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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE TATUS

De quem os tatus são parentes?
u Tatus são mamíferos, o que significa que têm pelos e que seus filhotes bebem leite.
 Peça à classe para citar alguns outros animais que são mamíferos. Certifique-se de incluir                                            
alguns de seus animais favoritos, como cães, gatos e cavalos, assim como os seres humanos.

Tatus são membros da superordem Xenarthra, que também inclui tamanduás e preguiças. Essas 
espécies compartilham adaptações anatômicas, incluindo a ausência ou redução de dentes (em 
quantidade e tamanho), e a ausência de esmalte nos dentes. Apresentam adaptações especializadas 
para a suas vértebras, e normalmente têm dedos reduzidos com longas garras afiadas.  

Classe: Mammalia Superordem: Xenarthra Familia: Dasypodidae (todos os tatus)

Gênero: (9 gêneros diferentes)      Espécie: (21 espécies diferentes)
    

O que torna os tatus diferentes?
Seria difícil confundir um tatu com uma preguiça ou um tamanduá por uma razão óbvia: a carapaça, 
que cobre a maior parte do corpo de um tatu (o corpo todo, exceto a barriga ou região ventral). 
Esta carapaça é constituída por placas ósseas, que podem ser chamadas de escudos, cobertas pela 
pele, servindo como armadura contra potenciais predadores (como as onças). Tatus são os únicos 
mamíferos do mundo a ter uma carapaça.

u Peça à classe para citar alguns outros animais que têm carapaça ou outro tipo de “armadura”. 
Exemplos: Tartarugas, caracóis, caranguejos e lagostas.

Passado pré-histórico:
A existência de tatus e seus familiares, os xenartros, pode ser encontrada até ao início do Terciário, cerca 
de 60 milhões de anos atrás. A evidência fóssil mostra que xenartros foram encontrados pela primeira 
vez na América do Sul e, em seguida, expandiram-se para América Central e partes da América do 
Norte. Embora já tenham sido abundantes, quase todos os xenartros gigantes foram extintos no 
final do Pleistoceno (11.700 anos atrás). Estes tatus pré-históricos tinham carapaças blindadas, assim 
como os tatus de hoje. Dentre eles incluía-se o gliptodontes, que podia atingir o tamanho de um 
automóvel pequeno (como um Fusca). Havia também preguiças gigantes, com mais de três metros de 
comprimento e pesando 350 kg (pesadas demais para viverem em árvores). Esses gigantes se foram, e 
sua extinção é atribuída à uma 
combinação de fatores, como 
as mudanças climáticas e a caça 
pelos primeiros seres humanos, 
que usavam as carapaças do 
gliptodontes como abrigos. 
No entanto, uma espécie de 
reminiscência desse passado 
surpreendente ainda existe: o 
tatu-canastra.

Ilustração de 
um glyptodonte pelo 
artista Luccas Longo

Glyptodonte: 
comparação de tamanho

Ilustrações da Capa Geraldo Franca Jr.
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TATUS-CANASTRA

Qual é o tamanho de um tatu-canastra?  
1.5 metros de comprimento e pode pesar até 50 kg  

Onde vivem os tatus-canastra?  

Ocorrência:Tatus-canastra são encontrados em 11 países ao longo da América do Sul, a leste da 
Cordilheira dos Andes, incluindo Guiana Francesa, Guiana e Suriname, e em grande parte da Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil.  

Habitat:Tatus-canastra vivem em uma grande variedade de hábitats, desde a floresta primária 
(pouco afetada pelas atividades humanas) até áreas abertas com perturbação humana limitada.

   

O que o tatu-canastra come?  
Insetos! Tatus-canastra têm uma dieta composta quase inteiramente de formigas e cupins. 
Normalmente os animais que comem principalmente insetos são conhecidos como insetívoros, 
no entanto, animais que se especializam em comer formigas e cupins são caracterizados como 
mirmecófagos. Esta dieta especializada faz com que os tatus-canastra tenham algumas adaptações 
interessantes, incluindo grandes garras dianteiras para cavar cupinzeiros, uma língua pegajosa para 
coletar insetos e dentes reduzidos, já que dentes não são necessários em uma dieta só de insetos.   

u Faça a classe dizer alguns outros animais que comem insetos. Exemplos: lagartos, sapos, 
libélulas (comem mosquitos), morcegos (comem insetos voadores, como mariposas e mosquitos)  
u Peça para a classe para pensar em quaisquer adaptações especiais que estes animais têm para 
capturar ou comer insetos.

q  Área de distribuição do tatu-canastra q  Área de distribuição das 21 espécies em amarelo claro

Cupinzeiro após 
forrageamento do 
tatu-canastra
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TATUS-CANASTRA
Comportamento natural: 

A casa certa para um tatu
Os tatus-canastra cavam tocas que eles chamam de casa. Estas tocas são profundas e oferecem um 
lugar de repouso seguro para eles durante o dia e enquanto dormem. Tatus-canastra são noturnos, o 
que significa que estão acordados durante a noite. As tocas são bem profundas no solo, o que ajuda a 
manter uma temperatura constante, como um isolamento térmico. Um tatu vive na mesma toca por 
alguns dias, e então se muda e cava outra toca, deixando sua velha toca para os outros animais usarem.

u Peça para a classe lembrar de outros animais que cavam tocas para viver. Exemplos: toupeiras, 
alguns tipos de lagartos, jabutis, coelhos e lontras.

Distribuição e Densidade Demográfica: 
Apenas alguns tatus-canastra irão compartilhar o mesmo hábitat. De certa forma, você poderia 
dizer que tatus-canastra realmente não gostam de ter vizinhos. Cada tatu vive em uma área de 
vida estimada entre 10 a 30 quilômetros quadrados, ou 15 quilômetros quadrados em média. Isto 
representa aproximadamente o mesmo tamanho de 2 campos de futebol. Como todos os animais, 
os tatus-canastra precisam de recursos específicos para sobreviver, como comida, água e abrigo. Para 
tatus-canastra isso significa: formigas e cupins para que possam se alimentar, água de poças, lagos ou 
riachos para beber, e abrigo na forma de substrato adequado para que possam cavar suas tocas. Todos 
estes recursos são encontrados dentro da área de vida de um tatu-canastra.  

Características e adaptações exclusivas:

Ouvir e farejar insetos
Tatus têm um excelente olfato e audição para ajudar a encontrar os seus alimentos favoritos, formigas 
e cupins, que vivem no subsolo. Já a visão, que poderia oferecer vantagens na busca por seu alimento, 
não é muito boa.

Uma fortaleza
Todos os tatus têm carapaça. A carapaça é feita de pequenas placas ósseas, também chamadas escu-
dos, cobertas pela pele. Os escudos ajudam a proteger contra predadores, animais como cães e gatos, 
onças-pardas ou onças-pintadas. Quando um tatu-canastra se sente ameaçado, ele cava um buraco o 
mais rápido que conseguir, para poder se esconder.

 Máquinas de escavação
Tatus-canastra cavam tocas e quebram cupinzeiros. Cupinzeiros são tão duros como concreto, mas um 
tatu-canastra pode destruir um inteiro se quiser em cinco minutos! Para fazer isso, eles precisam de 
“ferramentas “ especiais, como suas garras que podem chegar a 20 cm de comprimento! Cada pata da 
frente tem quatro dedos. Imagine se nós combinamos nosso dedos anelar e o dedo médio para fazer 
um dedo, isso é semelhante ao que temos na mão de um tatu-canastra.  A maior garra está localizada 
em seu terceiro dedo.

Os tatus-canastra usam 
suas impres¬sionantes 
garras para escavar 
suas tocas e quebrar 
cupinzeiros
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TATUS-CANASTRA

Do que um tatu-canastra tem medo?
Predadores naturais de tatus-canastra são os grandes felídeos, como a onça-parda e a onça-pintada, 
mas as pessoas representam sua maior ameaça.

Tatus-canastra são sensíveis à destruição do hábitat. Se as pessoas causam muita perturbação para o 
ambiente, como por meio do corte de árvores e queimada da terra para abrir espaço para a agricultura, 
os tatus podem não sobreviver. Em algumas áreas, as pessoas utilizam tatus-canastra como alimento. 
Já em outros lugares, pensam que eles dão azar e, por conta disso, matam os tatus-canastra quando os 
encontram.  Às vezes as pessoas colocam veneno nos formigueiros e cupinzeiros para se livrar dos inse-
tos, mas isso pode reduzir a quantidade de alimento para os tatus, que podem, ainda, acabar ingerindo 
o veneno acidentalmente.

Tatus-canastra são bons para o meio ambiente!
Tatus-canastra são engenheiros do ecossistema. Engenheiros do ecossistema são animais que mod-
ificam o meio ambiente e, como resultado, criam e modificam hábitats que são utilizados por outras 
espécies de plantas e animais. Os castores são alguns dos engenheiros do ecossistema mais conhecidas 
devido ao seu comportamento natural de cortar árvores e fazer represamento dos rios. Estas represas 
do castor, então, criam áreas alagadas que são utilizados por uma grande variedade de espécies ani-
mais e vegetais.

Tatus-canastra são engenheiros do ecossistema por cavarem grandes tocas. Eles só usam as tocas 
durante alguns dias e logo se mudam para outra área e cavam uma nova toca. Quando deixam suas 
antigas tocas para trás, ela é usada por até 24 outras espécies de animais! Alguns animais usam 
o interior da toca para escapar de temperaturas extremas (as temperaturas dentro de uma toca 
permanecem mais constantes que a exterior), como abrigo contra predadores e até mesmo para 
esconder seus filhotes. Outros animais usam o monte de areia do lado de fora da toca para descan-
sar, se refrescarem, tomar sol ou procurar insetos para comer. Fotos de espécies usando tocas de 
tatus-canastra podem ser encontrados na Lição 3 do Livro de Classe. 

Os animais que usam tocas de tatus-canastra:
Outras espécies de tatu (tatu-peba, tatu-galinha, tatu-do-rabo-mole), tamanduá-mirim, jabutis, cate-
to, jaguatirica, irara, mão-pelada, quati, grandes e pequenas espécies de lagartos, roedores e aves.

Os animais que usam o monte de areia de tatus-canastra:
Anta, queixada, cachorro-do-mato, onça-parda, tamanduás, lagartos, aves e roedores.

Cateto utilizando toca 
do tatu-canastra  
para dormir

Jaguatirica saindo da 
toca do tatu-canastra
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O PROJETO TATU-CANASTRA NO PANTANAL

O Projeto Tatu-Canastra está localizado no Pantanal do Brasil e é o primeiro estudo ecológico em longo 
prazo de tatus-canastra. O projeto tem como foco a pesquisa da ecologia, biologia e saúde do tatu- 
canastra para entender sua função no ecossistema. O mesmo vale para as outras espécies de 
Xenarthros presentes na área de estudo, também cuidadosamente monitoradas pelos pesquisadores. 
Outro importante objetivo do projeto é usar essas espécies como embaixadores para a conservação da 
biodiversidade, por meio da educação ambiental, iniciativas de sensibilização e campanhas vinculadas 
à mídia. Além disso, o projeto promove a capacitação e formação de biólogos, veterinários e outros 
profissionais interessados na conservação e educação ambiental, bem como executa campanhas de 
divulgação sobre os principais impactos ambientais que ameaçam essas espécies (como a alteração de 
hábitat e o uso de veneno em formigueiros e cupinzeiros).

O ecossistema do Pantanal
O Pantanal abrange 210.000 quilômetros quadrados de terra. A precipitação média em decorrên-
cia das chuvas chega a 1400 milímetros, sendo que a maior parte  acontece durante os meses de 
outubro a março. As fortes chuvas resultam em inundações sazonais, criando a maior área de planícies 
alagáveis do mundo. Localizado a apenas 15-20 graus ao sul do Equador, o clima do Pantanal é tropical 

semi-úmido, com temperatura média de 25 graus. Este ecossistema único é o lar de uma enorme 
diversidade biológica, incluindo 3.500 espécies de plantas, 656 de aves, 325 de peixes, 159 de 

mamíferos, 53 de anfíbios e 98 espécies de répteis.
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O QUE VOCÊ PODE FAZER 
PARA AJUDAR!

O que as pessoas podem fazer para ajudar a proteger 
o tatu-canastra?
Aprenda mais sobre o tatu-canastra e conte para seus amigos! 
Você pode aprender mais sobre o tatu-canastra acessando o site do Projeto Tatu-Canastra: http://
giantarmadillo.org.br/. O site tem informações sobre o tatu-canastra, recursos para educadores e 
atividades divertidas para as crianças. Conte para seus amigos e familiares! A maioria das pessoas não 
sabe que existem tatus-canastra. Compartilhe a existência desta espécie incrível com seus amigos e 
familiares para que eles saibam o quanto é importante proteger os tatus-canastra. Você poderia até 
mesmo incluir o tatu-canastra em um relatório da escola ou projeto de ciência.

Torne-se um “embaixador do tatu “ em seu país!
Ajude seus amigos e sua família a salvarem o tatu-canastra e todas as outras espécies de tatu com boas 
atitudes, como:

Não caçar tatus. No Brasil, é contra a lei de matar qualquer espécie de tatu. Vamos deixá-los vivos para 
que eles possam continuar a construir tocas que ajudam os outros animais.

Não colocar veneno para matar insetos. Os venenos usados em formigueiros e cupinzeiros podem 
atingir tatus e outras espécies, como aves e tamanduás, deixando-os doentes. O veneno também mata 
os insetos que são bons para o meio ambiente como as abelhas, que polinizam plantações.

Dirigir com cuidado. Tatus não enxergam muito bem, então eles não podem ver os carros quando 
estão atravessando a rua. Peça para que o motorista responsável tenha cuidado ao dirigir e reduza a 
velocidade para esperar que os tatus atravessem a estrada. . 

Não queimar a terra. Para limpar os campos para a agricultura, muitas pessoas usam as o fogo. Os 
tatus podem se esconder em suas tocas para escapar do fogo, mas a fumaça vai encher suas tocas e 
sufocá-los.

Ajudar a preservar o meio ambiente. Boas atitudes no nosso dia-a-dia podem representar muito para 
a conservação dos tatus.

Ilustração de Geraldo Franca Jr.
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O QUE VOCÊ PODE FAZER 
PARA AJUDAR!

Compre e incentive sua família a comprar produtos ecológicos
Muitas empresas têm demonstrado preocupação com o meio ambiente na formulação de seus pro-
dutos. Procure produtos que se referem como “orgânicos” ou “eco”, e que sejam produzidos de maneira 
sustentável. Seguem abaixo alguns exemplos:

Café cultivado na sombra ajuda a manter as florestas tropicais, reduz o uso de pesticidas e promove 
uma maior biodiversidade do que outras técnicas de cultivo de café, e muitas vezes tem um gosto 
melhor. Verifique a etiqueta do café e procure palavras como “comércio justo”, “certificado orgânico”, ou 
“amigo dos pássaros”.

Chocolate Sustentável é muito semelhante ao café cultivado na sombra. Chocolate sustentável reduz o 
desmatamento e uso de pesticidas, colaborando na conservação da biodiversidade. Olhe para os rótu-
los que indicam que o cacau e os produtos para a matéria prima do chocolate são cultivados na sombra, 
orgânicos, ou de produção sustentável”.Informações adicionais sobre o chocolate sustentável podem 
ser encontradas em http://www.nwf.org/How-to-Help/Live-Green/GreenPurchasing/Chocolate.aspx

Bananas certificadas através da Rainforest Alliance, o que garante que as bananas foram cultivadas 
sob critérios rigorosos para impedir o desmatamento, mantendo os padrões de gestão de resíduos e 
reciclagem, redução do uso de agrotóxicos, e proporcionando um salário decente e boas condições para 
os trabalhadores. Saiba mais sobre a certificação da Rainforest Alliance de banana em http://www.
rainforest-alliance.org/agriculture/crops/fruits/bananas

Madeira certificada é sustentável quando garante a saúde em longo prazo de uma floresta. As 
árvores são cortadas seletivamente e replantadas, evitando corte raso que destrói grandes áreas de 
florestas e hábitats. Procure por madeira certificada pelo Forest Stewardship Council (FSC).

Ilustração de Geraldo Franca Jr.
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Abrigo – algo que proporciona proteção aos animais.

Adaptações  –  mudança em uma planta ou animal que o ajuda a 
sobreviver em seu meio ambiente.

Área de vida – área que um animal utiliza para suas atividades 
diárias. Área de vida de um animal é uma área dentro do habitat 
onde ele se encontra.

Biodiversidade – a diversidade de espécies de plantas e animais 
dentro de um ambiente. 

Biomas –regiões ao redor do mundo compostas por ecossistemas 
similares.

Cadeia alimentar – sequência de organismos interligados por 
relações alimentares, como uma forma de mostrar como a energia 
flui de um organismo para o outro por meio dos alimentos.

Câmera Trap (armadilha fotográfica)– uma câmera fotográfica 
equipada com um sensor de movimento que dispara e tira uma 
foto quando um animal passa em frente.

Carapaça – um escudo ósseo localizado no dorso de um animal.

Carnívoro – animais que se alimentam de outros animais

Coexistir – existir em conjunto ou ao mesmo tempo/no mesmo 
local.

Comportamento –  ação ou resposta de um organismo a um 
estímulo do seu ambiente.

Corredores ecológicos – faixas de vegetação que conectam frag-
mentos florestais de hábitat semelhante.

Decompositor – um organismo vivo que quebra e recicla nutrien-
tes de animais mortos e plantas.

Diurno – ativo durante o dia.

Ecossistema –  a interação de todos os elementos vivos e não-vivos 
em uma área.

Engenheiro de Ecossistema – planta ou animal que muda seu 
meio físico e, ao fazê-lo, cria e modifica os hábitats, influenciando 
e favorecendo outras espécies.

Enriquecimento – a adição de itens para melhorar o ambiente de 
um animal, incentivando comportamentos naturais. 

Escudos – placas ósseas individuais, que são cobertas de pele.

Etograma – um inventário dos comportamentos e ações exibidas 
por um animal; etogramas são uma forma de coleta de infor-
mações comportamentais de animais em um formato organizado.

Extinto – já não existe; a espécie desapareceu.

Forragear – procurar comida ou provisões 

Fragmentação de Habitat – a divisão de hábitats maiores em 
áreas menores e mais isoladas, muitas vezes resultantes de desen-
volvimento humano e desmatamento, que impactam negativa-
mente a abundância e diversidade de plantas e animais na área.

Hábitat – o lugar onde uma planta ou animal encontra tudo o que 
precisa para sobreviver, incluindo comida, água, abrigo e um lugar 
para procriar.

Herbívoro – animais que comem plantas 

Inseticida – uma substância química usada para matar insetos

Insetívoro – um animal que come principalmente insetos.

Média – um valor central e uma série de números. É determinada 
através da soma de todos os valores dividida pelo número total de 
números somados.

Noturno – ativo durante a noite.

Onívoro – animais que comem plantas e animais.

Ponto (dado em um gráfico) – cada item que representa dados 
individualmente em uma série de pontos.

Refugiar – proporcionar abrigo ou proteção contra temperaturas 
extremas, predadores ou outras ameaças.

Reta de regressão ou correlação – a linha reta que melhor repre-
senta a tendência e os dados em um gráfico.

Sustentável – a capacidade de manter a uma determinada taxa 
ou nível; a capacidade de continuar com efeitos mínimos no longo 
prazo sobre o ambiente.

Teia Alimentar –  mostra como a energia flui entre muitas plantas 
e animais diferentes em um ecossistema, uma teia alimentar é 
composta de muitas cadeias alimentares relacionadas.

Telemetria – a medição e transmissão de dados através de fontes 
remotas, como as ondas de rádio.

GLOSSÁRIO


