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PARTICIPANTE: 
 

2 a 5. 
 
 

IDADE:  
 

A partir de 10 anos. 
 
 

                COMPONENTES:  
 

15 cartas com os animais.
15 cartas com as pegadas.

1 carta como o mico.
 
 

 



CONHEÇA SOBRE O JOGO
 

 

 

 

                OBJETIVO:  
 Seguir as dicas das cartas para descobrir

de quem é a pegada do animal.
Além disso o jogador pode ter um ótimo
momento de diversão e conexão com a

vida animal.
 
 

                COMO JOGAR:  
 

As cartas são distribuídas em número igual
para cada um dos jogadores exceto por um

jogador que vai ficar com uma  carta a
mais.

Os jogadores devem conferir se possuem
algum par de cartas na sua mão que

corresponde com o animal e sua pegada.
Caso tenha algum par as cartas devem ser

colocadas na mesa.
Em seguida o jogador retira uma carta da
mão de outro jogador e verifique se forma

par e assim o jogo continua. 
Lembre-se que o mico está a solta e não

deixa pegadas! Para ganhar você não pode
terminar o jogo com ele na mão.
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CAPIVARA
 

O maior roedor com quase 1,5 de
comprimento e 50 cm de altura, e pode

chegar a 100 kg. 
Vive em grupos familiares, principalmente

nas proximidades de rios e lagos,
alimenta-se basicamente de capim e
plantas das margens.  A capivara é

igualmente ativa durante a noite e o dia. A
pegada dianteira marca quatro dedos

alongados e abertos, formando uma meia
estrela.  A pegada traseira é semelhante à
dianteira, mas marca três dedos no solo.
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MICO
 



QUATI
 

Vive em bandos com até mais de 20
animais, preferencialmente em áreas

florestadas, mas pode ser visto também
em áreas abertas como no cerrado.

Animal de atividade diurna, alimenta-se de
frutos, ovos, insetos, larvas, minhocas e
pequenas aves e serpentes. Sua pegada
apresenta cinco dedos finos e alongados

com marcas de unhas. A pegada traseira é
maior que a dianteira. Animais adultos

apresentam marcas de unhas levemente
curvadas para a trilha de pegadas do

animal.
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ANTA
 

Maior mamífero terrestre da América do
Sul, podendo chegar a pesar 300 kg.

Habita áreas de mata, principalmente nas
proximidades de riachos e rios. De hábito
solitário e noturno, se alimenta de folhas,

frutos e brotos. A pegada de uma Anta
apresenta, frequentemente, três dedos

largos e curtos, arredondados nas
extremidades e com o dedo médio

sempre maior que os demais. 
 Dependendo das condições do solo é

possível notar a presença de um quarto
dedo na parte posterior.
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LOBO GUARÁ
 

É o maior cachorro selvagem brasileiro,
mede quase 1 m de altura e 1,5 m de

comprimento. Seu peso chega até a 25 kg.  
Vive preferencialmente em áreas de

cerrado, mas ocupa áreas com florestas
também. Alimenta-se de pequenos

animais e principalmente dos frutos da
lobeira. Vivem solitários ou aos pares e

são ativos principalmente ao entardecer e
a noite. A pegada exibe quatro dedos

levemente afastados e com as marcas das
unhas e de uma almofada pequena. A

marca da pegada dianteira é maior que a
da traseira. 
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TAMANDUÁ-
BANDEIRA

Animal de grande porte, chega a pesar 60
kg. Suas patas dianteiras possuem garras

muito desenvolvidas que são utilizadas
para destruir cupinzeiros. O tamanduá-

bandeira pode ser encontrado em
florestas, campos abertos e cerrados,

onde alimenta-se de formigas, cupins e
larvas. Sua pegada dianteira é marcada

por um círculo em forma de foice (garra).
A pegada traseira é semelhante ao de

uma criança, com dedos bem definidos e
seguidos de marcas das unhas. 
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ONÇA- PINTADA

É o maior felinos das Américas, com até
1,80m de comprimento, e mais de 100

kg, tem hábitos solitários, é ativo
durante o dia e noite, vive em áreas de
vegetação densa e abundante em água,

onde pode encontrar suas presas. As
pegadas são grandes e bem marcantes,
com almofada grande e arredondada e
dedos  igualmente arredondados sem

marcas de unha.
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VEADO-MATEIRO

Mede cerca de 1 a 1,5m de
comprimento e tem mais de 40 kg. Vive
em matas mais fechadas, evitando áreas

abertas. Alimenta-se de gramíneas,
frutos, flores e fungos. Vive solitário ou

em casal, sendo mais ativo ao
entardecer e durante a noite. O formato

da pegada é triangular, ocorrendo
marca de dois cascos que podem

aparecer unidos ou separados



ESSA PEGADA É DE
QUAL ANIMAL?

 

DE 
PEGADAS

DET
ETIVEDET
ETIVE



TATU-GALINHA

mede cerca de 50 cm e pesa em média
4 kg. . Vive tanto em áreas abertas

(Cerrado) como em áreas florestadas.
De hábito solitário e noturno, pode ser
visto pela manhã e no final da tarde. A
pegada traseira marca três dedos bem

abertos e alongados e o terceiro é maior
em relação aos demais. O rastro da
pegada dianteira marca dois dígitos

paralelos e próximos
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IRARA

 Tem cerca de 1 m de comprimento,
incluindo a cauda, pesa até 5 kg. É um

animal solitário, mas que pode ser
observado em par. Habitante das matas,
alimenta-se de pequenos animais, além

de frutos e mel. A pegada da irara
apresenta marcas de cinco dedos

arredondados, próximos uns dos outros,
com as marcas de unhas bem definidas
e a almofada é bem definida e de forma

alongada.  
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tem em média 50 cm de comprimento,
pesa até 5 kg. De hábito solitário e

noturno, vive em áreas de florestas e
também no cerrado. A pegada do Porco-
espinho possui almofada arredondada e

as marcas das unhas são bem
delineadas à frente da almofada, a

dianteira apresenta 3 ou 4 dedos e é
menor que a traseira, que apresenta

quatro dedos. A marca da pata traseira
normalmente pode cobrir a marca da

dianteira. 

PORCO-ESPINHO
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Animal de até 45 kg de peso, vivo em
mata, mas é visto em áreas abertas. Sua
alimentação é a base de frutas, raízes,

folhas e até pequenos animais. Vive em
grupos com mais de 100 indivíduos. As

pegadas são arredondadas e desenham
cascos levemente separados. A largura

do casco, em torno de 4 a 5 cm, é
aproximadamente a metade do

comprimento. Como vive em grandes
grupos, é comum observar inúmeras

pegadas juntas.

QUEIXADA
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Tem aproximadamente 50 cm de
comprimento e pesa até 6 kg. Vive

preferencialmente em locais abertos e
secos. Alimenta-se de plantas insetos e

até carniça. Na pegada dianteira
aparecem três dedos com marcas de
unhas. Na pegada traseira aparecem

três dedos, com os dois internos Unidos
e voltados para dentro da trilha.

TATU-PEBA
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O mão-pelada pode chegar a 1 m de
comprimento, incluindo a cauda, e pesar

até 10 kg. De coloração acinzentada,
quase preta, possui uma máscara negra
ao redor dos olhos e a cauda com anéis.

Vive em áreas de florestas,
principalmente perto de rios e lagos. Sua

pegada possui cinco dedos finos com
unhas bem marcadas. O rastro dianteiro

possui dedos mais alongados

MÃO-PELADA
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Habita preferencialmente ambientes de
água doce, como rios e lagos. Alimenta-

se principalmente de peixes e
crustáceos. A pegada possui cinco
dedos sem a impressão das garras,

possui em média 6,5 cm de
comprimento.

LONTRA



ESSA PEGADA É DE
QUAL ANIMAL?

 

DE 
PEGADAS

DET
ETIVEDET
ETIVE



Com até 60 cm de comprimento e peso
aproximado de 2 kg, sua pelagem é

negra com duas listras brancas iniciando
no topo da cabeça e estendendo pela
lateral do corpo. Pegada com 5 dedos
ovalados e unhas marcadas de 0,5 a 1

cm à frente do dedo

JARITATACA
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