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Euglena é uma microalga que desperta a atenção de Dudu não apenas por seu tamanho, pois
ele é apaixonado pelos seres do micromundo, mas também porque descobre que as microal‐
gas são muito importantes para a natureza e podem viver tanto em água doce quanto salgada.
Ele se interessa tanto que fica sabendo muito mais coisas sobre as algas a explica tudo com
muita graça e paixão.
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COLEÇÃO MICROFAMÍLIA | A ideia da coleção é informar às crianças de forma simples, didática e
divertida tudo sobre os micróbios: como vivem, o que comem e o papel que desempenham em nossa
vida cotidiana, por exemplo: na produção de alimentos, como iogurtes e queijos e na produção de re‐
médios, como os antibióticos. Será mostrado ainda como podem ser agentes de doenças como dengue
e gripe, por exemplo. Em cada um dos sete livros será apresentado um tipo desses microrganismos:
fungos, bactérias, microalgas, vírus, leveduras, protozoários e micróbios exóticos, todos integrantes da
Microfamília! As crianças compreenderão que os micróbios podem ser encontrados em vários ambien‐
tes: nos animais, na terra, no ar, nas águas, na boca e no corpo humano e nos próprios micróbios.

Para ler,
descobrir,
aprender
e se divertir!
[Fungos]

[Bactérias]

AUTORA | Alane Beatriz Vermelho é bióloga, professora e pesquisadora da UFRJ, onde coor‐
dena o laboratório de Proteases de Microrganismos do Instituto de Microbiologia Prof. Paulo
Góes. Mestre e doutora em Ciências (Microbiologia) pela UFRJ.
ILUSTRADOR | João Müller Haddad é artista visual formado em Design pela PUC‐Rio e mestre
em Artes Visuais pela UDESC.
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