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Olá! 

Meu nome é

 

Sou uma tamanduá-bandeira!  

A maior espécie de tamanduá e sou brasileira.  



Minha espécie tem esse nome porque dizem 

que nossa cauda parece uma bandeira.  

 

Esses bichos humanos  

têm cada uma... 



Moro no Zoo Pomerode, o maior  

Zoológico de Santa Catarina, 

 fundado em 1932. 

 

Gosto muuuuuuuuito de viver aqui!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junto comigo, aqui no Zoo, 

moram mais de duzentas e 

cinquenta espécies 

diferentes, totalizando mais 

de mil animais.  

Quarenta dessas espécies, 

assim como eu, estão 

ameaçadas de extinção, 

correndo o risco de 

desaparecer da natureza.  



Moro no mesmo ambiente que as emas. 

Elas gostam de ficar mais na parte da frente  

do nosso habitat. 

 

Eu já sou um pouco mais tímida, geralmente fico em 

minha casa dormindo. Se você me ver, certamente 

estarei andando mais lá no fundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Zoológico tem funções muito 

importante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois a vida na natureza não está nada 

fácil para os meus parentes e para 

as outras espécies. 



Sei que meus primos, que vivem na 

natureza,  correm muito quando colocam 

fogo onde eles moram. 
 



Vivem se arriscando ao atravessar estradas... 

Sem falar na perda de habitat e na caça.  

 

Eu já não corro esses riscos! 



Meus parentes na natureza andam muito para 

encontrar alimento e um lugar tranquilo  

para descansar.  

Ficam vulneráveis a todos esses riscos que falei 

para vocês.  

  

Preocupo-me muito com eles.  



Nasci em um outro Zoológico.   

 

Olha como eu era fofa quando pequenininha.  

Fiquei um bom tempo assim, agarradinha na 

minha mamãe.  

Depois que cresci, me mudei  

para o Zoo Pomerode.  

 

Minha missão é ajudar a salvar todos os 

tamanduás.  



Nós, tamanduás, comemos 

pequenos insetos.  

 

Principalmente formigas e cupins.  

  

Huuuuuuuuuuuuummmm 

São bem gostosos!!! 



E podemos comer mais de... 



Insetos por dia!!!  



Utilizamos nossas garras, que são  

muito fortes, para quebrar troncos,  

cupinzeiros e até para cavar um pouco.  



As garras até ficam marcadas  

quando deixamos pegadas  



Para alcançar o alimento, utilizamos  

nossa língua pegajosa e comprida,  

que pode medir até 60 cm. 



Ai, eu também tenho  

um nariz bem comprido. 

Ele nem cabe em uma 

 selfie. 



Aqui no Zoo Pomerode não me preocupo  

em procurar alimento.  

 

Recebo uma alimentação bem gostosa todos os dias! 

No Zoológico, não como tanta formiga assim, eles 

adaptaram minha comida e fizeram para mim... 

 

 

 

 

Que é tão boa quanto comer os bichinhos, afinal os 

biólogos e veterinários estão sempre pesquisando 

para nos oferecer uma vida saudável e feliz.  



No Zoo, também mora outra espécie de tamanduá, 

mas esse é o mirim.  

 

Um deles foi resgatado bem filhotinho.  

Estava perdido, sozinho e se não fosse salvo,  

ai, não gosto nem de pensar...  

Ele também come a mesma comidinha que eu. 

Ela nos deixa fortes e saudáveis   



Que tal ajudar o Biólogo a achar todos os 

ingredientes que vão na minha comidinha para ele 

preparar para mim, hein!? São muitos ingredientes e 

ele não pode esquecer de nada.   

Mesmo demorando quase 1h20min, ele prepara 

minha comida com muito carinho, todos os dias!  

E de vez em quando, ainda ganho cupins e formigas 

também, mas como atividade de Enriquecimento 

Ambiental que os Veterinários do Zoo me oferecem.  

  

 

 

Banana  

Beterraba  

Carne 

  

 

 

 

 

 

 

Cenoura  

Cálcio 

 Leite de  Soja  

 

 

 

 

 

 

 

Mamão  

Maçã 

Ovos 

 

 

 

 

 

 

 

Ração 

Suplementos  

Vitamina k 

Água   

 



 

Minha papinha fica da cor roxa,  

por causa da beterraba.  

 

 

Ainda bem que tenho o  

Zoo Pomerode  

para cuidar de mim.  



Quer colaborar para salvar minha espécie e os  

outros animais da extinção?  

Você pode contribuir com ações simples no seu dia a dia.  

Assim, Eu (Madá), o Zoo Pomerode e você, juntos,  podemos ajudar 

muuuuuuito a natureza!  

Vou passar uma Receita Especial, mas essa é para a Conservação! 
 

SEPARAR E DESTINAR CORRETAMENTE O LIXO 
Assim, o lixo não ficará “perdido” por aí, machucando os animais. 

Além disso, estaremos contribuindo com a reciclagem, que reduz 

a necessidade de retirar mais recursos da natureza, 

reaproveitando o que já existe. Verifique na sua cidade quais os 

pontos de coleta de cada item e colabore! 

MANTER A ATENÇÃO E RESPEITAR A SINALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO 
Por ano, aproximadamente 475 milhões de animais selvagens são 

atropelados no Brasil, ou seja, 15 animais por segundo. Andando na 

velocidade permitida e ficando de olho nas indicações de passagem 

de animais, dá tempo para frear se algum animal passar na frente 

e evitar um acidente.  

ADOTE UMA ÁREA VERDE  
Cuide de jardins, canteiros e praças existentes próximos de sua 

casa e escola. Você também pode plantar árvores, principalmente 

as que dão frutos, assim os animais terão abrigo e alimento.  

NÃO ADQUIRIR ANIMAIS ILEGAIS 
Cerca de 38 milhões de animais silvestres são retirados 

anualmente da natureza para serem vendidos no mercado ilegal. De 

cada 10 animais capturados, 9 morrem. Então, pense muito bem 

antes de querer um animal silvestre como de estimação, eles 

requerem cuidados muito especiais e só podem ser adquiridos de 

criadouros legalizados. 

REDUZIR O CONSUMO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS 
Temos que minimizar a quantidade de lixo descartado na natureza, 

pois os animais podem morrer ao comerem ou ficarem presos 

nesse material. Cerca de 80% do lixo nos oceanos são compostos 

de plástico, que demora muito tempo para sumir do ambiente. Por 

isso, prefira garrafas, copos e canudinhos reutilizáveis, e use 

sacolas próprias no mercado. É um ótimo começo! 
  

 



SER CONSCIENTE AO UTILIZAR A ÁGUA 
A água é um bem muito precioso que a natureza nos dá e essencial 

para a sobrevivência de todos os seres vivos. Utilize somente o 

necessário e não polua os rios e nascentes, assim todos terão água 

limpa. 

NÃO CONTRIBUIR COM A CAÇA 
Matar, perseguir, caçar animais silvestres, nativos ou em rota 

migratória é considerado crime. Além de não comer carne de caça, 

também não compre produtos feitos com a pele, dente, pena, etc, 

destes animais, para não financiar os caçadores.  

ECONOMIZAR ENERGIA  
A construção de hidroelétricas causa grandes impactos 

ambientais para a biodiversidade. Quanto mais energia gastarmos, 

mais hidroelétricas serão necessárias para suprir nosso 

consumo. Portanto vamos economizar, galerinha! Não deixe 

aparelhos na tomada quando não estão sendo utilizados e nem a luz 

ligada sem necessidade. 

PREFERIR TRANSPORTES ALTERNATIVOS  
Fale para um adulto deixar, pelo menos um dia da semana, o carro 

em casa. Isso ajuda a diminuir os gases poluentes que são 

liberados no ar, prejudicando a nossa saúde e dos animais. Que tal 

andar de bicicleta!? As caronas também são ótimas escolhas 

quando vamos para um mesmo destino, possibilitando ainda novas 

amizades.  

DIVULGAR E ESTIMULAR OS OUTROS A SEGUIREM ESSAS 

DICAS  
Seja um agente multiplicador, espalhe para todos os amigos e 

familiares essas dicas. Quanto mais gente souber o que fazer para 

ajudar os animais, melhor!  
 

 

Conto com a sua ajuda!  
 



Resolução do caça-palavras 

 


