JOGO DA

O peixe matrinchã
desapareceu do rio São
Francisco quando
construíram a usina
hidrelétrica de Três
Marias, MG, danificando
a Biodiversidade do
Bioma Cerrado.
Retire uma carta conflito.

O tráfico de animais
silvestres, como a aranha
caranguejeira, integrante da
Biodiversidade do
Bioma Mata Atlântica,
é proibido no Brasil.
A multa a ser paga é
R$ 2.000,00.

A ONG Núcleo Amigos da
Terra Brasil, no RS, vem
combatendo a Fragmentação
de Ecossistemas do Bioma
Campos Sulinos causada
pela monocultura do
eucalipto.
Por isso, receba
R$ 5.000,00 do Fundo.

O mexilhão dourado vive
naturalmente nos rios do sudeste da
Ásia. Ele foi trazido para o Brasil por
navios mercantes e se alastrou ao
longo do Rio Paraguai e alcançou a
região do Pantanal em 2000.
Esse animal causa danos a
motores de embarcações e
equipamentos de pescadores
artesanais, além de competir
com mexilhões nativos e alterar os
ambientes aquáticos.
Por isso, volte 3 casas e retire um
conflito.

Você chegou na ponte
de acesso ao habitat do
tracajá. Legal!!!
Salvou uma espécie integrante da
Biodiversidade do Bioma
Amazônia.
Valor da espécie:
R$ 5.000,00

As onças-pintadas, Espécie da
Fauna Ameaçada de Extinção do
Bioma Pantanal, atacam o
rebanho de gado por falta de
alimento. No entanto, os
fazendeiros e funcionários
das fazendas se
comprometeram a não
Matá-las, pois elas poderão
desaparecer da natureza.
Retire uma carta ação.

Você chegou
no habitat do ratãodo-banhado.
Parabéns!!! Chegou em casa
e salvou a espécie
integrante da
Biodiversidade das
Áreas Úmidas do
Bioma Campos Sulinos.
Valor da espécie:
R$ 5.000,00

A Fundação SOS
Mata Atlântica lançou o
programa de reflorestamento
“Floresta do Futuro”
contribuindo para
diminuir a Fragmentação
de Ecossistemas do
Bioma Mata Atlântica.
Retire uma carta ação.

Zona de
salvamento!!! O Projeto Pé-dePincha visa aumentar a
população de tracajá no
Bioma Amazônia. Os
ovos são recolhidos e
quando eclodem são
devolvidos à natureza. O
tracajá pode ser salvo!!!
Paguem o valor da espécie.

O búfalo é uma Espécie Exótica
Invasora do Bioma Amazônia e
está degradando o meio
ambiente, criando trilhas que
por sua vez formam canais
de escoamento de água no
pântano. Este problema está
sendo objeto de discussão
pelas entidades que visam o
controle dos búfalos.
Retire uma carta ação!
Neste local é realizada a reunião
de Elaboração do Plano de Ação
para a implementação da
Política Nacional da
Biodiversidade. Você e todos
os animais da Lista Nacional
de Espécies da Fauna
Brasileira Ameaçadas de
Extinção deverão receber um
bônus + R$ 1.000,00.

Área de extinção!!!
No Bioma Caatinga, as
palmeiras licuri estão ficando
escassas, diminuindo o
alimento para a arara-azulde-lear. Devido a isso, ela
está criticamente em
perigo de extinção.
Vocês podem salvá-la!!!
Paguem o valor da espécie +
um bônus OU
5 bônus.

Os proprietários rurais de
Jacobina, BA, praticam
queimadas para a
agropecuária, o que
prejudica a vida dos
animais, devido à
Fragmentação de
Ecossistemas do Bioma
Caatinga.
Retire uma carta conflito.

Zona de Salvamento!!!

O Previfogo, programa do
Ibama, ajuda a prevenir e
controlar fogo, protegendo
o Bioma Cerrado. Você e
seus amigos podem
salvar o lobo-guará
pagado o valor da espécie
a ser salva + um bônus OU 4
bônus.

Os proprietários rurais que vivem
ao redor do Parque Nacional dos
Aparados da Serra, em Cambará
do Sul, RS, transformam grande
parte da vegetação nativa dos
Campos de Cima da Serra
em pastagem ou lavouras.
Uma grande área foi
queimada para limpeza do
terreno e a multa aplicada foi de
R$ 50.000,00. Reverta 10% desse
valor para o Fundo.

Esta
é a pinguela de
acesso para o habitat
do lobo-guará, Espécie
da Fauna Ameaçada de
Extinção
do Bioma Cerrado.
Legal!!! Você conseguiu
chegar. Salvou
sua espécie da extinção.
Valor da espécie:
R$ 10.000,00

Você chegou
ao seu habitat,
pássaro caboclinho-dochapéu-cinzento, Espécie da
Fauna Ameaçada de
Extinção do Bioma
Campos Sulinos. Legal!!!
Você salvou sua espécie.
Valor da espécie:
R$ 15.000,00

Trilha ecológica na Chapada dos
Veadeiros, Unidade de
Conservação da Natureza do
Bioma Cerrado, foi maldemarcada e não havia
monitoramento para a
intensa visitação de turistas,
afungentando os animais. Por
isso, fique uma rodada sem
jogar.

Neste local é realizada a
Conferência do Meio Ambiente
que vai definir ações para a
conservação das espécies
que compõem a
Biodiversidade Brasileira.
Assim, você e as espécies
criticamente em perigo de
extinção ganham um bônus+
R$ 5.000,00 do Fundo.

Esta é a ponte para o
habitat da ariranha,
Espécie da Fauna Ameaçada
de Extinção do Bioma
Pantanal. Beleza,
sua espécie está salva!!!
Valor da espécie:
R$ 10.000,00

Há duas cavernas neste
mapa. Localize uma delas
e identifique a qual
Bioma pertence.
Avance uma casas e
retire uma carta ação.

Você chegou no
habitat da arara-azul-delear, Espécie da Fauna
Ameaçada de Extinção do
Bioma Caatinga.
Parabéns, você salvou
sua espécie!!!
Valor da espécie:
R$ 20.000,00

Área de Extinção!!!
A destruição das matas no
Bioma Mata Atlântica poderá
acarretar na extinção
do macaco muriqui-donorte. Ajudem a salvar
essa espécie pagando o
seu valor + um bônus OU
5 bônus.

Biomas:
Caatinga
Cerrado
Mata Atlântica
Ambientes Costeiros e Marinhos
Campos Sulinos
Amazônia
Pantanal

Você chegou ao seu
habitat, macaco muriqui-donorte, Espécie da Fauna
Ameaçada de Extinção do Bioma
Mata Atlântica.
Parabéns,
Salvou sua espécie!!!
Valor da espécie:
R$ 20.000,00

O Projeto Sempre-Viva, no
Parque Sempre-Viva, BA, visa
recuperar a sempre-viva-demucugê, flor nativa que
pertence à Biodiversidade
do Bioma Caatinga.
Retire uma carta ação e
receba R$1.000,00 do
Fundo.

Aqui é o Parque Nacional do
Pantanal Matogrossense - Unidade
de Conservação da Natureza do
Bioma Pantanal. O fogo, a
pesca e a formação de
represa estão pondo em risco
a vida de vários animais
incluindo a ariranha.
Por isso você deve pagar
R$ 1.000,00 ao Fundo e ficar uma
rodada sem jogar.

O corte de madeira para a
produção do carvão em
carvoarias clandestinas,
além de destruir o Bioma
Mata Atlântica, utiliza o
trabalho infantil
condenado pela
Organização das
Nações Unidas.
Retire uma carta conflito.

No Rio Amazonas, o peixeboi-da-Amazônia está
ameaçado de extinção em
consequência da caça ilegal
e pesca com redes,
entre outros motivos.
Retire uma carta
conflito.
O “Dia Mundial de Limpeza
de Praias” é realizado no
Ceará para retirar o lixo das
praias. O lixo coletado é
quantificado e
qualificado e o material
reciclável é doado para
instituições carentes.
Retire uma carta ação.

A Agência Nacional de
Petróleo pretende liberar
área para exploração
de petróleo no Banco
Abrolhos, região com
recifes de corais e rica
biodiversidade marinha.
Retire uma carta conflito.

O Fórum de Áreas Protegidas
foi criado para fortalecer as
Na praia de Porto de
Unidades de Conservação da Galinhas, PE, os turistas sem
Natureza. Com isso, você e
orientação caminham
os animais vulneráveis
sobre os recifes e
devem ganhar um bônus
alimentam os peixes que
e R$ 2.000,00.
ficam presos entre os
lagos formados pelos
recifes. Retire uma carta
conflito e pague R$ 1.000,00
ao Fundo.

Área de extinção!!!
Esta é uma região que poderá
provocar a morte dos filhotes do
peixe-boi-marinho, Espécie da
Fauna Ameaçada de Extinção
do Bioma Ambientes
Costeiros e Marinhos.
Ajudem a salvar esta
espécie pagando
O seu valor + 5 bônus.

Reunião da Comissão Nacional
da Biodiversidade - CONABIO para escolher qual animal
criticamente em perigo de
extinção deverá ser salvo.
Escolha um desses animais
de comum acordo com os
outros jogadores. O
escolhido estará salvo pagando
20% do valor da espécie para o
Fundo.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROBIO

Você
chegou no seu
habitat, peixe-boimarinho, Espécie da Fauna
Ameaçada de Extinção do
Bioma Ambientes Costeiros
e Marinhos.
Muito bem, você salvou sua
espécie!!!
Valor da espécie:
R$ 20.000,00

BIODIVERSIDADE

O Projeto Arroz Amigo,
RS, valoriza o agricultor que
produz o arroz sem
agroquímicos, conservando
o ecossistema das áreas
úmidas. Por essa ação
todos os jogadores recebem
R$ 2.000,00 do Fundo.

