SERES VIVOS
Ouça o som emitido
por esse animal,
apontando a câmera
do celular para
esse QR-code.

Pato-mergulhão macho, em São
Roque de Minas - MG. Foto: Sávio
Freire Bruno/ Wikimedia Commons.

Vamos conhecer mais uma espécie
que está em perigo de extinção? Essa
espécie é o pato-mergulhão. Ele é um
pato bem diferentão, gosta de rios e
está criticamente ameaçado, pois o
ser humano modificou os ambientes
onde essa ave vivia. Eu disse que o
pato-mergulhão é diferente porque ele
consegue mergulhar nos rios para pescar
peixes e outros pequenos animais para
comer. Você não acha que o nome dele
combina com o que ele faz?
Essa ave foi reconhecida como Símbolo
das Águas Brasileiras, pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA), e está entre as
dez aves mais ameaçadas do planeta!
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Nomes Populares

Pato-mergulhão, mergansodo-sul, mergulhador, patão
e pato-mergulhador

Nome Científico

Mergus octosetaceus

Família

Anatidae

Peso

Em média 800 gramas.

Alimentação

Come pequenos peixes e
animais invertebrados.

Características

Tem um bico preto, longo, delgado
e serrilhado. As penas da cabeça,
pescoço e crista são pretas. A
fêmea tem a crista mais curta que
o macho, com tons verdes metálico.
Já as penas das costas são escuras,
vermiculadas de cinza escuro. As
penas da barriga são brancas.

Tamanho

Entre 48 e 55 centímetros.

Reprodução

Bota entre 1 e 8 ovos e faz
ninhos em cavidades naturais
de rochas e árvores.

Onde ele vive

O pato-mergulhão é uma espécie exigente: só vive em rios de águas rápidas
e limpas, sem vestígio de poluição; por essa razão, é um bioindicador
da qualidade da água. Foto: Adriano Gambarini/ Conexão Planeta

Uma espécie criticamente ameaçada
Existem aproximadamente
240 indivíduos dessa
espécie no mundo todo.
O pato-mergulhão é
uma ave que só vive
em rios com águas bem
transparentes, limpas e em
movimento. O problema é
que a poluição e mudanças
causadas pelos humanos
nos rios e na vegetação
quase fizeram esse

bichinho desaparecer!
Toda alteração feita nos
rios pode afetar e impedir
a sobrevivência do patomergulhão, por exemplo: a
construção de hidrelétricas,
o desmatamento de matas
ciliares e poluição nas
águas dos rios por uso de
agrotóxicos e descarte de
esgoto na água.

Os registros históricos
relatam que essa ave que
pode ser encontrada no
Brasil, no Paraguai e na
Argentina, mas fora do
Brasil o pato-mergulhão
já não é visto há mais de
10 anos, possivelmente já
foi extinto nesses países.
Quando uma espécie de
animal deixa de existir,
dizemos que ela foi
extinta.
Um estudo publicado em
2021 encontrou o Patomergulhão vivendo em
quatro locais do Brasil:
na Serra da Canastra,
onde vivem mais da

metade dos indivíduos
que ainda existem, na
Serra do Salitre, em Minas
Gerais, na Chapada dos
Veadeiros, em Goiás, e
na região do Jalapão, em
Tocantins.
Ele vive principalmente
em áreas no entorno de
unidades de conservação,
que são áreas de
preservação da natureza.
Veja o mapa! Os pontos
pretos demarcam os
lugares onde o Patomergulhão foi encontrado;
em vermelho, as áreas
mais favoráveis à
sobrevivência da espécie.

Curiosidade
Quando um local fica poluído, essa espécie de
ave não consegue viver. Por isso esse animal é
considerado um bioindicador ambiental, pois onde
tiver a presença desse pato, o ambiente natural
estará em equilíbrio.

Montando seu pato-mergulhão
Aponte a câmera do ser celular para
esse QR-code e veja como fazer um seu
Pato-mergulhão em dobradura de papel
Fica bem legal!
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