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Olá pessoal! Eu sou a 
Filó, e vou apresentar 
para vocês um grupo 
de insetos chamado 
Trichoptera. Vocês já 
ouviram falar deles?



Eles são pequenos animais que passam uma parte do 
seu ciclo de vida dentro da água e outra no ambiente 
terrestre, por isso, eles são conhecidos como insetos 
aquáticos.

Os Trichoptera habitam a Terra há muito mais tempo 
que os seres humanos. Fósseis desses 
animais indicam que eles já estavam 
aqui na Terra no Triássico! Nossa...  
isso era na época dos dinossauros!!!



A maioria das espécies de Trichoptera 
constrói sua própria moradia durante 
o estágio larval, que se desenvolve no 
ambiente aquático. Essa habilidade é uma 
característica marcante desses insetos e, 
por isso, eles são conhecidos como joão-
pedreiro. As larvas utilizam diferentes 
tipos de materiais para construirem suas 
casas: pedaços de raízes, folhas, grãos-
de-areia e também algas. E sabe o que é 
mais incrível??? As casas têm formatos 
e tamanhos diferentes, um trabalho de 
verdadeiros arquitetos!

Os Trichoptera dividem-se em várias 
famílias e, muitas vezes, estas podem 
ser reconhecidas pelas características 
de suas casas. Eu pertenço à família 
Calamoceratidae – e a partir de agora 
vou contar para vocês a nossa história... 

casa de 
raízes

casa de 
folhas



casa de 
algas

casa de  
grãos-de-areia

casa de  
grãos-de-

areia

casa de  
grãos-de-areia



Nasci em 
um pequeno 
igarapé sombreado 
por uma linda 
floresta. Mas eu não 
era filha única; junto 
comigo nasceram diversos 
irmãozinhos... Éramos uma 
família bem grande!!!





Nós saímos de minúsculos ovos que 
foram colocados dentro da água 
pela nossa mãe. Ela procurou locais 
bem protegidos, entre folhas ou 
raízes, para que crescêssemos  
em segurança. 

Além disso, antes de nos colocar 
no mundo, ela envolveu os ovos em 
uma proteção adicional, parecida 
com uma gelatina transparente, 
antes de colocá-los dentro da água.   





Após alguns dias dentro dos 
ovos, crescemos tanto que 
ficamos muito apertados! Então, 
percebemos que havia chegado o 
momento de conhecer e explorar 
o mundo que nos aguardava do 
lado de fora.





Apesar de todos os cuidados 
de nossa mãe, nem todos os 
meus irmãozinhos conseguiram 
sobreviver... Alguns nem mesmo 
chegaram a sair dos ovos. É que nós 
servimos de alimento para diversos 
animais, como por exemplo, outros 
insetos que vivem na água.





Quando ficamos maiores, os peixes e as tartarugas também podem nos 
predar. Por esse motivo, somos considerados muito importantes na 
cadeia-alimentar, pois outros animais dependem da nossa existência 
para crescer e viver. É graças a essas interações que o equilíbrio na 
natureza é mantido!!!



Ao sairmos dos ovos, nosso corpo é mole e frágil, e 
para escapar de todos os perigos que existem embaixo 
da água desenvolvemos uma estratégia: recolhemos 
pequenas partículas que ficaram grudadas na massa 

gelatinosa (a que protegeu nossos ovos) para 
construir um abrigo provisório. Mas esse 
abrigo só será eficiente enquanto  
formos pequenos.



Depois que construímos nosso abrigo provisório, 
passamos a ter uma única preocupação: comer. 
Enquanto somos bem jovens, nos alimentamos 
de pequenas algas que vivem nos igarapés. É um 
alimento fácil de encontrar e rico em energia, o 
que nos ajuda a crescer.



Conforme vamos crescendo, precisamos construir 
nossa casinha permanente. A nossa família é 
conhecida por construir casas com folhas que 
encontramos no fundo do igarapé. Recortamos 
essas folhas e depois juntamos e colamos os 
pedaços com uma cola que nós mesmos 
produzimos, assim, nosso abrigo fica  
forte e seguro. 



Como nós utilizamos 
as folhas para construir 
nossas casinhas, a nossa 
sobrevivência depende das 
plantas que ficam nas margens 
dos igarapés onde moramos. 

Essas plantas das margens recebem 
o nome de vegetação ou mata ripária, 
e ela é importante não só para a minha 
família, mas também para a sobrevivência de 
todos os organismos que vivem na água.



Mas, você sabia que além de abrigo, essas folhas da 
vegetação ripária também nos fornecem alimentos?!

Ao cair na água, as folhas começam a ser colonizadas 
por minúsculos organismos, como os fungos e as 
bactérias, que enriquecem o seu conteúdo nutricional. 
Por esse motivo, essas folhas são excelentes fontes de 
alimento quando ficamos maiores.



Por nossa habilidade em cortar 
e nos alimentar das folhas somos 
conhecidos como fragmentadores. 
E, por isso, participamos de um 
importante processo ecológico 
chamado decomposição. Você sabe o 
que é isso? Vou te explicar!



Decomposição é o processo pelo qual toda a matéria 
orgânica que existe na natureza (por exemplo, folhas, 
troncos e animais mortos) é transformada em 
pequenos pedaços para ser devolvida ao ambiente em 
uma forma mais simples. Assim, essa matéria pode 
ser reutilizada por outros seres vivos, permitindo a 
sobrevivência deles. 

Nós não somos os únicos animais que participam desse 
processo.... Mas, nos locais em que moramos, temos 
um papel essencial, pois somos um dos principais 
fragmentadores das folhas caídas nos igarapés.



Como vocês podem ver, nós somos muito importantes para a vida na 
água. Mas a nossa sobrevivência só será possível se a vegetação das 
margens dos rios e igarapés for mantida, pois nossa família não sobrevive 
em locais onde houve desmatamento. Então pessoal, é essencial que todos 
os seres humanos compreendam que a retirada da vegetação ripária 
deve ser evitada!



Nossa família (Calamoceratidae), assim como os 
outros insetos, passa por uma série de transformações 
corporais ao longo da vida.

É mais ou menos parecido com o que acontece com o 
ser humano, que vai ficando diferente conforme fica 
mais velho, só que nos insetos essas transformações 
recebem o nome de metamorfose. Você já ouviu falar 
da lagarta que virou borboleta? É exatamente isso!!!

ovo

lagarta

pupa

adulto



Entre os insetos existem dois 
tipos de metamorfose: a 
incompleta e a completa.



Na metamorfose incompleta, os insetos passam por três estágios e são 
classificados como hemimetábolos.

Na metamorfose completa, os insetos passam por quatro estágios e são 
classificados como holometábolos, igual a minha família.
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Ao longo do estágio larval passamos por 
mudanças pequenas, mas ao chegarmos 
ao fim desse estágio, começamos a nos 
preparar para a nossa primeira grande 
mudança. Nós colamos nossa casa em 
algum local bem seguro e, em seguida, 
fechamos sua entrada com a cola que 
produzimos. Nessa fase, precisamos 
ficar bem protegidos, pois nosso corpo 
passará por muitas mudanças para nos 
transformarmos em pupa.



Durante o estágio de pupa, 
nós não nos alimentamos 
e praticamente não nos 
movimentamos. Apenas 
ficamos bem quietinhos dentro 
da nossa casa... é como se 
ficássemos apenas dormindo!!! 
Nesse período, todo cuidado 
é pouco, pois estamos 
frequentemente correndo o 
risco da nossa casinha ser 
destruída pelos animais que 
estão procurando folhas  
para comer.



É incrível como o nosso corpo vai 
ficando diferente conforme os dias 
passam... São muitas mudanças, 
e cada vez nos parecemos menos 
com a larvinha que saiu do ovo. 
É durante o estágio de pupa que 
vão surgindo as características dos 
nossos pais, como por exemplo, 
as duas antenas bem longas e os 
estojos alares que darão origem aos 
dois pares de asas. 



E falando em asa, você sabia que as nossas 
asas são diferentes? Elas são cobertas por 
milhares de cerdas especiais!!! Estas são 
estruturas parecidas com os pelos dos 
mamíferos, mas nos insetos elas recebem 
esse nome diferenciado. Essas cerdas têm 
uma função muito importante: ajudar a 
repelir a água do nosso corpo, impedindo 
que fiquemos completamente molhados. 



Ao final do estágio de pupa, nos preparamos para 
a nossa segunda grande mudança... É praticamente 
um desafio que temos que enfrentar, pois precisamos 
abandonar a nossa casa de folhas e nadar até a 
superfície da água. Mas esse trajeto é cheio de perigos, 
pois sem nosso abrigo, nos tornamos presas fáceis para 
muitos predadores.... Por isso, precisamos ser bem 
rápidos!!!





Depois de vencermos 
todos os perigos 
embaixo da água, 
chegamos à superfície 
para o momento da 
nossa última ecdise. 
Mas afinal, você sabe 
o que é isso? Eu vou te 
explicar... 

Exúvia



O nosso corpo é revestido por 
uma armadura muito resistente, 
que chamamos de exoesqueleto. 
Como ele é muito duro, nós só 
conseguimos crescer quando 
trocamos esse exoesqueleto, pois o 
nosso corpo vai ficando apertado 
dentro dele. É diferente do ser 
humano que possui o esqueleto 
dentro do corpo. É esse processo 
de troca que é chamado de ecdise, 
e o exoesqueleto abandonado 
recebe o nome de exúvia.



Assim que abandonamos a água, somos muito frágeis 
e não conseguimos voar direito... é que as nossas asas 
estavam muito encolhidas, e o nosso novo exoesqueleto 
precisa de um tempo para endurecer. Então, 
procuramos um local bem seguro entre a vegetação 
ripária e ficamos lá até que o nosso exoesqueleto 
se torne mais forte e as nossas asas fiquem 
completamente esticadas, prontas para voar. 

O ambiente terrestre também é cheio de perigos. 
Existem muitos animais que são nossos predadores, 
como por exemplo, os pássaros e os morcegos, e é por 
isso que precisamos nos proteger.





Depois desse período, finalmente 
estamos prontos para voar!!! Nessa 
fase somos muito parecidos com 
pequenas mariposas, e muitas 
pessoas acabam nos confundindo. 
Mas é fácil nos diferenciar porque 
nós não temos a espirotromba, que 
está presente nas mariposas. 



espirotromba

Mariposa Trichoptera



No estágio adulto temos uma importante missão: a reprodução. Precisamos 
encontrar um parceiro para darmos continuidade à nossa família. 

Então, em um lindo fim de tarde, marcamos um grande encontro!!! É 
nesse momento que os casais se formam para então reiniciarmos nosso ciclo 
de vida.
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