
As incríveis viagens
dos animais

Quando o instinto chama, é altura de partir! Todos os anos,
muitos animais seguem rotas antes percorridas pelos seus
antepassados, para um destino que já é habitual, ficando por um
curto período de tempo, após o qual voltam às suas casas.
Estas viagens, não são as suas férias de verão! Chamam-se
MIGRAÇÕES, são necessárias para garantir a sobrevivência da
espécie, e chegam a ser feitas em grupos de milhões de animais!

Andorinha-do-Ártico
Viagem de ida e volta 

mais longa: 71 000 
km, entre o Pólo 

Norte e o Pólo Sul.

Fuselo
Voo ininterrupto mais 
longo: 11 500 km, em 

8 dias, sem pousar 
para comer.

Tartaruga-de-couro
Viagem aquática mais 

longa registada: 20 558 
km, atravessou o 

Pacífico, até à praia 
onde nasceu.

Baleia-azul 
Maior viajante do mundo, 

mede até 30 m e pesa 
mais de 180 t, 

percorrendo longas 
distâncias.

Porque migram os animais?

Alimentação Reprodução Clima favorável

Porque partem?

Mesmo sem calendário ou relógio, os animais sabem quando chegou
a hora de partir. Além dos sinais que o próprio organismo dá
(hormonas), o instinto de sobrevivência torna-os extremamente
sensíveis ao ambiente que os rodeia, e seja a alteração da
temperatura, a duração dos dias, e claro, a disponibilidade de
alimento, quando é altura de ir, eles não perdem tempo.

Como encontram o seu caminho?

Podem orientar-se através de pistas visuais, reconhecendo
características ao longo do caminho, orientar-se através das estrelas
e posição do sol. Mas muitos seguem pistas invisíveis! Podem ser
pistas olfativas, alterações nos padrões dos ventos, variações na
temperatura como as causadas pelas correntes marítimas, diferenças
de salinidade, e até usando o campo magnético da terra.
Tens ímans na porta do frigorífico? Vai até lá e tira um, sentiste uma
força a puxar? Essa força chama-se magnetismo. Animais marinhos
como as lagostas, baleias, tartarugas e tubarões sentem o
magnetismo gerado pelo centro da terra, e orientam-se como uma
bússola.

https://www.youtube.com/watch?v=CYXwL3UdufQ
Vê o vídeo para perceberes melhor este fenómeno!

(Na barra de navegação carrega em         para selecionares as legendas em 
português.) Podes pesquisar no Youtube por “O que não sabemos sobre a 
magnetorecepção ”, é o primeiro vídeo!

Zooplâncton
Viajante mais pequeno. 

Medem 1-2 mm, 
viajam do fundo do 

mar à superfície. 

https://www.youtube.com/watch?v=CYXwL3UdufQ


O nosso país é o destino, ou pelo menos o ponto de passagem, para muitas aves
migratórias. Provavelmente da tua janela consegues ver uma ave que chega ao
nosso país quando as temperaturas começam a aumentar, anunciando a primavera.
Isso mesmo, é a andorinha!

Percorrem 10 000 km a partir da 
zona de invernada no sul de 
África. A viagem demora cerca de 
quatro semanas, e os machos, 
geralmente, chegam primeiro. 

Torna-te um naturalista e 
identifica qual das  espécies 
ilustradas escolheu o teu 
bairro para fazer o ninho!

Símbolo por excelência dos viajantes, 
as andorinhas têm um significado 

especial para os marinheiros: 
a esperança de voltar para casa. 

E tu, sabes orientar-te? Vamos observar a posição do Sol e aprender como localizar as 
direções Norte, Sul, Este e Oeste, tendo o Sol como referência.
Primeiro há que conhecer os pontos cardeais:

Norte 

Sul

EsteOeste

Para esta tarefa vais ter que perceber primeiro onde nasce o Sol e onde se põe,
relativamente à tua casa. Sabendo o lado onde o Sol nasce, Nascente ou Oriente, e
onde desaparece, Poente ou Ocidente, saberás determinar os pontos cardeais. Numa
janela, estende o teu braço direito para o lado onde o Sol nasce e terás:

À tua direita – Este
À tua esquerda – Oeste
À tua frente – Norte
Atrás de ti - Sul

Constrói a tua bússola!
Materiais: Copo cheio de água, rolha, agulha, íman, fita-cola. 

Instruções:
Corta a rolha de cortiça, formando um disco com cerca de 1 cm de altura.
Magnetiza a agulha: esfrega o íman no bico da agulha durante cerca de um minuto, 
sempre no mesmo sentido.
Com a fita-cola, fixa a agulha ao disco de cortiça e coloca-a à superfície da água no 
copo. Se estiver tudo certo, quando mexes na agulha, esta volta sempre à mesma 
posição, com a ponta magnetizada a indicar o Norte. 
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Desenvolvemos métodos e ferramentas para a conservação da enguia-europeia,
necessários para uma melhor gestão das populações desta espécie muito ameaçada.
Investigamos a quantidade de enguias adultas que saem das nossas águas, e
tentamos compreender o impacto das alterações climáticas no seu ciclo de vida.
Através da construção de passagens para peixes em vários açudes do Rio Mondego,
espécies migradoras como o sável, a lampreia-marinha e a enguia-europeia têm
‘livre-trânsito’ para a sua rota migratória. http://www.rhpdm.uevora.pt/index_pt.html

O que se faz no

Para que consigam ultrapassar
obstáculos como as barragens,
são criadas passagens para
peixes. Biólogos e engenheiros
trabalham em conjunto para
encontrar a melhor forma de
encaminhar os animais pelo
local por onde poderão seguir
o seu caminho e subir o seu
rio, assegurando assim a
sobrevivência da espécie.

Há animais que mudam completamente de vida nas suas migrações, como o salmão, a 
lampreia ou a enguia. Chamam-se peixes diádromos, migram entre ambientes com 

características muito diferentes, como a água doce dos rios e a água salgada do mar.

Ciclo de vida da Enguia-europeia

Entre dois mundos: 

Estas enguias nascem no mar, viajam até aos rios europeus,
onde crescem e voltam ao mar para se reproduzir. Orientam-se
pelo olfato, e por isso são muito sensíveis à poluição da água.

Solução-1: Poluição; 2: Pesca; 3: Intervenção humana/obras; 4: Contaminação industrial; 5: Diques; 6: Passagem para peixes; 7: Barragens

As espécies migradoras, principalmente as que dependem dos rios para completar o seu 
ciclo de vida, são geralmente muito ameaçadas por uma série de fatores diferentes, 
como os que vês na imagem. Consegues completar a legenda?

Diques

Intervenção humana/obras

Passagem para peixes

Contaminação industrial

PescaBarragens

Poluição
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