


SUPER TRUNFO 

Animais exóticos invasores no Brasil

O jogo “Super Trunfo – Animais exóticos invasores no Brasil” tem como

objetivo aguçar a curiosidade do público e aumentar o conhecimento sobre

algumas espécies que são consideradas exóticas invasoras no Brasil.

Este trabalho faz parte de um projeto de extensão do Laboratório de

Ecologia de Invasões Biológicas, Manejo e Conservação (LEIMAC), vinculado

à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O presente projeto tem

como título: “Envolvimento comunitário para a restauração da diversidade

biológica”, nas proximidades do Parque Natural Municipal das Dunas da

Lagoa da Conceição (PNMDLC - Florianópolis, SC), e conta com o

financiamento da Pró-reitoria de Extensão da UFSC (Edital nº

5/2019/PROEX). O objetivo do projeto é buscar aumentar a percepção

sobre a problemática de invasões biológicas e ressaltar a importância do

papel do cidadão na atenuação de impactos provocados por espécies

invasoras, tendo como foco moradores e escolas que estejam no entorno do

Parque. A ideia inicial era disponibilizar o material produzido para

professores das redes públicas de ensino para que fosse distribuído aos

alunos. Porém, com a pandemia de COVID-19, resolvemos aumentar a

abrangência do número de pessoas que podem ter acesso ao material

produzido, por meio de disponibilização no website do laboratório para que

possa ser baixado gratuitamente por qualquer pessoa interessada.

Destacamos que todas as informações referentes à distribuição natural,

áreas de ocorrência como invasora, motivo da introdução e impactos

provocados, assim como os resultados de análises de risco foram obtidos a

partir da base de dados sobre espécies exóticas invasoras no Brasil,

gerenciada pelo Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação

(http://bd.institutohorus.org.br/www/).

Conheça mais sobre nosso trabalho acessando nosso website e nos seguindo

nas redes sociais:

http://leimac.sites.ufsc.br

@invasoesbiologicas

https://www.facebook.com/invasoesbiologicasleimac

@leimac_br
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Manual de instrução

Material

24 cartas com informações sobre animais exóticos invasores no Brasil.

Regras do jogo

Pode ser jogado de 2 a 4 pessoas. As cartas são embaralhadas e

distribuídas. Cada jogador forma um monte em suas mãos, de tal modo que

possa ver apenas a carta de cima. Começa o jogo quem estiver à esquerda do

jogador que distribuiu as cartas. Quem inicia escolhe uma característica da

sua carta de cima e a lê em voz alta. Por exemplo: a característica escolhida

foi peso. Depois que o primeiro jogador lê o peso constante na sua carta,

cada um dos demais jogadores leem o valor que está na sua carta de cima,

cada um na sua vez. Ganha a carta dos colegas aquele que tiver o maior valor.

O vencedor da rodada recebe as cartas dos outros jogadores, coloca-as ao

final do seu monte de cartas e escolhe uma característica que está na carta

seguinte. O mesmo procedimento deve ser repetido nas rodadas seguintes.

Se houver empate, outra característica deve ser escolhida. Ganha o jogo

quem ficar com a maior quantidade de cartas.

Símbolos

São espécies exóticas invasoras para as quais não são

permitidos a posse, domínio, transporte, comércio, aquisição, soltura, cultivo,

criação e nem doação no estado de Santa Catarina (segundo a Resolução

CONSEMA n° 08, de 2012).

Super -Trunfo – A carta “Super Trunfo” é embaralhada com

as outras cartas. Suas informações superam as

características de todas as cartas marcadas com B, C e D, sem levar em

consideração os valores. Ela perde apenas se um dos jogadores tiver uma

carta marcada com a letra A.
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Observações 

Nas características peso, tamanho, longevidade, número de filhotes/ovos e

grau de ameaça, vencem as cartas com maior valor. Já na característica

idade reprodutiva, vencem as cartas que tiverem o menor valor.

No canto superior das cartas existem letras e números, sendo “1A” a mais

forte e “6D” a mais fraca. Ex: a carta 3A vence a carta 2B.

1A – 6A

1B – 6B

1C – 6C

1D – 6D

Descrição das cartas

Peso: peso médio do animal adulto.

Tamanho: comprimento médio do animal adulto.

Longevidade: quanto tempo em média vive o animal, em anos.

Número de filhote: Quantos filhotes ou ovos uma fêmea pode ter/colocar

ao longo de um ano.

Idade reprodutiva: Com quantos anos/meses o animal começa a se

reproduzir. Aqui vence a carta que tiver o menor valor.

Grau de ameaça: Qual o grau de ameaça que este animal exótico invasor

representa para ecossistemas naturais e espécies nativas. Este pode variar

de 1 a 10, sendo 1 o valor considerado para o mais baixo grau de ameaça e 10

o valor para o mais alto grau de ameaça. Esses valores foram obtidos a partir

de análises de risco conduzidas para cada uma das espécies exóticas

invasoras apresentadas neste jogo. Para mais informações:

https://institutohorus.org.br/analise-de-risco-para-especies-exoticas/
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