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tamanduá-bandEira
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) 

(Giant anteater)

Nomes comuns: tamanduá, papa-formigas, tamanuá, cumbiri, 
cupiguara, tamanduá-açu, tamanduá-cavalo, iurumi, jurumirim, 
tamanduatê.

Mamífero da ordem Xenarthra, família Myrmecophagidae.
Distribuição: todo o Brasil.
Morfologia e características gerais: corpo e cabeça medem entre  

1 a 1,2 metro e a cauda mede de 65 a 90 centímetros. Pesam entre 18 
a 39 kg. Coloração marrom-acinzentada, com listas diagonais pretas 
e brancas. Focinho cilíndrico. Possuem língua comprida (aproxima-
damente 60 centímetros), bem desenvolvida, que ajuda na alimen-
tação. Não têm dentes. São ativos durante o dia e à noite. Gestação 
de 190 dias de apenas um filhote, que pesa entre 1 a 2 kg ao nascer, 
abre os olhos com seis dias de vida e mama até dois meses e meio. O 
filhote é carregado nas costas da mãe até quase um ano.

Hábitat: florestas úmidas, áreas remanescentes de cerrado, pân-
tanos, campos e pastagens.

Dieta: são frugívoros e insetívoros (formigas, térmitas e larvas de 
besouros).
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Creche de tamanduás

Os tamanduás filhotes andam de carona nas costas de suas mães 
até 1 ano de idade, quando estão prontos para viver sozinhos. São 
bichos importantes na natureza, pois controlam a quantidade de 
formigas e cupins. Hoje em dia, com o desmatamento, queimadas e 
a destruição de seus hábitats, acontecem muitos casos de atropela-
mentos e os filhotes órfãos acabam indo para os zoológicos. Para 
cuidar deles, são criadas verdadeiras creches e, para ajudar na ali-
mentação, eles recebem uma mistura de insetos, frutas e iogurte. 
Vamos cantar uma música para conhecer o tamanduá-bandeira?

Que Bicho É Esse?

(do musical Urubububu, de Elizabeth Woolley)

Que bicho é esse
Que é primo do bicho-preguiça
E daquele outro
Que mora no buraco
Tatu!
É solitário
E ele nasceu no cerrado
Tem a cauda grande
Em forma de bandeira
Um focinho longo, snif
Pra comer formigas
Nham nham
Que bicho é esse?
Ele é primo do bicho-preguiça
E do tatu
Tatu
Alguém já adivinhou
que bicho é esse?
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Ta tama tamanduá-bandeira
Ta tama tamanduá-bandeira.
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