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Capítulo 3 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCaaapapapapapappppppapapaaapaapappaapppíítíítítíttttíttíítttítíítuuuuuuulullllluuulullluuluuululluuulooo oo o ooo ooooo 3333333333333333

OOs s   tatus são os representantes da ordem tatus são os representantes da ordem 
  Cingulata. A característica mais marcante Cingulata. A característica mais marcante 

no corpo destes animais é a presença de carapaça no corpo destes animais é a presença de carapaça 
(WETZEL (WETZEL et alet al., 2007), que provê alguma proteção ., 2007), que provê alguma proteção 
contra os predadores e minimiza os danos causados contra os predadores e minimiza os danos causados 
pelo atrito com a vegetação (MCDONOUGH & pelo atrito com a vegetação (MCDONOUGH & 
LOUGHRY, 2001) e com o solo, já que a maioria LOUGHRY, 2001) e com o solo, já que a maioria 
destes animais são cavadores de tocas. A carapaça destes animais são cavadores de tocas. A carapaça 
consiste em numerosos escudos dérmicos dispostos em consiste em numerosos escudos dérmicos dispostos em 
arranjos regulares (EISENBERG & REDFORD, 1999), arranjos regulares (EISENBERG & REDFORD, 1999), 
que cobrem a cabeça, o dorso e as laterais, e algumas que cobrem a cabeça, o dorso e as laterais, e algumas 
vezes as pernas e a cauda (EMMONS, 1990). Em torno vezes as pernas e a cauda (EMMONS, 1990). Em torno 
do centro do corpo, a carapaça é arranjada em um do centro do corpo, a carapaça é arranjada em um 
número variável de cintas, separadas por pele macia, número variável de cintas, separadas por pele macia, 
o quê confere certa fl exibilidade ao corpo do animal. o quê confere certa fl exibilidade ao corpo do animal. 
O número destas cintas é utilizado para a distinção O número destas cintas é utilizado para a distinção 
de algumas espécies (EMMONS, 1990). A maioria de algumas espécies (EMMONS, 1990). A maioria 
dos tatus tem pouco ou nenhum pelo, entretanto as dos tatus tem pouco ou nenhum pelo, entretanto as 
espécies que vivem nas montanhas possuem pelagem espécies que vivem nas montanhas possuem pelagem 
densa no ventre e nas pernas (EMMONS, 1990; densa no ventre e nas pernas (EMMONS, 1990; 
NOWAK, 1999).NOWAK, 1999).

Os tatus, juntamente com as preguiças e os Os tatus, juntamente com as preguiças e os 
tamanduás, fazem parte da superordem tamanduás, fazem parte da superordem   Xenarthra. A Xenarthra. A 
etimologia do nome Xenarthra vem de etimologia do nome Xenarthra vem de xenonxenon = estranho,  = estranho, 
e e arthros arthros = articulação, pois a característica principal = articulação, pois a característica principal 
que distingue esta superordem das outras é a presença que distingue esta superordem das outras é a presença 

de articulações adicionais entre as vértebras lombares, de articulações adicionais entre as vértebras lombares, 
conhecidas como “xenarthrales” ou “xenarthrous conhecidas como “xenarthrales” ou “xenarthrous 
process”. São estas articulações que possibilitam aos process”. São estas articulações que possibilitam aos 
membros deste grupo assumirem uma postura ereta membros deste grupo assumirem uma postura ereta 
sobre um tripé, formado pelos membros posteriores e sobre um tripé, formado pelos membros posteriores e 
cauda. Esta postura pode ser utilizada como resposta cauda. Esta postura pode ser utilizada como resposta 
defensiva, para a observação ou frequentemente para defensiva, para a observação ou frequentemente para 
a alimentação (WETZEL, 1982).a alimentação (WETZEL, 1982).
 Outras peculiaridades anatômicas que os  Outras peculiaridades anatômicas que os 
tatus e demais integrantes da superordem Xenarthra tatus e demais integrantes da superordem Xenarthra 
possuem são: (1) a presença de veia cava posterior possuem são: (1) a presença de veia cava posterior 
dupla enquanto na maioria dos mamíferos é única, dupla enquanto na maioria dos mamíferos é única, 
(2) o número de vértebras cervicais varia de seis a (2) o número de vértebras cervicais varia de seis a 
nove dependendo da espécie, enquanto na maioria nove dependendo da espécie, enquanto na maioria 
dos outros mamíferos há sete vértebras cervicais, e dos outros mamíferos há sete vértebras cervicais, e 
(3) as fêmeas têm um ducto comum para os tratos (3) as fêmeas têm um ducto comum para os tratos 
urinário e genital e os machos têm testículos internos urinário e genital e os machos têm testículos internos 
(NOWAK, 1999; DICKMAN, 2001). Além destes (NOWAK, 1999; DICKMAN, 2001). Além destes 
distintivos anatômicos, os integrantes da ordem distintivos anatômicos, os integrantes da ordem 
Cingulata possuem peculiaridades fi siológicas, como Cingulata possuem peculiaridades fi siológicas, como 
baixo metabolismo e baixa temperatura corpórea. baixo metabolismo e baixa temperatura corpórea. 
Estas características estão relacionadas ao consumo Estas características estão relacionadas ao consumo 
de alimentos com baixo teor energético como de alimentos com baixo teor energético como 
formigas e/ou cupins, e podem ser adaptativas para formigas e/ou cupins, e podem ser adaptativas para 
os tatus que têm o hábito de se entocar, para evitar o os tatus que têm o hábito de se entocar, para evitar o 
superaquecimento nas tocas (MCNAB, 1985).superaquecimento nas tocas (MCNAB, 1985).

Ísis Meri Medri
Guilherme de Miranda Mourão

Flávio Henrique Guimarães Rodrigues
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 A vida social deste grupo provavelmente  A vida social deste grupo provavelmente 
é infl uenciada pelo sentido do olfato, pois todas as é infl uenciada pelo sentido do olfato, pois todas as 
espécies produzem secreções odoríferas em glândulas espécies produzem secreções odoríferas em glândulas 
anais, que são utilizadas para marcar trajetos, anais, que são utilizadas para marcar trajetos, 
árvores ou objetos conspícuos. Estas secreções são árvores ou objetos conspícuos. Estas secreções são 
provavelmente feromônios, utilizados para advertir a provavelmente feromônios, utilizados para advertir a 
presença, e possivelmente a condição sexual de cada presença, e possivelmente a condição sexual de cada 
indivíduo (DICKMAN, 2001).indivíduo (DICKMAN, 2001).
 A ordem  A ordem   Cingulata possui uma única família Cingulata possui uma única família 
com espécies viventes (Dasypodidae). Atualmente, com espécies viventes (Dasypodidae). Atualmente, 
são ao todo nove gêneros e 21 espécies de tatus são ao todo nove gêneros e 21 espécies de tatus 
(GARDNER, 2005), sendo que 11 ocorrem no Brasil (GARDNER, 2005), sendo que 11 ocorrem no Brasil 
(AGUIAR, 2004).(AGUIAR, 2004).

 Família  Dasypodidae

Os tatus ocorrem principalmente em áreas Os tatus ocorrem principalmente em áreas 
abertas, mas também habitam fl orestas, e podem andar abertas, mas também habitam fl orestas, e podem andar 
solitários, em pares, ou ocasionalmente em grupos solitários, em pares, ou ocasionalmente em grupos 
pequenos (NOWAK, 1999). Parecem ter bons sentidos pequenos (NOWAK, 1999). Parecem ter bons sentidos 
de olfato e audição, mas a visão é pouco desenvolvida de olfato e audição, mas a visão é pouco desenvolvida 
(MCDONOUGH & LOUGHRY, 2001). O focinho varia (MCDONOUGH & LOUGHRY, 2001). O focinho varia 
consideravelmente em comprimento, a língua é longa e consideravelmente em comprimento, a língua é longa e 
extensível (NOWAK, 1999). Os dentes são numerosos, extensível (NOWAK, 1999). Os dentes são numerosos, 
pequenos e de crescimento contínuo (NOWAK, 1999). pequenos e de crescimento contínuo (NOWAK, 1999). 
A maioria dos tatus tem de 14 a 18 dentes em cada A maioria dos tatus tem de 14 a 18 dentes em cada 
maxila, entretanto o tatu-canastra (maxila, entretanto o tatu-canastra (  Priodontes maximusPriodontes maximus) ) 
possui de 80 a 100 dentes pequenos e vestigiais possui de 80 a 100 dentes pequenos e vestigiais 
em cada maxila (MCDONOUGH & LOUGHRY, em cada maxila (MCDONOUGH & LOUGHRY, 
2001). Alimentam-se de insetos, principalmente de 2001). Alimentam-se de insetos, principalmente de 
formigas e cupins, mas também podem ingerir outros formigas e cupins, mas também podem ingerir outros 
invertebrados, pequenos vertebrados, material vegetal invertebrados, pequenos vertebrados, material vegetal 
e carniça, dependendo da espécie (EMMONS, 1990; e carniça, dependendo da espécie (EMMONS, 1990; 
NOWAK, 1999). NOWAK, 1999). 
 Os tatus têm hábitos terrestres a fossoriais  Os tatus têm hábitos terrestres a fossoriais 
(MCDONOUGH & LOUGHRY, 2003). Os membros (MCDONOUGH & LOUGHRY, 2003). Os membros 
posteriores apresentam cinco dedos, e os anteriores posteriores apresentam cinco dedos, e os anteriores 
têm um número que varia de três a cinco dedos têm um número que varia de três a cinco dedos 
(EMMONS, 1990), com garras grandes e recurvadas (EMMONS, 1990), com garras grandes e recurvadas 
que auxiliam na escavação de tocas e na obtenção de que auxiliam na escavação de tocas e na obtenção de 
alimento. A maioria dos tatus encontra suas presas alimento. A maioria dos tatus encontra suas presas 
através da escavação do solo e, além disso, muitas através da escavação do solo e, além disso, muitas 
espécies cavam tocas (MCDONOUGH & LOUGHRY, espécies cavam tocas (MCDONOUGH & LOUGHRY, 
2001). As tocas são utilizadas para dormir, abrigar 2001). As tocas são utilizadas para dormir, abrigar 
os fi lhotes, evitar as condições adversas do tempo, os fi lhotes, evitar as condições adversas do tempo, 
escapar de predadores e/ou para a criação de um escapar de predadores e/ou para a criação de um 
reservatório de insetos, pois muitas são escavadas reservatório de insetos, pois muitas são escavadas 

dentro de formigueiros e cupinzeiros (MCDONOUGH dentro de formigueiros e cupinzeiros (MCDONOUGH 
& LOUGHRY, 2003; MCDONOUGH & LOUGHRY, & LOUGHRY, 2003; MCDONOUGH & LOUGHRY, 
2008). Em alguns casos, o tamanho e formato da toca 2008). Em alguns casos, o tamanho e formato da toca 
são característicos e sufi cientes para a identifi cação de são característicos e sufi cientes para a identifi cação de 
algumas espécies (CARTER & ENCARNAÇÃO, 1983; algumas espécies (CARTER & ENCARNAÇÃO, 1983; 
EMMONS, 1990; MCDONOUGH & LOUGHRY, 2008).EMMONS, 1990; MCDONOUGH & LOUGHRY, 2008).
 A atividade da maioria dos tatus é crepuscular  A atividade da maioria dos tatus é crepuscular 
e/ou noturna, entretanto algumas espécies apresentam e/ou noturna, entretanto algumas espécies apresentam 
alguma atividade durante o dia, outras mudam o alguma atividade durante o dia, outras mudam o 
período de atividade sazonalmente tornando-se mais período de atividade sazonalmente tornando-se mais 
diurnas quando a temperatura diminui (MCDONOUGH diurnas quando a temperatura diminui (MCDONOUGH 
& LOUGHRY, 2003). A idade dos indivíduos também & LOUGHRY, 2003). A idade dos indivíduos também 
pode infl uenciar o período de atividade. Os juvenis de pode infl uenciar o período de atividade. Os juvenis de 
  Dasypus novemcinctusDasypus novemcinctus têm seus picos de atividade durante  têm seus picos de atividade durante 
a manhã e no fi nal da tarde, enquanto os adultos são a manhã e no fi nal da tarde, enquanto os adultos são 
mais ativos no fi nal da tarde e à noite (MCDONOUGH mais ativos no fi nal da tarde e à noite (MCDONOUGH 
& LOUGHRY, 2003). Os machos geralmente são maiores & LOUGHRY, 2003). Os machos geralmente são maiores 
do que as fêmeas, mas não há nenhuma característica do que as fêmeas, mas não há nenhuma característica 
óbvia de dimorfi smo sexual quando em posição dorsal. óbvia de dimorfi smo sexual quando em posição dorsal. 
Entretanto, após a captura do animal, ao observar a parte Entretanto, após a captura do animal, ao observar a parte 
ventral, pode-se distinguir facilmente os sexos devido ao ventral, pode-se distinguir facilmente os sexos devido ao 
fato de que os tatus machos apresentam um dos pênis fato de que os tatus machos apresentam um dos pênis 
mais longos dentre os mamíferos (MCDONOUGH mais longos dentre os mamíferos (MCDONOUGH 
& LOUGHRY, 2001). Os aspectos sobre a reprodução & LOUGHRY, 2001). Os aspectos sobre a reprodução 
ainda são desconhecidos para a maioria dos tatus, com ainda são desconhecidos para a maioria dos tatus, com 
exceção do gênero exceção do gênero DasypusDasypus, cujas fêmeas são as únicas , cujas fêmeas são as únicas 
dentre todos os mamíferos já estudados que exibem dentre todos os mamíferos já estudados que exibem 
poliembrionia obrigatória, ou seja, a partir de um único poliembrionia obrigatória, ou seja, a partir de um único 
óvulo fertilizado que se divide em vários embriões, geram óvulo fertilizado que se divide em vários embriões, geram 
fi lhotes geneticamente idênticos, de 2 a 12 dependendo fi lhotes geneticamente idênticos, de 2 a 12 dependendo 
da espécie (MCDONOUGH & LOUGHRY, 2003).da espécie (MCDONOUGH & LOUGHRY, 2003).

 Gênero  Dasypus Linnaeus, 1758

  Dasypus hybridus (Desmarest, 1804)

 Também conhecido como  Também conhecido como   tatu-mulita tatu-mulita 
(SUPERINA & AGUIAR, 2006), esta espécie ocorre no (SUPERINA & AGUIAR, 2006), esta espécie ocorre no 
leste do Paraguai e da Argentina, sul do Brasil, oeste leste do Paraguai e da Argentina, sul do Brasil, oeste 
do Uruguai até o norte da Argentina (WETZEL, 1982). do Uruguai até o norte da Argentina (WETZEL, 1982). 
Os biomas brasileiros onde esta espécie é encontrada Os biomas brasileiros onde esta espécie é encontrada 
são Mata Atlântica e Campos Sulinos (FONSECA são Mata Atlântica e Campos Sulinos (FONSECA et et 
alal., 1996).., 1996).
 O comprimento do corpo é em média 29,7  O comprimento do corpo é em média 29,7 
cm, o da cauda é 16,9 cm e o pesa em torno de 2,04 kg cm, o da cauda é 16,9 cm e o pesa em torno de 2,04 kg 
(WETZEL, 1985a). A carapaça é alta, oval e geralmente (WETZEL, 1985a). A carapaça é alta, oval e geralmente 
apresenta sete cintas móveis na região mediana. A apresenta sete cintas móveis na região mediana. A 



77

Ordem Cingulata

C
A

P
ÍT

U
LO

  3

cauda é curta e protegida por escudos duros, a cabeça é cauda é curta e protegida por escudos duros, a cabeça é 
comprida, e as orelhas são altas e inclinadas para trás, comprida, e as orelhas são altas e inclinadas para trás, 
lembrando as orelhas de uma pequena mula, por isso lembrando as orelhas de uma pequena mula, por isso 
o nome tatu-mulita (SILVA, 1994). Possui cinco dedos o nome tatu-mulita (SILVA, 1994). Possui cinco dedos 
em cada membro posterior e quatro dedos em cada em cada membro posterior e quatro dedos em cada 
membro anterior, sendo que nestes as duas garras do membro anterior, sendo que nestes as duas garras do 
meio são as maiores (NOWAK, 1999), e mesmo assim meio são as maiores (NOWAK, 1999), e mesmo assim 
não são tão robustas quanto às garras dos outros tatus não são tão robustas quanto às garras dos outros tatus 
(SILVA, 1994).(SILVA, 1994).
 Durante a alimentação move-se rapidamente  Durante a alimentação move-se rapidamente 
no chão, cheira o ar constantemente a procura de no chão, cheira o ar constantemente a procura de 
suas presas e escava buracos rasos para forragear suas presas e escava buracos rasos para forragear 
principalmente formigas e cupins, assim como outros principalmente formigas e cupins, assim como outros 
invertebrados, inclusive restos de um roedor pequeno invertebrados, inclusive restos de um roedor pequeno 
já foram encontrados compondo a dieta desta espécie já foram encontrados compondo a dieta desta espécie 
(EISENBERG & REDFORD, 1999). (EISENBERG & REDFORD, 1999). 
 Ocorre principalmente em campos nativos  Ocorre principalmente em campos nativos 
e tende a evitar pastagens cultivadas (ABBA e tende a evitar pastagens cultivadas (ABBA et alet al., ., 
2007; 2009). As tocas escavadas por 2007; 2009). As tocas escavadas por DasypusDasypus  hybridushybridus, , 
geralmente em solos arenosos, têm uma única entrada geralmente em solos arenosos, têm uma única entrada 
com menos de 25 cm de largura, cerca de dois metros com menos de 25 cm de largura, cerca de dois metros 
de comprimento (EISENBERG & REDFORD, 1999) de comprimento (EISENBERG & REDFORD, 1999) 
e consistem em um único túnel, sem ramificação e consistem em um único túnel, sem ramificação 
(GONZÁLEZ (GONZÁLEZ et alet al., 2001). Indivíduos desta espécie ., 2001). Indivíduos desta espécie 
já foram observados em atividade durante o período já foram observados em atividade durante o período 
diurno (ABBA & CASSINI, 2008; ABBA diurno (ABBA & CASSINI, 2008; ABBA et alet al., 2009).., 2009).
 Os nascimentos geralmente ocorrem em  Os nascimentos geralmente ocorrem em 
outubro (BARLOW outubro (BARLOW apud apud NOWAK, 1999, p. 166) e NOWAK, 1999, p. 166) e 
podem nascer quatro, oito ou raramente 12 fi lhotes podem nascer quatro, oito ou raramente 12 fi lhotes 
(WETZEL & MONDOLFI (WETZEL & MONDOLFI apud apud WETZEL, 1982, p. 367). WETZEL, 1982, p. 367). 
 Há poucas informações sobre esta espécie no  Há poucas informações sobre esta espécie no 
Brasil. Sabe-se que as populações de tatu-mulita têm Brasil. Sabe-se que as populações de tatu-mulita têm 
sofrido um rápido declínio devido à caça excessiva sofrido um rápido declínio devido à caça excessiva 
e à expansão da agricultura (AGUIAR, 2004). Esta e à expansão da agricultura (AGUIAR, 2004). Esta 
espécie é considerada como “quase ameaçada” pela espécie é considerada como “quase ameaçada” pela 
Lista Vermelha da Lista Vermelha da International Union for Conservation International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resourcesof Nature and Natural Resources – IUCN (2010). – IUCN (2010).

 Dasypus kappleri Krauss, 1862

 Este tatu também denominado de  Este tatu também denominado de   tatu-de-tatu-de-
quinze-quilos (SUPERINA & AGUIAR, 2006) ocorre quinze-quilos (SUPERINA & AGUIAR, 2006) ocorre 
na Colômbia, Venezuela, e no sul das Guianas através na Colômbia, Venezuela, e no sul das Guianas através 
da bacia amazônica do Equador, Peru e Brasil e norte da bacia amazônica do Equador, Peru e Brasil e norte 
da Bolívia (WETZEL, 1982). O único bioma brasileiro da Bolívia (WETZEL, 1982). O único bioma brasileiro 
em que esta espécie ocorre é a Amazônia (FONSECA em que esta espécie ocorre é a Amazônia (FONSECA 
et alet al., 1996).., 1996).

 É a maior espécie de tatu do gênero  É a maior espécie de tatu do gênero DasypusDasypus. . 
O comprimento do corpo varia de 51 a 57,5 cm; o da O comprimento do corpo varia de 51 a 57,5 cm; o da 
cauda de 32,5 a 48,3 cm; e o peso de 8,5 a 10,5 kg. cauda de 32,5 a 48,3 cm; e o peso de 8,5 a 10,5 kg. 
Possui de sete a oito cintas móveis na região mediana Possui de sete a oito cintas móveis na região mediana 
da carapaça, e apresenta escudos nos membros da carapaça, e apresenta escudos nos membros 
posteriores característicos desta espécie (EISENBERG posteriores característicos desta espécie (EISENBERG 
& REDFORD, 1999). & REDFORD, 1999). 
 A alimentação do tatu-de-quinze-quilos  A alimentação do tatu-de-quinze-quilos 
é constituída por insetos, outros invertebrados e é constituída por insetos, outros invertebrados e 
vertebrados pequenos (BARRETO vertebrados pequenos (BARRETO et alet al., 1985). A ., 1985). A 
ingestão de material vegetal também pode ocorrer ingestão de material vegetal também pode ocorrer 
(SZEPLAKI (SZEPLAKI et alet al., 1988).., 1988).
 Habita as fl orestas tropicais das bacias da  Habita as fl orestas tropicais das bacias da 
Amazônia e do Orinoco (WETZEL, 1982). Tem hábitos Amazônia e do Orinoco (WETZEL, 1982). Tem hábitos 
solitário e noturno, e escava tocas com mais de uma solitário e noturno, e escava tocas com mais de uma 
entrada (EMMONS, 1990), em solos bem drenados entrada (EMMONS, 1990), em solos bem drenados 
(WETZEL & MONDOLFI (WETZEL & MONDOLFI apud apud EISENBERG & EISENBERG & 
REDFORD, 1999, p. 104). Pode ter de dois a 12 fi lhotes REDFORD, 1999, p. 104). Pode ter de dois a 12 fi lhotes 
por ninhada (NOWAK, 1999). Pouco se sabe sobre sua por ninhada (NOWAK, 1999). Pouco se sabe sobre sua 
história natural. história natural. 
 Não há estudos sobre as populações de  Não há estudos sobre as populações de 
DasypusDasypus  kapplerikappleri, entretanto esta espécie ocorre em , entretanto esta espécie ocorre em 
várias áreas protegidas e acredita-se que não esteja várias áreas protegidas e acredita-se que não esteja 
sob forte pressão de caça (AGUIAR, 2004). Está sob forte pressão de caça (AGUIAR, 2004). Está 
classifi cada na categoria de “menor preocupação” na classifi cada na categoria de “menor preocupação” na 
Lista Vermelha da IUCN (2010).Lista Vermelha da IUCN (2010).

 Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758

 Conhecida popularmente como  Conhecida popularmente como   tatu-galinha tatu-galinha 
(SUPERINA & AGUIAR, 2006), possui a maior (SUPERINA & AGUIAR, 2006), possui a maior 
distribuição geográfi ca dentre todas as espécies de distribuição geográfi ca dentre todas as espécies de 
Xenarthra. Ocorre desde o sul dos Estados Unidos Xenarthra. Ocorre desde o sul dos Estados Unidos 
atravessando a América Central até o noroeste da atravessando a América Central até o noroeste da 
Argentina e do Uruguai (MCBEE & BAKER, 1982). Argentina e do Uruguai (MCBEE & BAKER, 1982). 
Os biomas brasileiros de ocorrência desta espécie Os biomas brasileiros de ocorrência desta espécie 
são a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, são a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal e Campos Sulinos (FONSECA Pantanal e Campos Sulinos (FONSECA et alet al., 1996).., 1996).
 O tatu-galinha é a segunda maior espécie  O tatu-galinha é a segunda maior espécie 
do gênero do gênero DasypusDasypus, perdendo em tamanho apenas , perdendo em tamanho apenas 
para para DasypusDasypus  kapplerikappleri. O comprimento do corpo . O comprimento do corpo 
varia de 39,5 a 57,3 cm; o da cauda de 29 a 45 cm; varia de 39,5 a 57,3 cm; o da cauda de 29 a 45 cm; 
e o peso geralmente de 3,2 a 4,1 kg (EISENBERG e o peso geralmente de 3,2 a 4,1 kg (EISENBERG 
& REDFORD, 1999) chegando a 7,7 kg (MCBEE & & REDFORD, 1999) chegando a 7,7 kg (MCBEE & 
BAKER, 1982). O peso médio dos machos de BAKER, 1982). O peso médio dos machos de Dasypus Dasypus 
novemcinctus novemcinctus (4,69 kg) foi maior do que o das fêmeas (4,69 kg) foi maior do que o das fêmeas 
(4,41 kg), em uma população estudada no sul do Texas (4,41 kg), em uma população estudada no sul do Texas 
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(MCDONOUGH, 2000). A carapaça é de coloração (MCDONOUGH, 2000). A carapaça é de coloração 
pardo-escura, com escudos amarelados de intensidade pardo-escura, com escudos amarelados de intensidade 
variável principalmente nas cintas móveis (PARERA, variável principalmente nas cintas móveis (PARERA, 
2002). Possui geralmente nove cintas móveis na região 2002). Possui geralmente nove cintas móveis na região 
mediana da carapaça, entretanto este número pode mediana da carapaça, entretanto este número pode 
variar de 8 a 11. A cauda tem de 12 a 15 anéis de variar de 8 a 11. A cauda tem de 12 a 15 anéis de 
escudos dérmicos que decrescem em tamanho rumo escudos dérmicos que decrescem em tamanho rumo 
à porção distal, onde os escudos estão distribuídos de à porção distal, onde os escudos estão distribuídos de 
maneira irregular. Apresenta quatro dedos em cada maneira irregular. Apresenta quatro dedos em cada 
membro anterior e cinco em cada membro posterior membro anterior e cinco em cada membro posterior 
(MCBEE & BAKER, 1982). Os indivíduos jovens de (MCBEE & BAKER, 1982). Os indivíduos jovens de 
Dasypus novemcinctus Dasypus novemcinctus podem ser confundidos com os podem ser confundidos com os 
adultos de adultos de Dasypus septemcinctusDasypus septemcinctus..
 O tatu-galinha alimenta-se principalmente de  O tatu-galinha alimenta-se principalmente de 
invertebrados (BREECE & DUSI, 1985; ANACLETO, invertebrados (BREECE & DUSI, 1985; ANACLETO, 
2007; CUÉLLAR, 2008), mas pode consumir material 2007; CUÉLLAR, 2008), mas pode consumir material 
vegetal, vertebrados pequenos, ovos e carniça vegetal, vertebrados pequenos, ovos e carniça 
(KALMBACH (KALMBACH apud apud MCBEE & BAKER, 1982, p. 4). MCBEE & BAKER, 1982, p. 4). 
Habita uma ampla variedade de hábitats, desde Habita uma ampla variedade de hábitats, desde 
fl orestas decíduas até fl orestas tropicais, ocorrendo fl orestas decíduas até fl orestas tropicais, ocorrendo 
também em ambientes áridos como os Llanos da também em ambientes áridos como os Llanos da 
Venezuela e da Colômbia e a Caatinga do Brasil Venezuela e da Colômbia e a Caatinga do Brasil 
(EISENBERG & REDFORD, 1999). Escava tocas (EISENBERG & REDFORD, 1999). Escava tocas 
com várias entradas de aproximadamente 20 cm de com várias entradas de aproximadamente 20 cm de 
diâmetro (EMMONS, 1990), e com cerca de seis metros diâmetro (EMMONS, 1990), e com cerca de seis metros 
de comprimento (PARERA, 2002).de comprimento (PARERA, 2002).
 Os adultos têm hábito crepuscular e/ou  Os adultos têm hábito crepuscular e/ou 
noturno, mas também podem ser observados durante o noturno, mas também podem ser observados durante o 
dia, dependendo da temperatura ambiente. Os juvenis dia, dependendo da temperatura ambiente. Os juvenis 
têm o máximo de atividade durante a manhã e no têm o máximo de atividade durante a manhã e no 
fi nal da tarde (MCDONOUGH & LOUGHRY, 2003). fi nal da tarde (MCDONOUGH & LOUGHRY, 2003). 
Esta espécie pode nadar e até se alimentar na água Esta espécie pode nadar e até se alimentar na água 
(PARERA, 2002).(PARERA, 2002).
 A área de vida média estimada para o tatu- A área de vida média estimada para o tatu-
galinha, nos Estados Unidos da América, foi de galinha, nos Estados Unidos da América, foi de 
20,3 ha na Louisiana (FITCH 20,3 ha na Louisiana (FITCH et alet al. . apudapud MCBEE &  MCBEE & 
BAKER, 1982, p. 5), consideravelmente maior do que BAKER, 1982, p. 5), consideravelmente maior do que 
os valores estimados na Flórida, que variaram de 1,1 os valores estimados na Flórida, que variaram de 1,1 
a 13,8 ha, com registros frequentes de sobreposição a 13,8 ha, com registros frequentes de sobreposição 
das áreas e nenhuma observação de encontro das áreas e nenhuma observação de encontro 
agonístico entre os indivíduos (LAYNE & GLOVER, agonístico entre os indivíduos (LAYNE & GLOVER, 
1977). Entretanto, o estudo de MCDONOUGH (1994) 1977). Entretanto, o estudo de MCDONOUGH (1994) 
registrou comportamento de agressão, tanto em registrou comportamento de agressão, tanto em 
machos quanto em fêmeas desta espécie, incluindo machos quanto em fêmeas desta espécie, incluindo 
perseguições e lutas, nas quais os animais balançaram perseguições e lutas, nas quais os animais balançaram 
seus membros posteriores e a cauda e arranharam seus membros posteriores e a cauda e arranharam 
uns aos outros com suas garras dianteiras. Como a uns aos outros com suas garras dianteiras. Como a 

agressão entre os machos adultos e juvenis foi comum agressão entre os machos adultos e juvenis foi comum 
principalmente durante a época reprodutiva, o mesmo principalmente durante a época reprodutiva, o mesmo 
autor sugere que este comportamento deve visar o autor sugere que este comportamento deve visar o 
acesso exclusivo às fêmeas receptivas. Nas fêmeas, acesso exclusivo às fêmeas receptivas. Nas fêmeas, 
a agressão foi mais dirigida aos juvenis de ambos a agressão foi mais dirigida aos juvenis de ambos 
os sexos e às outras fêmeas adultas, sugerindo que os sexos e às outras fêmeas adultas, sugerindo que 
a agressão seja um comportamento para defender a a agressão seja um comportamento para defender a 
ninhada atual e promover a dispersão da ninhada ninhada atual e promover a dispersão da ninhada 
anterior.anterior.
 Durante o período de acasalamento o macho  Durante o período de acasalamento o macho 
segue a fêmea, e ambos forrageiam juntos por vários segue a fêmea, e ambos forrageiam juntos por vários 
dias (MCDONOUGH, 1997; MCDONOUGH & dias (MCDONOUGH, 1997; MCDONOUGH & 
LOUGHRY, 2003). As fêmeas podem reter óvulos LOUGHRY, 2003). As fêmeas podem reter óvulos 
fecundados retardando sua implantação no útero, fecundados retardando sua implantação no útero, 
e deste modo gerar fi lhotes depois de muito tempo e deste modo gerar fi lhotes depois de muito tempo 
decorrido do ato de cópula (PARERA, 2002). O decorrido do ato de cópula (PARERA, 2002). O 
período de gestação descrito para a espécie é de 120 período de gestação descrito para a espécie é de 120 
dias segundo NOWAK (1999), ou de 70 dias conforme dias segundo NOWAK (1999), ou de 70 dias conforme 
EISENBERG & REDFORD (1999). Geralmente nascem EISENBERG & REDFORD (1999). Geralmente nascem 
quatro filhotes pesando de 30 a 50 g cada, todos quatro filhotes pesando de 30 a 50 g cada, todos 
do mesmo sexo e provenientes de um único óvulo do mesmo sexo e provenientes de um único óvulo 
fertilizado, através de poliembrionia (NOWAK, 1999). fertilizado, através de poliembrionia (NOWAK, 1999). 
Os fi lhotes nascem totalmente formados e com os olhos Os fi lhotes nascem totalmente formados e com os olhos 
abertos (PARERA, 2002). O desmame ocorre depois de abertos (PARERA, 2002). O desmame ocorre depois de 
quatro a cinco meses e a maturidade sexual é atingida quatro a cinco meses e a maturidade sexual é atingida 
com cerca de um ano de idade (NOWAK, 1999). O com cerca de um ano de idade (NOWAK, 1999). O 
tatu-galinha pode viver mais que 22 anos (MCPHEE tatu-galinha pode viver mais que 22 anos (MCPHEE 
apud apud MCDONOUGH, 1994, p. 196).MCDONOUGH, 1994, p. 196).
  Muitos tatus-galinha morrem em atropelamentos Muitos tatus-galinha morrem em atropelamentos 
rodoviários (LOUGHRY & MCDONOUGH, 1996; rodoviários (LOUGHRY & MCDONOUGH, 1996; 
FISCHER, 1997). Embora esta espécie seja muito caçada FISCHER, 1997). Embora esta espécie seja muito caçada 
ainda não sofre ameaça de extinção, provavelmente ainda não sofre ameaça de extinção, provavelmente 
devido à sua distribuição ampla (AGUIAR, 2004). Está devido à sua distribuição ampla (AGUIAR, 2004). Está 
classifi cada na categoria de “menor preocupação” na classifi cada na categoria de “menor preocupação” na 
Lista Vermelha da IUCN (2010).Lista Vermelha da IUCN (2010).

  Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758

 É conhecido popularmente como  É conhecido popularmente como   tatuí, tatuí,   tatu-tatu-
mirim ou mirim ou   tatu-china (SUPERINA & AGUIAR, 2006). tatu-china (SUPERINA & AGUIAR, 2006). 
A distribuição geográfi ca desta espécie vai do sul do A distribuição geográfi ca desta espécie vai do sul do 
Amazonas até o Rio Grande do Sul, no Brasil, passando Amazonas até o Rio Grande do Sul, no Brasil, passando 
no sul e no norte da Argentina (WETZEL, 1982). No no sul e no norte da Argentina (WETZEL, 1982). No 
Brasil, ocorre nos biomas da Amazônia, Caatinga, Brasil, ocorre nos biomas da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos 
(FONSECA (FONSECA et alet al., 1996).., 1996).
 É a menor espécie do gênero  É a menor espécie do gênero DasypusDasypus, , 



79

Ordem Cingulata

C
A

P
ÍT

U
LO

  3

entretanto possui orelhas maiores do que entretanto possui orelhas maiores do que DasypusDasypus  
hybridus hybridus (EISENBERG & REDFORD, 1999). Possui (EISENBERG & REDFORD, 1999). Possui 
corpo com comprimento médio de 26,5 cm; a cauda corpo com comprimento médio de 26,5 cm; a cauda 
tem em média 14,7 cm; e o peso é de 1,5 kg (WETZEL, tem em média 14,7 cm; e o peso é de 1,5 kg (WETZEL, 
1985a). 1985a). A carapaça tem de seis a sete cintas móveis, e A carapaça tem de seis a sete cintas móveis, e 
possui coloração escura com alguns escudos amarelados possui coloração escura com alguns escudos amarelados 
(EISENBERG & REDFORD, 1999). Assim como os demais (EISENBERG & REDFORD, 1999). Assim como os demais 
tatus deste gênero, possui quatro dedos nos membros tatus deste gênero, possui quatro dedos nos membros 
anteriores e cinco nos posteriores (NOWAK, 1999). Os anteriores e cinco nos posteriores (NOWAK, 1999). Os 
indivíduos adultos de indivíduos adultos de Dasypus septemcinctusDasypus septemcinctus podem ser  podem ser 
confundidos com os jovens de confundidos com os jovens de Dasypus novemcinctusDasypus novemcinctus..
 REDFORD (1985) categorizou todas as  REDFORD (1985) categorizou todas as 
espécies do gênero espécies do gênero DasypusDasypus como insetívoros  como insetívoros 
generalistas. Esta espécie alimenta-se de insetos, generalistas. Esta espécie alimenta-se de insetos, 
principalmente de formigas e cupins, e eventualmente principalmente de formigas e cupins, e eventualmente 
ingere aracnídeos, outros artrópodes e material vegetal ingere aracnídeos, outros artrópodes e material vegetal 
(SILVA, 2006; SILVA (SILVA, 2006; SILVA et alet al., no prelo). Tem hábito ., no prelo). Tem hábito 
primariamente noturno (NOWAK, 1999), mas pode primariamente noturno (NOWAK, 1999), mas pode 
ser observado em atividade durante o dia (SILVA, ser observado em atividade durante o dia (SILVA, 
2006). Quando é segurado, o tatuí tenta escapar dando 2006). Quando é segurado, o tatuí tenta escapar dando 
arrancos, semelhantes a pulos, movimentando todos arrancos, semelhantes a pulos, movimentando todos 
os membros de uma só vez (ENCARNAÇÃO, 1987).os membros de uma só vez (ENCARNAÇÃO, 1987).
 Pode viver em campos, cerrados e fl orestas  Pode viver em campos, cerrados e fl orestas 
(WETZEL, 1982), e tolera hábitats alterados pelo (WETZEL, 1982), e tolera hábitats alterados pelo 
homem (MCDONOUGH homem (MCDONOUGH et alet al., 2000). O valor de área ., 2000). O valor de área 
de vida mínima estimado para uma fêmea adulta desta de vida mínima estimado para uma fêmea adulta desta 
espécie foi de 0,44 ha, no Parque Nacional da Serra espécie foi de 0,44 ha, no Parque Nacional da Serra 
da Canastra, Minas Gerais (ENCARNAÇÃO, 1987). da Canastra, Minas Gerais (ENCARNAÇÃO, 1987). 
O maior tamanho de área de vida encontrado até o O maior tamanho de área de vida encontrado até o 
momento para esta espécie foi de 1,6 ha, referente a momento para esta espécie foi de 1,6 ha, referente a 
um macho monitorado num Cerrado do Brasil central um macho monitorado num Cerrado do Brasil central 
(SILVA & HENRIQUES, 2009).(SILVA & HENRIQUES, 2009).

 Geralmente nascem quatro filhotes por  Geralmente nascem quatro filhotes por 
ninhada (BLOCK ninhada (BLOCK apud apud WETZEL, 1982, p. 367). WETZEL, 1982, p. 367). 
  Não há informação sobre as populações Não há informação sobre as populações 
desta espécie, mas acredita-se que são comuns e que desta espécie, mas acredita-se que são comuns e que 
não estão sofrendo ameaça de extinção (AGUIAR, não estão sofrendo ameaça de extinção (AGUIAR, 
2004). Esta espécie é classifi cada como de “menor 2004). Esta espécie é classifi cada como de “menor 
preocupação” na Lista Vermelha da IUCN (2010).preocupação” na Lista Vermelha da IUCN (2010).

 Gênero  Euphractus Wagler, 1830

  Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)

 Conhecido como  Conhecido como   tatu-peba ou tatu-peba ou   tatu-peludo tatu-peludo 
(SUPERINA & AGUIAR, 2006), tem sua distribuição (SUPERINA & AGUIAR, 2006), tem sua distribuição 
desde o sul do Suriname até o nordeste da Argentina desde o sul do Suriname até o nordeste da Argentina 
e Uruguai, incluindo o Chaco e o leste do Paraguai e Uruguai, incluindo o Chaco e o leste do Paraguai 
(WETZEL, 1985b). No Brasil, esta espécie (WETZEL, 1985b). No Brasil, esta espécie ocorre ocorre 
nos biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata nos biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos (FONSECA Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos (FONSECA et et 
alal., 1996).., 1996).
 O corpo do tatu-peba tem mais de 40 cm de  O corpo do tatu-peba tem mais de 40 cm de 
comprimento; a cauda mede de 11,9 a 24,1 cm; e o peso comprimento; a cauda mede de 11,9 a 24,1 cm; e o peso 
varia de 3,2 a 6,5 kg (REDFORD & WETZEL, 1985). varia de 3,2 a 6,5 kg (REDFORD & WETZEL, 1985). 
As massas corporais e as medidas morfométricas não As massas corporais e as medidas morfométricas não 
diferem entre machos e fêmeas adultos (MEDRI diferem entre machos e fêmeas adultos (MEDRI et et 
alal., 2009). A carapaça é pardo-amarelada a marrom-., 2009). A carapaça é pardo-amarelada a marrom-
clara, possui de 6 a 8 cintas móveis, os pelos são clara, possui de 6 a 8 cintas móveis, os pelos são 
esbranquiçados e longos, a cabeça é cônica e possui esbranquiçados e longos, a cabeça é cônica e possui 
um achatamento na parte superior, a cauda é longa e um achatamento na parte superior, a cauda é longa e 
protegida por anéis córneos (SILVA, 1994). Esta espécie protegida por anéis córneos (SILVA, 1994). Esta espécie 
apresenta de 2 a 4 orifícios no dorso da carapaça, apresenta de 2 a 4 orifícios no dorso da carapaça, 
localizados na região da cintura pélvica próxima à localizados na região da cintura pélvica próxima à 

 Dasypus septemcinctus  (Foto: Maurício Bonesso Sampaio)DDasypus se tptem iicincttus (((FFFotto: MMMauríííciio BBBonesso SSSampaiio)))
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base da cauda, por onde sai a secreção de glândulas base da cauda, por onde sai a secreção de glândulas 
odoríferas, provavelmente utilizada para marcar tocas odoríferas, provavelmente utilizada para marcar tocas 
(REDFORD & WETZEL, 1985).(REDFORD & WETZEL, 1985).
 A alimentação do tatu-peba é constituída  A alimentação do tatu-peba é constituída 
por uma ampla variedade de itens, como raízes, por uma ampla variedade de itens, como raízes, 
frutos, invertebrados, vertebrados pequenos e até frutos, invertebrados, vertebrados pequenos e até 
carniça (BEZERRA carniça (BEZERRA et alet al., 2001; MCDONOUGH & ., 2001; MCDONOUGH & 
LOUGHRY, 2003; DALPONTE & TAVARES-FILHO, LOUGHRY, 2003; DALPONTE & TAVARES-FILHO, 
2004; CAVALCANTI 2004; CAVALCANTI et alet al., 2006; ANACLETO, 2007; ., 2006; ANACLETO, 2007; 
CUÉLLAR, 2008; MEDRI, 2008). A espécie tem hábito CUÉLLAR, 2008; MEDRI, 2008). A espécie tem hábito 
solitário, mas vários indivíduos podem se juntar solitário, mas vários indivíduos podem se juntar 
em torno da carcaça de algum animal morto, para em torno da carcaça de algum animal morto, para 
se alimentarem da carne e das larvas (MOELLER se alimentarem da carne e das larvas (MOELLER 
apud apud NOWAK, 1999, p. 160). Ao contrário da maioria NOWAK, 1999, p. 160). Ao contrário da maioria 
dos tatus que, quando em perigo, cavam tocas para dos tatus que, quando em perigo, cavam tocas para 
escapar, a primeira reação do tatu-peba quando escapar, a primeira reação do tatu-peba quando 
alarmado é correr direto para a toca mais próxima alarmado é correr direto para a toca mais próxima 
(REDFORD & WETZEL, 1985). O tatu-peba fi ca agitado (REDFORD & WETZEL, 1985). O tatu-peba fi ca agitado 
ao ser segurado, geralmente urina e defeca logo em ao ser segurado, geralmente urina e defeca logo em 
seguida à captura, e pode inclusive morder o apreensor seguida à captura, e pode inclusive morder o apreensor 
(MERITT, 2008).(MERITT, 2008).
  EuphractusEuphractus   sexc inctus  sexc inctus  tem at ividade tem at ividade 
principalmente diurna, mas também pode apresentar principalmente diurna, mas também pode apresentar 
atividade à noite (SCHALLER, 1983; ENCARNAÇÃO, atividade à noite (SCHALLER, 1983; ENCARNAÇÃO, 
1987; CUÉLLAR & NOSS, 2003; HASS 1987; CUÉLLAR & NOSS, 2003; HASS et alet al., 2003; ., 2003; 
TROLLE, 2003; ANACLETO, 2006; BONATO TROLLE, 2003; ANACLETO, 2006; BONATO et alet al., ., 
2008; CUÉLLAR, 2008; MEDRI, 2008). O tatu-peba 2008; CUÉLLAR, 2008; MEDRI, 2008). O tatu-peba 
habita formações de vegetação aberta e bordas de habita formações de vegetação aberta e bordas de 

REDFORD, 1999), e pode 
ser encontrado em áreas 
com pastagens exóticas 
(ANACLETO, 2007). Suas 
tocas têm de 17 a 21 cm 
de largura e de 15 a 19 
cm de altura (CARTER 
&  E N C A R N A Ç Ã O , 
1983; ANACLETO, 2006; 
MEDRI, 2008). Podem 
formar aglomerados de 
tocas em áreas abertas 
( L I M A  B O R G E S  & 
TOMÁS, 2004). A área 
de vida registrada para 
a espécie ,  no Parque 
Nacional da Serra da 
Canastra, variou de 6 a 
958 ha para os machos, e 958 ha para os machos, e 

de 3 a 132 ha para as fêmeas, sendo que foi constatado de 3 a 132 ha para as fêmeas, sendo que foi constatado 
deslocamento diário de até 2250 m (ENCARNAÇÃO, deslocamento diário de até 2250 m (ENCARNAÇÃO, 
1987). No Pantanal, os valores de área de vida mínima 1987). No Pantanal, os valores de área de vida mínima 
registrados para os machos desta espécie variaram de registrados para os machos desta espécie variaram de 
1 a 96 ha, e as áreas registradas para as fêmeas foram 1 a 96 ha, e as áreas registradas para as fêmeas foram 
de 0,1 a 19 ha (MEDRI, 2008).de 0,1 a 19 ha (MEDRI, 2008).
 Foi registrado um comportamento de  Foi registrado um comportamento de 
perseguição nesta espécie, em duas ocasiões (uma perseguição nesta espécie, em duas ocasiões (uma 
com três indivíduos e outra com oito) no Pantanal, com três indivíduos e outra com oito) no Pantanal, 
Mato Grosso do Sul. Em ambas as observações, Mato Grosso do Sul. Em ambas as observações, 
os animais correram uns atrás dos outros em alta os animais correram uns atrás dos outros em alta 
velocidade, formando uma fi leira única (DESBIEZ velocidade, formando uma fi leira única (DESBIEZ 
et alet al., 2006). Estes autores indicaram que talvez este ., 2006). Estes autores indicaram que talvez este 
comportamento estivesse relacionado com alguma comportamento estivesse relacionado com alguma 
função reprodutiva, onde os machos perseguiriam função reprodutiva, onde os machos perseguiriam 
a fêmea no cio, mas não havia informações seguras a fêmea no cio, mas não havia informações seguras 
sobre a idade, o sexo e a condição reprodutiva dos sobre a idade, o sexo e a condição reprodutiva dos 
indivíduos envolvidos. Esta suspeita foi confi rmada indivíduos envolvidos. Esta suspeita foi confi rmada 
posteriormente com uma observação feita no mesmo posteriormente com uma observação feita no mesmo 
local, de perseguição entre indivíduos desta espécie local, de perseguição entre indivíduos desta espécie 
seguida por cópula (Walfrido Moraes Tomás/fi lmagem seguida por cópula (Walfrido Moraes Tomás/fi lmagem 
e comunicação pessoal).e comunicação pessoal).
 O período de gestação registrado em cativeiro  O período de gestação registrado em cativeiro 
para a espécie é de 60 a 64 dias, os nascimentos ocorrem para a espécie é de 60 a 64 dias, os nascimentos ocorrem 
ao longo do ano, e os fi lhotes nascem com 95 a 115 g ao longo do ano, e os fi lhotes nascem com 95 a 115 g 
(REDFORD & WETZEL, 1985). Pode nascer de um a (REDFORD & WETZEL, 1985). Pode nascer de um a 
três fi lhotes por vez, de sexos iguais ou diferentes, e não três fi lhotes por vez, de sexos iguais ou diferentes, e não 

 Euphractus sexcinctus (Foto: Paulo André Lima Borges)
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ocorre poliembrionia (MCDONOUGH & LOUGHRY, ocorre poliembrionia (MCDONOUGH & LOUGHRY, 
2003). O fi lhote começa a ingerir comida sólida com 2003). O fi lhote começa a ingerir comida sólida com 
cerca de um mês de idade, e a maturidade é atingida aos cerca de um mês de idade, e a maturidade é atingida aos 
nove meses (GUCWINSKA nove meses (GUCWINSKA apudapud REDFORD & WETZEL,  REDFORD & WETZEL, 
1985, p. 2). Em cativeiro, um tatu-peba viveu 18 anos e 1985, p. 2). Em cativeiro, um tatu-peba viveu 18 anos e 
dez meses (JONES dez meses (JONES apud apud NOWAK, 1999, p. 160).NOWAK, 1999, p. 160).
 Esta espécie é vítima de atropelamentos  Esta espécie é vítima de atropelamentos 
rodoviários (VIEIRA, 1996; FISCHER, 1997) e a rodoviários (VIEIRA, 1996; FISCHER, 1997) e a 
despeito do sabor forte de sua carne, pode ser caçada despeito do sabor forte de sua carne, pode ser caçada 
como fonte de alimento em alguns locais (SANCHES, como fonte de alimento em alguns locais (SANCHES, 
2001). Apesar da caça que sofre no Cerrado, o tatu-2001). Apesar da caça que sofre no Cerrado, o tatu-
peba vem resistindo aos distúrbios humanos e não é peba vem resistindo aos distúrbios humanos e não é 
considerado ameaçado de extinção (AGUIAR, 2004). considerado ameaçado de extinção (AGUIAR, 2004). 
Está classifi cado na categoria de “menor preocupação” Está classifi cado na categoria de “menor preocupação” 
na Lista Vermelha da IUCN (2010).na Lista Vermelha da IUCN (2010).

 Gênero  Cabassous McMurtrie, 1831

  Cabassous chacoensis Wetz el, 1980

 A espécie é conhecida como  A espécie é conhecida como   tatu-de-rabo-tatu-de-rabo-
mole-do-chaco. A distribuição geográfica desta mole-do-chaco. A distribuição geográfica desta 
espécie, segundo WETZEL (1985a) vai do noroeste espécie, segundo WETZEL (1985a) vai do noroeste 
da Argentina, oeste do Paraguai e sudeste da Bolívia da Argentina, oeste do Paraguai e sudeste da Bolívia 
até as áreas adjacentes do estado de Mato Grosso do até as áreas adjacentes do estado de Mato Grosso do 
Sul, Brasil. Entretanto, no Brasil só há um registro de Sul, Brasil. Entretanto, no Brasil só há um registro de 
ocorrência desta espécie, que se resume a um exemplar ocorrência desta espécie, que se resume a um exemplar 
do Jardim Zoológico de Buenos Aires, cujo crânio do Jardim Zoológico de Buenos Aires, cujo crânio 
apresentava uma etiqueta mencionando “Brasil” apresentava uma etiqueta mencionando “Brasil” 
(WETZEL, 1980). Não há registro desta espécie na (WETZEL, 1980). Não há registro desta espécie na 
Bolívia (AGUIAR, 2004). Segundo FONSECA Bolívia (AGUIAR, 2004). Segundo FONSECA et alet al. . 
(1996), o único bioma brasileiro onde esta espécie (1996), o único bioma brasileiro onde esta espécie 
ocorre é no Pantanal. ocorre é no Pantanal. 
 É a menor espécie do gênero  É a menor espécie do gênero   CabassousCabassous. . 
O comprimento do corpo é de cerca de 30 a 49 O comprimento do corpo é de cerca de 30 a 49 
cm; e a cauda possui cerca de 9 a 20 cm segundo cm; e a cauda possui cerca de 9 a 20 cm segundo 
MCDONOUGH & LOUGHRY (2003) e 33,5 cm MCDONOUGH & LOUGHRY (2003) e 33,5 cm 
segundo CERESOLI segundo CERESOLI et alet al. (2003). As orelhas são bem . (2003). As orelhas são bem 
menores em tamanho e largura do que as das outras menores em tamanho e largura do que as das outras 
espécies do gênero, além disso, possuem expansões espécies do gênero, além disso, possuem expansões 
carnosas nas bordas anteriores (WETZEL, 1985a). carnosas nas bordas anteriores (WETZEL, 1985a). 
Sua carapaça é de coloração marrom-escura no dorso Sua carapaça é de coloração marrom-escura no dorso 
com bordas laterais amareladas, e o ventre é cinzento-com bordas laterais amareladas, e o ventre é cinzento-
amarelado (MCDONOUGH & LOUGHRY, 2003). amarelado (MCDONOUGH & LOUGHRY, 2003). 
Assim como nos demais membros deste gênero, Assim como nos demais membros deste gênero, 
Cabassous chacoensis Cabassous chacoensis possui de 10 a 13 cintas móveis possui de 10 a 13 cintas móveis 
na carapaça e sua cauda tem somente alguns escudos na carapaça e sua cauda tem somente alguns escudos 

pequenos e esparsos (NOWAK, 1999). Ambos os pequenos e esparsos (NOWAK, 1999). Ambos os 
membros anteriores e posteriores apresentam cinco membros anteriores e posteriores apresentam cinco 
dedos cada, mas somente os anteriores possuem garras dedos cada, mas somente os anteriores possuem garras 
longas (WETZEL, 1985a).longas (WETZEL, 1985a).
 Tem hábito solitário e noturno (MCDONOUGH  Tem hábito solitário e noturno (MCDONOUGH 
& LOUGHRY, 2003), mas já houve registro de um & LOUGHRY, 2003), mas já houve registro de um 
indivíduo desta espécie em movimento durante o dia indivíduo desta espécie em movimento durante o dia 
(MONGUILLOT & MIATELLO, 2009). A alimentação (MONGUILLOT & MIATELLO, 2009). A alimentação 
é constituída principalmente de formigas e cupins, é constituída principalmente de formigas e cupins, 
assim como nos demais membros do gênero assim como nos demais membros do gênero CabassousCabassous  
(REDFORD, 1985). Quando é segurado o macho (REDFORD, 1985). Quando é segurado o macho 
produz um grunhido em protesto, ao contrário produz um grunhido em protesto, ao contrário 
da fêmea que, nesta mesma situação, permanece da fêmea que, nesta mesma situação, permanece 
silenciosa (EISENBERG & REDFORD, 1999).silenciosa (EISENBERG & REDFORD, 1999).
 Geralmente nas espécies do gênero  Geralmente nas espécies do gênero   CabassousCabassous  
nasce um fi lhote por vez (EISENBERG & REDFORD, nasce um fi lhote por vez (EISENBERG & REDFORD, 
1999). Outros aspectos da biologia e da reprodução 1999). Outros aspectos da biologia e da reprodução 
desta espécie permanecem desconhecidos.desta espécie permanecem desconhecidos.
    Cabassous chacoensisCabassous chacoensis não ocorre em áreas  não ocorre em áreas 
degradadas, seu hábitat vem sendo destruído degradadas, seu hábitat vem sendo destruído 
rapidamente, é caçada para subsistência e é muito rara rapidamente, é caçada para subsistência e é muito rara 
(AGUIAR, 2004). Está classifi cada na categoria “quase (AGUIAR, 2004). Está classifi cada na categoria “quase 
ameaçada” na Lista Vermelha da IUCN (2010). ameaçada” na Lista Vermelha da IUCN (2010). 

  Cabassous tatouay (Desmarest, 1804)

 É conhecida popularmente como tatu-de- É conhecida popularmente como tatu-de-
rabo-mole-grande (SUPERINA & AGUIAR, 2006). rabo-mole-grande (SUPERINA & AGUIAR, 2006). 
Ocorre no Uruguai, sudeste do Paraguai, norte da Ocorre no Uruguai, sudeste do Paraguai, norte da 
Argentina, e em alguns estados do Brasil: sul do Argentina, e em alguns estados do Brasil: sul do 
Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (WETZEL, 1982). Santa Catarina e Rio Grande do Sul (WETZEL, 1982). 
Os biomas brasileiros de ocorrência desta espécie são Os biomas brasileiros de ocorrência desta espécie são 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos 
(FONSECA (FONSECA et alet al., 1996).., 1996).
 É a maior espécie do gênero  É a maior espécie do gênero CabassousCabassous. O . O 
comprimento do corpo em média é de 45,7 cm; a comprimento do corpo em média é de 45,7 cm; a 
cauda tem em média 17,9 cm; e o peso é cerca de 6,2 kg cauda tem em média 17,9 cm; e o peso é cerca de 6,2 kg 
(WETZEL, 1985a). A carapaça possui de 10 a 13 cintas (WETZEL, 1985a). A carapaça possui de 10 a 13 cintas 
móveis. A cauda de móveis. A cauda de CabassousCabassous  tatouaytatouay, assim como , assim como 
nos demais membros deste gênero, é desprovida da nos demais membros deste gênero, é desprovida da 
cobertura completa de escudos dérmicos, possuindo cobertura completa de escudos dérmicos, possuindo 
apenas alguns distribuídos espaçadamente (NOWAK, apenas alguns distribuídos espaçadamente (NOWAK, 
1999). Nesta espécie, a superfície externa das orelhas 1999). Nesta espécie, a superfície externa das orelhas 
tem aspecto granular (WETZEL, 1985a). Possui cinco tem aspecto granular (WETZEL, 1985a). Possui cinco 
dedos com garras grandes nos membros anteriores, dedos com garras grandes nos membros anteriores, 
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sendo que a garra do meio é a maior e tem formato de sendo que a garra do meio é a maior e tem formato de 
foice (NOWAK, 1999).foice (NOWAK, 1999).
 Conforme CABRERA (1957),  Conforme CABRERA (1957),   CabassousCabassous  
tatouaytatouay é frequentemente confundida com  é frequentemente confundida com   CabassousCabassous  
unicinctusunicinctus, mas estas espécies podem ser distinguidas , mas estas espécies podem ser distinguidas 
pela disposição dos escudos cefálicos que em pela disposição dos escudos cefálicos que em CC. . tatouaytatouay  
é simétrica, enquanto em é simétrica, enquanto em CC. . unicinctusunicinctus é irregular.  é irregular. 
Outra diferença, além do maior tamanho corporal de Outra diferença, além do maior tamanho corporal de CC. . 
tatouaytatouay é que esta espécie possui menos de 50 escudos  é que esta espécie possui menos de 50 escudos 
na cabeça, enquanto na cabeça, enquanto CC. . unicinctusunicinctus pode apresentar  pode apresentar 
um número maior (WETZEL, 1985b). Além disso, um número maior (WETZEL, 1985b). Além disso, 
as orelhas de as orelhas de CC. . tatouay tatouay são maiores do que as de são maiores do que as de CC. . 
unicinctusunicinctus e estendem-se acima do topo da cabeça  e estendem-se acima do topo da cabeça 
(WETZEL (WETZEL apudapud EISENBERG & REDFORD, 1999, p.  EISENBERG & REDFORD, 1999, p. 
99). Maiores detalhes de comparação entre as espécies 99). Maiores detalhes de comparação entre as espécies 
do gênero do gênero Cabassous Cabassous podem ser obtidos na revisão de podem ser obtidos na revisão de 
WETZEL (1980).WETZEL (1980).
 A alimentação de  A alimentação de Cabassous tatouayCabassous tatouay, assim , assim 
como nas demais deste gênero, é constituída como nas demais deste gênero, é constituída 
predominantemente por formigas e cupins (REDFORD, predominantemente por formigas e cupins (REDFORD, 
1985). A atividade é principalmente noturna (MERITT, 1985). A atividade é principalmente noturna (MERITT, 
1985), mas pode ter alguma atividade diurna 1985), mas pode ter alguma atividade diurna 
(ENCARNAÇÃO, 1987). A área de vida registrada com (ENCARNAÇÃO, 1987). A área de vida registrada com 
poucos dias de monitoramento para esta espécie foi poucos dias de monitoramento para esta espécie foi 
de 409,5 ha, no Parque Nacional da Serra da Canastra, de 409,5 ha, no Parque Nacional da Serra da Canastra, 
Minas Gerais (ENCARNAÇÃO, 1987).Minas Gerais (ENCARNAÇÃO, 1987).
 Habita principalmente florestas e pode  Habita principalmente florestas e pode 
tolerar hábitats secundários, mas não ocorre em áreas tolerar hábitats secundários, mas não ocorre em áreas 

de agricultura ou degradadas (AGUIAR, 2004). É de agricultura ou degradadas (AGUIAR, 2004). É 
altamente fossorial, assim como as demais espécies altamente fossorial, assim como as demais espécies 
deste gênero, e isto difi culta estudos sobre sua biologia deste gênero, e isto difi culta estudos sobre sua biologia 
(EISENBERG & REDFORD, 1999). A abertura da toca (EISENBERG & REDFORD, 1999). A abertura da toca 
desta espécie tem formato oblongo, com a largura desta espécie tem formato oblongo, com a largura 
maior do que a altura (CARTER & ENCARNAÇÃO, maior do que a altura (CARTER & ENCARNAÇÃO, 
1983). 1983). Cabassous tatouayCabassous tatouay geralmente não retorna a tocas  geralmente não retorna a tocas 
previamente utilizadas e muda de toca a cada dia previamente utilizadas e muda de toca a cada dia 
(ENCARNAÇÃO, 1987).(ENCARNAÇÃO, 1987).
 Pouco se sabe sobre os aspectos reprodutivos  Pouco se sabe sobre os aspectos reprodutivos 
desta espécie. Usualmente nasce um fi lhote por vez desta espécie. Usualmente nasce um fi lhote por vez 
nas espécies do gênero nas espécies do gênero CabassousCabassous (EISENBERG &  (EISENBERG & 
REDFORD, 1999).REDFORD, 1999).
 A espécie é muito caçada (SANCHES, 2001),  A espécie é muito caçada (SANCHES, 2001), 
mas ainda permanece em várias áreas protegidas no mas ainda permanece em várias áreas protegidas no 
Brasil (AGUIAR, 2004). É citada na categoria de “menor Brasil (AGUIAR, 2004). É citada na categoria de “menor 
preocupação” pela Lista Vermelha da IUCN (2010). A preocupação” pela Lista Vermelha da IUCN (2010). A 
população de população de CabassousCabassous  tatouaytatouay do Uruguai está listada  do Uruguai está listada 
no “apêndice III” da no “apêndice III” da Convention on International Trade Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Florain Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES  – CITES 
(2009).(2009).

  Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758)

 Também conhecida como tatu-de-rabo- Também conhecida como tatu-de-rabo-
mole-pequeno ou tatu-rabo-de-couro (SUPERINA & mole-pequeno ou tatu-rabo-de-couro (SUPERINA & 
AGUIAR, 2006), devido ao fato de sua cauda, assim AGUIAR, 2006), devido ao fato de sua cauda, assim 
como nos demais representantes do gênerocomo nos demais representantes do gênero Cabassous Cabassous, , 

possuir apenas alguns escudos 
dérmicos distribuídos espaçadamente 
e ser desprovida da cobertura completa 
de escudos que reveste a cauda das 
outras espécies de tatus (NOWAK, 
1999). Ocorre do leste da Colômbia, 
norte da Venezuela, e Guianas até os 
estados de Mato Grosso, Goiás e Minas 
Gerais no Brasil (WETZEL, 1982). 
Esta espécie também é encontrada no 
leste da Bolívia (CUÉLLAR & NOSS, 
2003). Os biomas brasileiros onde está 
presente são Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal 
(FONSECA et alet al., 1996).., 1996).
 O comprimento do corpo varia de 
34,7 a 44,5 cm; o comprimento da 
cauda de 16,5 a 20 cm (EISENBERG & 
REDFORD, 1999); e o peso é de 2,2 a 4,8 Cabassous unicinctus  (Foto: Paulo André Lima Borges)
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kg (MERITT, 1985). A carapaça tem de 10 a 13 cintas kg (MERITT, 1985). A carapaça tem de 10 a 13 cintas 
móveis não muito demarcadas, e apresenta coloração móveis não muito demarcadas, e apresenta coloração 
castanho-escura com bordas amareladas (EMMONS, castanho-escura com bordas amareladas (EMMONS, 
1990). Possui cinco dedos nos membros anteriores, com 1990). Possui cinco dedos nos membros anteriores, com 
garras grandes que auxiliam na escavação, sendo que garras grandes que auxiliam na escavação, sendo que 
a garra do meio é a maior e possui formato de foice.a garra do meio é a maior e possui formato de foice.
  Cabassous unicinctusCabassous unicinctus pode ser confundida com  pode ser confundida com 
  Cabassous tatouayCabassous tatouay, entretanto pode ser distinguida pelo , entretanto pode ser distinguida pelo 
seu tamanho menor, presença de mais de 50 escudos na seu tamanho menor, presença de mais de 50 escudos na 
cabeça (WETZEL, 1985b) distribuídos irregularmente cabeça (WETZEL, 1985b) distribuídos irregularmente 
(CABRERA, 1957), e pelo tamanho menor das orelhas (CABRERA, 1957), e pelo tamanho menor das orelhas 
(WETZEL (WETZEL apudapud EISENBERG & REDFORD, 1999, p.  EISENBERG & REDFORD, 1999, p. 
99). O estudo de revisão do gênero 99). O estudo de revisão do gênero   CabassousCabassous, feito , feito 
por WETZEL (1980), apresenta comparações mais por WETZEL (1980), apresenta comparações mais 
detalhadas entre estas espécies.detalhadas entre estas espécies.
 A alimentação consiste predominantemente  A alimentação consiste predominantemente 
de formigas e cupins (REDFORD, 1985). Esta espécie de formigas e cupins (REDFORD, 1985). Esta espécie 
é solitária e noturna (MCDONOUGH & LOUGHRY, é solitária e noturna (MCDONOUGH & LOUGHRY, 
2003), entretanto já foram registradas observações de 2003), entretanto já foram registradas observações de 
indivíduos em atividade durante o período diurno indivíduos em atividade durante o período diurno 
(ENCARNAÇÃO, 1987; BONATO (ENCARNAÇÃO, 1987; BONATO et alet al., 2008). Habita ., 2008). Habita 
desde campos abertos, incluindo pastagens cultivadas desde campos abertos, incluindo pastagens cultivadas 
(TOMAS (TOMAS et alet al., 2009), até fl orestas (MCDONOUGH ., 2009), até fl orestas (MCDONOUGH 
& LOUGHRY, 2003; BONATO & LOUGHRY, 2003; BONATO et alet al., 2008). A maior ., 2008). A maior 
área de vida obtida para esta espécie, no estudo de área de vida obtida para esta espécie, no estudo de 
ENCARNAÇÃO (1987), foi de 101,6 ha, no Parque ENCARNAÇÃO (1987), foi de 101,6 ha, no Parque 
Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais.Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais.
  CabassousCabassous  unicinctusunicinctus gira o corpo de forma  gira o corpo de forma 
helicoidal ao cavar uma toca, deixando a sua abertura helicoidal ao cavar uma toca, deixando a sua abertura 
com um formato arredondado, e geralmente as tocas com um formato arredondado, e geralmente as tocas 

das fêmeas são maiores que as dos machos (CARTER das fêmeas são maiores que as dos machos (CARTER 
& ENCARNAÇÃO, 1983). & ENCARNAÇÃO, 1983). 
 Quase nada é conhecido sobre a reprodução.  Quase nada é conhecido sobre a reprodução. 
Geralmente as fêmeas são maiores do que os machos Geralmente as fêmeas são maiores do que os machos 
(CARTER & ENCARNAÇÃO, 1983). Nas espécies do (CARTER & ENCARNAÇÃO, 1983). Nas espécies do 
gênero gênero CabassousCabassous é comum o nascimento de um fi lhote  é comum o nascimento de um fi lhote 
por vez (EISENBERG & REDFORD, 1999).por vez (EISENBERG & REDFORD, 1999).
 A caça é a principal ameaça para esta  A caça é a principal ameaça para esta 
espécie, e a perda do hábitat é uma preocupação espécie, e a perda do hábitat é uma preocupação 
para as populações do Cerrado. Ainda assim, a para as populações do Cerrado. Ainda assim, a 
espécie permanece comum e amplamente distribuída espécie permanece comum e amplamente distribuída 
(AGUIAR, 2004) e é listada na categoria de “menor (AGUIAR, 2004) e é listada na categoria de “menor 
preocupação” pela IUCN (2010).preocupação” pela IUCN (2010).

 Gênero  Priodontes F. Cuvier, 1825

  Priodontes maximus (Kerr, 1792)

 Também conhecido como  Também conhecido como   tatu-canastra ou tatu-canastra ou 
  tatuaçu (SUPERINA & AGUIAR, 2006) é o maior tatu tatuaçu (SUPERINA & AGUIAR, 2006) é o maior tatu 
existente. A espécie ocorre ao leste dos Andes, do existente. A espécie ocorre ao leste dos Andes, do 
noroeste da Venezuela até a Guiana Francesa, através noroeste da Venezuela até a Guiana Francesa, através 
da bacia Amazônica e ao longo da Colômbia, Equador, da bacia Amazônica e ao longo da Colômbia, Equador, 
Peru, Bolívia, norte da Argentina, Paraguai, e sudeste Peru, Bolívia, norte da Argentina, Paraguai, e sudeste 
do Brasil (WETZEL, 1985a). No Brasil, esta espécie do Brasil (WETZEL, 1985a). No Brasil, esta espécie 
é encontrada nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata é encontrada nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica e Pantanal (FONSECA Atlântica e Pantanal (FONSECA et alet al., 1996).., 1996).
 O comprimento do corpo varia em torno de  O comprimento do corpo varia em torno de 
75 a 100 cm, a cauda mede cerca de 50 cm e os adultos 75 a 100 cm, a cauda mede cerca de 50 cm e os adultos 
podem pesar 60 kg (NOWAK, 1999), chegando a 80 podem pesar 60 kg (NOWAK, 1999), chegando a 80 

kg em cativeiro (PARERA, 
2002). Indivíduos capturados 
no Parque Nacional das Emas 
apresentaram diferenças em 
relação ao peso e tamanho 
corporal entre sexos, sendo 
que os machos foram maiores 
e mais pesados (155,90 cm; 
44,40 kg) do que as fêmeas 
(137,74 cm; 28 kg; SILVEIRA 
et al., 2009). A carapaça do ., 2009). A carapaça do 
tatu-canastra tem de 11 
a 13 cintas móveis sendo 
altamente flexível, possui 
poucos pelos esparsos, tem 
coloração marrom-escura, 
exceto na cabeça e na cauda, e  Priodontes maximus (Foto: Leonardo Maff ei)
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apresenta uma faixa clara ao redor da borda (NOWAK, apresenta uma faixa clara ao redor da borda (NOWAK, 
1991999). A cauda longa e afi lada é coberta com pequenos 9). A cauda longa e afi lada é coberta com pequenos 
escudos pentagonais (EMMONS, 1990). A garra escudos pentagonais (EMMONS, 1990). A garra 
do terceiro dedo mede cerca de 20 cm ao longo de do terceiro dedo mede cerca de 20 cm ao longo de 
sua curvatura (NOWAK, 1999), e é utilizada para a sua curvatura (NOWAK, 1999), e é utilizada para a 
escavação de tocas e na procura de alimento.escavação de tocas e na procura de alimento.
 A alimentação desta espécie é constituída  A alimentação desta espécie é constituída 
principalmente por formigas e cupins (REDFORD, 1985; principalmente por formigas e cupins (REDFORD, 1985; 
ANACLETO & MARINHO-FILHO, 2001; ANACLETO, ANACLETO & MARINHO-FILHO, 2001; ANACLETO, 
2007), que são obtidos pela escavação do ninho destes 2007), que são obtidos pela escavação do ninho destes 
insetos (EMMONS, 1990). Cupinzeiros destruídos até insetos (EMMONS, 1990). Cupinzeiros destruídos até 
o nível do solo e espalhados em área circular são boas o nível do solo e espalhados em área circular são boas 
evidências da presença de tatu-canastra na área (LIMA evidências da presença de tatu-canastra na área (LIMA 
BORGES & TOMÁS, 2004). Em menor grau, outros itens BORGES & TOMÁS, 2004). Em menor grau, outros itens 
alimentares tais como material vegetal (ANACLETO & alimentares tais como material vegetal (ANACLETO & 
MARINHO-FILHO, 2001), insetos, aranhas, minhocas, MARINHO-FILHO, 2001), insetos, aranhas, minhocas, 
larvas, cobras e carniça, também podem ser consumidos larvas, cobras e carniça, também podem ser consumidos 
(NOWAK, 1999).(NOWAK, 1999).
  Habita florestas tropicais e subtropicais, Habita florestas tropicais e subtropicais, 
cerrados, ambientes xerófi los e planícies de inundação cerrados, ambientes xerófi los e planícies de inundação 
(PARERA, 2002). O tatu-canastra é raramente visto (PARERA, 2002). O tatu-canastra é raramente visto 
devido aos seus hábitos noturno (EISENBERG & devido aos seus hábitos noturno (EISENBERG & 
REDFORD, 1999; NOSS REDFORD, 1999; NOSS et alet al., 2004; SILVEIRA ., 2004; SILVEIRA et et 
alal., 2009) e semifossorial (FONSECA ., 2009) e semifossorial (FONSECA et alet al., 1996). A ., 1996). A 
entrada da toca do tatu-canastra tem o formato de entrada da toca do tatu-canastra tem o formato de 
um semicírculo (CARTER & ENCARNAÇÃO, 1983). um semicírculo (CARTER & ENCARNAÇÃO, 1983). 
Muitas das tocas desta espécie são construídas sob Muitas das tocas desta espécie são construídas sob 
cupinzeiros, e têm em média cerca de 41 cm de largura cupinzeiros, e têm em média cerca de 41 cm de largura 
e 31 cm de altura, sendo que uma toca de 47 cm de e 31 cm de altura, sendo que uma toca de 47 cm de 
largura e 37 cm de altura já foi encontrada (CARTER, largura e 37 cm de altura já foi encontrada (CARTER, 
1983). A toca do tatu-canastra pode ter várias entradas 1983). A toca do tatu-canastra pode ter várias entradas 
e saídas, sendo que o comprimento da toca pode chegar e saídas, sendo que o comprimento da toca pode chegar 
a 5 m e atingir a profundidade de 1,5 m (MESSIAS-a 5 m e atingir a profundidade de 1,5 m (MESSIAS-
COSTA COSTA et alet al., 2001). O tatu-canastra pode permanecer ., 2001). O tatu-canastra pode permanecer 
na toca por períodos maiores que 24 h, e uma fêmea na toca por períodos maiores que 24 h, e uma fêmea 
permaneceu na mesma toca por 17 dias (CARTER & permaneceu na mesma toca por 17 dias (CARTER & 
ENCARNAÇÃO, 1983). ENCARNAÇÃO, 1983). 

A área de vida mínima registrada para um A área de vida mínima registrada para um 
indivíduo desta espécie foi de 726,5 ha, no Parque indivíduo desta espécie foi de 726,5 ha, no Parque 
Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais 
(ENCARNAÇÃO, 1987). SILVEIRA (ENCARNAÇÃO, 1987). SILVEIRA et alet al. (2009) . (2009) 
registraram área de vida média de 1000 ha para os registraram área de vida média de 1000 ha para os 
tatus-canastras monitorados no Parque Nacional das tatus-canastras monitorados no Parque Nacional das 
Emas, Goiás. No Chaco boliviano, NOSS Emas, Goiás. No Chaco boliviano, NOSS et alet al. (2004) . (2004) 
registraram o maior valor de área de vida encontrado, registraram o maior valor de área de vida encontrado, 
até o momento, para esta espécie: 1500 ha. O percaté o momento, para esta espécie: 1500 ha. O percurso urso 

diário do tatu-canastra pode ultrapassar 3000 m diário do tatu-canastra pode ultrapassar 3000 m 
(PARERA, 2002).(PARERA, 2002).
 O período de gestação do tatu-canastra é  O período de gestação do tatu-canastra é 
por volta de quatro meses, e nasce de 1 a 2 fi lhotes por volta de quatro meses, e nasce de 1 a 2 fi lhotes 
com cerca de 113 g cada. O desmame ocorre quando com cerca de 113 g cada. O desmame ocorre quando 
o fi lhote atinge cerca de 4 a 6 semanas de idade, a o fi lhote atinge cerca de 4 a 6 semanas de idade, a 
maturidade sexual ocorre por volta dos 9 aos 12 meses maturidade sexual ocorre por volta dos 9 aos 12 meses 
e o período de vida é de 12 a 15 anos (MERRET e o período de vida é de 12 a 15 anos (MERRET apud apud 
NOWAK, 1999, p. 162).NOWAK, 1999, p. 162).
 Esta espécie é muito caçada para alimento, e é  Esta espécie é muito caçada para alimento, e é 
raramente encontrada em hábitats alterados (AGUIAR, raramente encontrada em hábitats alterados (AGUIAR, 
2004). Está classifi cada na categoria “vulnerável” tanto 2004). Está classifi cada na categoria “vulnerável” tanto 
na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 
(MMA, 2003; MARINHO FILHO & MEDRI, 2008), (MMA, 2003; MARINHO FILHO & MEDRI, 2008), 
quanto na Lista Vermelha da IUCN (2010). Consta no quanto na Lista Vermelha da IUCN (2010). Consta no 
“apêndice I” da CITES (2009).“apêndice I” da CITES (2009).

 Gênero  Tolypeutes Illiger, 1811

  Tolypeutes matacus (Desmarest, 1804)

  Esta espécie é conhecida popularmente como Esta espécie é conhecida popularmente como 
  tatu-bola (SUPERINA & AGUIAR, 2006) pela sua tatu-bola (SUPERINA & AGUIAR, 2006) pela sua 
habilidade de, quando atacado, dobrar a carapaça habilidade de, quando atacado, dobrar a carapaça 
fi cando no formato de uma bola, para proteger o ventre fi cando no formato de uma bola, para proteger o ventre 
e as pernas. Sua distribuição geográfi ca vai desde e as pernas. Sua distribuição geográfi ca vai desde 
Santa Cruz, na Bolívia, até o sul de Mato Grosso, no Santa Cruz, na Bolívia, até o sul de Mato Grosso, no 
Brasil, passando através do Chaco, no Paraguai, até as Brasil, passando através do Chaco, no Paraguai, até as 
províncias de Buenos Aires, na Argentina (WETZEL, províncias de Buenos Aires, na Argentina (WETZEL, 
1985a). Há registros desta espécie no estado de Mato 1985a). Há registros desta espécie no estado de Mato 
Grosso do Sul (SCHALLER, 1983; ALHO Grosso do Sul (SCHALLER, 1983; ALHO et alet al., 1987). ., 1987). 
Os biomas brasileiros em que ocorre são o Cerrado e Os biomas brasileiros em que ocorre são o Cerrado e 
o Pantanal (FONSECA o Pantanal (FONSECA et alet al., 1996).., 1996).
 Estudos registraram diferentes medidas do  Estudos registraram diferentes medidas do 
comprimento do corpo variando entre 21,8 e 43 cm comprimento do corpo variando entre 21,8 e 43 cm 
(REDFORD & EISENBERG, 1992; CUÉLLAR, 2002; (REDFORD & EISENBERG, 1992; CUÉLLAR, 2002; 
CERESOLI CERESOLI et alet al., 2003). A cauda tem cerca de 6 a 8 cm ., 2003). A cauda tem cerca de 6 a 8 cm 
(REDFORD & EISENBERG, 1992; CUÉLLAR, 2002) e (REDFORD & EISENBERG, 1992; CUÉLLAR, 2002) e 
peso da espécie é cerca de 1,6 kg (WETZEL, 1985a). peso da espécie é cerca de 1,6 kg (WETZEL, 1985a). 
 A carapaça é marrom, e na maioria dos  A carapaça é marrom, e na maioria dos 
indivíduos tem três cintas móveis, mas alguns têm indivíduos tem três cintas móveis, mas alguns têm 
duas ou quatro cintas móveis (NOWduas ou quatro cintas móveis (NOWAK, AK, 19991999₎.₎. Cada  Cada 
membro anterior tem quatro dedos, enquanto a outra membro anterior tem quatro dedos, enquanto a outra 
espécie do gênero, espécie do gênero, Tolypeutes tricinctusTolypeutes tricinctus, possui cinco. , possui cinco. 
Entretanto, ambas as espécies possuem cinco dedos Entretanto, ambas as espécies possuem cinco dedos 
nos membros posteriores, sendo que nestes, o segundo, nos membros posteriores, sendo que nestes, o segundo, 
terceiro e quarto dedos são fundidos, enquantterceiro e quarto dedos são fundidos, enquanto o o o 
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primeiro e o quinto são ligeiramente separados. As primeiro e o quinto são ligeiramente separados. As 
orelhaorelhas são amplas, ásperas e com bordas levemente s são amplas, ásperas e com bordas levemente 
serreadas (PARERA, 2002). A cauda quase infl exível serreadas (PARERA, 2002). A cauda quase infl exível 
é coberta com escudos dérmicos (NOWAK, 1999). é coberta com escudos dérmicos (NOWAK, 1999). 
 Esta espécie de tatu alimenta-se principalmente  Esta espécie de tatu alimenta-se principalmente 
de insetos (CUÉLLAR, 2008). REDFORD (1985) de insetos (CUÉLLAR, 2008). REDFORD (1985) 
considera que os tatus do gênero considera que os tatus do gênero Tolypeutes Tolypeutes são são 
especialistas no consumo de formigas e cupins, embora especialistas no consumo de formigas e cupins, embora 
outros invertebrados tais como aranhas, larvas de outros invertebrados tais como aranhas, larvas de 
besouros e minhocas, também possam ser consumidos besouros e minhocas, também possam ser consumidos 
em menores proporções. MERITT em menores proporções. MERITT apud apud REDFORD REDFORD 
(1985, p. 433) registrou que (1985, p. 433) registrou que TolypeutesTolypeutes  matacus matacus pode pode 
comer carniça. BOLKOVIC comer carniça. BOLKOVIC et alet al. (1995) encontraram . (1995) encontraram 
que no Chaco da Argentina, a ocorrência de itens na que no Chaco da Argentina, a ocorrência de itens na 
dieta desta espécie varia sazonalmente, com maior dieta desta espécie varia sazonalmente, com maior 
consumo de formigas e cupins durante a estação consumo de formigas e cupins durante a estação 
seca, e de frutos durante a estação chuvosa, porém seca, e de frutos durante a estação chuvosa, porém 
larvas de besouros foram consumidas ao longo do larvas de besouros foram consumidas ao longo do 
ano. Este estudo sugere que a espécie é um insetívoro ano. Este estudo sugere que a espécie é um insetívoro 
oportunista ao invés de especialista. oportunista ao invés de especialista. 
 As espécies do gênero  As espécies do gênero   TolypeutesTolypeutes são as únicas  são as únicas 
dentre os tatus que não cavam suas próprias tocas, mas dentre os tatus que não cavam suas próprias tocas, mas 
utilizam tocas feitas por outros animais. utilizam tocas feitas por outros animais. TolypeutesTolypeutes  
matacusmatacus pode ter atividade tanto noturna quanto  pode ter atividade tanto noturna quanto 
diurna, dependendo da temperatura ambiente e da diurna, dependendo da temperatura ambiente e da 
chuva (EISENBERG & REDFORD, 1999;chuva (EISENBERG & REDFORD, 1999; BARRIENTOS  BARRIENTOS 
& CUÉLLAR, 2004). Em dias de frio extremo, & CUÉLLAR, 2004). Em dias de frio extremo, 

até seis indivíduos desta 
espécie foram encontrados 
inativos e compartilhando 
o mesmo abrigo, e assim 
que a temperatura ambiente 
aumentou estes indivíduos 
deixaram estes  locais  e 
retomaram suas atividades 
normais (MERITT, 2008). 
 E s t a  e s p é c i e  h a b i t a 
pr incipalmente  áreas  de 
vegetação seca, sendo muito 
abundante nas regiões áridas 
do Chaco argentino e paraguaio 
(PARERA, 2002). O maior valor 
de área de vida registrado 
para esta espécie, na Bolívia, 
foi de 46,4 ha; e o percurso 
diário médio foi de 340 m 
(BARRIENTOS & CUÉLLAR, 
2004). 2004). 

 O período de gestação é de 120 dias e nasce  O período de gestação é de 120 dias e nasce 
apenas um fi lhote por vez (EISENBERG & REDFORD, apenas um fi lhote por vez (EISENBERG & REDFORD, 
1999). O desmame ocorre com cerca de 72 dias, e 1999). O desmame ocorre com cerca de 72 dias, e 
a maturidade sexual é atingida com 9 a 12 meses a maturidade sexual é atingida com 9 a 12 meses 
(MERRETT (MERRETT apud apud NOWAK, 1999, p. 164). Um indivíduo NOWAK, 1999, p. 164). Um indivíduo 
desta espécie viveu 11 anos (SANBORN desta espécie viveu 11 anos (SANBORN apud apud WETZEL, WETZEL, 
1982, p. 368).1982, p. 368).
    TolypeutesTolypeutes  matacusmatacus, devido a sua alta visibilidade , devido a sua alta visibilidade 
e facilidade de captura pelos humanos, é uma espécie e facilidade de captura pelos humanos, é uma espécie 
muito pressionada pela caça para fi ns diversos como muito pressionada pela caça para fi ns diversos como 
alimento, animal de estimação e artigo para turistas alimento, animal de estimação e artigo para turistas 
(WETZEL, 1982). Além disso, é exportado para países da (WETZEL, 1982). Além disso, é exportado para países da 
Europa, com grande mortalidade durante o transporte Europa, com grande mortalidade durante o transporte 
(AGUIAR, 2004). WETZEL (1982) mencionou que era (AGUIAR, 2004). WETZEL (1982) mencionou que era 
só uma questão de tempo para esta espécie se tornar só uma questão de tempo para esta espécie se tornar 
ameaçada. Atualmente está classifi cada na categoria ameaçada. Atualmente está classifi cada na categoria 
“quase ameaçada” pela IUCN (2010).“quase ameaçada” pela IUCN (2010).

 Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 1758)

 Também conhec ido  como  Também conhec ido  como   ta tu-bola ta tu-bola 
(SUPERINA & AGUIAR, 2006), esta espécie assim (SUPERINA & AGUIAR, 2006), esta espécie assim 
como como TolypeutesTolypeutes  matacusmatacus possui a capacidade de  possui a capacidade de 
curvar sua carapaça fi cando no formato de uma bola, curvar sua carapaça fi cando no formato de uma bola, 
e deste modo esconde e protege as partes moles do e deste modo esconde e protege as partes moles do 
corpo contra possíveis predadores. Ocorre somente corpo contra possíveis predadores. Ocorre somente 

 Tolypeutes matacus  (Foto: Walfrido Moraes Tomás)

aa
ee
ii
oo
qq
aa
dd
r
n
 
p
vv
aa
dd
((
dd
p
ff
dd
((TTTolllype tutes m tatacus (F(F(F toto: WWW llalfffrididido MMMoraes TTTomááás)))



86

Mamíferos do Brasil

C
A

P
ÍTU

LO
  3

no Brasil, nos estados de Alagoas, Sergipe, Piauí, no Brasil, nos estados de Alagoas, Sergipe, Piauí, 
Ceará, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Norte, Mato Ceará, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Norte, Mato 
Grosso, Tocantins, Distrito Federal, possivelmente Grosso, Tocantins, Distrito Federal, possivelmente 
Minas Gerais (AGUIAR, 2004) e também na Bahia Minas Gerais (AGUIAR, 2004) e também na Bahia 
(SILVA & OREN, 1993). Os biomas brasileiros em que (SILVA & OREN, 1993). Os biomas brasileiros em que 
esta espécie é encontrada são a Caatinga e o Cerrado esta espécie é encontrada são a Caatinga e o Cerrado 
(FONSECA (FONSECA et alet al., 1996).., 1996).
 A descrição do comprimento do corpo para  A descrição do comprimento do corpo para 
este gênero é cerca de 30 cm, e da cauda cerca de 6,5 este gênero é cerca de 30 cm, e da cauda cerca de 6,5 
cm (EISENBERG & REDFORD, 1999). O peso é de 1 cm (EISENBERG & REDFORD, 1999). O peso é de 1 
a 1,8 kg (MARINHO-FILHO a 1,8 kg (MARINHO-FILHO et alet al., 2002). A carapaça ., 2002). A carapaça 
possui geralmente três cintas móveis, entretanto possui geralmente três cintas móveis, entretanto 
alguns indivíduos podem apresentar somente duas alguns indivíduos podem apresentar somente duas 
ou até quatro. Possui cinco dedos em cada membro ou até quatro. Possui cinco dedos em cada membro 
anterior, enquanto anterior, enquanto TT. . matacusmatacus possui apenas quatro.  possui apenas quatro. 
Nos membros posteriores, ambas as espécies possuem Nos membros posteriores, ambas as espécies possuem 
cinco dedos, sendo que nestes, o segundo, terceiro cinco dedos, sendo que nestes, o segundo, terceiro 
e quarto dedos são fundidos, enquanto o primeiro e quarto dedos são fundidos, enquanto o primeiro 
e o quinto são ligeiramente separados. A cauda é e o quinto são ligeiramente separados. A cauda é 
coberta com escudos dérmicos, sendo quase infl exível coberta com escudos dérmicos, sendo quase infl exível 
(NOWAK, 1999). (NOWAK, 1999). 
 No Cerrado, a alimentação desta espécie é  No Cerrado, a alimentação desta espécie é 
constituída principalmente por cupins, mas outros constituída principalmente por cupins, mas outros 
invertebrados e material vegetal também podem ser invertebrados e material vegetal também podem ser 
consumidos (GUIMARÃES, 1997). Frutos podem ser consumidos (GUIMARÃES, 1997). Frutos podem ser 
frequentemente ingeridos durante a época chuvosa frequentemente ingeridos durante a época chuvosa 
(MACHADO (MACHADO et alet al. . apudapud GUIMARÃES, 1997, p. 48).  GUIMARÃES, 1997, p. 48). 
 O período de atividade é predominantemente  O período de atividade é predominantemente 
noturno (SANTOS, 1993). Habita as fl orestas tropicais noturno (SANTOS, 1993). Habita as fl orestas tropicais 
decíduas do Brasil (MCDONOUGH & LOUGHRY, decíduas do Brasil (MCDONOUGH & LOUGHRY, 
2003). Assim como 2003). Assim como TT. . matacusmatacus, esta espécie não cava , esta espécie não cava 
tocas e utiliza as que são feitas por outros animais. tocas e utiliza as que são feitas por outros animais. 
Além das tocas, pode utilizar depressões no terreno Além das tocas, pode utilizar depressões no terreno 
para abrigo e se cobrir com folhas (SANTOS para abrigo e se cobrir com folhas (SANTOS apudapud  
GUIMARÃES, 1997, p. 29). Esta espécie troca de toca GUIMARÃES, 1997, p. 29). Esta espécie troca de toca 
diariamente, mas reutiliza tocas antigas (GUIMARÃES, diariamente, mas reutiliza tocas antigas (GUIMARÃES, 
1997).1997).
 A área de vida média registrada para esta  A área de vida média registrada para esta 
espécie foi de 122 ha, no município de Jaborandi, Bahia, espécie foi de 122 ha, no município de Jaborandi, Bahia, 
sendo que as áreas de vida dos machos adultos (238 ha) sendo que as áreas de vida dos machos adultos (238 ha) 
foram signifi cativamente maiores que as das fêmeas foram signifi cativamente maiores que as das fêmeas 
adultas (24 ha). Houve grande sobreposição entre as adultas (24 ha). Houve grande sobreposição entre as 
áreas de vida de machos de idades diferentes e entre áreas de vida de machos de idades diferentes e entre 
machos e fêmeas, porém entre os machos adultos, a machos e fêmeas, porém entre os machos adultos, a 
sobreposição foi pequena e restringiu-se praticamente sobreposição foi pequena e restringiu-se praticamente 
às bordas das áreas de vida (GUIMARÃES, 1997).às bordas das áreas de vida (GUIMARÃES, 1997).
 Não há muita informação disponível sobre a  Não há muita informação disponível sobre a 

biologia reprodutiva desta espécie. Provavelmente, o biologia reprodutiva desta espécie. Provavelmente, o 
período de gestação de período de gestação de   TolypeutesTolypeutes  tricinctus tricinctus deve ser deve ser 
semelhante ao de semelhante ao de TT. . matacusmatacus, com cerca de 120 dias, e , com cerca de 120 dias, e 
com o nascimento de um fi lhote por vez.com o nascimento de um fi lhote por vez.
 As maiores ameaças a esta espécie são a  As maiores ameaças a esta espécie são a 
caça e a destruição de hábitat (AGUIAR, 2004). Está caça e a destruição de hábitat (AGUIAR, 2004). Está 
citada na categoria “vulnerável” tanto pela Lista da citada na categoria “vulnerável” tanto pela Lista da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2003; Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2003; 
MARINHO FILHO & REIS, 2008) quanto pela Lista MARINHO FILHO & REIS, 2008) quanto pela Lista 
Vermelha da IUCN (2010).Vermelha da IUCN (2010).
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