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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Características e desenvolvimento dos animais. 

 

Por que as zebras têm listras? 

 

Na fauna mundial sabemos que existem milhões de espécies de animais, e que muitos destes 

demonstram características bem curiosas. A zebra é um animal semelhante a um cavalo, mas 

com um fator no mínimo curioso, possui listras pretas e brancas por todo o corpo. Isso nos leva a 

pensar se essas listras têm alguma importância para o animal. Será que servem para alguma 

coisa ou estão ali simplesmente sem motivo algum?  

Seria uma camuflagem? 

A camuflagem é uma arte no mundo animal, utilizar as cores ou formas de seu corpo para criar 

uma aparência com algum objeto e despistar os predadores é realmente algo magnífico. Estudos 

em cima desse fator também foram feitos e hipóteses foram levantadas. E entre uma delas, a 

mais aceitável é que o animal usa sim essas listras como camuflagem. As zebras são animais que 

andam em bandos, vários animais juntos, e as listras de várias zebras juntas podem confundir o 

predador não fazendo ele identificar onde começa ou termina o animal. Essas listras de várias 

zebras juntas, criam uma ilusão que acaba confundido o inimigo. 

A descoberta dos cientistas 

Os últimos estudos afirmam que a real função seria de afastar os insetos. Ou seja, as listras 

servem como uma espécie de repelente. Esse estudo foi feito em abril de 2014. Foram estudados 

cavalos, asnos e zebras. Nos locais onde tem animais listrados é também onde tem a maior 

incidência de insetos como moscas e alguns parasitas. E ainda foi observado que mesmo 

havendo mais insetos nesses locais as zebras tinham menos picadas que os outros animais. Ou 

seja, ao longo do tempo por estarem em um habitat infestado de insetos, a zebra foi criando listras 

que seria uma forma de se proteger dessa situação. 
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Nos estudos foi identificado que os insetos acabam preferindo superfícies lisas e acabam tendo 

uma negação para com superfícies listradas. O preto atrai os insetos, pois o reflexo da luz os faz 

lembrar da água ou lama, que são os locais de reprodução deles, mas o branco acaba surtindo o 

efeito contrário. Quando há a junção das cores (preto e branco) os insetos acabam ficando 

confusos e evitando chegar até essa superfície. 

Os estudos sobre as listras das zebras ainda continuam, na tentativa de finalmente chegar em 

uma explicação unânime e pôr um fim de vez nessa questão. 

Fonte: https://www.estudokids.com.br/porque-a-zebra-tem-listras/ Acessado em 01/07/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Camuflagem: 

Ato de disfarçar ou ocultar. 

 Hipótese: 

Explicação teórica de um conjunto de dados que se espera que permaneçam válidos 

depois de observações futuras. 

 Repelente: 

Substância que se aplica na pele, a fim de prevenir picadas de insetos. 

 Incidência/incidir: 

Ter efeito sobre; afetar: 

 Parasitas: 

Organismo que vive em outro organismo (hospedeiro), dele retirando seu alimento e 

geralmente causando-lhe dano. 

 Habitat: 

Conjunto de aspectos físicos e geográficos que proporcionam condições favoráveis ao 

desenvolvimento de certo animal ou vegetal. 

 Unânime: 

Que revela a mesma opinião que outros. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Agora é com você: 

 

1- A zebra é bem semelhante a outro animal que conhecemos. Qual seria? 
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2- Complete o trecho do texto a seguir com as palavras do quadro: 

 

termina - bandos - predador 

 

As zebras são animais que andam em __________________, vários animais juntos, e as listras 

de várias zebras juntas podem confundir o ________________ não fazendo ele identificar onde 

começa ou _______________ o animal. 

 

 

3- Outros estudos afirmam a real função das listras. Descubra-a no caça-palavras: 

 

 

Imagens: freepik.com 
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