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AVALIANDO A COMPETIÇÃO

Objetivos: 
1. Os participantes serão capazes de descrever o tamanho de cada espécie de tatus. 
2. Os participantes serão capazes de compartilhar atributos únicos de cada espécie de tatu. 
3. Os participantes serão capazes de enumerar duas ações que podem fazer  para ajudar a proteger os tatus. 

Padrões:
Padrões Americanos de Ciência: Relações interdependentes entre ecossistemas, animais, plantas e seus ambientes, hábitats.  
(Evolução biológica, Unidade e Diversidade, Terra e conectividade humana). Primeira série-LS1.A; quarta série- LS1-1

Idade:
6-11 anos de idade 

Materiais: 
• Vários tamanhos de bolas esportivas (o tipo depende do quais espécies pretende representar), incluindo bolas de futebol, 

bolas de praia, basquete e bolas de tênis 
• OS L4-tatu Fotos de Espécies de Tatus
• Audio da vocalização de uma espécie de tatu (localizado no site) 

Vocabulário: 
Extinto, Sustentável, Noturno, Engenheiro de Ecossistema 

atividade:    

1. Quão grande é um tatu? Os tatus-bola são do tamanho de uma bola de futebol # 1 quando eles se enrolam em uma bola. Eles 
também são a única espécie de tatu que podem se enrolar em uma bola completa! Esta atividade irá proporcionar aos partici-
pantes uma comparação do tamanho visual das diferentes espécies de tatu e bolas esportivas comuns. O tatu-bola aumenta o 
seu tamanho total em 60% quando se enrola em uma bola. Isso ocorre porque, como todos os tatus, eles têm bandas flexíveis 
em sua carapaça dura que lhes permitem dobrar. O tatu-bola foi o mascote da Copa do Mundo de 2014.

2. Use um tatu-bola como um tamanho de referência, ou se você tem uma das outras espécies abaixo que vive em seu jardim 
zoológico, use como o tamanho de referência. Compará-los com a maior espécie de tatu (tatu-canastra), menor espécie de tatu 
(pichiciego), e quaisquer outras espécies que você pode escolher a partir da lista abaixo. (Nota: o cálculo da circunferência de 
cada uma das espécies não inclui o comprimento da cauda) 
• Tatu-Bola = Bola de futebol  # 1 (menor tamanho de bola de futebol ) 

 → Quando um tatu-bola se enrola, ele fica do  tamanho de uma bola # 1 de futebol  (que varia de 46-51 centímetros de 
circunferência). Esta é uma das razões que o tatu-bola foi  usado como o mascote da Copa do Mundo. 

 → Acreditava-se que o tatu-bola brasileiro estava extinto porque tinha sido caçado por pessoas como alimento e seu 
habitat foi destruído. Felizmente, eles não estão extintos, mas eles ainda precisam de nossa proteção. 
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(continuado)
W Discussão: Fale com os participantes sobre a importância de proteger os animais e seus habitats. Pessoas destroem 
habitats quando constroem edifícios e queimam a terra para a agricultura. Todos nós podemos ajudar a proteger o 
meio ambiente, limpando apenas a pequena quantidade de espaço que precisamos, deixando o resto para os animais. 
Isso também pode ser feito através de técnicas agrícolas sustentáveis que não queimam habitats. Proteger a terra 
também ajuda a manter corredores para a fauna e também é possível criar parques para os animais quando nós 
construímos cidades. 

• Tatu-canastra = 61 centímetros. Tamanho de uma bola de praia com 46 cm de diâmetro) 
 → O tatus-canastra teria cerca de 145 centímetros de circunferência, se ele pudesse se enrolar  em uma bola como um 

tatu-bola. Esta é a maior das espécies de tatu. Eles podem chegar a 1,5 metros de comprimento (incluindo a cauda) e 
pesar até 50 kg. 

 → O tatu-canastra é noturno, gastando seu tempo acordado durante a noite à procura de formigas e cupins. Durante o 
dia, eles vivem em tocas que cavam. Mas eles só vivem em cada um toca por alguns dias. Quando os tatus saem das 
tocas, outros animais ocupam estas caividades. 

W Discussão: O tatu-canastra só come formigas e cupins. Converse com os participantes sobre a importância de animais 
que comem insetos (tatus, lagartos, sapos, aranhas, morcegos, libélulas) e como eles ajudam a controlar as populações 
de insetos. Também discuta a importância de não envenenar insetos porque isso fere acidentalmente os animais que os 
comem, como tatus. Se você envenenar formigueiros e cupinzeiros, os tatus não terão qualquer alimento, e eles podem 
acidentalmente comer o veneno, ficando muito doentes.
W O tatu-canastra é um importante engenheiro de ecossistemas,  o que significa que suas atividades criam habitats para 
outras espécies animais. Quando o tatu-canastra sai de suas tocas, outros animais como porcos, tartarugas e jaguatiricas se 
mudam para estes locais, usando-os como seu novo lar. Sem tatu- canastra,  estes outros animais não têm abrigos para viv

• Pichiciego = bola de tênis (20 centímetros) 
 → É a menor das espécies de tatu, o pichiciego só atingem 13 centímetros de comprimento e pesa 113 gramas. Se eles 

pudessem se enrolar em uma bola, seriam do tamanho de uma bola de tênis.
 → Eles passam a maior parte do seu tempo sob a terra, procurando insetos para comer.

Outras espécies de tatu: 
• Tatu-galinha = do tamanho de uma bola de basquete ( 76 centímetros) 

 → O tatu-galinha não é apenas tão grande como uma bola de basquete (se pudesse se enrolar em uma bola),  mas ele 
salta como uma bola de basquete também! Quando o tatu-galinha está ameaçado, ele pula para cima no ar, como 
uma bola quicando, antes de fugir. Essa tática é usada para assustar predadores. Infelizmente, os veículos represen-
tam uma das maiores ameaças aos tatus-galinha.  Ao tentar evitar um carro, essa defesa saltando pode causar mais 
danos do que benefícios. 

W Discussão: Veículos representam uma ameaça significativa para todas as espécies de tatu. Tatus não enxergam bem, 
então eles seguem o seu faro à procura de comida. As estradas são muito perigosas porque os tatus não enxergam os 
carros vindo na direção deles, e não sabem fugir. 
W Explicar aos participantes que eles podem ajudar tatus dirigindo seus carros mais devagar à noite e procurar observar 
se tem tatus na estrada. Se avistarem um tatu na estrada, devem diminuir a velocidade ou parar e esperar ele passar. 
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(continuado)
• Tatu-peba = Bola de futebol # 5 (tamanho adulto) (69-71centímetros) 

 → Se o tatu-peba pudesse se enrolar em uma bola,  seria  tão grande quanto uma bola de futebol tamanho adulto.  Se 
você olhar para a imagem do tatu-peba,  você pode ver por que eles não são capazes de se enrolar: sua barriga é muito 
grande! Existem tatus de todas as formas e tamanhos, e o tatu-peba tem uma carapaça que cobre apenas a parte su-
perior do seu corpo. Isso porque quando ameaçado, ele cava um buraco tão rapidamente quanto possível de enfia seu 
corpo nele, tapando o buraco com o corpo. Seu escudo protege a parte superior do seu corpo, eo chão duro protege 
sua barriga.

• Tatu-peludo-chorão
 → O Tatu-peludo-chorão não se encaixa perfeitamente nos nossos tamanhos de esferas. Teriam cerca de 37 centímetros 

de circunferência, se pudessem se en rolar em uma bola. 
 → Eles pode ser pequenos em tamanho, mas têm uma grande voz! A única espécie de tatu que pode fazer vocalizações 

altas, como seu nome sugere, eles gritam quando ameaçados. Reproduza  a gravação de áudio de um tatu-pelu-
do-chorão  gritando para que os participantes possam ouvir o que estes animais surpreendentes podem fazer! Você 
pode comparar estas vocalizações com a de outras espécies de tatu, caso tenha disponível. 

W Discussão: O  tatus-peludos-chorões são frequentemente caçados por humanos por sua carne e suas carapaças. Os seres 
humanos transformam carapaças de tatus em souvenirs para turistas. Isto inclui bolsas de tatu e instrumentos musicais 
chamados "charangos". Ao viajar, faça compras de forma responsável e não apoie a caça ilegal de animais selvagens. 

SEJA UM EMBAIXADOR DOS TATUS!

Escolha sua espécie favorita e aprendar mais sobre ela. Partilhe a sua paixão por tatus com amigos e familiares através da criação 
de um cartaz, folheto, campanha ou vídeo compartilhando seus fatos favoritas sobre o tatu que você escolheu. Tenha certeza que 
seu projeto incentiva amigos e familiares para a prática de um ou mais desses comportamentos seguros para ajudar a proteger 
todas as espécies de tatu:  

• Não caçar tatus. No Brasil, é contra a lei de matar tatu- canastra. Precisamos mantê-los vivos para que eles possam continuar a 
construir tocas que ajudam os outros animais.

• Não envenenar insetos. Os venenos usados em formigueiros e cupinzeiros  pode afetar 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. 

• Dirija com cuidado. Tatus não enxergam muito bem, então eles não podem ver os carros quando estão atravessando a rua. 
Tenha cuidado ao dirigir e reduza para esperar os tatus atravessarem. 

• Não queime a terra. Ao limpar os campos para a agricultura, muitas pessoas queimam a terra. Tatus pode se esconder em suas 
tocas para escapar do fogo, mas a fumaça vai encher suas tocas e sufocá-los.
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