frios é mais

demorada

A larva cresce
e muda o corpo 4 
vezes. A cada vez 

ela libera uma casca,
que é o seu corpo velho

e pequeno.

Se estiver tudo
favorável, a 

fase larval dura
de 7 a 14 dias.

Após alguns
dias o inseto

adulto sai do casulo.

m
et

am
or

fo
se
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O sov

Vivem em locais 
próximos ou até na água
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Do lado de fora de nossas casas

17



E do lado de dentro?Larva
Onde tiv

er á
gua parada

18



Mosquito adulto
dona

o
V

or

p

ía
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Essa é a fase mais difícil de controlar
20



Quanto tempo
eles vivem?

Fêmea
Uma única
fêmea pode
originar até
1500 mosquitos

Larva

Adulto

Ciclo

Fase Larval

Geralmente
dura de 8
a 10 dias

Fase Adulta

Geralmente
dura de 8
a 10 dias

Ciclo de vida

Desde a fase de
ovo até a morte
como adulto, o
ciclo dura 45 dias
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Quem são seus predadores?

Peixes

PássarosAranhas

Além de alguns outros insetos
22



Mosquitos de maior importância 
para a saúde pública

23

A espécie Aedes aegyp� pode carregar 
diversos microrganismos que causam 

doenças, como: o protozoário causador da 
malária, doenças verminióticas e aquelas 
causadas pelos vírus da dengue, da febre 
amarela, da Zika e da Chikungunya em 

seres humanos



DE ONDE ELE VEIO?

EGITO

A primeira vez que ele foi encontrado no 
Brasil foi há muito tempo, no nal do

século XIX, em Curitiba - PR.
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Como eles 
chegaram aqui?
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Os mosquitos podem se dispersar, 
ou seja, ir de um lugar ao outro, e
eles podem fazer isso de duas 
formas: 

ATIVA OU PASSIVA

26



Dispersão 

A forma ativa ocorre na 
fase adulta, em que os 

mosquitos usam suas asas 
para voar.

Eles não conseguem 
voar longas distâncias, 

geralmente voam cerca de 
30 metros de onde 

nasceram.

Ativa

27



Dispersão 
Passiva!

Foi assim que ele 
chegou e se espalhou

pelo Brasil

As larvas dos mosquitos são 
transportadas com as cargas 
por rodovias, ferrovias e até 
mesmo pelo ar e pela água.

Ferrovias
Aviões

Barcos

Rodovias
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Quais são as principais doenças 
associadas aos mosquitos no Brasil?

Dengue

Febre
Amarela

Febre
Chikungunya

Zika

Malária

29



Só o Aedes aegyp� 
dissemina essas
doenças?

Não. Existem outras espécies, 
incluindo os gêneros Culex e Anopheles.

No caso da dengue, existe também o 
Aedes albopictus, que vive em 

ambientes silvestres

Aedes aegyp� é sinantrópico, pois gosta de viver perto dos seres humanos

Os parques e florestas são o habitat do Aedes albopictus
30



Quando eles preferem voar?

Amanhecer Entardecer

Horários de maior atividade dos mosquitos

No período chuvoso 
(alta umidade e 

temperatura)

!
Deixe as portas e janelas fechadas 

nestes horários.

e
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Como combatê-los?
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Eliminar os potenciais focos
de ÁGUA PARADA

Limpar os drenos 
das geladeiras e

ares-condicionados

Limpar as vasilhas
de água dos bichinhos

de estimação

Cobrir caixas d’água

Recolher tudo o que possa
acumular água

Limpar as calhas

Substituir a água dos pratinhos das plantas por areia ou terra
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Utilizar
repelente

Em períodos
de maior 

ocorrência
pode auxiliar

Algumas
pessoas podem

apresentar
alergia

Procure
recomendação

de um
profissional
de saúde

34



AGORA 
A MAIS 

IMPORTANTE
forma de
combater o
mosquito
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Conscientização

Biologia

M
o
sq

u
ito

s

Dengue

Vamos ensinar mais pessoas 
a combater esse mosquito? 36



Vamos 
ensinar?
Agora você será o professor
na sua casa e no seu bairro.

Conte pra todo mundo
Fale sobre o que você aprendeu 
nesse livro para todos na sua casa
e no seu bairro.

Mostre como se faz
Mostre para as pessoas na
sua casa e no seu bairro o 
que fazer para acabar com o 
mosquito.

Coloque na agenda
Escolha um dia da semana,
junto com sua família, para
ser o Dia D de combate ao
mosquito em sua casa.
.

Acabe com o mosquito
Junto com a sua liga, percorra o
seu bairro e acabe com os focos
do mosquito.

Monte sua liga
Reúna os seus amigos e
monte a liga de combate
ao mosquito no seu bairro.

Agenda

37



Veja como é simples
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Casulo
Nome popular dado à pupa.

Conscientização
Informar-se, passar a saber ou fazer com 
que alguém passe a saber.

Culicidae
Família a qual pertencem os mosquitos dos 
gêneros Aedes, Anopheles e Culex.

Metamorfose
mudança que acontece no corpo ou na 
forma de vida dos insetos.

Dispersão
Quando uma espécie passa a habitar um 
novo local.

Doenças verminióticas
Doenças causadas por vermes.

Dreno
Local onde fica armazenada a água que sai 
de um equipamento.

Espécies

Reino - Filo - Classe - Ordem - Família - Gênero - Espécie

Uma das divisões na escala zoológica
Gênero

Reino - Filo - Classe - Ordem - Família - Gênero - Espécie

Uma das divisões na escala zoológica

Faminta
Com muita fome.

Disseminado
Espalhado.

Microrganismos
Pequenos seres vivos que só podem ser 
vistos com o auxílio de um microscópio.

Solução açucarada produzida pelas plantas 
que alguns insetos u�lizam como alimento

Sinantrópicos
Seres que gostam de viver próximos aos 
humanos.

Vírus
Microrganismos que se reproduzem dentro 
do nosso corpo causando doenças.

Sifão respiratório
Estrutura que a larva coloca para fora da 
água para respirar. Repelente

Produto que passamos na pele para que os 
mosquitos não se aproximem.

Pernilongos
Um dos nomes populares dados aos 
mosquitos com as pernas longas.

Malária
Doença grave causada por um protozoário 
do gênero Plasmodium.

Matéria orgânica
Restos de seres vivos, incluindo plantas ou 
animais.

Néctar

40
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Conheça as outras 
obras do MT Ciência
Série Livros

1. Parasitologia Aplicada aos Animais de 
Produção
2. Espécies arbóreas da estação ecológica Rio 
Ronuro
3. Entre saberes e experiências: uma coletânea 
de práticas pedagógicas de uma escola pública
4. Administração de medicamentos pela via 
parenteral
5. Vitrine tecnológica agrícola: culturas anuais na 
recuperação de pastagens
6. Ética na pesquisa com seres humanos: 
orientações e procedimentos para aprovação de 
projetos

2. Moscas e mutucas de importância em Parasitologia 
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Série Acadêmica

6. Grácos, tabelas e operações básicas em bioestatística 
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12. Validação de método analítico aplicado às ciências 
farmacêuticas

5. Uso básico do PowerPoint para montagem de apresentações

11. Simplicando a microbiologia: Manual de aula prática

7. Cálculos farmacêuticos aplicados à Medicina Veterinária
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uso como isca na atividade de pesca esportiva

2. Introdução à Cosmetologia

4. Formigas cortadeiras no Mato Grosso: 
Orientações técnicas para o controle

Série Pequenos Cientistas

Entomologia
1. Mosquitos
2. Entomologia em versos



 O MT Ciência é um programa de 
extensão da Universidade Federal de 
Mato Grosso. 

 Resultado da união de esforços 
de professores, técnicos e alunos do 
campus Sinop e de outras instituições, 
a  m i s s ã o  d e s t e  p r o g r a m a  é 
popularizar a ciência, estreitando os 
laços da Universidade Pública com a 
sociedade brasileira.

Acesse o nosso site





SÉRIE PEQUENOS CIENTISTAS
- ENTOMOLOGIA -

Vista o seu jaleco, pegue a sua lupa e 
venha conhecer o mundo da ciência. 
Dessa vez vamos aprender sobre um 
inseto muito importante: os mosquitos.

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


