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PLANTA CARNÍVORA
A dioneia, também conhecida como

apanha-moscas (Dionaea muscipula),

é uma planta carnívora que pega e

digere a presa animal (em geral

insetos e aracnídeos).

Gênero: Dionaea;

Espécie: D. muscipula;

Família: Droseraceae.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Droseraceae
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LOBO-DO-ÁRTICO
O Lobo-do-ártico (canis lupus arctos), também

chamado de lobo-polar e lobo-branco, é um

mamífero canídeo e é possivelmente uma

subespécie do Lobo-cinzento. Habita o

Arquipélago Ártico Canadense, desde a Ilha

Melville até a Ilha Ellesmere, sobrevivendo à

baixas temperaturas.

Nome popular: Lobo-do-ártico;

Nome científico: canis lupus arctos;

Classificação superior: Lobo;

Classificação: Subespécie.
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VEADO-CAMPEIRO
O veado-campeiro é um mamífero ruminante

da família dos cervídeos e único representante

do gênero Ozotoceros. Semelhante fisicamente

ao cervo-do-pantanal, é geneticamente próximo

ao cervo-andino-do-norte.

Nome científico: Ozotoceros bezoarticus;

Classificação superior: Ozotoceros;

Classificação: Espécie;

Espécie: O. bezoarticus;

Reino: Animalia;

Classe: Mammalia.
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COGUMELO
Cogumelo é o nome comum dado às frutificações

de alguns fungos dos filos Basidiomycota e

Ascomycota, pertencentes ao Reino Fungi.

Possuem corpo frutífero composto por uma base.

Estes organismos fazem reprodução sexuada pela

junção de hifas. São seres vivos que contêm uma

ampla variedade de formas, cores e tamanhos.

Gênero: Agaricus;

Reino: Fungi;

Filo: Basidiomycota;

Espécie: A. subrufescens.
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VERME AVELUDADO
Os onicóforos (Onychophora, do

grego: onyx, garra + pherein,

possuir), comumente conhecidos

como vermes aveludados (devido

à sua textura parecida com veludo

e à sua aparência vermiforme) é

um filo de animais segmentados,

bilaterais, vermiformes terrestres.

São conhecidas cerca de 177

espécies atuais de onicóforos,

agrupadas em 2 famílias e

49 gêneros, além de 3 espécies

extintas.

Nome popular: verme aveludado;

Nome científico: Onychophora.
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GORILA
Os gorilas são mamíferos primatas

pertencentes ao gênero Gorilla, endêmicos

das florestas tropicais do centro da África.

O fato de compartilharem entre 98 a 99%

do DNA com os seres humanos faz dos

gorilas um dos parentes vivos mais

próximos, logo depois dos bonobos e

chimpanzés.

Nome científico: Gorilla;

Altura: Gorila-do-ocidente: 1,6 m;

Comprimento: Gorila-do-ocidente: 1,6 m;

Expectativa de Vida: 35 – 40 anos;

Período de Gestação: Gorila-do-ocidente: 

257 dias;

Peso: Gorila-do-ocidente: 160 kg, Gorilla

beringei: 140 – 210 kg;

Velocidade: Gorila-do-ocidente: 

40 km/h, Gorilla beringei: 40 km/h.

https://www.google.com/search?q=gorilas+peso&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLY0K9DSyE620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zygXyFrHypOcXZQIlFApSi_MBTt5bT0UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig-MK7843xAhVQF7kGHXq_CA8Q6BMoADAsegQIHBAC
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ARARA-AZUL
A arara-azul-grande, ou simplesmente arara-azul é

uma ave da família Psittacidae que vive nos

biomas da Floresta Amazônica e principalmente no

cerrado e pantanal.

A arara-azul habita as regiões tropicais, em

especial, regiões abertas do Brasil, Paraguai e

Bolívia. No Brasil, embora sua população esteja

bastante reduzida, são encontradas em diversos

biomas, principalmente no Pantanal, onde elas

ocupam áreas afetadas pelo homem, assim como

bordas de cordilheiras, entre outros.

Nome científico: Anodorhynchus hyacinthinus;

Expectativa de Vida: 50 anos (na natureza);

Comprimento: 100 cm (Adulto);

Peso: 1,2 – 1,7 kg (Adulto);

Estado de Conservação: Vulnerável 

(Decrescentes);

Classe: Aves.



2ºB _ Colégio Florestal - TFI

URSO-POLAR
O urso-polar, também conhecido como urso-branco, é uma

espécie de mamífero carnívoro da família Ursidae encontrada

no círculo polar Ártico. Ele é o maior carnívoro terrestre

conhecido e também o maior urso, juntamente com o urso-de-

kodiak, que tem aproximadamente o mesmo tamanho.

O urso polar é encontrado no círculo polar Ártico e áreas

continentais adjacentes. Sua área de distribuição inclui o

território de cinco países: Canadá (o lar de cerca de 60%

dos ursos polares do mundo), os EUA (Alaska), Groenlândia,

Rússia e Noruega.

Nome científico: Ursus maritimus;

Velocidade: 40 km/h (Maximum, Adulto, sprint);

Reino: Animalia;

Altura: Fêmea: 1,8 – 2,4 m (Adulto, sobre as patas traseiras), 

Macho: 1,3 m (Adulto, até ao ombro);

Peso: Macho: 450 kg (Adulto, população do mar de Beaufort), 

Fêmea: 150 – 250 kg (Adulto);

Comprimento: Macho: 2,4 – 3 m (Adulto), Fêmea: 1,8 – 2,4 m 

(Adulto).
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TIRANOSSAURO REX
Tyrannosaurus é um gênero de dinossauros terópodes celurossauros que

viveram durante o final do período cretáceo, há aproximadamente 66

milhões de anos, em toda a região que hoje é a América do Norte. O único

representante do gênero é Tyrannosaurus rex, que ganhou o epíteto

específico de rex, por ser o maior dinossauro carnívoro conhecido quando

foi descoberto.

Nome popular: T. rex;

Nome científico: Tyrannosauro rex;

Reino: Animalia;

Filo: Chordata;

Clado: Dinosauria;

Ordem: Saurischia;

Subordem: Theropoda;

Família: Tyrannosauridae;

Subfamília: Tyrannosaurinae;

Tribo: Tyrannosaurini Osbom, 1906;

Gênero: Tyranosaurus Osbom, 1905.
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GALINHA-D’ANGOLA
A galinha-d'angola, conhecida também como angola,

galinha-da-índia, galinha-da-numídia, galinha-da-guiné,

angolinha, angolista, galinhola, cocar, estou-fraca, guiné,

cocá, coquém, galinha-do-mato, faraona, capote, capota,

pintada, picota ou fraca (na Amazônia), sacuê e cacuê (e

m algumas regiões da Bahia), é

uma ave da ordem dos galináceos, originária da África e

introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses,

que a trouxeram da África Ocidental.

Nome científico: Numida meleagris;

Número de Ovos: 6 – 12;

Raças: Gnaphalium affine.
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GIRAFA
Traduzido do inglês - A girafa é um

mamífero artiodáctilo africano, o animal

terrestre vivo mais alto e o maior

ruminante. É tradicionalmente considerada

uma espécie, Giraffa camelopardalis, com

nove subespécies.

Nome científico: Giraffa ;

Altura: Girafa: 4,6 – 6,1 m;

Comprimento: Girafa: 4,2 m;

Peso: Girafa: 800 kg;

Período de Gestação: Girafa: 15 meses;

Horas de Sono: 4,6 horas (em cativeiro).
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OVELHA
Traduzido do inglês - Ovelhas são

quadrúpedes, mamíferos ruminantes

normalmente mantidos como gado.

Como todos os ruminantes, as ovelhas

são membros da ordem Artiodactyla, os

ungulados de dedos pares. Embora o

nome ovelha se aplique a muitas

espécies do gênero Ovis, no uso diário

quase sempre se refere a Ovis aries.

Período de Gestação: 152 dias;

Expectativa de Vida: 10 – 12 anos;

Peso: Macho: 45 – 160 kg (Adulto), 

Fêmea: 45 – 100 kg (Adulto).
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ELEFANTE
Os elefantes são animais herbívoros, alimentando-se

de ervas, gramíneas, frutas e folhas de árvores. Dado o

seu tamanho, um elefante adulto pode ingerir entre 70 a

150 kg de alimentos por dia. As fêmeas vivem em

manadas de 10 a 15 animais, lideradas por uma

matriarca, compostas por várias reprodutoras e crias de

variadas idades. O período de gestação das fêmeas é

longo (20 a 22 meses), assim como o desenvolvimento

do animal que leva anos a atingir a idade adulta.

Reino: Animalia;
Filo: Chordata;
Classe:Mammalia;
Infraclasses: Placentalia;
Ordem: Proboscidea;
Família: Elephantidae.


