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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Características e desenvolvimento dos animais. 

 

TATU-BOLA 

 

A espécie que recebe o nome científico de Tolypeutes tricinctus também é conhecida como bola, 

bolinha, tranquinha e tatu-bola-do-nordeste.  

O tatu-bola é um animal endêmico do Brasil e apresenta como uma das principais características 

a capacidade de se fechar como uma bola para defender-se de predadores.  Ao adquirir essa 

forma, ele acaba protegendo as partes moles do seu corpo com sua carapaça dura, dificultando, 

assim, a ação de animais que tentem alimentar-se dele. 

Esse animal alimenta-se de pequenos insetos, tais como formigas e cupins, e de material vegetal, 

como frutos. É considerado o menor tatu brasileiro, possuindo apenas cerca de 50 centímetros. 

Diante da grande destruição de habitat e da caça predatória, especialistas acreditam que, em 

aproximadamente 50 anos, não seja mais encontrado nenhum exemplar de tatu-bola. O quadro 

alarmante fez com que o animal se tornasse objeto de um Plano Nacional de Conservação de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção.  

 

Você sabia? 

O tatu-bola foi a mascote da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Fuleco foi o nome escolhido para 

a mascote.  

 

 

Fonte: Adaptação de https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tatubola.htm Acessado em 25/08/2020 

Imagem: Pixabay.com 
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Compreendendo os significados: 

 

 Endêmico: 

Espécie, organismo ou população restritos a ou nativos de determinada região geográfica. 

 Habitat: 

Conjunto de aspectos físicos e geográficos que proporcionam condições favoráveis ao 

desenvolvimento de certo animal ou vegetal. 

 Predatório/predar: 

Perseguir animais silvestres para prender vivo ou matar. 

Fonte: michaelis.uol.com.br  

 

 

Se possível acesse o link disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j7hFMKj5rtU 

 

 

 

 

Agora é com você: 

 

1- O tatu-bola é um animal que se caracteriza por fechar-se como uma bola. Qual é a função 

desta ação? 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=j7hFMKj5rtU
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2- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro a seguir: 

 

vegetal – formigas - frutos 

 

Esse gracioso animal alimenta-se de pequenos insetos, tais como _______________ e cupins, e 

de material _________________, como __________________. 

 

 

3- Especialistas acreditam que, em aproximadamente 50 anos, não seja mais encontrado 

nenhum exemplar de tatu-bola. O quadro alarmante fez com que o animal se tornasse 

objeto de um Plano Nacional de Conservação de Espécies da Fauna Ameaçadas de 

Extinção. Realize uma pesquisa sobre como funciona esse plano de conservação de 

espécies e registre sua pesquisa: 

  

  

  

  

  

  

 


