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CADA CARTA DO
JOGO CONTEM A

CATEGORIA, A
PALAVRA A SER

DESENHADA E DICAS
SOBRE A PALAVRA.

AS CARTAS SÃO
DIVIDIDAS EM 3
CATEGORIAS:

 
ANIMAIS SILVESTRES; 

 
ANIMAIS EXÓTICOS;

 
AÇÕES HUMANAS.

Os jogadores podem se
dividir em equipes ou
jogar individualmente.

1.

2. O jogador da rodada
deve retirar uma carta
indicar a categoria e
desenhar a palavra

indicada. 
 3. Após 60 segundos, o

jogador da rodada deve ler
uma dica a cada 15

segundos

REGRAS

 4. Se a equipe ou o
jogador acertar a palavra
antes dos 60 segundos, 
5. ganhará dois pontos.

Se a equipe ou o jogador
acertar a palavra após a

leitura das dicas, ganhará
um ponto.

6. Vence o jogo a equipe
ou o jogador que fizer

mais pontos.



POLUIÇÃO

DESMATAMENTO
categoria: ações humanas DICAS

DICAS

DICAS
DICASDesaparecimento de

florestas

Pode causar danos
na água, solo e ar

categoria: ações humanas

Pode ser a causa de grandes 
desastres ambientais

categoria: ações humanas

categoria: ações humanas

Pode ser química, radioativa, térmica,
visual, sonora e energética

 Pode levar à extinção
de animais silvestres

Pode desregular o clima e todo o 
equilíbrio ecológico de um ambiente

As aves são as maiores
vítimas no Brasil

 Responsável pela morte de diversos
animais silvestres

TRÁFICO DE ANIMAIS

Comércio 
ilegal

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Causada pela queima de
combustíveis fósseis

Responsável pelo aumento da
temperatura média anual no
planeta

Responsável por secas, falta de água, incêndios,
aumento do nível do mar e tempestades severas
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

CAÇA

Prática ilegal no
Brasil

Pode levar à extinção de 
animais silvestres

Responsável pela morte de diversos
animais silvestres

Pode ser realizada a 
partir de experimentos

Pode ajudar a restaurar o equilíbrio
ecológico

categoria: ações humanas

categoria: ações humanas

categoria: ações humanas

REFLORESTAMENTO
categoria: ações humanas

Plantio de
mudas
Pode recuperar 

áreas desmatadas

RESGATE DE ANIMAIS PESQUISA CIENTÍFICA

Salva a vida de
diversos animais

Realizado quando algum animal 
necessita de cuidados

veterinários

Realizado por órgãos responsáveis, como
bombeiros e polícia ambiental

Importante para os testes e fabricação
da vacina da COVID-19 

Resulta em um
conjunto de dados e
informações
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

ZOOLÓGICO

Local que mantém
animais silvestres

Pode ser utilizado como lazer 
e para pesquisa científica

Ação educativa que pode ser realizada
com pessoas de todas as idades

É muito importante para a 
conservação de animais silvestres

categoria: ações humanas

categoria: animais silvestres

categoria: ações humanas

categoria: animais silvestres

Importante para um 
desenvolvimento sustentável

da nossa sociedade

Conscientização da 
população sobre 

problemas ambientais

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

RÃ-PIMENTA
Leptodactylus labyrinthicus

PERERECA
Osteocephalus taurinus

 Vive próximo 
a lagoas

Anfíbio com pernas
muito longas

Com pele úmida, fina e brilhante

Anfíbio que vive 
em árvores

Apresenta pulos
muito longos

Possui membrana entre os dedos 
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

SAPO
Bufo bufo

SALAMANDRA
Bolitoglossa altamazonica

COBRA-CEGA
Amphisbaena alba

Possui língua
elástica

Anfíbio com pele
seca e rugosa

Pode possuir glândulas de veneno

Anfíbio
carnívoro

Muito sensível à
poluição

No Brasil, é encontrada 
apenas na Amazônia 

Confundida
com serpentes 
Anfíbio sem membro
de locomoção

Olhos pouco desenvolvidos,
percebem somente a luz 

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais exóticos

categoria: animais silvestres

ÁGUIA
Haliaeetus leucocephalus

Ave 
rapinante

Possui ótima visão

Pode chegar até 100km/h no voo
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CACATUA

AVESTRUZ CASUAR

Cacatua alba

Struthio camelus

Balaeniceps rex

Casuarius casuarius

DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

Maior ave
do mundo

Não consegue voar

Comum na Austrália

Possui olhos enormes

Pode atingir até 1,4m

Pode saltar a´te 1,5m

categoria: animais exóticos

categoria: animais exóticos

categoria: animais exóticos

categoria: animais exóticos

Ave de bico 
curvo

Conhecida por imitar sons humanos

Ave perigosa
para humanos

Ave de bico 
largo e comprido

Possui gancho no bico para
capturar presas

Possui penas coloridas no pescoço

CEGONHA-BICO-DE-SAPATO
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

CAMALEÃO

COBRA-DO-MILHO CROCODILO

DRAGÃO-DE-KOMODO
Crocodylus acutus

Pantherophis guttatus Crocodylus acutus

Varanus komodoensis

Réptil não 
peçonhento

Réptil que muda
a cor da pele

Pode girar os dois olhos
de forma independente

Encontrado no Sudeste
do Estados Unidos

Possui uma língua até 2 vezes 
mais longa que seu corpo

Controla populações de roedores
nas plantações de milho

Réptil carnívoro

Réptil do topo da
cadeia alimentar

Muito comum na
ilha de Komodo

Possui a mordida 
extremamente forte

Muito semelhante aos jacarés
encontrados no Brasil

Pode atingir até 3m de 
comprimento e pesar até 166kg

categoria: animais exóticos

categoria: animais exóticos

categoria: animais exóticos

categoria: animais exóticos
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

AXOLOTE

NAJA-CUSPIDEIRA

PEIXE-PALHAÇO
Ambystoma mexicanum

Hemachatus haemachatus

Amphiprion frenatus

Dryophytes cinereus

Réptil peçonhento

Cospe nos olhos da sua
presa para cegá-las

Possui brânquias externas 
coloridas e chamativas

Muito sensível à poluição, 
podendo ser extinto

Quando ameaçada, levanta o 
corpo e dilata o pescoço

Anfíbio insetívoro

Vive nas anêmonas 
do mar

Muito comum no
sudeste do Estados Unidos

Muito conhecido pelo filme
"Nemo"

Pode mudar de cor conforme a
luz e temperatura do ambiente

categoria: animais exóticos

categoria: animais exóticos categoria: animais exóticos

categoria: animais exóticos

PERERECA-VERDE-AMERICANA

Anfíbio que adulto
 mantêm fase larval

Peixe de coloração 
laranja e branca
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

CARPA

SALMÃO

BETTA
 

TRUTA-ARCO-ÍRIS
Salmo sa

Cyprinus carpio

lar 

Betta splendens

Oncorhynchus mykiss

Peixe originário da 
China

Peixe que vive em 
água muito fria

Apresenta coloração
rosa ou vermelha

Espécie invasora em
diversos ambientes

Apresenta coloração cinza
prateado ou laranja e
preto

Quando adulto, migra da água 
doce para a salgada

Peixe carnívoro

Muito sensível à 
poluição

É muito agressivo com
outros peixes

Vive em águas muito frias em
rios de montanhas

Possui colorações diversas, sendo 
muito utilizado como "pet"

categoria: animais exóticos

categoria: animais exóticos categoria: animais exóticos

categoria: animais exóticos

Peixe carnívoro
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SIRIEMA
Cariama cristata

ARARA-AZUL-GRANDE
Anodorhynchus hyacinthinus

CORUJA-BURAQUEIRA
Athene cunicularia

PAPAGAIO-VERDADEIRO
Amazona aestiva

DICAS
DICAS

DICAS
DICASAve ameaçada 

de extinção

Possui pernas
longas e finas

Ave de rapina
(caçadora)

Imita sons
humanos

Correndo pode chegar 
a 50km/h

Ave considerada símbolo do
Cerrado

Pertence a mesma
família que os papagaios

Tem cauda longa, bico curvado
e coloração azul

Possui hábito
noturno

Sua audição é muito boa e faz
seu ninho em buracos na terra

Um dos animais mais
traficados no Brasil

Tem cauda curta, bico curvado
e coloração predominante verde

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres
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BEM-TE-VI
Pitangus sulphuratus

DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

Ave de peito 
amarelo

Possui ótimo
olfato e visão

Ave de peito 
amarelo

Possui grandes 
garras

Possui poucas penas
na cabeça

Alimenta-se de animais mortos
em decomposição

Seu nome é devido ao
som que ele emite

É facilmente visto por todas as
cidades do continenteamericano

Possui audição e visão
ótimos

Ave de rapina (predadora e
carnívora)

Seu nome é devido ao
som que ele emite

É facilmente visto por todas as
cidades do continenteamericano

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

URUBU-REI
Sarcoramphus papa

GAVIÃO-PATO
Spizaetus melanoleucus

TUCANO-TOCO
Ramphastos toco
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

TUIUIÚ
Jabiru mycteria

GARÇA-VAQUEIRA
Bubulcus ibis

PERIQUITO-RICO
Brotogeris tirica

PATO-MERGULHÃO
Mergus octosetaceus

Ave símbolo do 
Pantanal

Vive próximo 
da água

Ave nativa
brasileira

Ave
mergulhadora

Fazem ninhos de até 3
metros em árvores

Pode chegar a 1,60m de altura
e pesar até 8kg

Possui bicos, pernas, asas
e pescoços longos

Vive sempre próximo a margens
de rios e lagos

Ave da mesma família
que os papagaios

São pequenos e barulhentos,
gostam de frutas e sementes

Possui pés adaptados
para natação

Consegue voar longas distâncias
para migrar

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

MARITACA
Psittacara leucophthalmus

PICA-PAU-AMARELO
Celeus flavus

Ave que vive 
próximo a água

Da mesma
família que os
papagaios

Nome de livro
infantil

Se alimenta de 
néctar

Destaca-se pelas penas
vermelhas nas asas

Também conhecida como
araguai e maracanã

Possui bico característico
para captura de peixes

Faz ninhos em barrancos na
beira de rios e lagos

Faz buraco em troncos 
e galhos com o bico

Todas as penas são amarelas
menos as asas e a cauda

Uma das menores aves
do mundo

Pode bater as asas até 80 vezes
por segundo

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

MARTIM-PESCADOR-VERDE
Chloroceryle amazona

BEIJA-FLOR-CINZA
Aphantochroa cirrochloris
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

QUERO-QUERO
Vanellus chilensis

JOÃO-DE-BARRO
Furnarius rufus

CARCARÁ
Caracara plancus

ANÚ-PRETO
Crotophaga ani

Ave comum em
pastos

Seu ninho é 
de barro

Ave muito
sociável

Parente distante
dos falcões

São considerados
arquitetos da natureza

São monogâmicos em sua
maioria

Tem um esporão ósseo
no encontro das asas

É bravo e corre atrás de quem
se aproxima do seu ninho

Sua alimentação é
onívora e oportunista

Tem uma famosa canção que
leva seu nome

É chamado de coró-coró
na Amazônia

Seu cheiro é forte e pode ser
perceptível a longas distâncias

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

CASCAVEL
Crotalus durissus

PINGUIM-DE-MAGALHÃES
Spheniscus magellanicus

FLAMINGO
Phoenicopterus ruber

JACARÉ-ANÃO
Paleosuchus palpebrosus

Réptil 
venenoso

Ave que não 
voa

Se alimenta de 
néctar

Réptil que se
alimenta de peixes

Tem um chocalho em
sua cauda

Cada anel de seu chocalho
significa uma troca de pele

Uma das melhores
nadadoras do mundo

Tem coloração preta e branca e
são considerados monogâmicos

Gosta de nadar em
correntes rápidas

É o menor representante da
família dos aligatores

Seu bico funciona como
uma bomba de água

Nasce branco mas fica rosa por
causa da sua alimentação

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

JABUTI-PIRANGA
Chelonoidis carbonaria

TEIÚ-MASCARADO
Tupinambis dusenil

SUCURI-VERDE
Eunectes murinus

TARTARUGA-CABEÇUDA
Caretta caretta

Réptil com 
fama de lento

Réptil nativo
da América do
Sul

Réptil que vive 
no mar

Réptil que não 
possui membros

Um dos maiores lagartos
no Novo Mundo

Também é conhecido como tiú,
açu ou jacuaru

Se diferencia por suas
escamas avermelhadas

É onívoro e a fêmea pode botar
entre 10 e 15 ovos

Maior cobra do
continente americano

Pode se alimentar de jacarés e
capivaras e não tem peçonha

Expectativa de vida de 
67 anos aproximadamente

Pode bater as asas até 80 vezes
por segundo

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

IGUANA-VERDE
Iguana iguana

LAGARTIXA-DOMÉSTICA
Hemidactylus mabouia

CALANGO
Tropidurus oreadicus

JIBOIA-CONSTRITORA
Boa constrictor

Réptil que é
arborícola

Réptil branco, 
cinza ou marrom

Réptil não 
peçonhento

Réptil comum 
no nordeste

Pode chegar a medir 
1,80 metros

Sua alimentação é onívora

Está presente em quase
todas as casas

Ajuda no controle da população
de aranhar e moscas

Ajuda no controle da
população de escorpião

São pequenos mas muito
rápidos

Pode chegar a até 4
metros de comprimento

Mata suas presas por constrição
(esmagamento)

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

JARARACA-DA-MATA
Bothrops jararaca

Réptil
peçonhento Ótimo nadador

 Maior canídeo da 
América do Sul

 Possui pernas longas e finas

Quando ameaçada
costuma bater a cauda 

Seu nome é característica de
uma pessoa ruim

 Maior mamífero
roedor do mundo

 Alimenta-se quase 
exclusivamente de folhas

Ocorre em toda a América do Sul

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

LOBO-GUARÁ 
Chrysocyon brachyurus

CAPIVARA
Hydrochoerus hydrochaeris

PREGUIÇA
 Bradypus variegatus

 Mamífero típico 
do Cerrado

 Dorme até 20
horas por dia

 Mamífero que
possui movimentação muito lenta
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TATU-BOLA
 Tolypeutes tricinctus

PEIXE-BOI 
Trichechus inunguis

GAMBA DO MATO 

DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

 Mamífero
aquático

Mamífero que
adora cavar 

 Não morre com
picada de cobra

 Possui uma carapaça dura
e grandes unhas

 Pode medir até 4 metros e
pesar até 800kg

 Muitas vezes pode ser 
confundido com um rato

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

 Capacidade de se fechar na forma de uma
bola ao se sentir ameaçado

 
Didelphis marsupialis
 

 Alimenta-se de algas e vegetações
aquáticas

 Mamífero que carrega os filhotes em uma
bolsa chamada  marsúpio

SAGUI
 Callithrix jacchus

 Apresenta gestação de 
140-160 dias com 2 filhotes

 Se aproximam do ser humano com facilidade

 Mamífero muito pequeno (pesam entre
350 a 450 gramas)
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MICO-LEÃO
 Leontopithecus rosalia

TAMANDUÁ-BANDEIRA
 Myrmecophaga tridactyla

BUGIO
 Alouatta caraya

MACACO-PREGO
 Sapajus nigritus

DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

Alimenta-se de
insetos 

 Mamífero que possui 
grandes garras

 Os pelos ao redor da cabeça 
formam uma juba

 Mamífero muito inteligente,
criativo e ativo

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

 Possui uma língua longa para obter seu alimento
já que não possui dentes

 Mamífero com pelagem
que varia do dourado ao
alaranjado

Formam bandos de 8 a 10
indivíduos

 Alimenta-se principalmente
folhas e frutos

 Está no grupo dos primatas

 Está no grupo dos primatas

 Vocalização muito marcante

 Mamífero com pelagem
varia do marrom a ruivo
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MORCEGO
 Chiroptera

JAGUATIRICA
 Leopardus pardalis

CACHORRO DO MATO
 Cerdocyon thous

DICAS
DICAS

DICAS

Possui hábito noturno

Mamífero conhecido como
mini onça-pintada 

 Vive em casais ou pequenos
grupos

 Mamífero com capacidade de voar, 
podendo ser confundido com uma ave

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres categoria: animais silvestres

Possui hábitos alimentares 
muito variados

 Vive em média 10 anos em vida livre e 20
anos em cativeiro 

 Os filhotes tornam independentes apena
com 5 ou 6 meses

 Está ameaçado de extinção devido à caça 
ilegal, desmatamento e falta de alimento

 Mamífero muito confundido com cachorro
doméstico
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QUATI
Nasua nasua

RAPOSA DO CAMPO 
Lycalopex vetulus

LONTRA 
Lutrinae

VEADO-CATINGUEIRO
 Mazama gouazoubira

DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

 Mamífero da mesma
família dos cachorros

 Mamífero aquático é
carnívoro 

 Cauda comprida com anéis pretos bem
marcantes

 Sua dieta é composta de insetos, pequenas
aves, mamíferos e répteis Pode chegar até 12Km/h nadando

Apenas o macho dessa espécie possui
chifres 

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

 Utiliza muito bem o dente canino para caçar
É conhecida por sua agressividade

 Mamífero onívoro Mamífero herbívoro

Vive em bandos São presas de grandes
mamíferos 
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ESQUILO
 Sciurus aestuans

BALEIA JUBARTE
 Megaptera novaeangliae

CUTIA
 Dasyprocta

GOLFINHO 
Delphinus delphis

 

DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

Maior mamífero
aquático 

 Apesar de viver submersa, precisa voltar à
superfície para respirar

 Vivem sozinhos ou em pares e podem viver
até quinze anos

 extremidades anteriores bem mais curtas que as
posteriores, e pés compridos com cinco dedos

 Apresenta ampla gama de vocalizações 
ligadas à comunicação e ecolocação

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

Alimenta-se filtrando a água do mar

 Pode atingir 40 km/h em seu nado
e saltar até 5 metros 
para fora da água

 Alimenta-se de lula e peixes, de preferência os
que formam cardumes, como sardinha,
arenque e anchova

Possui hábitos de 
vida secreto 

Está presente na mata Atlântica
e Amazônia 

Mamífero 
roedor 

Tem apenas 
vestígio de cauda
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LEBRE
Leporidae

OURIÇO-CACHEIRO
 Coendou prehensilis

JAVALI
 Sus scrofa

ANTA 
Tapirus terrestris

DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

Mamífero 
roedor arborícola

São animais noturnos e crepusculares

Possui patas traseiras longas e orelhas
compridas

 Predador de ovos e filhotes de outras
espécies;

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

 dorso coberto de espinhos 
longos e aguçados

Conhecido como javardo, 
porco-bravo, porco-monteiro, porco- 

selvagem-euroasiático e porco-montês

Mamífero herbívoro Tem hábito
noturno 

Espécie invasora 
 no Brasil 

 Podem atingir 
até 55 km/h.

 se alimenta de frutos, folhas,
gramas, brotos e fibras

Importante dispersor
 de sementes 
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

PANDA
Ailuropoda melanoleuca

ORNITORRINCO
Ornithorhynchus anatinus

HIPOPÓTAMO
Hippopotamus amphibius

RINOCERONTE-INDIANO
Rhinoceros unicornis

Mamífero
asiático

Espécie ameaçada
de extinção
Alimenta-se principalmente
de bambu

 Mamífero
australiano

Passa o maior
tempo na água
 Ovíparo, ou seja, bota ovos

Herbívoro

Mamífero 
asiático

Herbívoro

Possui um corno

Pode pesar 4,5
toneladas

Mamífero africano
semiaquático

categoria: animais exóticos
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categoria: animais exóticos
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

LEÃO
Panthera leo

ELEFANTE-ASIÁTICO 
Elephas maximus

CASTOR
Castor fiber

TIGRE 
Panthera tigris

De origem
asiática

Possui presas de
marfim

Mamífero que pesa
de 4 a 6 toneladas

Felino 
africano

Espécie ameaçada
de extinção
Fêmeas são líderes e caçadoras
nos bandos 

Herbívoro

Espécie
semiáquatica

Mamífero roedor

Territorial e
solitário

Felino que pode
pesar 310 Kg

Terceiro maior 
carnívoro terrestre

categoria: animais exóticos
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categoria: animais exóticos
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

GIRAFA
Giraffa camelopardalis

URSO-PARDO
Ursus arctos

DOURADO
Salminus brasiliensis

CANGURU
Macropus giganteus

Herbívoro

Mamífero de pescoço
muito comprido

Pode atingir 5,7 metros
de altura

Mamífero
onívoro

Pode chegar a 3
metros 
Corre, nada muito bem e pode
subir em árvores

 Nada em
grupos

Alimenta-se de
pequenos peixes
 Coloração dourada com

reflexos avermelhados

Comum na
Austrália

Pode usar a cauda
para locomoção
Carrega os filhotes numa bolsa,

chamada marsúpio

categoria: animais exóticos
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categoria: animais exóticos

categoria: animais silvestres
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DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

PIRAMBOIA
Lepidosiren paradoxa

SARGENTINHO
Abudefduf saxatilis

ENGUIA
Anguilla anguilla

PEIXE-SERRA
Pristis pectinata

Confundida
com serpentes 

Habita rios e lagos
do Pantanal

Do grupo de peixes
com pulmões

O macho que
guarda os ovos

Habita todo o litoral
brasileiro 

Mede de 8 a 15cm 
de comprimento

Possui hábito
noturno

Espécie ameaçada
de extinção
Apresenta a maxila e dentes
bem alongados

Habita água
doce e salgada

Gera fortes
correntes elétricas

Peixe comprido que pode
chegar a 3,5 metros 
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categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

categoria: animais silvestres

CONSERVECONSERVE  
  &&    

  AÇÃOAÇÃO

CONSERVECONSERVE  
  &&    

  AÇÃOAÇÃO

CONSERVECONSERVE  
  &&    

  AÇÃOAÇÃO

CONSERVECONSERVE  
  &&    

  AÇÃOAÇÃO



DICAS
DICAS

DICAS
DICAS

BAGRE
Bagre marinus

TUBARÃO-TIGRE 
Galeocerdo cuvier

RAIA-MANTA
Mobula birostris

PEIXE-LUA 
Mola mola

Desova feita 
na água doce

Peixe de couro, não
apresenta escamas 

Habita os fundos dos
mares e manguezais

Pode medir 6
metros

Possui dentes em
formato triangular

Possui riscas pretas ao
longo do corpo

Ameaçada de
extinção

Maior peixe ósseo
conhecido

Fêmea libera 300 milhões
de ovos na água 

Peixe
cartilaginoso

Possui o corpo em
formato de disco
Não possui ferrão mas gera
corrente elétrica 
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DICAS
DICAS

DICAS

BAIACU
Chilomycterus burrfish

MORÉIA-PINTADA
Muraena helena

CAVALO-MARINHO
Hippocampus reidi

Mede 3m de
comprimento 

Peixe em formato
cilíndrico e alongado

Vive escondida em rochas
e fendas de recife de corais

Gestação feita
pelo macho

Alimenta-se de
pequenos crustáceos

Pequeno peixe ósseo, com
aproximadamente 15cm

Gestação feita
pelo macho

Alimenta-se de
pequenos crustáceos

Pequeno peixe ósseo, com
aproximadamente 15cm

categoria: animais silvestres
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