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L IÇÃO 1: HABITAT, ECOSSISTEMAS 
E CADEIAS ALIMENTARES 

Metas / Objetivos: 
1. Que os alunos sejam capazes de listar três requisitos de habitat para os tatus-canastra. 
2. Que os alunos sejam capazes de definir e comparar os termos habitat e ecossistema. 
3. Que os alunos sejam capazes de explicar a importância dos componentes não vivos de um ecossistema. 
4. Que os alunos entendam como a energia se move entre os organismos em uma cadeia alimentar. 
5. Que os alunos sejam capazes de enumerar duas maneiras pelas quais eles podem ajudar a proteger o habitat dos  

tatus-canastra.

Temas: 
Relação de interdependência dos ecossistemas; Animais, plantas e seus ambientes, Habitat. (Evolução Biológica, Unidade e Diversi-
dade; Terra e Conectividade Humana) 

Materiais:  
• Manual Suplementar de História Natural do Professor  
• Papel, giz de cera/canetinha/lápis de cor (podem ser substituídos por caneta/lápis normal)
• Os recursos para a Lição 1 incluem: 

 → Folha de Atividades 1: Gráfico de Necessidades de Habitat para pássaros e tatus-canastra 
 → Folha de Atividades 2: Habitat do Tatu-Canastra 
 → Folha de Atividades 3: Gráficos de Comparação de Ecossistemas, Ecossistema local x Ecossistema do tatu 
 → Folha de Atividades 4: Cadeia Alimentar do Tatu-Canastra 
 → Folha de Atividades 5: Biomas do Mundo 

Vocabulário:  
Habitat, Ecossistema, Cadeia Alimentar, Rede Alimentar, Bioma, Fragmentação de Habitat, Engenheiros de Ecossistemas, Coex-
istência, Abrigo, Refúgio, Refúgio Térmico.
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L IÇÃO 1: HABITAT, ECOSSISTEMAS 
E CADEIAS ALIMENTARES 

Atividade 1: Habitat 
Materiais: 
• Materiais da Lição 1 

 → Folha de Atividades 1: Gráfico de Necessidades de Habitat para pássaros e tatus-canastra
 → Folha de Atividades 2: Habitat do Tatu-Canastra

Atividade: 
1. Apresente os tatus e o tatu-canastra para a classe utilizando as informações de história natural localizadas no Manual do 

Professor. 

W Tatus são mamíferos, o que significa que eles têm pelo e bebem leite. Os seres humanos, cães, gatos e até os elefantes são 
mamíferos. Tatus são especiais, pois eles são os únicos mamíferos que têm uma carapaça! Tatus são encontrados em toda a 
América do Sul, assim como na América Central e em partes dos Estados Unidos. Existem 21 espécies de tatus. Eles podem ser 
de diferentes formas e tamanhos.

W A maior espécie de tatu é o tatu-canastra. Eles podem chegar a 1,5 metros de comprimento e 50 kg! Eles comem formigas e 
cupins. Possuem garras muito longas e um bom olfato para encontrar insetos. Tatus-canastra são noturnos, o que significa que 
ficam acordados durante a noite. Durante o dia eles dormem em segurança em grandes tocas profundas que cavam no solo.

2. Defina o termo habitat e discuta os elementos do habitat que todos os animais precisam para sobreviver.

WHabitat é o lugar onde uma planta ou animal vive ou cresce naturalmente. Muitos habitats juntos compõem um 
ecossistema.

W Um habitat inclui todos os elementos que um animal precisa para sobreviver, incluindo comida, água e abrigo.

3. Discuta o habitat do tatu-canastra no Pantanal do Brasil.

W Os tatus-canastra que estudamos vivem em uma área especial chamada de Pantanal no Brasil. O Pantanal é a maior planí-
cie alagável do mundo! É o lar de mais de 1.000 espécies de animais, tornando-se um habitat muito importante para todas 
essas espécies.

Explique que vocês agora irão estudar os habitats de dois animais diferentes: um animal que vive perto da casa dos alunos e 
o habitat do tatu-canastra no Pantanal. Forneça à classe um exemplo de um pássaro que eles veem frequentemente ou peça 
para a classe escolher um animal de outra espécie que possa ser encontrado em seu ambiente local. Em seguida, peça à classe 
para listar os recursos (alimentos, água e abrigo) que o animal precisa para sobreviver usando a Folha de Atividades 1.

W Animal: Examplo-pardal Alimentos = Sementes 
Água  = Poças, riachos, lagoas/lagos, bebedouros 
para pássaros

Abrigo  = Arbustos e árvores para pousarem. Telhados e cavidades de árvores 
para fazerem ninhos.

4. Agora discuta que tipos de alimentos, fontes de água e abrigos os tatus-canastra precisam para sobreviver. Mostre a foto do 
habitat do tatu-canastra na Folha de Atividades 2. Que itens que você acha que são fontes de alimento, água e abrigo para os 
tatus-canastra? Adicione-os à Folha de Atividades 1.
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Atividade 1: Habitat (continuado)

W Tatu-canastra Alimentos = Formigas/cupins Água  = poças, riachos, lagoas/lagos

Abrigo  = Buracos e substrato adequado para cavar buracos

5. Peça para que toda a classe compare esses dois habitats. Quais as semelhanças e diferenças? O que aconteceria se um dos 
elementos dos habitats fosse removido? Os tatus-canastra poderiam sobreviver no habitat do outro animal? Peça para que os 
alunos justifiquem a resposta. Para envolver os alunos, peça aos alunos para descreverem resumidamente os três elementos 
do habitat que todos os animais precisam para sobreviver.

L IÇÃO 1: HABITAT, ECOSSISTEMAS 
E CADEIAS ALIMENTARES 
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L IÇÃO 1: HABITAT, ECOSSISTEMAS 
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Atividade 2: Ecossistemas 
Materiais:
• Lição 1:

 → Folha de Atividades 3: Gráfico de Comparação de Ecossistemas, ecossistema local x ecossistema do tatu 
• Papel, giz de cera/canetinhas coloridas/lápis de cor (podem ser substituídos por caneta/lápis normal) 
• Sites da internet/livros como recursos do ecossistema local

Atividade:
1. Defina o termo ecossistema e discuta os elementos encontrados no ecossistema do tatu-canastra do Pantanal utilizando as 

informações encontradas na Folha de Atividades 3. (recurso adicional de ecossistemas em http://www.windows2universe.org/
earth/ecosystems.html) Que elementos do ecossistema são componentes vivos? Quais são os não vivos? Como os componen-
tes não vivos de um ecossistema afetam os organismos vivos?
W Ecossistemas são um conjunto de habitats onde todos os elementos vivos e não vivos interagem funcionando como 
uma unidade ecológica.

W Nossos tatus-canastra vivem em um ecossistema do Pantanal do Brasil. Seu ecossistema inclui os habitats de muitas 
outras espécies, como pumas e mãos-peladas. Ele também inclui componentes não vivos, como a chuva e os raios solares. 
Os componentes não vivos dos ecossistemas são muito importantes! As plantas obtêm sua energia para crescer a partir 
do sol, da água da chuva e de nutrientes do solo. As plantas são um alimento importante para os animais. Sem sol, chuva 
e solo, as plantas não poderiam sobreviver. Sem as plantas, os animais não poderiam sobreviver porque eles não teriam 
comida.

2. Peça para a classe utilizar livros ou os sites indicados para pesquisar sobre o ecossistema em que eles vivem e adicione as infor-
mações à Folha de Atividades 3.
• Que elementos não vivos contribuem para o seu ecossistema? 

W A classe deve discutir como a temperatura, precipitação, e mesmo os tipos de solo contribuem para o ecossistema local. 
Esses recursos limitam quais organismos podem sobreviver.

• Peça aos alunos para darem exemplos de alguns animais que não poderiam sobreviver em seu ecossistema local. Que 
recursos limitariam a sua capacidade de sobreviver? 

W Use um urso polar como exemplo. Por que um urso polar não vive em nosso ecossistema? Os ursos polares sobrevivem 
no frio perto do oceano, vivendo no gelo e na neve e se alimentando de focas.

• Que tipo de plantas e animais vivem em nosso ecossistema? 

W Peça aos alunos para listarem as plantas e os animais que eles têm visto em nosso ambiente ou já ouviram falar. Você 
também poderá optar por pesquisar on-line para aprender mais sobre as plantas e os animais que habitam nosso ecoss-
istema.

• Em um ecossistema, todos os seres vivos e não vivos interagem. Em grupo, discuta como estas plantas e animais podem 
interagir uns com os outros e com seu ambiente.

3. Peça aos alunos para desenharem o ecossistema do tatu-canastra. Inclua outros componentes vivos e não vivos no ecossiste-
ma encontrado na Folha de Atividades 3. Certifique-se de incluir os recursos de alimentos, água e abrigo do tatu-canastra no 
desenho.
• Você pode optar por pedir que os alunos desenhem seu próprio ecossistema para tatus ou pode optar por adicionar com-

ponentes do ecossistema à imagem do habitat do tatu da Folha de Atividades 2.
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Atividade 3: Cadeia Alimentar 
Materiais:
• Lição 1:

 → Folha de Atividades 3: Gráfico de Comparação de Ecossistemas, Ecossistema local x Ecossistema do tatu 
 → Folha de Atividades 4: Cadeia Alimentar do Tatu-Canastra 

• Quadro negro/quadro branco ou cartolina grande 
• Canetas coloridas ou giz 

Atividade:
1. Uma maneira fácil de mostrar como as plantas e os animais em um ecossistema interagem é desenhando uma cadeia alimen-

tar simples. As cadeias alimentares são uma forma de mostrar como a energia flui de um organismo para o outro quando os 
animais consomem outros organismos.
• A energia começa com o sol. As plantas utilizam a energia solar e os nutrientes do solo para crescer. Os animais comem as 

plantas e utilizam a energia das plantas para sobreviver. Alguns animais comem outros animais, convertendo sua energia 
para uso próprio. Eventualmente, quando as plantas e os animais morrem, os decompositores quebram os nutrientes e a 
energia é devolvida ao solo.

• Decompositores são organismos vivos que decompõem e reciclam nutrientes de animais mortos e plantas.
2. Veja o exemplo de uma cadeia alimentar do tatu-canastra fornecido na Folha de Atividades 4. Peça aos alunos para desen-

harem uma cadeia alimentar com espécies encontradas em seu ecossistema local, listadas na Folha de Atividades 3. Como os 
animais em seu ecossistema local interagem e trocam energia?

3. Há muitas maneiras de criar uma cadeia alimentar utilizando as plantas e os animais listados. Explique que as interações nos 
ecossistemas são muito mais complexas do que em uma cadeia alimentar simples. As cadeias alimentares seguem um camin-
ho direcional simples e único entre os consumidores. Redes alimentares mostram como plantas e animais estão conectados 
através de muitos caminhos diferentes; elas são uma combinação de muitas cadeias alimentares relacionadas.

4. Em grupo, trabalhem em conjunto para construir uma rede alimentar das plantas e animais que você encontra em seu 
ambiente local. Comece com a vegetação no centro da sua rede alimentar. Em seguida, adicione os herbívoros à rede e então 
adicione insetívoros e onívoros. Conecte todos os animais a seus alimentos apropriados. Por último, acrescente os carnívoros à 
rede. Conecte cada carnívoro a todas as suas potenciais presas. Um exemplo pode ser encontrado no documento Recursos do 
Professor - Lição 1.

5. Discuta com a classe sobre a complexidade da rede alimentar que você criou. Isto pode ser demonstrado retirando uma das 
espécies de herbívoros da rede alimentar. Como isso afeta o restante do ecossistema? Quantos animais seriam afetados pela 
remoção de uma das espécies de herbívoros? Um exemplo pode ser encontrado no documento Recursos do Professor - Lição 1. 
W Esta atividade deve mostrar aos alunos como todos os organismos estão intimamente ligados dentro de um ecossistema. A 
retirada de uma espécie de um ecossistema irá afetar muitas outras espécies de animais. Use os tatus-canastra como exemplo. 
Se os cupins forem removidos de um ecossistema, os tatus-canastra não poderão sobreviver. Se não houver tatus-canastra, en-
tão haverá menos alimento para as onças-pardas que os comem. Se não houver tatus-canastra, então não haverá outro animal 
para cavar grandes tocas que outras espécies animais utilizam. Vamos falar mais sobre tocas de tatu na Lição 

L IÇÃO 1: HABITAT, ECOSSISTEMAS 
E CADEIAS ALIMENTARES 
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L IÇÃO 1: HABITAT, ECOSSISTEMAS 
E CADEIAS ALIMENTARES 

Atividade de Extensão: 
Materiais:
• Lição 1:

 → Folha de Atividades 5: Biomas do Mundo

Atividade:
1. Mostre aos alunos o mapa de Biomas do mundo encontrado na Folha de Atividades 5. Biomas são regiões ao redor do mundo 

compostas de ecossistemas similares. O Pantanal está localizado no mapa com uma estrela. Em que bioma o Pantanal está? 
Onde você está no mapa? Em qual bioma você está? 
• Os alunos mais velhos podem pesquisar seu bioma local, assim como o bioma onde o Pantanal está localizado e, em 

seguida, escrever um relatório, fazer um cartaz ou criar um guia de viagem comparando as semelhanças e diferenças entre 
os dois. Peça aos alunos para compartilharem seu projeto com os outros alunos da turma.

SEJA UM EMBAIXADOR TATU
O que você pode fazer 
para ajudar o habitat e os 
ecossistemas do tatu?
Compre produtos ecologicamente corretos e que 
ajudam a preservar os habitats:
• Café cultivado na sombra ajuda a manter as florestas tropic-

ais, reduz o uso de pesticidas e promove uma maior biodiver-
sidade do que outras técnicas de cultivo de café e que, muitas 
vezes, tem um gosto melhor. Verifique a etiqueta do café 
quanto a referências ao comércio justo, certificado orgânico 
ou café amigo dos pássaros.

• Chocolate sustentável é muito semelhante ao café cultivado 
na sombra. O chocolate sustentável reduz o desmatamento e 
o uso de pesticidas, promovendo a biodiversidade. Verifique as 
etiquetas que indicam se o chocolate é cultivado na sombra, 
orgânico ou participa de comércio justo. Informações adicio-
nais sobre o chocolate sustentável podem ser encontradas em 
http://www.nwf.org/How-to-Help/Live-Green/GreenPurchas-
ing/Chocolate.aspx

• Bananas certificadas pela Rainforest Alliance asseguram 
que as bananas foram cultivadas sob critérios rigorosos, 
impedindo o desmatamento, mantendo os padrões de gestão 
de resíduos e reciclagem, reduzindo o uso de agrotóxicos e for-
necendo salários e condições decentes para os trabalhadores. 
Saiba mais sobre a certificação de bananas da Rainforest 
Alliance em http://www.rainforest-alliance.org/agriculture/
crops/fruits/bananas

• Madeira certificada é a madeira sustentável que garante a 
saúde a longo prazo de uma floresta. As árvores são cortadas 
seletivamente e replantadas, evitando o corte raso que destrói 
florestas e habitats. Procure por madeira certificada através 
do Conselho de Manejo Florestal.

What can you do to help all  
animals and their habitats?
Criar habitats para espécies nativas em seu próprio 
quintal, incluindo fontes naturais de comida, água e 
abrigo.
Alimento
• Plantas nativas que oferecem comida (e abrigo) para muitas 

espécies de aves e borboletas. 
 → Guia de Plantas Nativas da Sociedade Audubon: http://

web4.audubon.org/bird/at_home/pdf/Plant_Natives_AC-
TION_PLAN.pdf

 → Guia de Ornitologia do Laboratório Cornell de Plantas de 
Preferência dos Pássaros: http://www.allaboutbirds.org/
page.aspx?pid=1146

 → Dicas de Jardinagem para Borboletas da Federação 
Nacional de Vida Selvagem: http://www.nwf.org/How-
to-Help/Garden-for-Wildlife/Gardening-Tips/How-to-At-
tract-Butterflies-to-Your-Garden.aspx

 → Guias de Plantio com Parceria de Polinizadores: 
http://pollinator.org/guides.htm

Água  
• Adicionar uma pequena lagoa ou bebedouro para pássaros 

em seu quintal. Isto oferece água potável a muitas espécies 
nativas. 

Abrigo   
• Fornecer áreas de cobertura vegetal em seu quintal onde 

pássaros e outros animais possam se esconder e criar seus 
filhotes. 

• Esperar para cortar árvores e arbustos apenas após a época de 
nidificação de aves e de outras espécies arborícolas



Folha	  de	  A*vidades	  1:	  Tabela	  de	  Requerimento	  de	  Hábitat	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Animal:	   Tatu-‐Canastra	  
	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

Comida	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

Água	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

Abrigo	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   1	  



Folha	  de	  A*vidades	  1:	  Requerimentos	  de	  Hábitat	  -‐Respostas	  
	  	   Espécie:	  Pardal	   Tatu-‐canastra	  
	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   Sementes	  	   Formigas	  e	  cupins	  

Comida	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

Água	   Lagos	  e	  riachos	   Lagos	  e	  riachos	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	  
Cavidades	  de	  árvores	  e	  
casas,	  árvores	  e	  arbustos	  

	  	  

Abrigo	   Tocas	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  



Folha	  de	  A*vidades	  2:	  Hábitat	  do	  tatu-‐canastra	  



Folha	  de	  A*vidades	  2:	  Hábitat	  do	  Tatu-‐canastra	  
Respostas	  

Alimento:	  cupins	  e	  formigas	  

Água:	  lagos	  e	  riachos	  

Abrigo:	  toca	  
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	  	   Folha	  de	  a*vidade	  3-‐	  Tabela	  de	  comparação	  de	  Ecosistemas	  
	  	   	  	   	  	  

	  	   Pantanal	   Seu	  ecosistema	  local:	  
Precipitação	   1185	  mm	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  
Estação	  chuvosa	   Outubro	  a	  Março	   	  	  

	  	   	  	   	  	  
Temperaturas	   Em	  média	  25	  °C	   	  	  

	  	   	  	   	  	  
Tipo	  de	  solo	   Ácido	  e	  pouco	  fér*l	   	  	  

	  	   	  	   	  	  
Comunidades	  de	  Plantas	   Cerrado,	  floresta	  semidecídua,	  mata	  de	  galeria	   	  	  

	  	   	  	  
	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

Herbívoros	   Formigas	  e	  cupins,	  besouros,	  aves,	  jabu*s,	  	   	  	  
(que	  comem	  plantas)	   paca,	  pequenos	  roedores,	  anta	   	  	  

	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

InseWvoros	   Todas	  as	  espécies	  de	  tatus,	  tamanduás,	   	  	  
(que	  comem	  insetos)	   aves,	  lagartos,	  tatu-‐canastra	   	  	  

	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

Onívoros	   Qua*,	  Queixadas	  e	  Catetos	  e	  tatu-‐peba	   	  	  
(que	  comem	  plantas	  e	  

carne)	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

Carnívoros	   Irara,	  cachorro	  do	  mato,	  jagua*rica,	  Onça-‐parda	   	  	  
(que	  comem	  carne)	  	   	  	  
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Folha	  de	  a*vidades	  4:	  Cadeia	  alimentar	  do	  tatu-‐canastra	  



plantas	  

cupins	  

lagartos	  

coruja	  

Roedor/rato	  raposa	  

tatu	  

tartaruga	  

veado	  

Mão-‐pelada	  

coiote	  Onça-‐parda	  

Exemplo	  de	  rede	  alimentar	  



plantas	  

cupins	  

lagartos	  

coruja	  

raposa	  

tatus	  

jabu*	  

veado	  

Mão-‐pelada	  

Cachorro	  do	  mato	  Onça-‐Parda	  

Exemplo	  de	  rede	  alimentar	  
O	  que	  acontece	  quando	  você	  remove	  uma	  espécie	  



Pantanal	  of	  Brazil	  

Folha	  de	  A*vidades	  5:	  Biomas	  do	  Mundo:	  Onde	  você	  vive?	  

h]p://www.windows2universe.org/earth/ecosystems.html	  
5	  




