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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Características e desenvolvimento dos animais. 

 

CAMUFLAGEM NOS ANIMAIS 

 

Em certas situações, o animal pode adotar a camuflagem como um modo de se proteger de seus 

predadores e de conseguir obter as suas presas. 

Na camuflagem, o animal consegue se misturar ao ambiente, ou seja, suas cores se confundem 

com as cores do local, de forma que fica difícil saber onde ele está. 

 

O leão tem o pelo marrom, que o ajuda a se misturar ao ambiente 

 

Conseguiu ver o leão? 

O leão se torna quase imperceptível, pois a cor do seu pelo se confunde com a cor do ambiente em 

que ele vive, e ele tira muito proveito disso. Afinal, suas presas não conseguem vê-lo. 

Todos os animais que desenvolveram esse processo o fizeram como forma de evitar serem vistos 

por outros animais, mas cada animal desenvolve um tipo diferente de camuflagem. Um animal que 

possui pelos terá uma camuflagem totalmente diferente de um animal que possui escamas. 

Alguns animais, como o urso polar e a coruja-do-ártico têm cores brancas para serem confundidos 

com a neve; enquanto tubarões, golfinhos e outros animais do mar têm cor cinza, para se 

misturarem à cor da água. Por isso podemos dizer que esses animais têm uma camuflagem básica, 

pois a cor de seus pelos, penas e escamas combinam com o meio ambiente em que vivem. 
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No entanto, existem outros animais que desenvolveram adaptações que permitem que eles mudem 

a sua cor de acordo com o ambiente em que estão. É o caso da raposa-do-ártico. No verão, a 

raposa apresenta uma pelagem marrom; enquanto que no inverno, ela apresenta pelagem branca. 

 

Outros animais possuem células que lhes conferem a capacidade de mudança de cor. É o caso do 

camaleão, alguns peixes, anfíbios e moluscos. 

 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/camuflagem-nos-animais.htm. Acesso em 01/06/2020 

Imagens: https://www.mundoecologia.com.br/animais/por-que-a-raposa-do-artico-muda-de-cor/ e Pixabay.com 
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Compreendendo os significados 

 Camuflagem: 

Uso que os animais fazem de sua forma e cor para se ocultar dos seus predadores. 

 Predador: 

Diz-se de ou ser vivo que caça e mata outro para se alimentar. 

 Proveito: 

Ganho ou vantagem que se tira de algo. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rwA6GJeUQok 

 

 

Agora é com você: 

 

1- O que é a camuflagem dos animais? 

  

  

  

 

 

2- Em que situações alguns animais utilizam a camuflagem? 

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=rwA6GJeUQok
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3- Tente representar em desenho a camuflagem de algum animal. Capriche nos detalhes da 

paisagem e do animal em meio à paisagem: 

 

 


