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ANURA
Você sabe o que é um Anuro?
Anuros são animais vertebrados, que pertencem ao grupo
dos Anfíbios! São conhecidos popularmente como Sapos, Pererecas
e Rãs. Eles são bem comuns em áreas de floresta, e seu canto pode
ser ouvido principalmente à noite, em áreas onde há presença de
água! São animais bem sensíveis a mudanças ambientais devido a
necessitarem de água doce e limpa, e de terem uma pele fina e
permeável. Esses fatores fazem com que eles sejam um dos grupos
mais ameaçados do mundo!
E aí, vamos conhecer um pouco melhor sobre esses animais
e saber como ajudar a preservá-los?
Participantes:
o

Idade:
o

2 a 6 jogadores

A partir de 6 anos

Componentes inclusos no jogo:

1 tabuleiro
1 dado de 6 lados (para montar)
12 cartas de Personagens
10 cartas de Mito ou Verdade?
o 20 cartas de Perguntas e Respostas
o
o
o
o

Componentes para montar o jogo:
o
o

Impressora
4 Folhas A4

o
o
o

Tesoura
Cola branca
1 dado (impresso ou não)

Como começar:

As cartas devem ser separadas por temas (Perguntas e Respostas,
Mito ou Verdade?, e Personagens), embaralhadas e colocadas em seu
respectivo lugar no tabuleiro (ver Anatomia do Jogo). Os jogadores vão
sortear um dos 12 personagens que vai acompanhá-lo nessa jornada. O
jogador que tirar o valor mais alto no dado começa o jogo, seguido pelo
jogador a sua esquerda, e assim sucessivamente.

Regras

Cartas de Perguntas e Respostas
Quando seu personagem cair nessa casa, o jogador a sua
esquerda deve tirar uma carta da pilha de cartas Perguntas e
Respostas, e ler a pergunta em voz alta para você. Se você errar,
volte 1 casa. Caso acerte, permaneça onde está. No final da rodada,
coloque a carta no final da pilha de cartas Perguntas e Respostas.

Quando o personagem volta uma casa
como consequência de alguma jogada,
a casa a qual se retorna não deve ter
seu efeito aplicado ao personagem!

Cartas de Mito ou Verdade?
Quando seu personagem cair nessa casa, o jogador a sua
esquerda deve tirar uma carta da pilha de cartas Mito ou
Verdade?, e ler a pergunta em voz alta para você. Se você
errar, permaneça no mesmo lugar na próxima rodada. Caso acerte, o jogo
segue normalmente. No final da rodada, coloque a carta no final da pilha
de cartas Mito ou Verdade?.
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podem acabar sendo prejudicados ao competirem por recursos
com adultos. Girinos não precisam parar nessa casa pois tem uma
alimentação diferenciada de adultos, por isso essa competição
não costuma acontecer de forma acirrada.

Áreas de efeito:

O tabuleiro possui 3 áreas de efeito – Brejo, Floresta e Região
Antropizada. Nas áreas de Brejo e Floresta, as espécies de anuros que são
normalmente encontradas em cada uma dessas áreas possuem uma
vantagem de + 1 no dado toda vez que ele for rolado com o personagem
posicionado dentro daquela área (Ex: Se estou jogando com o personagem
Pingo-de-ouro e na minha carta diz que tenho vantagem em área de
floresta, caso eu termine o movimento nessa área, na próxima rodada terei
o bônus de +1 ao rolar o dado, ou seja, se eu tirar 3 no dado será como se
tivesse tirado 4). Já na Região Antropizada, nenhum tipo de anuro tem
vantagem, afinal o hábitat natural dele está degradado! Por isso, todas as
espécies possuem um efeito de -2 no dado quando rolarem ele de dentro
desta área, com exceção do personagem Sapo-cururuzinho, que tem o
efeito de -1 por ser mais resistente a esse tipo de ambiente degradado (ver
descrição dos Personagens abaixo).
Cada uma dessas áreas abrange 3 casas (ver Anatomia do Jogo). É
possível ver a área de efeito de cada personagem no símbolo de sua carta
(ver Anatomia das Cartas).
Exclamação!
Algumas casas possuem uma exclamação, isso significa que elas
são paradas obrigatórias para alguns personagens:
o

Casa A competição está acirrada!
Todos os personagens com desenvolvimento direto, ou seja, sem
fase de girino (indicado na carta do Personagem) devem terminar
o movimento lá obrigatoriamente (Ex: Se estou jogando com o
personagem Pingo-de-ouro, e na carta indica que ele tem
desenvolvimento direto, caso eu tire um 6 no dado de primeira,
ao invés de passar direto por essa casa, devo interromper meu
movimento assim que passar por ela). Isso ocorre com todas as
espécies que tem desenvolvimento direto. Por terem hábitos
alimentares parecidos com adultos, mas serem menores, jovens

o

Casa Hora de metamorfosear!
Todos os personagens com fase de girino devem terminar o
movimento lá obrigatoriamente (ver exemplo do tópico Casa A
competição está acirrada!). Isso ocorre porque essas espécies
precisam passar pela metamorfose, um processo que envolve a
transformação do girino em um jovem com aparência
semelhante ao anuro adulto! Espécies com desenvolvimento
direto não precisam parar nessa casa pois elas não passam pelo
processo de metamorfose.

Personagens:

1) Pingo-de-ouro (Brachycephalus ephippium). Conhecido
por esse nome devido a sua coloração amarelo dourada. Tem
desenvolvimento direto, ou seja, não possui fase larval (girino).
Possui vantagem quando chega na área de floresta (+1 no dado).
2) Sapo ponta-de-flecha (Dendrobates tinctorius). É um
sapo bem venenoso, o que se reflete em sua cor de alerta
(aposemática). Inicia sua vida na fase larval (girino). Possui
vantagem quando chega na área de floresta (+1 no dado).
3) Rã-da-floresta (Haddadus binotatus). É conhecida por
apresentar dois pontinhos simétricos em seu dorso. Tem
desenvolvimento direto, ou seja, não possui fase larval (girino).
Possui vantagem quando chega na área de floresta (recebe +1 no
dado).
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4) Sapo-de-chifre (Proceratophrys boiei). É conhecido por
seus apêndices palpebrais que se assemelham a chifres.
Normalmente ocorre em beira de mata. Inicia sua vida na fase
larval (girino). Possui vantagem quando chega na área de floresta
(+1 no dado).
5) Sapo-cururuzinho (Rhinella ornata). Tem a pele bem
grossa, e por isso é mais resistente a perda d’água. É uma das
espécies mais conhecidas por chegar mais perto de habitações
humanas. Inicia sua vida na fase larval (girino). Possui uma menor
desvantagem quando chega na área urbana (-1 no dado).
6) Perereca-assobiadora (Aplastodiscus arildae). É uma
espécie arborícola, normalmente encontrada na parte alta das
árvores. Inicia sua vida na fase larval (girino). Possui vantagem na
área de floresta (+1 no dado).
7) Perereca-gladiadora (Bokermannohyla circumdata). É
conhecida por suas vigorosas brigas entre machos, onde uma
estrutura similar a um esporão, localizada na mão, é usada para
enfrentar os adversários. Inicia sua vida na fase larval (girino).
Possui vantagem na área de floresta (+1 no dado).
8) Perereca-de-moldura (Dendropsophus elegans). É
conhecida pelo seu padrão no dorso que lembra uma moldura de
quadro. É uma perereca comum de ser encontrada em áreas de
brejos. Inicia sua vida na fase larval (girino). Possui vantagem na
área de brejo (+1 no dado).
9) Perereca-macaco (Phyllomedusa burmeisteri). É
conhecida por ter um dedo opositor na mão, semelhante ao dos
macacos. Inicia sua vida na fase larval (girino). Possui vantagem na
área de brejo (+1 no dado).

10) Sapo-martelo (Boana faber). Apesar do nome, é uma
perereca. É conhecida popularmente por emitir um canto similar
ao som de um martelo batendo. Inicia sua vida na fase larval
(girino). Possui vantagem na área de brejo (+1 no dado).
11) Rã-manteiga (Leptodactylus latrans). É conhecida por
ser muito escorregadia quando manuseada. Inicia sua vida na fase
larval (girino). Possui vantagem na área de brejo (+1 no dado).
12) Rãzinha-do-folhiço (Physalaemus signifer). É uma
rãzinha conhecida por ter um formato de flecha em seu dorso. É
encontrada principalmente em áreas alagadas próximas a florestas.
Inicia sua vida na fase larval (girino). Possui vantagem na área de
floresta (+1 no dado).

Término do jogo:

O jogo termina quando todos os personagens chegarem ao
final do tabuleiro, na casa Parabéns! Você ajudou a preservar essa
espécie!. Isso demonstra que ao longo do jogo você aprendeu
várias características da história natural dessa espécie, e agora tem
o conhecimento necessário para ajudar não só essa espécie, mas
várias outras com hábitos semelhantes a serem preservadas!

Bom jogo!
Aviso!
O jogo possui simplificações com intuito de facilitar
o entendimento de algumas informações
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