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Após um mergulho, austra reflete

sobre o oceano e se sente motivada

a compartilhar versos de fernando

pessoa 

Twinguim

Austra 
 @austra

“Ó mar salgado, quanto do teu sal. São lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos,

quantas mães choraram, Quantos filhos em vão rezaram! Quantas noivas ficaram por
casar. Para que fosses nosso, ó mar! (Fernando Pessoa)”



Bóris vÊ  a postagem e responde a amiga via chat do

twinguim por onde começam a conversar

Austra



Boris



Boris



Austra parte em busca

de alimento pensativa

Ué… O que tem além
do Estreito de Drake?

Autores:Autores:
Vinícius da Luz redígoloVinícius da Luz redígolo
Lúcia sanguino canteriLúcia sanguino canteri  



Você também vive naVocê também vive naVocê também vive na   

   criosfera?criosfera?criosfera?
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Curtido por Austra e outras pessoas               

Bóris  Feliz Dia das Mães!!!!!!!!                    

Bóris                    
Bóris posta uma foto de  dia das

mães, austra curte e começa a

trocar mensagens com ele pelo

Icegram



 Austra 
 @Austra 



 Austra 
 @Austra 



 Boris
 @Boris



Autores:Autores:
Vinícius da Luz redígoloVinícius da Luz redígolo
Lúcia sanguino canteriLúcia sanguino canteri  



Onde moram Austra e Bóris?

Bóris e Austra estão

conversando por mensagens

pelo Polarzap

 Oi, amiga....
 Oi, amiga....
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Austra manda a

localização pelo

GeloMaps.



Bóris traça a rota de Churchill (Canadá)

até a Cuverville Island (Antártica) e a

distância está em milhares de

quilômetros. levando um susto.





ué?????
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Austra e o sol da meia noite

Bóris e Austra estão

conversando por mensagens

pelo Polarzap

 E aí Bóris?...
E aí Bóris?...





Calma, pessoal, tem

pedra pra todo mundo

nessa praia!!! 

Essa pedra é

minha!!!!!

Não é não, ela é

minha!!!! 





Austra manda uma foto sua usando

óculos de sol com um lindo sol

brilhando.



Verão!!!
Ela mora tão longe assim que aqui

está escuro e lá claro? Agora eu

fiquei curioso para saber sobre essa

diferença.
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Mais um verão chegou, e

com ele as Andorinhas-do-

Ártico vêm também!



Será que minha amiga,

sônia, veio também? já

estou morrendo de

saudades!



Deixa eu apresentar para vocês a minha amiga sônia, ela é uma

andorinha-do-ártico! Nós só nos vemos durante o verão, quando ela

está aqui na antártica! no outono ela inicia sua viagem até o ártico

para aproveitar o verão DO HEMISFÉRIO norte!



Ela é muito esperta, então sempre aproveita o "clima quente" 

de cada uma das regiões polares! mas isso requer muito 

esforço dela todos anos. por isso, sua espécie possui a maior

migração de todo o nosso planeta!



oi sônia! Passei sim, como

foi a longa vigem?

Oi austra, quanto tempo!

passou bem o inverno?



Ah, foi cansativa como

sempre. estou morrendo de

fome!

Felizmente, nessa época do

ano tem bastante comida

para você, né?



Aliás, o que é isso na sua

perna?

Sim! pelo menos eu espero que

tenha mesmo, POIS preciso logo

me preparar para voltar!



Ah que legal! Mas por que?

Ah, isso é um protetor

solar. o bóris me pediu

para trazer pra você!

alguma coisa está acontecendo

com nosso planeta e o verão lá

no ártico foi mais quente 

do que o normal!



ai meu santo pinguim, 

será que isso vai afetar os

krill POR aqui?

eu não sei, mas ALGO ME DIZ

QUE ISSO É MUITO SÉRIO E

PRECISAMOS INVESTIGAR!



BEM, Acho que vou ligar para o

bóris para agradecer o presente

então! obrigada pombo correio...

quero dizer, sônia!

pombo não, andorinha! mas, de

nada amiga. vou ali comer um

pouco, depois nos falamos!



certo, já peguei meu celular. então ,vamos ligar

para o bóris. espero que ele esteja acordado!

soube que os ursos polares, apesar de não

hibernarem, dormem MUITO durante o inverno!



Alô? Quem está falando? aqui

quem fala é o bóris, o urso polar

mais famoso dO HEMISFÉRIO norte,

ou seja, do mundo também!

sim, AMIGA. aqui o verão foi bem

quente mesmo e o inverno está

muito frio também!

oi bóris, sou eu, austra! te liguei

para agradecer pelo protetor

solar, acho que vou precisar!



aliás austra, a sÔnia é uma das

poucas amigas em comum que nós

temos não é?

e a única que conhece nós dois

pessoalmente! as dádivas de

migrar todo ano para tão longe!

eu lembro que quando te encontrei

no animalbook, vi que você tinha

diversos amigos diferentes!



TENHO CURIOSIDADE DE CONHECER

SEUS OUTROS AMIGOS!

já sei o que podemos fazer! 

que tal se nós falássemos um

pouco sobre nossos amigos 

um para o outro?

achei uma ótima ideia! 

APOSTO que tem animais incríveis

por AÍ também!



e que tal se fizéssemos um

jogo, para tentar descobrir

algumas características

específicas deles?



perfeito! assim conheceremos

bem os amigos um do outro!

vamos começar?
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e então amigo, o que achou de

conhecer os animais aqui da

minha região? 

achei muito interessante, já quero

conhecer todos, mandei até

solicitação do animalbook!

espero que me aceitem!

vão aceitar sim! eu já falei muito

sobre você também! sobre nossa

web "animalzade"!



sim! as relações ecológicas 

são construídas nas comunidades

de acordo com as espécies 

que lá habitam!

já que os animais que habitam aí são

diferentes dos que habitam aqui,

acredito que as relações ecológicas

sejam bem diferentes também né?

agora também estou curioso para

saber como é a teia alimentar da

antártica, você pode me ajudar?



primeiro vamos definir o que é uma teia alimentar!

uma teia alimentar é um conjunto de  cadeias

alimentares ligadas entre si! essas teias descrevem as

relações ecológicas, ou seja, a relação que os

organismos têm euns com os outros, dentro de um

ambiente, que no nosso caso são as regiões polares!



por onde começamos?

essas teias alimentares sempre tem um organismo

chamado de produtor, que sempre são aqueles que

fazem fotossíntese, ou seja, que produzem o próprio

alimento! as plantas são um ótimo exemplo disso!



E O QUE MAIS PODEMOS DIZER SOBRE AS TEIAS ALIMENTARES?

o consumidor primário é aquele que se

alimenta do produtor. então

geralmente é um animal herbívoro!

os demais consumidores serão

organismos carnívoros ou onívoros,

que se alimentam dos consumidores

primários!



E QUEM SE ALIMENTA DOS CARNÍVOROS?

e ainda existe um último grupo, chamado de

decompositores. esses organismos são responsáveis por

decompor a matéria morta. e são representados

principalmente pelos fungos e bactérias!



agora que já relembramos o

básico, podemos finalmente

contar como são as coisas onde

moramos!

sim! então vou começar falando

um pouco sobre a nossa teia

alimentar do ártico.



a base da nossa teia alimentar são os grupos de

plâncton, tendo os chamados de fitoplâncton como

produtores  e esses servem de alimento para os

outros tipos, que se chamam zooplânctons!



esses plânctons servem de alimento para

baleias e para peixes pequenos, e estes

servem de alimento para peixes maiores!



diversos animais se alimentam desses

peixes, como as morsas, as orcas e até

mesmo eu, um urso polar!



e é agora que as cadeias alimentares

começam a se cruzar e formar a teia. isso

acontece porque nós ursos polares e as

orcas também nos alimentamos de

morsas!



e as orcas ainda são capazes de caçar e

se alimentar de baleias também! por isso

são consideradas os maiores predadores

dos mares árticos!



e esse é um exemplo de como é  a teia

alimentar aquática do ártico, da qual eu

faço parte!



agora é minha vez de contar como é a minha

teia alimentar e, assim como no ártico, começa

com os fitoplâncton, os produtores que servem

de alimento para o krill, considerado a base da

teia alimentar antártica!



e como eu disse, o krill serve de alimento

para diversos animais, como os peixes,

baleias e aves também, como eu e a sônia!



algumas focas (como a foca de weddell),

algumas aves voadoras e alguns pinguins

(como o imperador e o papua) também se

alimentam dos peixes!



agora começa a ficar perigoso para mim,

já que as focas-leopardo se alimentam de

outras focas e também de nós, pinguins!



e adivinhem só quem está no topo da teia

alimentar aqui também! a orca! ela se

alimenta de praticamente todos os

animais citados anteriormente!



conseguiram perceber o quão complexa

pode se tornar uma teia alimentar?



nossa bóris, você percebeu que,

apesar de diferentes as nossas

teias alimentares tem coisas em

comum?

sim, como a orca no final se

alimentando de praticamente tudo

que existe!



por isso que quando falamos

sobre ela, descrevemos como uma

caçadora feroz!

até eu tenho medo! sempre fico de

olho para não trombar como

uma dessas enquanto pego

alguns peixinhos!



sim! elas são muito importantes

para manter o equilíbrio ecológico!

mas esses distúrbios climáticos

podem ser bem problemáticos!
realmente! mas agora vou dormir

porque aqui continua bem escuro,

um ambiente perfeito para tirar

longas sonecas!

outra coisa que eu percebi austra,

é a importância de cada espécie

dentro dessas teias alimentares

né?



é sempre muito bom conversar com

os amigos não é mesmo? a gente

sempre consegue aprender bastante!

mas nossa, está quente demais por

aqui, o gelo está derretendo muito

rápido, o que será que está

acontecendo com nosso planeta?
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O que está acontecendoO que está acontecendo  
com o boris?com o boris?
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bORIS, cOM CALOR em um
Iceberg, resolve

mandar uma mensagem 
 pelo polarzap para sua

amiga, Austra

austra recebe a mensagem
de boris, e assim,

conversam...

conversa de Austra no
polarzap:

conversa  de Boris no
polarzap:

O que está acontecendo com o boris?O que está acontecendo com o boris?



AUSTRA LIGA PARA sONIA sTERNA

Soninha, o Boris precisa
da sua ajuda, você está
perto do polo norte?

Ele não está
conseguindo alimento e

está sozinho em um
Iceberg, será que você

consegue ajudá-lo?

Estou chegando no polo norte!!!
Durante a minha viagem,

vivenciei mudanças drásticas no
clima nas regiões por onde

passei, alguns lugares muito
quentes e outros muito frios, o
que será que está acontecendo?
IREI PEDIR AJUDA PARA AS BALEIAS
QUE LEVARÃO PEIXES À SUPERFÍCIE,
ASSSIM bORIS CONSEGUIRÁ COMER!

AVISA ELE!

Precisamos
entender o que

está acontecendo
com o boris para
ajudá-lo!!! vamos

descobrir juntos?

sONIA sTERNA atende a
ligação e responde:

O que está acontecendo com o boris?O que está acontecendo com o boris?
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humanos nashumanos nas
regiões polares?regiões polares?
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austra navegando no icegram,
se depara com uma foto que

boris postou

austra responde o post de boris

boris continua a conversa austra conta suas experiências com os humanos

humanos nas regiões polares?humanos nas regiões polares?

Olha só, o
boris com...
HUMANOS???



boris intrigado, responde austra se emociona ao contar o sofrimento que passou

O QUE a austra e o
irmão tentaram

comer? QUE
HUMANOS SÃO ESSES
QUE BORIS E AUSTRA

COMENTAm? 

humanos nas regiões polares?humanos nas regiões polares?
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