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Objetivos:
1. Os alunos serão capazes de definir o termo engenheiro do ecossistema. 
2. Os alunos serão capazes de descrever o importante papel dos tatus-canastra como engenheiros do ecossistema em seu ambi-

ente. 
3.  Os alunos serão capazes de listar um exemplo de como os seres humanos podem ser engenheiros do ecossistema benéficos. 

Ação: 
Os alunos irão compreender a importância dos engenheiros do ecossistema. 

Temas: 
Relação de interdependência de ecossistemas; Animais, plantas e seu ambiente, Habitat. (Evolução Biológica, Unidade e Diversi-
dade; Terra e conectividade humana) 

Materiais:  
• Guia de Recursos para o Professor 
• Lição 3 - Engenheiros de Ecossistemas
• Quadro branco, quadro negro ou um pedaço grande de papel/cartolina. 

Vocabulário:  
Coexistência, Engenheiros de Ecossistemas, Abrigo, Refúgio, Refúgio Térmico.

L IÇÃO 3: ENGENHEIROS DO ECOSSISTEMA 



tatu-
canastra

manual
do 

professor

Atividade 1: Engenheiros de Ecossistemas 
Vocabulário:
Engenheiro Do Ecossistema, Abrigo, Refúgio Térmico

Discussão:
1. Peça aos alunos para recordarem onde tatus-canastra vivem. Os estudantes devem lembrar que os tatus-canastra vivem em 

tocas. Eles cavam essas tocas com suas longas garras. Tatus-canastra vivem em cada toca por vários dias antes de se mudarem 
para outra área e cavar outra toca. Explique que antigas tocas de tatus são então usadas por até 24 outras espécies de animais 
que coexistem no mesmo ecossistema que os tatus-canastra. Cavar estas tocas faz dos tatus-canastra engenheiros do ecoss-
istema. Um engenheiro do ecossistema é uma planta ou animal que muda seus arredores físicos e ao fazê-lo cria e modifica os 
habitats que influenciam outras espécies. (Para recurso adicional de engenheiros do ecossistema visite: http://www.ecology.
info/ecosystem-engineers.htm)

2. Alguns animais usam o interior da toca como abrigo contra predadores e abrigo de temperaturas extremas (também referida 
como um refúgio térmico). Consulte o recurso da Lição 3 para obter imagens de animais utilizando tocas de tatus-canastra.
• Tartarugas, espécies menores de tatus e catetos se escondem dentro das tocas para evitar predadores e temperaturas 

extremas.
• Tamanduás-mirim (tamanduás menores) escondem seus filhotes no interior das tocas quando estão à procura de comida.
• Alguns animais como pássaros e lagartos procuram alimentos, como insetos, no monte de areia deixado em frente à toca.
• Outras espécies usam os montes de areia para descansar ou tomar banhos de areia. Antas (uma grande espécie parente 

dos cavalos e rinocerontes) e queixadas (espécie parente do porco) gostam de dormir sobre os grandes montes de areia; e 
grandes tamanduás tomam banhos de areia nestes montes.

Tocas de tatus-canastra são muito importantes para estes animais. Tatus-canastra são os únicos animais nestes habitats que 
cavam grandes tocas. O que aconteceria com estas outras espécies se os tatus-canastra já não vivessem mais nos habitats que 
eles compartilham?  

W Se não houvesse tatus-canastra para cavar tocas, as outras espécies já não teriam uma casa para protegê-los, tornando-os 
vulneráveis aos predadores. 

W Os animais que utilizam o monte de areia para obter alimentos teriam menos recursos alimentares. 

W Os animais não teriam mais montes de areia para descansar.
4. Peça à classe para explorar exemplos de outros engenheiros do ecossistema, incluindo as espécies que podem ser encontradas 

em sua área. Aqui estão alguns exemplos.
• Pica-paus são engenheiros do ecossistema porque eles cavam vários buracos para ninhos a cada ano e raramente utilizam 

o mesmo ninho em anos consecutivos. Isso cria muitas aberturas para animais que utilizam estes ninhos depois, como 
aves, esquilos e corujas que não podem escavar as cavidades sozinhos. Estes animais são altamente dependentes da 
disponibilidade de cavidades de ninhos abandonadas pelo pica-pau. Para mais informações, visite: http://wdfw.wa.gov/
living/snags/.

• Os castores são um dos exemplos mais conhecidos de engenheiros do ecossistema. Peça à classe para explorar as carac-
terísticas que tornam os castores engenheiros do ecossistema.

 → Castores vivem em barragens feitas de árvores que eles cortaram. Estas barragens alteram o fluxo da água e criam 
lagos e zonas úmidas formadas pelo represamento de córregos.

L IÇÃO 3: ENGENHEIROS DO ECOSSISTEMA 
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 → Como isso afeta outras plantas e animais? 

W Quando lagoas se formam, as plantas que foram submersas pela água morrem. Plantas aquáticas podem começar 
a crescer nas áreas úmidas. Há mais recursos hídricos disponíveis para os animais locais. As espécies que precisam de 
mais água irão se mudar para estas áreas, como as aves aquáticas.

• Cágados cavam tocas assim como os tatus, apesar de suas tocas não serem tão grandes. Essas tocas são usadas por ani-
mais menores, como ratos, coelhos e cobras.

• Algas marinhas (algas do oceano) têm um crescimento rápido e intenso. Quando a alga cresce, cria um floresta embaixo 
da água. As algas atraem invertebrados menores e peixes que as utilizam para se alimentar e se esconder de predadores. 
Em seguida, peixes maiores são atraídos para estas áreas para comer esses invertebrados e pequenos peixes.

Explique que os seres humanos também podem ser engenheiros do ecossistema. Peça à classe para pensar de que formas os 
seres humanos podem alterar um ecossistema. Anote as respostas em um quadro-negro, quadro branco ou folha de papel 
grande/cartolina. Peça aos alunos para discutirem se as ações são positivas ou negativas para o ambiente e anote-os na lista. 
Pergunte aos alunos que ações eles podem adotar para se tornarem engenheiros do ecossistema benéficos! 

W Alguns exemplos de como os seres humanos alteram os ecossistemas incluem o corte de árvores, a construção de casas, 
parques e jardins, a alteração do fluxo da água através da construção de barragens e a criação de cursos de água através da 
abertura de canais para barcos. 

W As crianças podem se tornar engenheiros do ecossistema benéficos adicionando casas para pássaros, caixas de coruja, caix-
as de morcego e moradas para sapos em seu quintal (links com instruções são encontrados nas atividades de extensão). Todos 
estes animais também são benéficos para os seres humanos, já que as corujas comem roedores que são pragas para os seres 
humanos e os morcegos e sapos comem insetos que também são pragas, como os mosquitos.
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Saiba mais sobre os tatus-canastra e conte para seus amigos!

Você pode aprender mais sobre o tatu-canastra no site do Projeto Tatu Canastra do Pantanal em http://giantarmadillo.org.br/. O 
site tem informações sobre os tatus-canastra e atividades divertidas para as crianças. Conte para seus amigos e família! A maio-
ria das pessoas não sabe que existem tatus-canastra. Compartilhe as informações sobre essa espécie incrível com seus amigos e 
família e conte aos outros sobre o importante papel que os tatus têm em seu ambiente. Você poderia até mesmo incluir os tatus-ca-
nastra em um trabalho da escola ou projeto da feira de ciências.

Assim, seja como um tatu e se torne um engenheiro do ecossistema benéfico em seu quintal. Use os materiais e instruções abaixo 
para criar um habitat para espécies nativas, como pássaros, corujas, morcegos e sapos. As atividades podem ser feitas em grupo 
com a classe ou em casa.

Recursos para a construção de abrigos para animais nativos:

Casas de Pássaros:
http://library.fws.gov/Bird_Publications/house.html
http://www.adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=livingwithbirds.birdhousetips

Caixa para Coruja:
ftp://ftpfc.sc.egov.usda.gov/CA/news/Publications/wild_habitat/owl_nest.pdf

Caixa para Coruja:
http://www.lakesidenaturecenter.org/MDC%20Plan%20%20Sparrow%20Hawk%20or%20Screech%20Owl.pdf

Caixa de Morcegos:
http://www.batcon.org/index.php/get-involved/install-a-bat-house.html 

Casa para Sapos:
 http://www.nwf.org/Kids/Family-Fun/crafts/toad-house.aspx

Caixa de Morcegos Casa de Pássaro Casa para Sapos



Irara	  Co'a	  

Anta	   Jagua'rica	  



Jabu'	  

Tamanduá-‐mirim	  

Tatu-‐peba	  

Cateto	  



Onça-‐Parda	  

Tatu-‐de-‐rabo-‐mole	  

Tamanduá-‐bandeira	  Seriema	  



Queixada	   Tatu	  

Qua'	  Cachorro-‐do-‐mato	  


