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Tatu de rabo-mole 

(Cabassous unicinctus squamicaudis) 
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  Prezado educador, 

 

Esse material é fruto de pesquisas realizadas pelo Instituto de Conservação de Animais 

Silvestres - ICAS e que foram publicadas como artigo científico (no periódico Mammalian Biology, 

91, março de 2018) e de divulgação científica (Revista Ciência Pantanal, volume 08 de 2018). A 

partir desses dados, nós transformamos texto em imagens tendo a ideia de comunicar ciência 

utilizando ilustrações. 

Nosso foco é o tatu-de-rabo-mole-pequeno (Cabassous unicinctus squamicaudis) um mamífero 

que ocorre no Mato Grosso do Sul e que é pouco. Esse animalzinho pode chegar até a 2 kg e passa 

99% do tempo debaixo da terra, em tocas que ele escava perfeitamente. Sua alimentação e repouso 

acontecem dentro destas tocas, que ele só deixa nas horas mais quentes do dia por poucos minutos 

ou em casos de alagamento de sua casa. 

  Você encontrará aqui desenhos realistas, que mantém a identidade biológica da espécie, e que 

poderão ser utilizados dentro de temáticas interdisciplinares. Vem, vamos descobrir essas possibilidades! 

Sinta-se livre para soltar sua própria criatividade! 
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Espécie Subterrânea 

Base Científica: 99% do tempo a espécie está dentro de sua toca, somente 

nas horas mais quentes (como meio-dia) é que eles saem do solo, porém por 

um curto período de tempo. No máximo 11 minutos. 

Na ilustração estão as atividade diárias de dormir, forragear e sair da toca. 

Proposta de Uso: O educador pode comparar as atividades do tatu (dormir, 

forragear, comer, sair de casa) com aquelas realizadas pelas crianças. 

Links externos: Explorar a importância da qualidade do subsolo e do solo e 

como as alterações climáticas podem afetar a fauna. 

Alimentação 

Base Científica: Alimentação exclusiva de formigas e cupins, que são 

principalmente acessados ao cavar galerias. 

Proposta de Uso: Explicar por que a dieta baseada em formigas e cupins 

(insetos sociais) é compensatória comparando a ingestão de proteína pelos 

seres humanos. Também, pode relacionar a colônia desses insetos como uma 

fonte abundante de alimento. Afinal, formigas e cupins estão em quase todos 

os lugares!  

Links externos: O educador pode esclarecer que agrotóxicos podem ser 

incorporados nos insetos e no solo, sendo um risco para a saúde de humanos 

e tatus. 
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Chuva 

Base Científica: Alguns animais são forçados a mudarem de toca quando as 

tempestades são intensas e acabam por inundar o solo e, então, suas tocas. 

Proposta de Uso: O educador pode mostrar que o tatu não estará em uma 

casa (toca/galeria) se houver ali riscos de inundação. Como o tatu é esperto, 

ele sairá antes de ser muito arriscado. 

Links externos: Relacionar a ilustração com eventos extremos de chuvas 

devido as mudanças climáticas. O ciclo da água pode ser explorado utilizando 

o acúmulo de água na galeria do tatu como ponto de partida. Além disso, será 

possível falar de inundação como causa de desabrigados. 

Tatus do Pantanal 

Base Científica: Espécies de tatus que têm ocorrência na planície pantaneira, 

no Estado de Mato Grosso do Sul. Muitos acreditam que o tatu de rabo mole 

trata-se de um filhote de tatu-canastra. 

Proposta de Uso: Mostrar que mesmo nas semelhanças reside a diversidade 

e que cada uma dessas espécies é diferente. É possível trabalhar o conceito 

de espécie. 

Links externos: Trazer para a discussão diferenças entre os seres humanos 

(raciais, de gênero, etc). 

 


