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Austra

Antártica pede socorro! O que o Aquecimento Global

têm causado no continente mais frio do planeta. 
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Um dia você irá encontrar um parceiro que torne seus invernos
mais quentes e que te faça sentir arrepios até a ponta de suas
penas!

Já que estamos falando de animalbook,

deixa eu mostrar o meu para vocês, vou

aproveitar e apresentar alguns dos meus

amigos para vocês!

Legenda:

antártica

ártico

crustáceo

mamífero

peixe

ave

inseto



FICHA TÉCNICA

Você sabia que o krill

antártico é considerado a

base da cadeia alimentar

antártica? sendo essencial

para a sobrevivência de

várias espécies!

Krill antártico

O krill antártico se alimenta de fitoplâncton, que são organismos

fotossintetizantes. O fato desses organismos fazerem fotossíntese,

implica na necessidade de luz para completar esse processo, como no

inverno a incidência solar nos polos é muito baixa, quase nula, a

população desses organismos se reduz, implicando na redução de

krill também, já que o alimento disponível é reduzido!

Nome científico: Euphausia superba
 

  peso médio: 2 gramas

  comprimento médio: 6 centímetros

  dieta: se alimenta de fitoplâncton

  comportamento: vive em grupos que      
podem atingir populações de até  30
mil indivíduos por metro cúbico

longevidade: em torno de 6 anos

  
 
 
 
 

sem luz, sem alimento



FICHA TÉCNICA

Você sabia que o nome "elefante

marinho" vêm devido ao nariz dos

machos ser grande e parecido

com uma tromba, já que eles o

usam para gerar grandes rugidos

na época de acasalamento!

Nome científico: Mirounga leonina
 

  peso: até 4 toneladas (machos)

  comprimento: 5 metros (machos)

  dieta: carnivora

comportamento: em épocas de
reprodução, grandes populações se
aglomeram nos solos congelados
da antártica.

longevidade: 20 anos

  
 
 
 
 

Elefante-marinho-do-sul

As capacidades pulmonares dos elefantes-marinhos permitem que eles

consigam ficar até  80 minutos embaixo d'água sem respirar, sendo assim, eles

conseguem mergulhar até 1700 metros de profundidade. os membros

posteriores formam nadadeiras que ajudam na propulsão aquática, mas

dificultam o deslocamento em terra. O seu grande peso é devido a grande

quantidade de gordura acumulada (camadas com + de 10cm) que auxilia a

manter o animal quente e também facilita a flutuabilidade!

o corpo perfeito para mergulhar



FICHA TÉCNICA

Nome científico: Chaenocephalus
aceratus

 
  peso médio: 3 kg

  comprimento médio: 72 centímetros

  dieta: carnivora

  comportamento: são peixeis
demersais (permanecem a maior
parte do tempo no substrato)

longevidade: em torno de 20 anos

  
 
 
 
 

Você sabia que os machos

dessa espécies cavam

depressões superficiais para

que as fêmeas depositem

seus ovos! E ainda protegem

os ovos até  a eclosão!

icefish

O icefish produz glicoproteínas anticongelantes que reduzem a

temperatura interna de congelamento, impedindo que ocorra a

cristalização do gelo e o congelamento do animal, permitindo

que ele possa sobreviver em águas com temperaturas abaixo

dos 0ºC.

proteínas anticongelantes



FICHA TÉCNICA

mosca-da-antártica

Você sabia que a mosca-da-

antártica é uma espécie tão

adaptada ao frio, que não

consegue sobreviver em

temperaturas mais quentes!

esses animais geralmente toleram temperaturas de até -15ºC, por isso

vivem no solo, visto que ao cavar 1 cm a temperatura já estabiliza entre

0ºC e -7°C. Com a temperatura estável, somada  ao endurecimento a frio e

a produção e armazenamento de alguns compostos (como glucose)

permitem que o animal sobreviva no continente mais frio do planeta.

Nome científico: belgica antarctica
 

  peso médio: menos de 1 grama

  comprimento médio: 0,5 cm

  dieta: algas, musgos e
microorganismos

  comportamento: passam a maior
parte da vida no estágio larval

longevidade: os adultos vivem entre
3-10 dias
  

 
 
 
 

cavando para não congelar



FICHA TÉCNICA

Você sabia que o o pinguim

imperador é considerado um

animal monogâmico,

mantendo um único parceiro

a cada ano!

Nome científico: aptenodytes forsteri
 

  peso médio: 22-37 kg

  comprimento médio:  1,2 metros

  dieta: carnívora

  comportamento: sua reprodução
ocorre durante o inverno antártico.

longevidade: em torno de 20 anos

  
 
 
 
 

pinguim-imperador

As fêmeas colocam apenas um ovo por ano e retornam ao mar para

buscar alimento, sendo assim, cabe ao macho proteger e aquecer o ovo

durante o inverno antártico (que atinge temperaturas de -40ºC). Durante

64 dias o animal não se alimenta e mantém o ovo entre sua pernas,

impedindo que ele toque o chão e congele. As penas são o principal

isolante térmico desses animais, impedindo seu congelamento.

a reprodução no frio extremo



FICHA TÉCNICA

Você sabia que essa espécie

permanece na região antártica

mesmo no inverno! mas durante

essa época, se mantem apenas

dentro d'água onde a

temperatura é menos fria.

foca-de-weddell

Essa espécie possui uma pele cinza com  manchas

brancas, isso ajuda o animal a se camuflar nas pedras

e evitar eventuais predadores .

Nome científico: Leptonychotes
weddellii

 
  peso médio: até 600 kg

  comprimento médio: 3 metros

  dieta: carnivora

  comportamento: A espécie
permanece no continente e em ilhas
próximas mesmo no inverno.

longevidade: em torno de 25 anos

  
 
 
 
 

a camuflagem nas pedras



FICHA TÉCNICA

Nome científico: Macronectes
giganteus

 
  peso médio: 4 kg

  envergadura média:  2 metros

  dieta: carnívora

  comportamento: São capazes de
percorrer grandes distancias
voando.

longevidade: em torno de 9 anos

  
 
 
 
 

Você sabia que o Petrel-

gigante possui duas

pelagens distintas, uma

branca e outra escura,

mesmo sendo organismos

da mesma espécie!

Petrel-gigante

O excelente olfato dessa espécie permite que ela encontre

mais facilmente  carcaças de animais mortos para se

alimentar. Apesar de se alimentar de animais mortos, esses

animais também caçam animais (como pinguins, por exemplo)

para sanar sua fome

um olfato excepcional



FICHA TÉCNICA

Nome científico: Hydrurga
leptonyx

 
  peso médio: 4oo-500 kg

  comprimento médio: 4 metros

  dieta: carnívora

  comportamento: solitários, exceto
em épocas de reprodução

longevidade: em torno de 30 anos

  
 
 
 
 

Você sabia que diferente de

outras espécies de pinípedes,,

nas focas-leopardo as

fêmeas são maiores e mais

pesadas que os machos!

foca-leopardo

As focas-leopardo são eximias caçadoras das águas gélidas

da antártica, além de possuírem um corpo aerodinâmico e

dentes afiados, ainda possuem os sentidos da visão e do

olfato muito bem desenvolvidos.

grandes predadoras do mares



FICHA TÉCNICA

Você sabia que A minha

espécie, o pinguim-papua, é

considerada a ave mais

rápida debaixo da água? 

 Podemos alcançar até

36km/h nesses ambientes!

Nome científico: Pygoscelis papua
 

  peso médio: 7,5 kg

  altura média:  90 cm

  dieta: carnívora

  comportamento: vive em grupos  e
em épocas de reprodução criam
"creches'. 

longevidade: em torno de 13 anos

  
 
 
 
 

pinguim-papua

O fato de não possuírem predadores terrestres faz com que o

sucesso reprodutivo da espécie aumente, contribuindo para a

manutenção da população desses animais. apesar disso, algumas

aves, como  o petrel-gigante, podem caçar esses animais e/ou se

alimentar de seus ovos.

sucesso reprodutivo



Boris

O Ártico pode ter verões completamente sem gelo

antes de 2050!
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Nós precisamos reduzir a intensificação do Aquecimento
Global! Ele tem interferido muito na minha região e tem
dificultado a nossa via!

certo, então agora é minha vez de

apresentar os meus amigos para

vocês!

Legenda:

antártica

ártico

crustáceo

mamífero

peixe

inseto

ave

DIMORFISMO SEXUAL



FICHA TÉCNICA

Você sabia que diferente da

maior parte das espécies de

corujas, esses animais

possuem hábitos de caça

diurnos e crepusculares!

Coruja-das-Neves

Nome científico: Bubo scandiacus

Peso médio: 2kg

altura média: 60cm

dieta: carnivora

comportamento: solitário, exceto em 

épocas reprodutivas

Envergadura:  1,30m:

DIMORFISMO SEXUAL
oS machos dessa espécie possuem pena brancas, para

conseguirem se  camuflar na neve, já as fêmeas possuem  uma

plumagem mais escura, com manchas cinzas, está coloração

facilita sua camuflagem nos ninhos, garantindo que se

escondam de eventuais predadores! 



FICHA TÉCNICA

Você sabia que os esquilos do

ártico durante o verão

coletam comida e armazenam

em suas tocas para  que na

primavera eles possuam

alimento disponível!

Nome científico: Urocitellus parryii
 

  peso médio: menos de  1kg

  altura média:  40 cm

  dieta:  herbivora

  comportamento: no inverno esses
animais hibernam

longevidade: em torno de 10 anos

  
 
 
 
 

esquilo-do-ártico

São alguns dos  animais que realmente hibernam durante o

inverno . A hibernação trata-se de um processo no qual o

animal reduz drasticamente sua atividade biológica. já que

durante o inverno além do frio, não há comida disponível, sendo

assim, hibernar traz uma vantagem evolutiva, já que o animal

fica inerte durante toda a estação gélida.

"dormindo" para sobreviver



FICHA TÉCNICA

Nome científico: Odobenus rosmarus
 

  peso médio: entre 1 e 2 toneladas

  comprimento médio:  3m

  dieta:  carnívora

  comportamento: vivem em bandos
de até 100 indivíduos 

longevidade: em torno de 40 anos

  
 
 
 
 

Você sabia que Apenas os machos da

espécie possuem presas muito

proeminentes (as das fêmeas são

menores) que são utilizadas para

diversas funções, incluindo a

disputa em épocas de acasalamento.

Morsa

Os bigodes (pêlos do rosto) das morsas, também

chamados de vibrissas, possuem capacidade de detectar

alimentos presentes na areia. 

bigodes sensíveis



FICHA TÉCNICA

Nome científico: Gadus
morhua

 
  peso médio: até 96 kg

  comprimento médio:  2m

  dieta:  carnívora

  comportamento: vivem em cardumes

longevidade: em torno de 20 anos

  
 
 
 
 

Você sabia que as fêmeas dessa

espécie liberam os ovos na água

e só assim, os machos

competem entre si para decidir

que irá fecundá-los.

bacalhau-do-atlântico

O principal motivo que levou esses animais a serem

considerados como espécies vulneráveis à extinção foi a

atividade humana de pesca, que ao serem alvos da sobrepesca

não conseguem um tempo hábil e nem possuem uma população

numerosa para perpetuar a espécie.

a pesca excessiva



FICHA TÉCNICA

raposa do ártico

Nome científico: Vulpes lagopus
 

  peso médio: 4 kg

  comprimento médio:  60cm

  dieta:  onívora e oportunista

  comportamento: possuem hábitos
principalmente  noturnos

longevidade: em torno de 11 anos

  
 
 
 
 

Você sabia que essas espécies são

consideradas monogâmicas, sendo

assim, ambos os pais ajudam a

cuidar da prole. mas em algumas

populações  os indivíduos podem

acasalar com mais parceiros.

Os pelos são a principal adaptação desses animais ao frio. além

da coloração branca fornecer camuflagem na neve, ainda

possui função de manter o animal aquecido, já que Sua pelagem é

densa e possui várias camadas, culminando em um isolante

térmico muito eficiente.

branquinhos e quentinhos



FICHA TÉCNICA

Nome científico: Rangifer
tarandus

 
  peso médio: 200kg

  comprimento médio:  2m

  dieta:  herbivora

  comportamento: vivem em bandos
de até 100 indivíduos 

longevidade: em torno de 20 anos

  
 
 
 
 

Você sabia que Apenas os cascos

das renas são mais fechados, o que

permite que elas andem tanto em

solos macios quanto na neve, além

disso também permite que esses

animais nadem bem.

rena

A pelagem da espécie varia de acordo com a estação do ano,

justamente para manter o animal mais camuflado no ambiente

em que vive. Por isso, durante o inverno sua pelagem é mais

esbranquiçada e no verão, quando não há neve, essa pelagem é

substituída por uma marrom.

uma pelagem realmente adaptada ao meio



FICHA TÉCNICA

Nome científico: Delphinapterus
leucas

 
  peso médio: 1600kg

  comprimento médio:  5m

  dieta:  carnívora

  comportamento:geralmente
formam grupos de 10 indivíduos 

longevidade: em torno de 30 anos

  
 
 
 
 

Você sabia que a beluga possui

um compartimento na região

frontal da cabeça na qual está

presente o órgão da

ecolocalização, chamado de

melão .

beluga

A ecolocalização, somada aos sons, permite que esse animais se

movimentem, se comuniquem e também sejam capazes de

identificar presas e predadores em águas escuras ou turvas.

Essa capacidade permite que os animais identifiquem a distância,

o tamanho e até a velocidade de um objeto na água.

o sonar dos mares



FICHA TÉCNICA

Você sabia que esses besouros

são capazes de resistir a

temperatura de até -56ºC! e as

larvas desse animais conseguem

resistir a temperaturas ainda

mais baixas, de -100ºC!

Nome científico: Cucujus clavipes
 

  peso médio: por serem muito
pequenos, o peso desses animais é
insignificante 

  comprimento médio:  1,5cm

  dieta:  ovívora

  comportamento: são mais vistos
durante o  verão e  primavera

longevidade: não encontrada na
literatura

 
 
 
 

besouro-da-casca-plana

Essa espécie consegue sobreviver às baixas temperaturas

graças a um processo de desidratação somado a produção de

proteínas anticongelantes que impedem que as moléculas de

água se agrupem.

o inseto mais resistente ao frio



FICHA TÉCNICA

Você sabia que a minha espécie é

poligâmica, então após a época

de reprodução as fêmeas ficam

sozinhas para criar seus

filhotes!

Nome científico: Ursus maritimus
 

  peso médio:  entre 300-800kg

  comprimento médio:  2,5m

  dieta:  carnívora

  comportamento: são animais
solitários, exceto em épocas
reprodutivas.

longevidade: 30 anos
 
 
 
 

Urso polar

As mudanças climáticas têm implicado no derretimento

antecipado do gelo, forçando esses animais a retornarem

para a costa antes de consumirem reservas de nutrientes

suficientes, além disso, as poucas reservas são gastas

durante o nado.

oos ursos polares podem ser extintos?



só lembrando que, apesar dessas três espécies

existirem tanto no ártico quanto na antártica,

tratam-se de populações diferentes, exceto no caso da

andorinha-do-ártico que é a única capaz de migrar

entre as regiões mais frias do planeta.

eu percebi uma coisa

interessante bóris, nós

temos 3 amigos em

comum!

Nossa! É verdade! acho

que precisamos

apresentar eles também!

Orcinus

 orca

Megaptera

 novaeangliae

Sterna 

paradisaea 



FICHA TÉCNICA

Nome científico: Sterna paradisaea
 

  peso médio:  120 gramas

   envergadura média: 80 cm

  dieta:  carnívora

  comportamento: são animais
migratórios

longevidade: 20 anos
 
 
 
 

Você sabia que a andorinha-do-

ártico é a espécie com a

migração mais longa do nosso

planeta, podendo percorrer até

80.000 km por ano!

Andorinha-do-ártico

Esses animais não viajam em linha reta, pois aproveitam

das correntes de ar durante sua migração para poupar

energia. Elas aproveitam o verão antártico para se

alimentar de krill e migram até o ártico para aproveitar o

verão para reproduzir.

sempre aproveitando o verão



FICHA TÉCNICA

Nome científico: Orcinus
orca

 
  peso médio:  1o toneladas

  comprimento médio: 10 metros

  dieta:  carnívora

  comportamento: podem ser
solitários ou viver em grupos 

longevidade: 50 anos
 
 
 
 

Você sabia que apesar de ser

chamada de "baleia assassina",

a orca na verdade é da família

dos golfinhos!

orca

trata-se de animais caçadores ferozes, que possuem uma

vasta gama de presas, que englobam aves (como os

pinguins), Focas, baleias e peixes, incluindo tubarões. ao

caçarem em grupo esses organismos ampliam a chance de

captura de presas!

uma dieta diversificada



FICHA TÉCNICA

Nome científico: Megaptera
novaeangliae

 
  peso médio:  3o toneladas

  comprimento médio: 15 metros

  dieta:  carnívora

  comportamento: podem ser
solitários ou viver em grupos 

longevidade: 50 anos
 
 
 
 

Você sabia que as baleias

jubartes são conhecidas por

serem muito amigáveis e

interagirem com diversas

espécies de golfinhos e baleias!

baleia jubarte

Essa espécie é conhecida por realizar belos saltos

ornamentais na água e esse comportamento trata-se  de

uma estratégia de cortejamento da fêmea, que somada aos

altos cantos também realizados pelos machos, podem

garantir a conquista de uma parceira.

saltadores e conquistadores


