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INTRODUÇÃO
Você provavelmente conhece bastante sobre mamíferos, certo? Afinal, nós seres
humanos somos mamíferos! – assim como o seu cachorro, o seu gato, o seu hamster etc. E o
que todos nós temos em comum? O nome “mamíferos já dá uma dica para uma das principais
características: a presença de glândulas mamárias. Além disso, todos os nossos corpos são
recobertos por pelos (ao menos em alguma fase da vida) – apesar dos seres humanos serem
mais “carecas”, digamos assim – e todos respiramos por meio dos pulmões!
E sobre os mamíferos aquáticos, você conhece? Sabia que baleia é um mamífero e
respira por meio de pulmões, assim como nós? E que os filhotes de peixes-boi se amamentam
pelas glândulas mamárias que estão na “axila” de suas mães?
Para muitos, as informações sobre os mamíferos aquáticos são um mundo novo! A
partir deste momento serão apresentados quem são os mamíferos aquáticos e algumas de
suas principais características. E convido você para essa viagem aos seus mundos – ou melhor,
para um mergulho aos seus mundos!

MAMÍFEROS AQUÁTICOS
APRESENTO A VOCÊ OS MAMÍFEROS AQUÁTICOS!
Os animais considerados como mamíferos aquáticos não estão necessariamente
ligados por sua biologia em si. Eles foram agrupados a critério dos pesquisadores para facilitar
o estudo desses animais – inclusive, muitos pesquisadores ainda discordam sobre quem é e
quem não é um mamífero aquático. Como os obstáculos de se viver na água são os mesmos
para esses animais, algumas de suas adaptações são bem similares, e essa é a vantagem de
estudá-los como um grupo! Por exemplo, todos os mamíferos aquáticos apresentam um tipo
de gordura na hipoderme chamado blubber, que auxilia no isolamento térmico (pois o calor é
perdido 24 vezes mais rápido na água do que no ar), flutuabilidade e atua como reserva de
energia. Um outro exemplo é a presença de nadadeiras, que por apresentarem uma grande
área de superfície auxiliam na propulsão, facilitando a locomoção na água.
Neste texto foram considerados como mamíferos aquáticos os seguintes grupos (ou
clados, cientificamente falando): cetáceos, sirênios e pinípedes. Embora os três clados juntos
formem o grupo “não biológico” dos mamíferos aquáticos, os animais inseridos em cada um
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dos clados são biologicamente próximos entre si (no vocabulário científico, se diz que estes
animais são filogeneticamente próximos entre si). Esse conceito ficará mais claro no decorrer
do texto!
Cetáceos, sirênios e pinípedes... que nomes diferentes, não? Será que você tem alguma
ideia de quem são os animais que fazem parte destes clados? É isso que vou revelar agora,
um por um!

CETÁCEOS
Os cetáceos são popularmente conhecidos como baleias e golfinhos! Você imaginava
que eles eram “parentes”? Pois é! Agora vai uma outra curiosidade: você sabia que as baleias
e golfinhos são filogeneticamente próximos dos ungulados de dedos pares (ou seja, dos
hipopótamos, girafas, antílopes etc.)? Acontece que, há muito tempo, algum ancestral comum
aos cetáceos e aos ungulados de dedos pares passou a explorar o meio aquático – e cada vez
mais! Conforme o tempo, os seus descendentes foram ficando cada vez mais adaptados para
viver na água, até que, após milhares de anos, evoluíram para o que conhecemos como baleias
e golfinhos. Portanto, atualmente, eles são exclusivamente aquáticos, ou seja, passam todas
as suas vidas dentro da água!
As baleias e golfinhos, apesar de serem ambos cetáceos, apresentam várias
diferenças. É por esse motivo que cada um pertence a um “subgrupo” dos cetáceos: os clados 1
dos misticetos e odontocetos.

Misticetos: os cetáceos com
barbatanas
Os misticetos são as baleias. A
principal característica de um misticeto já
está no próprio título acima: a presença de
barbatanas. Aliás, é uma característica
exclusiva destes animais!
“Mas espera... barbatanas não são

Foto: John Tunney

aquelas nadadeiras que ficam “nas costas”?
Note que o termo clado foi utilizado tanto para cetáceos em geral como para os seus “subgrupos”.
Portanto, é correto utilizar esse termo para se referir a qualquer agrupamento de animais “aparentados
biologicamente”, independente da hierarquia! Uma analogia seria o termo estudante, que pode ser
atribuído aos alunos do ensino fundamental, assim como do ensino médio, ou para ambos, e até mesmo
englobar os estudantes de universidades, por exemplo.
1
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Eu já vi golfinho com isso, então por que golfinho não é um misticeto? ” Muitas pessoas
costumam confundir nadadeiras com barbatanas – os filmes falando de “barbatanas” de
tubarão também não ajudam muito, né? – e por esse motivo vou explicar sobre isso em
detalhes.
Barbatanas, na verdade, são as estruturas que ficam na boca dos misticetos, onde
ficariam os dentes – e não, eles não possuem dentes! Parecem várias cerdas de escova
aglomeradas, compostas por queratina e originadas da derme. Os misticetos utilizam as
barbatanas para a apreensão de seu alimento, ou seja, para filtrar e reter a sua comida que
geralmente são bem pequenos comparados ao seu tamanho (se alimentam principalmente
de pequenos crustáceos, chamados de krill, e de pequenos peixes).
E como que isso funciona? Os misticetos abrem as bocas e coletam a água contendo
o alimento. Depois fecham e pressionam a língua no céu da boca. Assim, a água é “empurrada”
em direção às barbatanas e saem do interior. O alimento, por outro lado, não sai, pois como
geralmente é maior do que os espaços entre as cerdas, fica retido. Finalmente, passam a língua
nas barbatanas para coletar o alimento e o ingerem.
Então você já sabe, barbatana não é sinônimo de nadadeira dorsal (que fica nas
costas). Inclusive, a maioria dos misticetos apresentam tanto as barbatanas quanto as
nadadeiras dorsais.
Bem, além das barbatanas, os misticetos apresentam outras características marcantes.
Como você deve saber, as baleias podem atingir tamanhos corpóreos gi-gan-tes-cos ! É
curioso pensar que esses animais, os quais podem apresentar gigantismo corpóreo, se
alimentam de organismos tão pequenos, né? Para ser mais específico, geralmente as fêmeas
apresentam um corpo ainda maior do que os machos!
E você se lembra que foi comentado sobre as baleias respirarem por meio de
pulmões? Pois bem, é uma característica de todos os mamíferos do planeta, inclusive dos
aquáticos! Um aspecto singular dos misticetos, em relação à respiração, são os seus 2 orifícios
respiratórios – é como se fossem as suas “narinas”. Esses orifícios permanecem fechados
quando estão submersos e se abrem quando sobem até a superfície para respirar – isso
impede a entrada de água em seus pulmões, evitando que se afoguem. E o mais legal é a sua
localização: se encontram no dorso da cabeça! Sim, os orifícios respiratórios (as “narinas”)
migraram para lá conforme a evolução, pois a capacidade de respirar sem precisar retirar
toda a sua cabeça para fora da água é muito vantajoso (podem ficar atentos a possíveis
predadores, aos seus companheiros, seus filhotes etc.).
Além dos pulmões, os misticetos também apresentam pelos. Na parte anterior da
cabeça (região denominada como rostro, que é equivalente ao bico das aves) estão
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concentrados um tipo de pelo chamado vibrissae, que é um tipo de pelo sensorial tátil – ou
seja, tem sensibilidade a estímulos mecânicos – desenvolvido desde filhote (auxiliando na
amamentação) e que se mantém até a vida adulta (possivelmente auxiliando na orientação
durante o nado).

Odontocetos: os cetáceos com dentes
Os

odontocetos

são

os

golfinhos 2 , e o seu próprio nome já
remete a sua principal característica:
a presença de dentes (“odonto” vêm
do grego antigo “odous”, que significa
dente). Portanto, não apresentam
barbatanas! E para te ajudar a fixar o
conceito de barbatanas, note que a
maioria dos golfinhos apresentam

Foto: Chris Johnson

nadadeira dorsal!
Ao contrário do que se imagina, eles não utilizam os dentes para mastigar o seu
alimento, e sim para a sua apreensão. Isso significa que eles usam os dentes para capturar as
presas, engolindo-as por inteiro (ou em partes, dependendo do contexto).
Assim como os misticetos, os odontocetos também apresentam orifício respiratório no
dorso da cabeça, pois essa migração ocorreu em um ancestral comum aos misticetos e
odontocetos (mais especificamente em algum cetáceo arcaico). No entanto, cada odontoceto
apresenta apenas 1 orifício respiratório – provavelmente, você já deve ter visto um “buraco” na
cabeça dos golfinhos – e não 2, como nos misticetos. Da mesma forma que os misticetos,
também mantém esse orifício fechado quando estão submersos.
Quanto aos pelos, a maioria dos odontocetos não apresentam vibrissae. Ao invés disso,
têm os chamados pelos vestigiais. Têm esse nome porque os filhotes possuem esses pelos
(que auxiliam na amamentação) mas logo são perdidos no desmame e, portanto, restam
apenas os vestígios nos odontocetos adultos.
Diferente dos misticetos, os odontocetos não apresentam o gigantismo corpóreo. Além
disso, os machos é que geralmente são maiores que as fêmeas. No entanto, apresentam uma

O termo golfinho pode ter um significado diferente para cada região, pois cada região tem a sua própria
cultura. Para evitar ambiguidades, enfatiza-se que neste presente texto os golfinhos são todos os
odontocetos que, por sua vez, são todos os animais considerados como cetáceos e que apresentam
dentes ao invés de barbatanas (inclusive as orcas, cachalotes, belugas, narvais etc.).
2
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estrutura única e exclusiva que, por sua vez, está associada a um processo único e exclusivo
dos odontocetos: o melão, utilizado no processo de ecolocalização.
“Ecolocalização? É parecido com o que os morcegos fazem? ” Exatamente! Como o
próprio nome diz, a ecolocalização é um processo afim de localizar algo por meio do som.
Pode ser usado para saber sobre a presença e a localização de presas, companheiros,
obstáculos etc.
E como funciona? Primeiramente, os odontocetos emitem o som, o qual tem
propriedade de ondas – por isso se fala em ondas sonoras. O melão ajuda muito nessa etapa!
Ele é uma estrutura interna localizada na região da cabeça – onde seria a “testa” – e tem
propriedades gordurosas, portanto atua como um ótimo condutor de som. As ondas sonoras
emitidas atingem o alvo e retornam ao odontoceto. Assim que ocorre a recepção das ondas
sonoras, a informação é codificada em seu cérebro.
Bom, até aqui já foram citadas muitas curiosidades sobre os cetáceos, não é mesmo?
Que tal falar um pouco sobre os sirênios?

SIRÊNIOS
Os sirênios são popularmente conhecidos como peixes-boi e dugongos – ok... talvez
você não saiba quem são os dugongos por serem menos conhecidos, mas eles são parecidos
com os peixes-boi e com certeza você vai conseguir distingui-los após a leitura deste texto!
A título de curiosidade, o termo sirênio vêm da mitologia grega, pois deriva da palavra
“siren”. Sabe o que significa? Sereia! Mas qual a relação entre eles e sereias? Bem, é uma
história um tanto engraçada: diz a lenda que marinheiros solitários relatavam terem visto
sereias durante as embarcações – mas, obviamente, não eram sereias, e sim sirênios,
provavelmente com algas “presas” ao seu dorso (talvez, na escuridão da noite, essas algas
lembrassem cabelos esvoaçantes).
É relativamente comum os sirênios terem algas “presas” ao seu dorso, principalmente
porque é um de seus itens alimentares, uma vez que são animais herbívoros (que se alimenta
de vegetais) - aliás, somado ao fato de serem exclusivamente aquáticos, pode ser explicado o
motivo de terem atribuído a eles o nome popular “peixe-boi”. Eles apresentam alguns pares de
dentes e utilizam para triturar esses vegetais aquáticos (portanto, eles mastigam o seu
alimento, diferente dos odontocetos).
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A aparência dos sirênios é mais parecida com os mamíferos terrestres do que os
cetáceos. Possuem narinas no focinho por onde são projetados alguns pelos, na maioria das
espécies, que são as vibrissae (equivalente aos “bigodes”). Além disso, não apresentam
nadadeiras dorsais como os cetáceos. Curiosamente, os mamíferos terrestres que são
filogeneticamente mais próximos dos sirênios não apresentam essa morfologia “padrão” dos
mamíferos, por assim dizer. Eles apresentam trombas! Isso mesmo, são os elefantes!
Ah, e você se lembra do que comentei sobre as glândulas mamárias? Tanto as fêmeas
de peixes-boi quanto as fêmeas de dugongos apresentam glândulas mamárias abaixo de suas
nadadeiras peitorais. É uma característica exclusiva dos sirênios!
Os peixes-boi e os dugongos possuem morfologias relativamente similares, mas, cada
um faz parte de um “subgrupo”: os clados dos triquequídeos e dugongídeos.

Triquequídeos: os sirênios com
nadadeira caudal arredondada
Os triquequídeos são os peixesboi. Apesar de ter diversas diferenças
com os dugongos, uma das principais
características que difere um do outro é
o formato da nadadeira caudal: os
triquequídeos possuem uma nadadeira
caudal arredondada (semelhante a um
Foto: Carol Grant

disco).

Dugongídeos: os sirênios com
nadadeira caudal bifurcada
Os dugongídeos são os próprios
dugongos, como o nome já diz. Isso
porque os dugongos são a única espécie
inserida neste clado3. A nadadeira caudal
dos

dugongídeos

é

bifurcada,

apresentando duas “pontas” na borda.

3

Foto: Christian Schlamann

Os clados com apenas uma espécie são chamados de monoespecíficos.
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Repare que há características semelhantes e divergentes entre cetáceos e sirênios! O
mesmo ocorre para os pinípedes, o próximo clado a ser apresentado.

PINÍPEDES
Os pinípedes são popularmente conhecidos como focas, elefantes-marinhos, lobosmarinhos, leões-marinhos e morsas. Você sabe quais são as diferenças entre estes animais?
Serão demonstradas algumas das principais diferenças morfológicas entre eles, e ficará mais
fácil de você reconhecê-los! Mas, antes, algumas breves informações sobre o grupo em geral.
O clado dos pinípedes está inserido dentro do clado dos caniformes que, por sua vez,
faz parte do clado dos carnívoros. Portanto, os pinípedes são animais carnívoros
filogeneticamente próximos dos demais caniformes, como os cães, ursos, guaxinins etc. É de
se notar algumas similaridades, como a presença de dentes (especialmente os dentes caninos),
ausência de nadadeira dorsal e o focinho com as narinas e as vibrissae (“bigode”) na maioria
das espécies quando adultos.
Além disso, diferente dos cetáceos e sirênios, são parcialmente aquáticos, pois os
pinípedes permutam entre a água e a terra (ou gelo) com frequência para diversas atividades,
principalmente para a reprodução. Por este motivo, os pinípedes são menos adaptados à vida
aquática – mas não deixam de apresentar adaptações impressionantes!
Todas as informações gerais dos pinípedes já foram apresentadas. Foi breve, não?
Isso porque quanto mais você lê, mais fácil fica de “linkar” o conteúdo! Note que você se
familiariza cada vez mais com os termos que desconhecia e, portanto, o texto começa a fluir
naturalmente!
Bem, vamos então para os “subgrupos”: clados dos focídeos, otariídeos e odobenídeos.
Há 3 aspectos principais que diferem entre os clados: a forma de locomoção em terra, a
presença de pavilhão auditivo e a presença de enormes dentes caninos exteriorizados.
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Focídeos: os pinípedes que
rastejam
Os focídeos são as focas e
elefantes-marinhos. Destacam-se pela
locomoção por rastejo em ambiente
terrestre!

Mas

não

apresentam

pavilhão auditivo ou enormes caninos.
Os

machos

de

elefantes-

Foto: David Murrell

marinhos podem ser reconhecidos pela presença de trombas – daí vêm o termo elefante,
apesar de não serem filogeneticamente próximos.

Otariídeos: os pinípedes com
pavilhão auditivo
Os otariídeos são os lobosmarinhos e leões-marinhos. São os
únicos pinípedes que apresentam
pavilhão auditivo (correspondem às
orelhas)! Ademais, apoiam-se nos
membros

anteriores

para

se

locomover em terra.

Foto: Christopher Michel

Os lobos-marinhos apresentam duas camadas de pelos, ao passo que os leõesmarinhos apresentam uma camada de pelo.

Odobenídeos: os pinípedes
com enormes caninos
Os
morsas.

odobenídeos
Podem

ser

são

as

facilmente

identificadas pelos seus enormes
caninos,

que

são

exteriorizados.

Esses dentes são ainda maiores em
machos adultos. Semelhante aos
focídeos, não possuem pavilhão
auditivo e, semelhante aos otariídeos,

Foto: Jay Ruzesky

apoiam-se nos membros anteriores para se locomover em terra.
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REVISÃO
Vamos fazer uma revisão rápida dos pontos principais?
•

Clados: os mamíferos aquáticos são divididos em cetáceos (dividido em misticetos e
odontocetos), sirênios (divididos em triquequídeos e dugongídeos) e pinípedes (divididos
em focídeos, otariídeos e odobenídeos).

•

Modo de vida: cetáceos e sirênios exclusivamente aquáticos e pinípedes parcialmente
aquáticos.

•

Uma das características comuns: presença de blubber, um tipo de gordura que auxilia no
isolamento térmico, flutuabilidade e reserva de energia.

•

Mamíferos terrestres filogeneticamente próximos: ungulados de dedos pares (para os
cetáceos), elefantes (para os sirênios) e caniformes (para os pinípedes).

•

Estruturas bucais: todos apresentam dentes, exceto os misticetos, os quais apresentam
barbatanas.

•

Vibrissae: todos, exceto em odontocetos, os quais apresentam pelo vestigial.

•

Narinas: no focinho de sirênios e pinípedes. Cetáceos apresentam orifícios respiratórios no
dorso da cabeça, sendo 2 em misticetos e 1 em odontocetos.

•

Nadadeira dorsal: apenas em cetáceos (na maioria das espécies).

•

Glândulas mamárias abaixo das nadadeiras peitorais: apenas em sirênios.

•

Locomoção em terra: apenas em pinípedes, sendo por rastejo em focídeos e com o apoio
dos membros anteriores em otariídeos e odobenídeos

•

Gigantismo corpóreo: apenas em misticetos, sendo que as fêmeas geralmente são ainda
maiores (em contrapartida, em odontocetos os machos é quem são geralmente maiores).

•

Melão (ecolocalização): apenas em odontocetos, pois são os únicos mamíferos aquáticos
capazes de realizar a ecolocalização.

•

Características diagnósticas entre os cetáceos: misticetos com barbatanas e odontocetos
com dentes.

•

Características diagnósticas entre os sirênios: triquequídeos com nadadeira caudal
arredondada e dugongídeos com nadadeira caudal bifurcada.

•

Características diagnósticas entre os pinípedes: focídeos com locomoção por rastejo em
meio terrestre, otariídeo com pavilhão auditivo e odobenídeo com enormes caninos
exteriorizados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Você que chegou até aqui: está de parabéns! A busca por conhecimento é um dos
feitos mais belos que existe, sem dúvidas! É muito gratificante para nós, do meio acadêmico,
termos a oportunidade de repassar aquilo que aprendemos. É assim que a ciência avança – e
é assim que você, caro leitor ou leitora, se torna uma pessoa com uma mente cada vez mais
iluminada!
Aos interessados sobre o tema Mamíferos Aquáticos, há um texto mais extenso e mais
detalhado que aborda diversos aspectos que não foram tratados aqui, como a questão da
história evolutiva, as migrações das baleias, as adaptações ao meio aquático, ecologia,
alimentação, reprodução etc. Esse documento pode ser acessado por meio deste link: (LINK ?)
Para fechar o texto, está disponível um jogo de cartas descontraído para te ajudar a
fixar o conteúdo – ao mesmo tempo que se diverte com seus amigos, é claro!
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Característica:
há
28
características, sendo a maioria sobre os
aspectos morfológicos.

APRESENTAÇÃO
“Tem blubber? Entra na onda!” é um jogo
de cartas sobre os mamíferos aquáticos elaborado
especialmente para te ajudar a fixar algumas das
características mais importantes dos 7 clados
(grupos) mencionados na Parte I (recomenda-se a
leitura prévia do texto). O nome tem um duplo
sentido: o blubber é uma das adaptações que
permitiu habitar em água, presente em todos os
clados e, por isso, também é a carta coringa – ou
seja, você poderá “entrar na onda” e montar
facilmente as suas séries (Calma, já vai entender!).

2. MAS EAÍ, COMO QUE JOGA?
I. PREPARAÇÃO



Número de jogadores: de 2 a 4
jogadores.



Preparando o jogo: imprima as

cartas

(ver

o

tópico

“Cartas

para

impressão” na página 18) e recorte. Junte
todas as cartas com a face virada para

MANUAL DE INSTRUÇÕES
1. CONHECENDO O JOGO
I. PANORAMA GERAL
Vocês terão algumas cartas na mão e
deverão agrupá-las para formar séries. Vocês
também poderão agrupar com as séries já
dispostas na mesa. Detalhe: é permitido
reorganizar as cartas da mesa! (Afinal, quem não
curte uma baguncinha?)

II. OBJETIVO DO JOGO
Descer todas as suas cartas até não restar
nenhuma carta na mão! Quem fizer isso primeiro,

baixo, embaralhe e forme um montinho de
cartas.
Cada jogador deve pegar 8 cartas
do monte de cartas (só pode olhar as suas
próprias cartas, viu!). Tirem na sorte
quem irá começar e determinem a ordem
dos jogadores (sentido horário ou antihorário).

II. REGRAS



Formando séries: cada carta de
Clado pode se juntar à determinadas
cartas de Característica, e vice-versa.
Vocês devem verificar se as combinações
são compatíveis! Por exemplo:
CORRETO!

ERRADO!

vence! (Sim, é uma corrida! Quem de vocês é o
mais rápido?)

III. TIPOS DE CARTAS



Clado:

há

7

tipos

(misticetos,

odontocetos, triquequídeos, dugongídeos,
focídeos, otariídeos e odobenídeos)
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ERRADO!

“Mas como saber se as informações
estão corretas?” Para ajudar vocês, ao

ERRADO!

final desse documento tem uma tabela
listando quais as combinações que podem
ser feitas. Disponibilizem em algum lugar
da mesa para que todos possam ver.
Cada série deve ter pelo menos 3
cartas, sendo que obrigatoriamente deve
ter pelo menos 1 carta de Clado e 1 carta
de Característica. Ou seja, se for uma
série de 3 cartas, deve ser composta por:
2 cartas de Clado + 1 carta de
Característica ou 1 carta de Clado + 2
cartas de Característica. Por exemplo:

CORRETO!

CORRETO!

Não há um número máximo de
cartas para cada série! Mas, dentro de
uma série, TODOS os clados devem ter
TODAS as características! Confira o
exemplo na próxima página.



Início: começando pelo primeiro

jogador, com as cartas que você possui na
mão, tente formar ao menos uma série e
disponha na mesa. Você pode formar uma
série com apenas 3 cartas, uma série com
várias cartas ou até mesmo mais de uma
série, como preferir (isso é, se as suas

Séries de 3 cartas compostas
apenas por cartas de clado ou de
características são erradas!

cartas permitirem, claro!). Caso não seja
possível formar nenhuma série, pegue
uma carta do monte e passe a vez para o
próximo jogador. Isso vale para os demais
jogadores.
Repitam
o
mesmo
procedimento até conseguirem formar as
suas primeiras séries.
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Por exemplo:

CORRETO!

ERRADO!



“Formei a(s) série(s), e agora?”:

chegou a parte mais emocionante do jogo!
Se você já conseguiu formar ao menos
uma série com as suas próprias cartas,
agora você também pode reorganizar as
cartas da mesa para descer as suas
cartas! (Como assim? As cartas são
compartilhadas? Sim! Calma que eu te
explico!)



Reorganizando as cartas (hora da
baguncinha!): todas as cartas que estão
dispostas na mesa podem ser manipuladas,
independente do jogador que colocou
essas cartas. Você pode reorganizar
essas cartas da forma como quiser:
redistribuir as cartas para formar novas
séries; pegar cartas de diferentes séries
para formar uma nova série; juntar
séries; separar séries etc.
Mas atenção! Não pode ficar
sobrando cartas, ou seja, todas as cartas
da mesa devem estar em alguma série, e
respeitando as regras mencionadas no
início
desta
Seção.
Resumindo,
reorganize de algum jeito que permita
você descer uma ou mais cartas da sua
mão ao juntar em outras séries ou
formando novas!
Por exemplo: na imagem a seguir
está apresentada um cenário de jogo,
mostrando as séries dispostas na mesa e
as cartas que estão na mão do jogador. Na
imagem seguinte mostra as possíveis
reorganizações das cartas da mesa (setas
verdes) combinadas com as cartas da mão
(setas roxas). Por fim, na terceira
imagem está demonstrada o final dessa
rodada hipotética, na qual o jogador
desceu duas cartas, restando apenas uma.
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1 ANTES

2 ESTRATÉGIA

3

FINAL
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Fim da rodada: se você desceu
tudo que tinha para descer, avise os
demais jogadores. Assim o próximo
jogador saberá que chegou a sua vez.
“Ah, mas e se eu não conseguir
descer nenhuma carta, seja formando
série (usando apenas as cartas da mão) ou
reorganizando as cartas da mesa?” Que
azar hein! Sempre que isso acontecer,
pegue uma carta do monte e passe a vez
para o próximo jogador.



Erros:

se você reorganizou as

cartas da mesa para descer uma ou mais
cartas suas, mas de repente “sobrou
cartas” (p.ex. não consegue juntar essas

II. NÍVEL 2: SEM COLAR
Sabe aquela tabelinha que mostra as
combinações possíveis? Agora que vocês já estão
experientes, que tal jogar sem olhar? Vocês
podem escolher alguém como juiz, que vai avisar
quando houver alguma combinação incorreta.
Acrescente multas: se um jogador errar
a combinação, leva multa! Deve pegar 3 cartas do
monte a cada combinação errada.

III. NÍVEL 3: TIC-TAC
Cada jogador tem no máximo 1 minuto
para finalizar a sua rodada. Se após 1 minuto
houver cartas “sobrando”, deve seguir o mesmo
procedimento da Subseção “Erros”.

cartas em nenhuma série e/ou formar
outras), retorne essas cartas da mesa
“que sobraram” ao monte de cartas e
embaralhe.
Toda vez que um jogador fizer isso,
deve pegar do monte a mesma quantidade
de cartas que retornaram ao monte! (Se
não tivesse uma multa, esses erros

CARTAS PARA IMPRESSÃO

“acidentais” seriam mais frequentes, aí
ficaria muito fácil, né?)

As cartas para impressão estão dispostas
isoladamente nas próximas páginas. Assim vocês



Vencendo o jogo: ao descer a sua
última carta na mesa, comemore, pois
SIM VOCÊ VENCEU!!! Desafie os seus
amigos e joguem quantas vezes quiserem!

Acharam fácil demais? Vamos dificultar então!
Deem uma olhadinha na Seção 3, abaixo.

podem imprimir apenas as páginas 21, 22 e 23,
economizando papel e tinta! Recomenda-se
imprimir em papel mais grosso que o sulfite para
que evitar a identificação das cartas quando
viradas para baixo.
A tabela pode ser impressa também, ou
vocês podem conferir pelo celular, computador
etc., como preferirem!

3. NÍVEIS DE DIFICULDADE
I. NÍVEL 1: PADRÃO
O nível padrão é o que foi explicado
anteriormente.
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pinípedes com
pavilhão auditivo

pode ter gigantismo
corpóreo

sem dentes

sirênio com nadadeira
caudal arredondada

sirênio com nadadeira
caudal bifurcada

com glândulas
mamárias abaixo das
nadadeiras peitorais

com nadadeira dorsal
(na maioria das
espécies)

locomovem-se em
terra apoiando-se nos
membros anteriores

locomovem-se em
terra por rastejo

com pelo vestigial
no rostro

com melão
(ecolocalização)

com barbatanas

com 2 orifícios
respiratórios no
dorso da cabeça

com 1 orifício
respiratório no
dorso da cabeça

cetáceos com machos
geralmente maiores
que as fêmeas

cetáceos com fêmeas
geralmente maiores
que os machos

são parcialmente
aquáticos

com narinas no
focinho

com narinas no
focinho

com dentes

com vibrissae, em
adultos (na maioria
das espécies)

são exclusivamente
aquáticos

são
filogeneticamente
próximos dos
ungulados de dedos
pares

são parcialmente
aquáticos

são exclusivamente
aquáticos

sem nadadeira dorsal

são
filogeneticamente
próximos dos
caniformes

são
filogeneticamente
próximos dos
elefantes

são exclusivamente
aquáticos

sem nadadeira dorsal

pinípides sem
pavilhão auditivo

são
filogeneticamente
próximos dos
caniformes

Dugongídeo

Dugongídeo

Focídeo

Focídeo

Otariídeo

Otariídeo

Odobenídeo

Odobenídeo

Triquequídeo

Triquequídeo

Odontoceto

Odontoceto

Misticeto

Misticeto

com blubber

sem barbatanas

Odobenídeos

Otariídeos

ordem alfabética!

Focídeos

Nas linhas estão as características, em

Dugongídeos

com 10 características.

Odontocetos

Note que cada clado pode ser combinado

Misticetos

Nas colunas estão os clados (grupos)!

Triquequídeos

TABELA COM AS COMBINAÇÕES POSSÍVEIS
Essa
característica
pode ser
combinada com:

cetáceos com fêmeas geralmente maiores que os
machos

1 clado

cetáceos com machos geralmente maiores que as
fêmeas

1 clado

com 1 orifício respiratório no dorso da cabeça

1 clado

com 2 orifícios respiratórios no dorso da cabeça

1 clado

com barbatanas

1 clado

com blubber

7 clados

com dentes

6 clados

com glândulas mamárias abaixo das nadadeiras
peitorais

2 clados

com melão (ecolocalização)

1 clado

com nadadeira dorsal (na maioria das espécies)

2 clados

com narinas no focinho

5 clados

com pelo vestigial no rostro

1 clado

com vibrissae, em adultos (na maioria das espécies)

6 clados

locomovem-se em terra apoiando-se nos membros
anteriores

2 clados

locomovem-se em terra por rastejo

1 clado

pinípedes com pavilhão auditivo

1 clado

pinípides sem pavilhão auditivo

2 clados

pode ter gigantismo corpóreo

1 clado

são exclusivamente aquáticos

4 clados

são filogeneticamente próximos dos caniformes

3 clados

são filogeneticamente próximos dos elefantes

2 clados

são filogeneticamente próximos dos ungulados de
dedos pares

2 clados

são parcialmente aquáticos

3 clados

sem barbatanas

6 clados

sem dentes

1 clado

sem nadadeira dorsal

5 clados

sirênio com nadadeira caudal arredondada

1 clado

sirênio com nadadeira caudal bifurcada

1 clado
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