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As baratas vão dominar o mundo?!?! 
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“Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos 

intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num 

inseto monstruoso.” Frase do livro A metamorfose, de Franz Kafka. 

Gregor Samsa é o protagonista do livro A metamorfose (Fig. 1) do escritor 

tcheco Franz Kafka (1883 - 1924). Nesse livro, Gregor se transforma em um inseto 

monstruoso e, a partir daí, seu destino se torna repugnante. Porém, ao longo da 

narrativa não fica claro qual seria o inseto ao qual Gregor tinha se transformado. No 

entanto, foi uma barata que ficou no imaginário da maior parte dos leitores. Não 

poderia ser diferente, pois, para a grande maioria, não existe animal tão repugnante 

quanto a coitada da barata. Por fazer parte do nosso imaginário, todos já devem ter 

ouvido diversas histórias que envolvem as baratas. Que elas são resistentes a bombas 

nucleares, que podem viver por dias sem a cabeça, que existe barata branca, que encontrar baratas durante 

a luz do dia não é um bom sinal etc. Será que essas histórias são verdadeiras? Se são, quais são os fundamentos 

biológicos? Então, como dizia em um programa infantil da década de 1980, “senta que lá vem história!!!” 

Primeiramente, devemos ter em mente que as baratas são insetos 

classificados na ordem Blattodea e que existem diversas espécies. Na 

verdade, são cerca de 4 mil espécies descritas e muitas delas são até 

bonitinhas. Elas podem ser encontradas em quase todas as regiões do 

planeta, menos nas calotas polares. Por esse motivo, são consideradas 

animais que possuem uma distribuição cosmopolita. Então, se quiser fugir 

delas é bom ter um casaco bem quentinho!!! Não pense que todas são 

repugnantes, existe uma espécie de barata (Lucihormetica luckae) que 

produz luz (Fig. 2) – bioluminescência – como os besouros chamados de 

vagalumes. Você já imaginou isso?!?! Já as baratas domésticas, ou seja, que 

encontramos em nossas residências, essas sim, são muito nojentas mesmo. Elas são, geralmente, de duas 

espécies. Temos a famigerada barata voadora ou barata de esgoto (Periplaneta americana) e a pequena barata 

de cozinha (Blatella germanica) (Fig. 3). Elas são consideradas espécies sinantrópicas, pois se beneficiam das 

condições, disponibilidade de alimento e moradia, criadas pela atividade humana no processo de urbanização. 

Em uma descoberta recente, mas que muitos estudiosos já 

desconfiavam desde muito tempo, os entomólogos – cientistas que 

estudam os insetos – comprovaram, com evidencias genéticas, que 

esses insetos possuem uma relação de parentesco com os cupins. Por 

esse motivo, atualmente, os cupins e as térmitas foram classificados na 

ordem Blattodea juntamente com as baratas. É isso mesmo!!! As 

baratas são parentes próximos dos cupins, e eles não passam de baratas 

socializadas. Interessante, não é? 

  

Fig. 3 - Comparativo de tamanho entre as duas 
espécies domésticas mais comuns de barata. 

Fig. 1 - Charge sobre o livro A 
metamorfose de Franz Kafka. 

Fig. 2 - Barata que brilha no escuro (Foto: 
Peter Vršanský, Academia de Ciências da 
Eslováquia) 



O naturalista americano Edwin Way Teale (1899 – 1980) escreveu em uma de suas obras que “se um 

inventor passasse noites tratando de criar um bicho indestrutível, custaria muito para sobrepujar a barata”. 

Mas será que é verdade a história que as baratas são resistentes até mesmo a bombas nucleares? Na verdade, 

essa história é um mito que surgiu na década de 1960 em relatos, não comprovados, que diziam que elas 

teriam sobrevivido às bombas de Hiroshima e Nagasaki (Japão). Realmente, elas são muito resistentes, até 

sobrevivem por dias sem a cabeça – ficou curioso, não é? Daqui a pouco eu explico isso melhor –, mas, em 

relação a radiação, existem outros seres que são mais resistentes, como é o caso de algumas bactérias, das 

moscas-das-frutas e certas algas. De qualquer forma, a resistência das baratas é muito grande. Elas podem 

sobreviver por semanas sem ingerir água ou se alimentar. Elas possuem uma grande 

reserva energética na forma de gordura. Isso é facilmente observável quando matamos 

uma barata. Sabe aquela gosma branca que sai dela? Então, na verdade aquilo tudo é 

corpo gorduroso, ou seja, reserva de energia. Em relação a sobreviver sem a cabeça, elas 

realmente conseguem essa façanha. Isso só é possível por causa da estrutura do seu corpo. 

Os insetos, possuem o corpo segmentado e apresentam em cada um de seus segmentos 

uma repetição de estruturas orgânicas essenciais (metâmeria), como gânglios nervosos e 

estruturas respiratórias (Fig. 4). Isso lhes dá a capacidade de sobreviver alguns dias sem 

suas cabeças. 

Por acaso você já viu ou ouviu falar em barata branca? Não se 

preocupe, não são baratas alienígenas, elas existem e são terráqueas. Na 

verdade, essa é uma condição temporária, pois é resultado do processo de 

crescimento desses insetos, ele é chamado de muda ou ecdise e ocorre em 

todos os artrópodes (Fig. 5). Por eles possuírem o seu esqueleto externo – 

exoesqueleto, aquela casquinha que faz “crack” quando matamos a barata 

– precisam trocá-lo para poder crescer. Nas primeiras horas, o novo 

esqueleto ainda é mole e por isso possui a cor branca. Ao endurecer ele é 

impregnado por uma substância que o deixa escuro. 

Baratas em plena luz do dia!!! Isso não é um bom sinal!! As baratas domésticas são insetos que 

possuem hábitos noturnos. Elas não dormem, mas se recolhem ao perceberem a luminosidade. Isso só é 

possível, pois elas possuem células sensíveis à luz no revestimento de seu corpo. Mesmo sem a cabeça elas 

pode encontrar e correr para locais escuros para se proteger. Caso você tenha o desgosto de encontrar uma 

barata à luz do dia na sua cozinha, fique alerta. Elas só saem durante o dia quando a sua população está muito 

grande e não tem mais locais para se esconderem. É melhor contratar um serviço de dedetização... 

Ah!! Só mais um detalhe. Da próxima vez que você tiver um encontro com uma barata doméstica, não 

fique preocupado em matá-la. Você não causará nenhum impacto ambiental ou algo desse tipo. Elas são 

pragas e não possuem qualquer papel ecológico. Já as que vivem na natureza são importantes, pois atuam na 

reciclagem de materiais orgânicos e, também, fazem parte das cadeias alimentares. As baratas domésticas 

podem transmitir diversas doenças. Para você ter uma ideia, esses insetos possuem o hábito de roer os lábios 

das pessoas para tentar comer algum resto de alimento e, assim, podem provocar uma erupção nos lábios da 

pessoa chamada herpes blattae. Durma com um barulho desses!!! Eu, se fosse você, não esqueceria de escovar 

os dentes antes de dormir. Fica a dica... 
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Fig. 5 - Barata passando pelo processo de 
muda. 

Fig. 4 - Ilustração de 
uma barata em vista 
ventral. 
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