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Como os micróbios governam o mundo
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“O leitor encontrará uma forma divertida de assimilar 
 um vasto manancial de detalhes impressionantes sobre essas  

pequenas maravilhas que habitam nosso mundo e nossos corpos.” 
Science

Com um humor tão grande quanto diminutos são seus personagens, 

Idan Ben-Barak mostra em Pequenas maravilhas que os micróbios, 

criaturas invisíveis a olho nu, estão por toda parte. Eles participam 

de muitos processos primordiais para nossa existência e formam um 

dos mais complexos grupos de seres vivos. 

Vivos? Talvez não. Uma das mais instigantes perguntas da história 

da biologia é: afinal, um microrganismo é algo dotado ou não de 

vida? Um vírus, que se reproduz usando material genético de outras 

células, pode ser considerado vivente? 

Isso não significa que eles não tenham atividade. De causadores de 

doenças a fabricantes de vinho e cerveja; de criadores de medica-

mentos como a penicilina a métodos em estudo para a cura do cân-

cer; de processos para degradação de lixo à produção eficiente de 

alimentos, os micróbios são tão primordiais quanto o ar que respira-

mos – e que muitos deles, anaeróbios, não respiram.

A escrita refinada do autor torna apaixonante um livro cheio de gos-

ma, sexo bizarro entre irmãos, canibalismo, água imunda, tempera-

turas tão altas que matariam qualquer um (mas onde vivem alguns), 

indivíduos que explodem – calma, tudo envolvendo apenas vírus, 

bactérias, fungos e outros germes –, além de arrotos de ovelha, sa-

pos... e políticos. Isso para mostrar a participação dessas pequenas 

maravilhas na fantástica equação do funcionamento da natureza.
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“Uma arrebatadora viagem 
pelo mundo dos micróbios.”

New Scientist

“O autor escreve com energia, 
entusiasmo e humor sobre criaturas 

que a maioria de nós considera 
simplesmente assustadoras

 e dignas de execução em massa
 à base de sabonete antisséptico.”

Publishers Weekly


