Custódio Coimbra

SUZETE E

uma

participante do estudo:
objetivo é mudar
percepção sobre espécie

próprias para correr, tornam-na um dos
mais rápidos insetos terrestres. O instinto de defesa abrange até a criação dos
filhotes — os ovos, como foi mencionado, ficam dentro de uma cápsula de
cálcio, que, embora seja penetrada pela
vespa, é suficiente para protegê-la de
uma série de outras espécies.
Desprezada pelo homem, a barata
apetece ao paladar de aranhas, lacraias, sapos, escorpiões e pássaros.
Tem, portanto, um papel inegável na
cadeia alimentar.
Mais amplo é o cardápio das próprias baratas. A impressão é de que
qualquer objeto pode lhes servir de alimento. As espécies silvestres preferem
raízes de plantas e fungos; as urbanas,
plástico, isopor, madeira, materiais de
fossas. Eventualmente podem apelar
para o canibalismo, quando a dieta tradicional é escassa ou sua colônia é in-

BARATA DA família Blatellidae
vadida. A contaminação de alimentos
com uma secreção, aliás, é uma das formas de a espécie marcar território.
A demarcação de seu espaço, a dieta e
os locais por onde transita mostram por
que a barata não é um modelo de higiene. Seu habitat conta com inúmeros micro-organismos patogênicos, transmissores de doenças que vão da gastroenterite
ao herpes. Ainda assim, menos de 40 das
4 mil espécies conhecidas podem ser
consideradas pragas urbanas.
Para quem quer estudar essa variedade, o Brasil é um palco privilegiado. Mil

espécies são vistas por aqui — entre
elas a Blaberus giganteus, nativa da
Amazônia, que atinge 10 centímetros
de comprimento. Mais comum é se deparar com a Blattella germanica, protagonista de uma disputa diplomática. Os
franceses dizem que a espécie é alemã;
estes, por sua vez, asseguram que o inseto foi descoberto na França. Por aqui,
ela é conhecida tanto como francesinha como por baratinha-alemã.
Curiosidades como esta serão abordadas nos novos vídeos do projeto, que
conta com financiamento da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Rio (Faperj). O
material será apresentado em visitas a escolas e no Espaço Ciência Viva, um galpão na Praça Saens Peña, na Tijuca.
— Procuramos desmistificá-la, mostrá-la como um inseto que faz parte da
cadeia ecológica, que tem papel inestimável por decompor matéria orgâni-

ca — ressalta Eizemberg. — É possível
mudar a percepção das pessoas.
E se alguém encontrá-la em casa?
— Aí é melhor pegar o chinelo. ■
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VÍDEO Veja um minidocumentário do
projeto sobre as baratas
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