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Este material educativo tem por objetivo contribuirEste material educativo tem por objetivo contribuir
com as ações educativas para conservação doscom as ações educativas para conservação dos
primatas e da biodiversidade brasileira.primatas e da biodiversidade brasileira.

A sua elaboração surgiu a partir da Campanha “SomosA sua elaboração surgiu a partir da Campanha “Somos
todos Primatas”, realizada em 2021 pela Associação detodos Primatas”, realizada em 2021 pela Associação de
Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) em parceriaZoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) em parceria
com a Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr), acom a Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr), a
qual visou sensibilizar sobre a importância daqual visou sensibilizar sobre a importância da
conservação desses animais, mais especificamente deconservação desses animais, mais especificamente de
seis espécies: Sagui-da-serra-escuro (seis espécies: Sagui-da-serra-escuro (Callithrix auritaCallithrix aurita),),
Muriqui-do-sul (Muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoidesBrachyteles arachnoides), Sauim-de-), Sauim-de-
coleira (coleira (Saguinus bicolorSaguinus bicolor), Mico-leão-da-cara-dourada), Mico-leão-da-cara-dourada
((Leontopithecus chrysomelasLeontopithecus chrysomelas), Macaco-prego-do-peito-), Macaco-prego-do-peito-
amarelo (amarelo (Sapajus xanthosthernosSapajus xanthosthernos) e Macaco-aranha-) e Macaco-aranha-
de-testa-branca (de-testa-branca (Ateles marginatusAteles marginatus).).

Para além das espécies da Campanha "Somos todosPara além das espécies da Campanha "Somos todos
primatas", este material educativo apresentaprimatas", este material educativo apresenta
conhecimentos gerais sobre todas as espécies deconhecimentos gerais sobre todas as espécies de
primatas que vivem no Zoológico de Piracicaba,primatas que vivem no Zoológico de Piracicaba,
propondo reflexões sobre a importância desses animaispropondo reflexões sobre a importância desses animais
e as ameaças que eles sofrem, a partir da degradaçãoe as ameaças que eles sofrem, a partir da degradação
ambiental, sobretudo do desflorestamento, prática queambiental, sobretudo do desflorestamento, prática que
impacta toda a biodiversidade.impacta toda a biodiversidade.  

Além disso, compartilhamos algumas atividadesAlém disso, compartilhamos algumas atividades
lúdicas para complementar o trabalho pedagógico elúdicas para complementar o trabalho pedagógico e
educativo desenvolvido por educadores e educadoras.educativo desenvolvido por educadores e educadoras.

O Zoológico Municipal de Piracicaba é mantido pelaO Zoológico Municipal de Piracicaba é mantido pela
Secretaria Municipal de Defesa do Meio AmbienteSecretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
(SEDEMA) e, por meio do Núcleo de Educação(SEDEMA) e, por meio do Núcleo de Educação
Ambiental (NEA), desenvolve o Programa deAmbiental (NEA), desenvolve o Programa de
Educação Ambiental (PREÁ), o qual tem por objetivoEducação Ambiental (PREÁ), o qual tem por objetivo
promover e desenvolver processos educativos sobre apromover e desenvolver processos educativos sobre a
conservação da biodiversidade e fauna silvestre,conservação da biodiversidade e fauna silvestre,
assim como promoção da ética e bem-estar animal.assim como promoção da ética e bem-estar animal.

Por isso, a elaboração de materiais educativos quePor isso, a elaboração de materiais educativos que
apoiem o desenvolvimento da Educação Ambientalapoiem o desenvolvimento da Educação Ambiental
realizada em Zoológicos é fundamental para auxiliarrealizada em Zoológicos é fundamental para auxiliar
na sensibilização dos visitantes.na sensibilização dos visitantes.

Por fim, convidamos você leitor(a) a refletir sobre aPor fim, convidamos você leitor(a) a refletir sobre a
ação que nós, seres humanos, historicamente,ação que nós, seres humanos, historicamente,
causamos no meio ambiente, na biodiversidade e nocausamos no meio ambiente, na biodiversidade e no
ecossistema, em nome da construção da sociedade.ecossistema, em nome da construção da sociedade.
Mas, afinal, que sociedade é essa que prima peloMas, afinal, que sociedade é essa que prima pelo
cinza no lugar do verde e que destrói a vida decinza no lugar do verde e que destrói a vida de
outros animais?outros animais?

Equipe do Núcleo de Educação Ambiental/SEDEMAEquipe do Núcleo de Educação Ambiental/SEDEMA
Dezembro, 2021Dezembro, 2021
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Constituem o grupo mais primitivo deConstituem o grupo mais primitivo de
primatas, restritos aos continentes africanoprimatas, restritos aos continentes africano
e asiático. A espécie mais conhecida dessee asiático. A espécie mais conhecida desse
grupo são os lêmures, popularizados pelogrupo são os lêmures, popularizados pelo
filme Madagascar.filme Madagascar.

Conhecidos como os primatas do Velho Mundo, ou seja, dos continentes asiático,Conhecidos como os primatas do Velho Mundo, ou seja, dos continentes asiático,
africano e europeu.africano e europeu.  

Primatas do Velho Mundo (Catarrhini):Primatas do Velho Mundo (Catarrhini):

PrOssímios:PrOssímios:

Os primatas são mamíferos e podemos encontrá-los no mundo todo. Para fins deOs primatas são mamíferos e podemos encontrá-los no mundo todo. Para fins de
classificação, eles são divididos em três grandes grupos:classificação, eles são divididos em três grandes grupos:

Capítulo 1Capítulo 1
Conhecendo os primatasConhecendo os primatas

Babuínos, orangotangos, gorilasBabuínos, orangotangos, gorilas
e chimpanzés fazem partee chimpanzés fazem parte
desse grupo.desse grupo.

Fonte em ordem: Fonte em ordem: Leonard KisuuLeonard Kisuu, 2020; Aurora Michelle,, 2020; Aurora Michelle,
2009; 2009; EzhuttukariEzhuttukari, 2009; Aboubacarkhoraa, 2021., 2009; Aboubacarkhoraa, 2021.

Fonte: Isiwal, 2015.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Leonard_Kisuu
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ezhuttukari
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Isiwal


A posição das narinas dessesA posição das narinas desses
primatas é posicionada para osprimatas é posicionada para os
lados de forma achatada, fatolados de forma achatada, fato
que o diferencia dos seus “primos”que o diferencia dos seus “primos”
Catarrhini.Catarrhini.

Primatas do novo mundo (Platyrrhini)Primatas do novo mundo (Platyrrhini)

Muriqui do Sul, sagui, bugios eMuriqui do Sul, sagui, bugios e
macacos aranhas fazem partemacacos aranhas fazem parte
desse grupo.desse grupo.

Ocorrem exclusivamenteOcorrem exclusivamente
no continente americano.no continente americano.  

PlatyrrhiniPlatyrrhini CatarrhiniCatarrhini

Fonte (da esquerda): Peter Schoen, 2010;Fonte (da esquerda): Peter Schoen, 2010;
Miguel Rangel, 2015; Miguel Rangel, 2015; Tony HisgettTony Hisgett 2010. 2010.

Fonte: Primate AnatomyFonte: Primate Anatomy
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https://www.flickr.com/people/37804979@N00


PRIMATAS OU MACACOS

Clique naClique na
imagem aoimagem ao
lado e saibalado e saiba
mais sobre amais sobre a
evolução dosevolução dos
primatas.primatas.

Os dois estão corretos!Os dois estão corretos!  
Como você já pôde perceber, os primatas constituem um grupo de mamíferos que reúneComo você já pôde perceber, os primatas constituem um grupo de mamíferos que reúne
alguns animais, como os macacos e os seres humanos!alguns animais, como os macacos e os seres humanos!
Sim, nós também somos primatas, porém uma espécie mais evoluída do que os macacos.Sim, nós também somos primatas, porém uma espécie mais evoluída do que os macacos.

Os seres humanos fazem parte de um grupo denominado “cinco grandes primatas”, o qualOs seres humanos fazem parte de um grupo denominado “cinco grandes primatas”, o qual
reúne além de nós, os orangotangos, gorilas, chimpanzés e bonobos. As cinco espéciesreúne além de nós, os orangotangos, gorilas, chimpanzés e bonobos. As cinco espécies
descenderam de um mesmo ancestral e cada uma surgiu em um determinado momento dadescenderam de um mesmo ancestral e cada uma surgiu em um determinado momento da
história do Planeta.história do Planeta.  
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Fonte: ALMEIDA, 2018Fonte: ALMEIDA, 2018

https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/index.php/questionador-questionado/2018/12/12/se-o-ser-humano-evoluiu-dos-macacos-por-que-ainda-ha-macacos


Os primatas estão entre os mamíferos mais estudados no mundo, tendo o Brasil umaOs primatas estão entre os mamíferos mais estudados no mundo, tendo o Brasil uma
posição de destaque por ser o país que abriga a maior biodiversidade de primatas doposição de destaque por ser o país que abriga a maior biodiversidade de primatas do
planeta. Segundo a Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr, 2021), são 140 espécies eplaneta. Segundo a Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr, 2021), são 140 espécies e
subespécies,subespécies,    sendo que 83 são endêmicas, ou seja, só ocorrem aqui no Brasil.sendo que 83 são endêmicas, ou seja, só ocorrem aqui no Brasil.

Cerca de 20% de todas as espécies de primatas descritas no mundo ocorrem na Amazônia e,Cerca de 20% de todas as espécies de primatas descritas no mundo ocorrem na Amazônia e,
entre as espécies brasileiras, cerca de 23 são encontradas na Mata Atlântica. Dentre asentre as espécies brasileiras, cerca de 23 são encontradas na Mata Atlântica. Dentre as
espécies mais conhecidas estão: saguis, bugios, mico-leão-dourado, macaco-aranha, muriqui,espécies mais conhecidas estão: saguis, bugios, mico-leão-dourado, macaco-aranha, muriqui,
macaco prego e sauim.macaco prego e sauim.  

Todos os primatas encontrados no Brasil possuem hábito arborícola e, geralmente, nãoTodos os primatas encontrados no Brasil possuem hábito arborícola e, geralmente, não
pesam mais do que 10kg, exceto os muriquis que chegam a pesar 13kg. Já os saguis,pesam mais do que 10kg, exceto os muriquis que chegam a pesar 13kg. Já os saguis,
pertencentes ao gênero pertencentes ao gênero Callithrix Callithrix é composto por 6 espécies presentes no Brasil. Sãoé composto por 6 espécies presentes no Brasil. São
primatas de pequeno porte, com peso variando de 350 a 450 gramas e a pelagem variaprimatas de pequeno porte, com peso variando de 350 a 450 gramas e a pelagem varia
conforme a espécie, sendo a coloração o fator usado para definir seu nome popular.conforme a espécie, sendo a coloração o fator usado para definir seu nome popular.  

OS PRIMATAS BRASILEIROS E SUAS PARTICULARIDADESOS PRIMATAS BRASILEIROS E SUAS PARTICULARIDADES

Fonte: Frank Wouters, 2009  

O título de menor primata do
mundo é do sagui-pigmeu (Cebuella
pygmaea). Ele pesa apenas 100gr e
chega a ter 15cm, contando com a
cauda. É encontrado na Floresta
Amazônica, no Brasil, e em áreas da
Colômbia, Peru e Equador.
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Pela importância biológica dos muriquis, oPela importância biológica dos muriquis, o
Instituto Chico Mendes de Conservação daInstituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) criou em 2011 oBiodiversidade (ICMBio) criou em 2011 o
Plano Nacional para a Conservação dosPlano Nacional para a Conservação dos
Muriquis.Muriquis.  

Clique na imagemClique na imagem
abaixo e conheça oabaixo e conheça o

documento.documento.

Muriqui são primatas de duas espécies doMuriqui são primatas de duas espécies do
gênero gênero BrachytelesBrachyteles: Muriqui-do-sul: Muriqui-do-sul
((Brachyteles arachnoidesBrachyteles arachnoides) e Muriqui-do-) e Muriqui-do-
norte (norte (Brachyteles hypoxanthusBrachyteles hypoxanthus). São). São
considerados os maiores primatas dasconsiderados os maiores primatas das
Américas, medindo até 1,60 metros.Américas, medindo até 1,60 metros.

A presença de muriquis nas florestas sãoA presença de muriquis nas florestas são
bioindicadores, pois como precisam de umabioindicadores, pois como precisam de uma
dieta e ambiente específicos, a ocorrênciadieta e ambiente específicos, a ocorrência
deles indica a preservação da área.deles indica a preservação da área.  

MURIQUIMURIQUI

Fonte: Carla de Borba Possamai, 2014

Os muriquis correm sério risco deOs muriquis correm sério risco de
extinção. Como eles só vivem naextinção. Como eles só vivem na

Mata Atlântica sofrem com aMata Atlântica sofrem com a
devastação do seu habitatdevastação do seu habitat
natural, considerado o maisnatural, considerado o mais

devastado do Brasil, com apenasdevastado do Brasil, com apenas
12,4% da sua cobertura original.12,4% da sua cobertura original.  

A caça ilegal e o ecoturismoA caça ilegal e o ecoturismo
desordenado são outros fatoresdesordenado são outros fatores

de risco à espécie.de risco à espécie.

ALERTA!ALERTA!

88

https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-pan/pan-muriquis/1-ciclo/pan-muriquis-livro.pdf


MURIQUI-DO-NORTE (MURIQUI-DO-NORTE (BrachytelesBrachyteles
hypoxanthushypoxanthus))
Essa espécie é encontrada na região norteEssa espécie é encontrada na região norte
do bioma da Mata Atlântica, nos Estadosdo bioma da Mata Atlântica, nos Estados
de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.  

Fonte: Stephen Davis, 2008.

A coloração da sua face é totalmente negraA coloração da sua face é totalmente negra
quando filhotes, mas quando se tornamquando filhotes, mas quando se tornam
jovens e principalmente adultos, ocorre umajovens e principalmente adultos, ocorre uma
despigmentação de sua face. Isso tornadespigmentação de sua face. Isso torna
cada indivíduo bem diferente um do outro,cada indivíduo bem diferente um do outro,
funcionando como uma “impressão digital”funcionando como uma “impressão digital”
para identificar os animais e ajudando naspara identificar os animais e ajudando nas
pesquisas científicas também.pesquisas científicas também.  

Fonte: Sinara Conessa, 2011.

É encontrado nos estados de São Paulo,É encontrado nos estados de São Paulo,
Paraná e Rio de Janeiro e, segundo o ICMBioParaná e Rio de Janeiro e, segundo o ICMBio
(2011), restam menos de 2.000 indivíduos na(2011), restam menos de 2.000 indivíduos na
natureza. Em Piracicaba, podemos encontrar onatureza. Em Piracicaba, podemos encontrar o
Muriqui-do-Sul nas Áreas de ProteçãoMuriqui-do-Sul nas Áreas de Proteção
Permanente (APAs) Barreiro Rico e Tanquã.Permanente (APAs) Barreiro Rico e Tanquã.

MURIQUI-DO-SUL (MURIQUI-DO-SUL (Brachyteles arachnoidesBrachyteles arachnoides))

A sua coloração varia do bege ao marromA sua coloração varia do bege ao marrom
claro, sendo que a região da face é maisclaro, sendo que a região da face é mais
escurecida, lembrando uma cor de carvão, porescurecida, lembrando uma cor de carvão, por
isso também é conhecido como monocarvoeiro.isso também é conhecido como monocarvoeiro.  
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Fonte: INPE, 2021Fonte: INPE, 2021

Os primatas brasileiros, como toda aOs primatas brasileiros, como toda a
biodiversidade do país, sofrem com osbiodiversidade do país, sofrem com os
impactos ambientais causados pela açãoimpactos ambientais causados pela ação
humana.humana.  

O desflorestamento se constitui comoO desflorestamento se constitui como
principal ação que ameaça a vida dosprincipal ação que ameaça a vida dos
primatas, já que são animais que possuemprimatas, já que são animais que possuem
hábitos predominantemente florestais, fatohábitos predominantemente florestais, fato
que os tornam pouco tolerantes àque os tornam pouco tolerantes à
destruição das florestas.destruição das florestas.  

Impactos ambientais que ameaçam os primatas brasileirosImpactos ambientais que ameaçam os primatas brasileiros

Com o desflorestamento, os animais eCom o desflorestamento, os animais e
insetos silvestres, que antes só viviaminsetos silvestres, que antes só viviam
nas florestas, passam a conviver nonas florestas, passam a conviver no
meio urbano e, consequentemente, ameio urbano e, consequentemente, a
transmitir doenças para os serestransmitir doenças para os seres
humanos.humanos.
Além disso, o desequilíbrio ecológicoAlém disso, o desequilíbrio ecológico
causado pelo desflorestamento pode tercausado pelo desflorestamento pode ter
interferência no surgimento de doençasinterferência no surgimento de doenças
que afetam a vida silvestre e humana,que afetam a vida silvestre e humana,
como a febre amarela.como a febre amarela.

Área sob alerta de desmatamento naÁrea sob alerta de desmatamento na
Amazônia Legal de 2016 a 2021Amazônia Legal de 2016 a 2021
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http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/aggregated/


Mas ao contrário do que muitas pessoasMas ao contrário do que muitas pessoas
pensam, a febre amarela não é causadapensam, a febre amarela não é causada
pelos macacos. Na verdade, eles sãopelos macacos. Na verdade, eles são
vítimas, como os seres humanos.vítimas, como os seres humanos.

A forma silvestre da doença é transmitidaA forma silvestre da doença é transmitida
por mosquitos dos gêneros por mosquitos dos gêneros HaemagogusHaemagogus e e
SabethesSabethes, os quais passam a doença para, os quais passam a doença para
os primatas, inclusive humanos. O macacoos primatas, inclusive humanos. O macaco
é importante, pois serve como indicadoré importante, pois serve como indicador
da presença do vírus em determinadada presença do vírus em determinada
região, norteando a elaboração de açõesregião, norteando a elaboração de ações
de prevenção.de prevenção.  

Outros fatores de risco para os primatasOutros fatores de risco para os primatas
são a caça, o tráfico de animais silvestressão a caça, o tráfico de animais silvestres
e o turismo intenso e desordenado eme o turismo intenso e desordenado em
áreas naturais, porém esses fatores,áreas naturais, porém esses fatores,
segundo o ICMBio, são de menorsegundo o ICMBio, são de menor
gravidade. As principais ameaças são osgravidade. As principais ameaças são os
incêndios, a agricultura, a pecuária, oincêndios, a agricultura, a pecuária, o
desmatamento, entre outros.desmatamento, entre outros.

Fonte: SIMA, 2018Fonte: SIMA, 2018
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Quando visitamos um zoológico ou um aquário, entramos em contato com uma diversidadeQuando visitamos um zoológico ou um aquário, entramos em contato com uma diversidade
de animais terrestres e aquáticos que, na maioria das vezes, são pouco conhecidos por nós.de animais terrestres e aquáticos que, na maioria das vezes, são pouco conhecidos por nós.  

Observar os animais que ali estão, seu comportamento e suas características únicas, éObservar os animais que ali estão, seu comportamento e suas características únicas, é
sempre um momento de descoberta e lazer. Pode-se ainda acrescentar a essa experiência osempre um momento de descoberta e lazer. Pode-se ainda acrescentar a essa experiência o
aprendizado, especialmente ao que tange à conservação dessa biodiversidade que nosaprendizado, especialmente ao que tange à conservação dessa biodiversidade que nos
cerca e da qual fazemos parte.cerca e da qual fazemos parte.

Capítulo 2Capítulo 2
Importância dos zoológicos e aquários na conservação da biodiversidade.Importância dos zoológicos e aquários na conservação da biodiversidade.  

1313



Clique na

Clique na

imagem ao

imagem ao

lado e saiba

lado e saiba

mais sobre

mais sobre

a SBPr!
a SBPr!

VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?
Existe uma instituição no Brasil dedicada aExiste uma instituição no Brasil dedicada a

preservar os primatas brasileiros!preservar os primatas brasileiros!
A Sociedade Brasileira de PrimatologiaA Sociedade Brasileira de Primatologia
(SBPr), instituição sem fins lucrativos de(SBPr), instituição sem fins lucrativos de

atuação científico-cultural que existe desdeatuação científico-cultural que existe desde
1979. Ela atua para manter vivo o estudo1979. Ela atua para manter vivo o estudo

científico da primatologia e suacientífico da primatologia e sua
importância na prática de conservação dosimportância na prática de conservação dos

primatas, a partir de diálogo entre aprimatas, a partir de diálogo entre a
instituição, sociedade civil, autoridades einstituição, sociedade civil, autoridades e

outras corporações científicas.outras corporações científicas.  
Por meio de pesquisas, cursos e atividadesPor meio de pesquisas, cursos e atividades

multidisciplinares, a SBPr auxilia namultidisciplinares, a SBPr auxilia na
preservação dos primatas brasileiros.preservação dos primatas brasileiros.

A atuação de zoológicos e aquários para aA atuação de zoológicos e aquários para a
conservação da biodiversidade se estendeconservação da biodiversidade se estende
além das atividades educacionais quealém das atividades educacionais que
promovem. Essas instituições abrigampromovem. Essas instituições abrigam
animais que não são capazes de retornaranimais que não são capazes de retornar
a seu ambiente de ocorrência natural,a seu ambiente de ocorrência natural,
contribuem com pesquisas científicascontribuem com pesquisas científicas
voltadas à conservação, e estabelecemvoltadas à conservação, e estabelecem
parcerias com universidades. Podem aindaparcerias com universidades. Podem ainda
colaborar com a reintrodução de animaiscolaborar com a reintrodução de animais
em seu habitat e estimular a conservaçãoem seu habitat e estimular a conservação
das espécies em seu ambiente.das espécies em seu ambiente.

Em sua origem, zoológicos e aquários não atribuíam a dimensão conservacionista à coleçãoEm sua origem, zoológicos e aquários não atribuíam a dimensão conservacionista à coleção
de animais que expunham; hoje, tais instituições contemplam a promoção da conservaçãode animais que expunham; hoje, tais instituições contemplam a promoção da conservação
da biodiversidade, da educação ambiental e da pesquisa científica, considerados pilares dosda biodiversidade, da educação ambiental e da pesquisa científica, considerados pilares dos
zoológicos modernos.zoológicos modernos.  

Mas, qual será o papel desses espaços na conservação da biodiversidade?Mas, qual será o papel desses espaços na conservação da biodiversidade?
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Capítulo 3Capítulo 3
O Zoológico de Piracicaba na conservaçãoO Zoológico de Piracicaba na conservação
da biodiversidade de primatas brasileiros.da biodiversidade de primatas brasileiros.

Seguindo os pilares dos zoológicos modernos, oSeguindo os pilares dos zoológicos modernos, o
Zoológico de Piracicaba norteia seu trabalhoZoológico de Piracicaba norteia seu trabalho
para a conservação da biodiversidade,para a conservação da biodiversidade,
apoiando e fomentando pesquisas científicas,apoiando e fomentando pesquisas científicas,
em parceria com universidades da região eem parceria com universidades da região e
realizando ações e projetos de Educaçãorealizando ações e projetos de Educação
Ambiental com seus visitantes e comunidadeAmbiental com seus visitantes e comunidade
piracicabana.piracicabana.  

Os primatas que vivem no Zôo deOs primatas que vivem no Zôo de
Piracicaba recebem cuidados quePiracicaba recebem cuidados que
visam o seu bem-estar, por meio devisam o seu bem-estar, por meio de
várias ações, como enriquecimentovárias ações, como enriquecimento
ambiental, realização de examesambiental, realização de exames
periódicos e até instalação de tela doperiódicos e até instalação de tela do
tipo mosquiteiro, específica paratipo mosquiteiro, específica para
prevenir a picada de mosquitos queprevenir a picada de mosquitos que
possam transmitir doenças, como apossam transmitir doenças, como a
febre amarela.febre amarela.  
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Recebem este nome por apresentar osRecebem este nome por apresentar os
membros maiores que o tamanho do tronco emembros maiores que o tamanho do tronco e
por utilizar todos os membros e a caudapor utilizar todos os membros e a cauda
quando se locomovem, assemelhando-o aquando se locomovem, assemelhando-o a
uma aranha.uma aranha.

Esses primatas podem ser encontrados noEsses primatas podem ser encontrados no
Brasil, Bolívia e Peru. No Brasil ocorremBrasil, Bolívia e Peru. No Brasil ocorrem
predominantemente na região da Amazônia,predominantemente na região da Amazônia,
nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas enos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e
em parte do Pará e Mato Grosso.em parte do Pará e Mato Grosso.

Os macacos-aranha não têm o polegar
opositor, isso permite que a sua mão
desempenhe o papel parecido com de
um gancho para uma movimentação
galho a galho. 
Também utiliza sua forte cauda
preênsil como um quinto membro, que
garante destreza e agilidade ao se
movimentar pelos galhos.

MACACO ARANHA (MACACO ARANHA (Ateles sp.Ateles sp.))
Fonte: Rich Hoyer, 2013.
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A maioria dos primatas do Zoo estão localizadosA maioria dos primatas do Zoo estão localizados
em espaço denominado “praça dos macacos”,em espaço denominado “praça dos macacos”,
mas há exceções, como os macacos-aranha, quemas há exceções, como os macacos-aranha, que
vivem na ilha, espaço mais apropriado à espécie.vivem na ilha, espaço mais apropriado à espécie.  

Conheça um pouco mais sobre os primatas queConheça um pouco mais sobre os primatas que
vivem no Zoo.vivem no Zoo.

Essa espécie de primatas está ameaçada deEssa espécie de primatas está ameaçada de
extinção, devido principalmente aoextinção, devido principalmente ao
desmatamento.desmatamento.

VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?

OS PRIMATAS DO ZOOLÓGICO DEOS PRIMATAS DO ZOOLÓGICO DE
PIRACICABAPIRACICABA



A Macaca-aranha ErikaA Macaca-aranha Erika
com sua filhote Carlota.com sua filhote Carlota.

Macaco-aranha-da-testa-brancaMacaco-aranha-da-testa-branca
((Ateles marginatusAteles marginatus))

O tratamento dos macacos-aranha noO tratamento dos macacos-aranha no
Zoo é bem especifico, pois como vivemZoo é bem especifico, pois como vivem
nas ilhas, os tratadores utilizam umnas ilhas, os tratadores utilizam um
barco para acessá-los.barco para acessá-los.  

Além disso, é preciso que observem oAlém disso, é preciso que observem o
comportamento do animal diariamente,comportamento do animal diariamente,
para que não haja nenhum tipo depara que não haja nenhum tipo de
acidente.acidente.  

Essa espécie de primataEssa espécie de primata
faz parte de um acordofaz parte de um acordo
de cooperação técnicade cooperação técnica
entre a Associação deentre a Associação de
Zoológicos e Aquários doZoológicos e Aquários do
Brasil (AZAB) e oBrasil (AZAB) e o    ICMBio,ICMBio,
o qual visa ao qual visa a
implementação de açõesimplementação de ações
para a preservação de 25para a preservação de 25
espécies ameaçadas deespécies ameaçadas de
extinção, entre elas 6extinção, entre elas 6
espécies de primatas.espécies de primatas.

Macaco-aranha-Macaco-aranha-
da-cara-pretada-cara-preta

((Ateles chamekAteles chamek))

São primatas em sério risco deSão primatas em sério risco de
extinção. Mesmo não sendo endêmicosextinção. Mesmo não sendo endêmicos
do Brasil, sua população tanto nodo Brasil, sua população tanto no
Peru quanto na Bolivia decaiu tantoPeru quanto na Bolivia decaiu tanto
que as únicas grandes populaçõesque as únicas grandes populações
restantes do macaco-aranha-da-cara-restantes do macaco-aranha-da-cara-
preta é em território brasileiro.preta é em território brasileiro.
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Fonte: Basile Morin, 2018

Apesar dessa espécie não ser consideradaApesar dessa espécie não ser considerada
ameaçada de extinção, o tráfico ilegal éameaçada de extinção, o tráfico ilegal é
uma ameaça que merece destaque àuma ameaça que merece destaque à
espécie, visando-a como animal deespécie, visando-a como animal de
estimação.estimação.

O Zoo de Piracicaba abriga algunsO Zoo de Piracicaba abriga alguns
indivíduos de macacos-pregos.indivíduos de macacos-pregos.

É um primata comum no Brasil presente naÉ um primata comum no Brasil presente na
região da Amazônia, mas ocorre também naregião da Amazônia, mas ocorre também na
Guiana, Suriname, Guiana Francesa e naGuiana, Suriname, Guiana Francesa e na
porção amazônica da Venezuela e Colômbia.porção amazônica da Venezuela e Colômbia.

Os macacos-pregos formam gruposOs macacos-pregos formam grupos
geralmente de 5 a 20 indivíduos, porémgeralmente de 5 a 20 indivíduos, porém
podem existir grupos de até 40 indivíduos.podem existir grupos de até 40 indivíduos.
Seu nome se origina devido ao órgão sexualSeu nome se origina devido ao órgão sexual
masculino lembrar o formato de um prego.masculino lembrar o formato de um prego.

Macaco-prego-das-guianasMacaco-prego-das-guianas    ((Sapajus apellaSapajus apella))

Fonte: Thiago Falótico/USP.

Esses primatas são considerados de pequenoEsses primatas são considerados de pequeno
a médio porte, sendo o macho variandoa médio porte, sendo o macho variando
entre 37 e 45 cm, a cauda mede entre 38 eentre 37 e 45 cm, a cauda mede entre 38 e
40 cm e o peso não ultrapassa 4,9 kg.40 cm e o peso não ultrapassa 4,9 kg.  
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Fonte: Steve, 2007

Bugio-preto (Bugio-preto (Alouatta carayaAlouatta caraya))

No Brasil é encontrado em diversosNo Brasil é encontrado em diversos
Estados, estando presente também noEstados, estando presente também no
norte da Argentina, no norte, sul e leste donorte da Argentina, no norte, sul e leste do
Paraguai e no leste e norte da Bolívia.Paraguai e no leste e norte da Bolívia.
Habita diversos ambientes diferentes,Habita diversos ambientes diferentes,
desde o Pantanal, Amazônia, Matadesde o Pantanal, Amazônia, Mata
Atlântica, Caatinga e Cerrado e tambémAtlântica, Caatinga e Cerrado e também
lugares que sofreram interferêncialugares que sofreram interferência
humana, como fragmentos de mata.humana, como fragmentos de mata.  

Algo que podemos observar nos bugios é oAlgo que podemos observar nos bugios é o
dimorfismo sexual (diferenças físicas entredimorfismo sexual (diferenças físicas entre
machos e fêmeas da mesma espécie): osmachos e fêmeas da mesma espécie): os
machos possuem uma pelagem escura quemachos possuem uma pelagem escura que
os fazem ganhar o nome de Bugio-preto,os fazem ganhar o nome de Bugio-preto,
já as fêmeas são bem diferentes, com umajá as fêmeas são bem diferentes, com uma
pelagem amarelada. Porém, os machos sópelagem amarelada. Porém, os machos só
passam a ser pretos quando atingempassam a ser pretos quando atingem
cerca de 5 kg.cerca de 5 kg.

Os bugios-preto vivem em bando e suaOs bugios-preto vivem em bando e sua
atividade principal é retirar parasitasatividade principal é retirar parasitas
entre os pelos, o que também é uma formaentre os pelos, o que também é uma forma
afetiva de laços com o grupo.afetiva de laços com o grupo.

São animais que estão muito ameaçadosSão animais que estão muito ameaçados
de extinção devido ao desmatamento dode extinção devido ao desmatamento do
habitat, os incêndios florestais, ahabitat, os incêndios florestais, a
expansão urbana e rodoviária, a caça e aexpansão urbana e rodoviária, a caça e a
vulnerabilidade a doenças como a febrevulnerabilidade a doenças como a febre
amarela.amarela.
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Fonte: Miguel Rangel, 2013

Este primata pode ser encontrado no Brasil e naEste primata pode ser encontrado no Brasil e na
Argentina, No Brasil, ocorre ao longo do bioma MataArgentina, No Brasil, ocorre ao longo do bioma Mata
Atlântica nos Estados do sudeste e sul.Atlântica nos Estados do sudeste e sul.

As principais ameaças para a espécie são: agricultura,As principais ameaças para a espécie são: agricultura,
pecuária, expansão urbana, vulnerabilidade às epidemiaspecuária, expansão urbana, vulnerabilidade às epidemias
de febre amarela e desmatamento.de febre amarela e desmatamento.  

Bugio-ruivo (Bugio-ruivo (Alouatta guaribaAlouatta guariba))

A média de indivíduos por grupo é de 4 a 5, no entanto jáA média de indivíduos por grupo é de 4 a 5, no entanto já
foram observados grupos com até 11 indivíduos.foram observados grupos com até 11 indivíduos.
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Os saguis de tufo branco podem serOs saguis de tufo branco podem ser
encontrados originalmente no cerradoencontrados originalmente no cerrado
brasileiro, porém foi introduzido embrasileiro, porém foi introduzido em
diversos estados do país, atualmentediversos estados do país, atualmente
sendo encontrado em várias regiões.sendo encontrado em várias regiões.
Eles vivem em grupos de até 15Eles vivem em grupos de até 15
indivíduos, habitam florestas e regiõesindivíduos, habitam florestas e regiões
da caatinga com árvores ou arbustos,da caatinga com árvores ou arbustos,
porém se adaptam bem para o meioporém se adaptam bem para o meio
urbano.urbano.  

Por ser uma espécie que foi introduzidaPor ser uma espécie que foi introduzida
em muitos locais do Brasil, há umaem muitos locais do Brasil, há uma
superpopulação de saguis em váriassuperpopulação de saguis em várias
partes do país, com muitos indivíduospartes do país, com muitos indivíduos
convivendo na área urbana, local nãoconvivendo na área urbana, local não
apropriado para a espécieapropriado para a espécie

Por causa disso, muitas pessoasPor causa disso, muitas pessoas
alimentam esses animais, o quealimentam esses animais, o que
representa um risco para a espécie.representa um risco para a espécie.
Muitos saguis estão morrendo devido aMuitos saguis estão morrendo devido a
transmissão de doenças quetransmissão de doenças que
originalmente só ocorrem em humanos,originalmente só ocorrem em humanos,  
  por meio da alimentação equivocada.por meio da alimentação equivocada.

Sagui-de-tufo-brancoSagui-de-tufo-branco
((Callithrix jacchusCallithrix jacchus))

Além disso, doenças como diabetesAlém disso, doenças como diabetes
podem ser desenvolvidas por essespodem ser desenvolvidas por esses
animais, em contato com alimentos doces.animais, em contato com alimentos doces.  

No Zoo de Piracicaba, os recintos dosNo Zoo de Piracicaba, os recintos dos
saguis-de-tufo-branco estão localizados nasaguis-de-tufo-branco estão localizados na
“praça dos macacos”.“praça dos macacos”.

Por isso, não devemos alimentar os
animais silvestres, mesmo com

alimentos que fazem parte da dieta
original deles, como frutas, por

exemplo.
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Este primata pode ser encontrado noEste primata pode ser encontrado no
Brasil, Suriname, Guiana e GuianaBrasil, Suriname, Guiana e Guiana
Francesa. No Brasil, está presente nosFrancesa. No Brasil, está presente nos
estados do Amapá, Amazonas, Pará eestados do Amapá, Amazonas, Pará e
Roraima, ocorrendo do norte do rioRoraima, ocorrendo do norte do rio
Amazonas até o litoral das Guianas.Amazonas até o litoral das Guianas.

Uma de suas características maisUma de suas características mais
marcantes é a diferente coloração de suasmarcantes é a diferente coloração de suas
mãos, que lhe dá o nome de mãosmãos, que lhe dá o nome de mãos
douradas.douradas.  

No Zoo de Piracicaba, os recintos dosNo Zoo de Piracicaba, os recintos dos
saguis-de-tufo-branco e dos saguis-de-saguis-de-tufo-branco e dos saguis-de-
mãos-douradas estão localizados namãos-douradas estão localizados na
“praça dos macacos”.“praça dos macacos”.

Sagui-da-mão-dourada (Sagui-da-mão-dourada (Saguinus midasSaguinus midas))

Fonte: Mathias Appel, 2016

Este primata apresenta tolerância aEste primata apresenta tolerância a
modificações e/ou perturbações nomodificações e/ou perturbações no
ambiente, pois se adapta bem a borda deambiente, pois se adapta bem a borda de
floresta e florestas próximas a vilarejos efloresta e florestas próximas a vilarejos e
cidades.cidades.

Apesar de não ser um animal vulnerável àApesar de não ser um animal vulnerável à
extinção, o desmatamento e o caça ilegalextinção, o desmatamento e o caça ilegal
são fatores que contribuem para umasão fatores que contribuem para uma
diminuição do número de indivíduos, alémdiminuição do número de indivíduos, além
de suas patas serem itens atrativos parade suas patas serem itens atrativos para
caçadores ilegais.caçadores ilegais.
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Por meio do PREÁ – Programa de Educação Ambiental – o Zoo de Piracicaba desenvolvePor meio do PREÁ – Programa de Educação Ambiental – o Zoo de Piracicaba desenvolve
várias atividades educativas com crianças, jovens e adultos, buscando integrarvárias atividades educativas com crianças, jovens e adultos, buscando integrar
conhecimentos sobre a conservação da biodiversidade e da fauna silvestre; ética e bem-conhecimentos sobre a conservação da biodiversidade e da fauna silvestre; ética e bem-
estar animal; causas e consequências do tráfico de animais silvestres; práticas sustentáveis,estar animal; causas e consequências do tráfico de animais silvestres; práticas sustentáveis,
entre outros temas ligados à temática ambiental.entre outros temas ligados à temática ambiental.    

Capítulo 4Capítulo 4
A Educação Ambiental no Zoológico de PiracicabaA Educação Ambiental no Zoológico de Piracicaba

O Animaférias, programa deO Animaférias, programa de
férias realizado com crianças, asférias realizado com crianças, as
visitas mediadas pelo Zoo, comvisitas mediadas pelo Zoo, com
grupos escolares ou comunitáriosgrupos escolares ou comunitários
e a formação de educadores ee a formação de educadores e
educadoras ambientais, sãoeducadoras ambientais, são
alguns exemplos de açõesalguns exemplos de ações
educativas desenvolvidas peloeducativas desenvolvidas pelo
Zoo.Zoo.

Os primatas, moradores do Zoo de Piracicaba, tambémOs primatas, moradores do Zoo de Piracicaba, também
são focos de atividades educativas específicas, massão focos de atividades educativas específicas, mas
também integram todas as outras ações desenvolvidas,também integram todas as outras ações desenvolvidas,
com objetivo de sensibilizar as pessoas para acom objetivo de sensibilizar as pessoas para a
conservação das florestas e, consequentemente, a vidaconservação das florestas e, consequentemente, a vida
desses animais.desses animais.
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JOGOS E BRINCADEIRASJOGOS E BRINCADEIRAS

As brincadeiras e jogos que são realizadosAs brincadeiras e jogos que são realizados
com intencionalidade educativa, secom intencionalidade educativa, se
constituem importante ferramenta deconstituem importante ferramenta de
aprendizagem para crianças eaprendizagem para crianças e
adolescentes.adolescentes.  

Transformar o processo de ensino-Transformar o processo de ensino-
aprendizado em uma tarefa lúdica eaprendizado em uma tarefa lúdica e
envolver os estudantes nesse processo, sãoenvolver os estudantes nesse processo, são
desafios do cotidiano do professor. Paradesafios do cotidiano do professor. Para
isso, além da criatividade, outrasisso, além da criatividade, outras
ferramentas devem ser utilizadas paraferramentas devem ser utilizadas para
atender as necessidades pedagógicas dosatender as necessidades pedagógicas dos
estudantes, mas sobretudo atrair oestudantes, mas sobretudo atrair o
interesse deles. Nessas perspectivas, osinteresse deles. Nessas perspectivas, os
jogos e brincadeiras são perfeitos parajogos e brincadeiras são perfeitos para
isso.isso.

Ademais, esses recursos podem ser umAdemais, esses recursos podem ser um
meio para o desenvolvimento demeio para o desenvolvimento de
habilidades e competências, comohabilidades e competências, como
raciocínio estratégico, coordenaçãoraciocínio estratégico, coordenação
motora, estratégia e controle do tempo,motora, estratégia e controle do tempo,
trabalho em equipe, entre outros. É aindatrabalho em equipe, entre outros. É ainda
um ótimo meio para o desenvolvimento doum ótimo meio para o desenvolvimento do
estudante sob as perspectivas criativa,estudante sob as perspectivas criativa,
afetiva, histórica, social e cultural,afetiva, histórica, social e cultural,
contribuindo para a formação de pessoascontribuindo para a formação de pessoas
empáticas e solidárias.empáticas e solidárias.

As três atividades propostas nesteAs três atividades propostas neste
material podem ser exploradas dentro damaterial podem ser exploradas dentro da
sala de aula, mas também fora dela,sala de aula, mas também fora dela,
potencializando uma visita ao Zoológico,potencializando uma visita ao Zoológico,
por exemplo. Inclusive, podem ser jogadaspor exemplo. Inclusive, podem ser jogadas
entre familiares e amigos, não seentre familiares e amigos, não se
restringindo apenas ao ensino formal.restringindo apenas ao ensino formal.  
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O Núcleo de Educação AmbientalO Núcleo de Educação Ambiental
(NEA/SEDEMA) possui um cardápio de(NEA/SEDEMA) possui um cardápio de
atividades lúdicas, abordando outrosatividades lúdicas, abordando outros
temas ambientais.temas ambientais.

Os jogos e brincadeiras compartilhados neste material trazem a temática dos primatasOs jogos e brincadeiras compartilhados neste material trazem a temática dos primatas
brasileiros que fazem parte da “Campanha Somos todos primatas”, porém são atividadesbrasileiros que fazem parte da “Campanha Somos todos primatas”, porém são atividades
que podem ser criadas com outros temas e objetivos.que podem ser criadas com outros temas e objetivos.
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https://186a32e7-4587-402c-8329-c93ed77cf86f.filesusr.com/ugd/50900f_f587f1c7cf874d4c865d8999a2a4ad5d.pdf


Jogo da memória: Os primatas brasileirosJogo da memória: Os primatas brasileiros

Instruções:Instruções: Imprima as cartas (clicando na imagem abaixo) e recorte-as de acordo com o Imprima as cartas (clicando na imagem abaixo) e recorte-as de acordo com o
tracejado. As 12 cartas deverão ser viradas para baixo e embaralhadas.tracejado. As 12 cartas deverão ser viradas para baixo e embaralhadas.  
O primeiro participante escolhe duas cartas, se as cartas escolhidas forem iguais, o jogadorO primeiro participante escolhe duas cartas, se as cartas escolhidas forem iguais, o jogador
tem direito a mais uma rodada. Caso sejam diferentes, o jogador perde a vez e passa paratem direito a mais uma rodada. Caso sejam diferentes, o jogador perde a vez e passa para
o próximo participante e assim sucessivamente. O jogo finaliza quando todos oso próximo participante e assim sucessivamente. O jogo finaliza quando todos os
participantes encontrarem as cartas dos animais.participantes encontrarem as cartas dos animais.

Faixa etária: Faixa etária: a partir de 4 anos.a partir de 4 anos.

Nº de participantes:Nº de participantes: 2. 2.

Objetivos:Objetivos: Estimular a memorização dos participantes, de forma a desenvolver o raciocínio Estimular a memorização dos participantes, de forma a desenvolver o raciocínio
e aperfeiçoá-lo;e aperfeiçoá-lo;    contribuir para que os participantes reconheçam as espécies, identificandocontribuir para que os participantes reconheçam as espécies, identificando
suas características.suas características.
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https://drive.google.com/file/d/1YKrge4m1N_JzvjxmjFXEgMH7Zb2R6nZN/view?usp=sharing


Objetivos:Objetivos: Desenvolver o raciocínio, além de Desenvolver o raciocínio, além de
estimular a atenção e concentração dosestimular a atenção e concentração dos
participantes.participantes.

Conforme o narrador for sorteando as palavras,Conforme o narrador for sorteando as palavras,
ele deve ler uma por uma, de maneira que todosele deve ler uma por uma, de maneira que todos
possam escutar ou visualizar. A cada palavrapossam escutar ou visualizar. A cada palavra
sorteada, os jogadores devem conferir a suasorteada, os jogadores devem conferir a sua
cartela e marcá-la, caso a tenha. O primeirocartela e marcá-la, caso a tenha. O primeiro
jogador que completar uma fileira inteira dejogador que completar uma fileira inteira de
palavras sorteadas (diagonal, vertical oupalavras sorteadas (diagonal, vertical ou
horizontal) é o vencedor da rodada. O jogohorizontal) é o vencedor da rodada. O jogo
pode continuar com a proposta de completar apode continuar com a proposta de completar a
cartela inteira.cartela inteira.

Instruções: Instruções: Distribua a cartela do bingo para osDistribua a cartela do bingo para os
participantes e defina um responsável porparticipantes e defina um responsável por
sortear as palavras. A lista de palavras que serásortear as palavras. A lista de palavras que será
sorteada deverá ser elaborada antes do iníciosorteada deverá ser elaborada antes do início
do jogo. É possível ainda que seja definido umdo jogo. É possível ainda que seja definido um
prêmio para as rodadas, mas é importante queprêmio para as rodadas, mas é importante que
o jogo incentive a cooperação no lugar dao jogo incentive a cooperação no lugar da
competição.competição.      

Faixa etária: a partir de 06 anos.
Nº de participantes: ideal 5 ou mais

Jogo: Bingo dos primatasJogo: Bingo dos primatas Clique nas imagens abaixo paraClique nas imagens abaixo para
acesso à cartela e lista deacesso à cartela e lista de

palavras do bingo dos primatas.palavras do bingo dos primatas.
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https://drive.google.com/file/d/17byjo3YeZ5zC24swwaOOOmgkT8wyf87H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWTfJNTM8YosGzPA05mSSdAlatVxwe1i/view?usp=sharing


QUER CONSTRUIR SEU PRÓPRIO BINGO DE PALAVRAS?QUER CONSTRUIR SEU PRÓPRIO BINGO DE PALAVRAS?  
Confira o passo a passo:Confira o passo a passo:

1 - Defina um tema para o seu bingo;1 - Defina um tema para o seu bingo;

2 - Faça uma lista de palavras que tenha, pelo menos, 24 palavras por2 - Faça uma lista de palavras que tenha, pelo menos, 24 palavras por
número de cartelas ou jogadores. Se 3 pessoas vão jogar, por exemplo,número de cartelas ou jogadores. Se 3 pessoas vão jogar, por exemplo,
é necessário que haja, pelo menos 75 palavras;é necessário que haja, pelo menos 75 palavras;

3 - Desenhe as cartelas com 4 colunas (16 espaços) ou 5 colunas (253 - Desenhe as cartelas com 4 colunas (16 espaços) ou 5 colunas (25
espaços) e o mesmo número de linhas;espaços) e o mesmo número de linhas;

4 - Escreva as palavras na lista, de acordo com o tema escolhido para4 - Escreva as palavras na lista, de acordo com o tema escolhido para
o seu bingo e preencha as cartelas com elas (se for um bingo deo seu bingo e preencha as cartelas com elas (se for um bingo de
palavras para crianças, as palavras também podem ser desenhadaspalavras para crianças, as palavras também podem ser desenhadas
ou ilustradas, ao invés de escritas);ou ilustradas, ao invés de escritas);

5 - Recorte as palavras da lista e dobre todos os papeizinhos de5 - Recorte as palavras da lista e dobre todos os papeizinhos de
forma igual para que possam ser sorteados;forma igual para que possam ser sorteados;

6 - Coloque todos os papeizinhos dobrados em um saquinho ou pote e6 - Coloque todos os papeizinhos dobrados em um saquinho ou pote e
misture-os bem!misture-os bem!

7 - O seu bingo de palavras já está pronto para ser jogado.7 - O seu bingo de palavras já está pronto para ser jogado.
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Jogo: cara-a-cara-primatasJogo: cara-a-cara-primatas
  

Objetivos:Objetivos: Desenvolver habilidades para Desenvolver habilidades para
formulação de perguntas e relacionarformulação de perguntas e relacionar

informações.informações.  
  

Instruções:Instruções: para esse jogo é necessário para esse jogo é necessário
imprimir as cartas.imprimir as cartas.  

  

Cada jogador escolhe uma carta do monte eCada jogador escolhe uma carta do monte e
não deverá mostrá-la ao outro. O primeiro anão deverá mostrá-la ao outro. O primeiro a

jogar pergunta sobre uma característica físicajogar pergunta sobre uma característica física
do primata que está na carta do adversário,do primata que está na carta do adversário,

por exemplo “apresenta coloração dourada napor exemplo “apresenta coloração dourada na
cara?”. Os jogadores devem responder apenascara?”. Os jogadores devem responder apenas

com “sim” ou “não”, alternando entre umcom “sim” ou “não”, alternando entre um
jogador e outro até finalmente descobrirem ojogador e outro até finalmente descobrirem o

nome da espécie que está na mão donome da espécie que está na mão do
adversário. Vence quem primeiro responderadversário. Vence quem primeiro responder

corretamente.corretamente.
  

Faixa etária:Faixa etária: a partir de 08 anos a partir de 08 anos
  

Nº de participantes:Nº de participantes: 2 2

Os participantes devem conhecer algumasOs participantes devem conhecer algumas
características e nome dos primatas, paracaracterísticas e nome dos primatas, para
que eles possam formular as perguntas eque eles possam formular as perguntas e
explorar as possíveis respostas. O professorexplorar as possíveis respostas. O professor
ou mediador do jogo, pode auxiliarou mediador do jogo, pode auxiliar
lembrando sobre algumas informações, maslembrando sobre algumas informações, mas
o ideal é que os participantes construamo ideal é que os participantes construam
suas próprias perguntas.suas próprias perguntas.  
Esse jogo pode ser usado como uma formaEsse jogo pode ser usado como uma forma
de avaliação do conteúdo, por exemplo.de avaliação do conteúdo, por exemplo.  

ATENÇÃOATENÇÃO
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Brown Howler Monkey, 2010. Disponível em :Brown Howler Monkey, 2010. Disponível em :
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Howler monkey, 2007. Disponível em: https://www.flickr.com/photos/31563480@N00/557716723Howler monkey, 2007. Disponível em: https://www.flickr.com/photos/31563480@N00/557716723

Geoffroy's Marmoset, 2010. Disponível em : https://www.flickr.com/photos/37804979@N00/5254735142Geoffroy's Marmoset, 2010. Disponível em : https://www.flickr.com/photos/37804979@N00/5254735142

3030

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780123725769


REFERÊNCIAS DAS IMAGENS UTILIZADAS NO MATERIALREFERÊNCIAS DAS IMAGENS UTILIZADAS NO MATERIAL

Katta Lemur catta Wien Tiergaten SchönbrunnKatta Lemur catta Wien Tiergaten Schönbrunn
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katta_Lemur_catta_Wien_Tiergarten_Sch%C3%B6https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katta_Lemur_catta_Wien_Tiergarten_Sch%C3%B6
nbrunn.jpg.nbrunn.jpg.

Male wild Southern brown howler monkey, 2013. Disponível em:Male wild Southern brown howler monkey, 2013. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_brown_howler_monkey_male_sp_zoo_5.Jhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_brown_howler_monkey_male_sp_zoo_5.J
PGPG
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tufted_capuchin_on_a_branch_in_Singapore.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tufted_capuchin_on_a_branch_in_Singapore.jpg

White-cheeked spider monkey in Cristalino Jungle Lodge, Mato Grosso, 2011. Disponível em:White-cheeked spider monkey in Cristalino Jungle Lodge, Mato Grosso, 2011. Disponível em:
https://www.flickr.com/photos/birdernaturalist/7472583310/in/set-72157630356018520https://www.flickr.com/photos/birdernaturalist/7472583310/in/set-72157630356018520

31



CONTATOSCONTATOS

@neasedema@neasedema

@neasedema@neasedema

https://neasedema.wixsite.com/educacaoambientalhttps://neasedema.wixsite.com/educacaoambiental
https://sedema.wixsite.com/sedema/zoologicohttps://sedema.wixsite.com/sedema/zoologico

@piracicaba.sp.gov.br@piracicaba.sp.gov.br

@zoodepiracicaba@zoodepiracicaba


