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Introdução

O tamanduá-bandeira, Myrmecophaga tridactyla 
(Linnaeus 1758) é o maior tamanduá existente no 
mundo [1]. Sua distribuição geográfica é ampla em 
campos e cerrados da América Central e do Sul. No 
Brasil é encontrado no cerrado estando ativo durante 
todo o dia e noite dependendo da temperatura [2]. É 
altamente especializado, subsistindo com uma dieta de 
formigas, cupins e larvas, apresentando crânio 
alongado e ausência de dentes, relacionados à ingestão 
de presas de tamanho reduzido [3]. Não apresenta 
dismorfismo sexual e possui hábitos solitários, à 
exceção do período de acasalamento e do cuidado 
parental pela fêmea [4]. Machos atingem a maturidade 
sexual entre 14 e 22 meses de idade, enquanto as 
fêmeas aos 24 meses. O número de crias é de apenas 
um filhote por gestação, que dura 190 dias [5]. A 
espécie encontra-se extinta em muitos locais de sua 
distribuição original, estando muitas populações 
restritas a Parques e outros tipos de Unidades de 
Conservação [1]. Fatores intrínsecos ao animal 
parecem intensificar sua vulnerabilidade à extinção, 
como movimentos lentos, hábito solitário, gestação 
longa com produção de um único filhote e um longo 
intervalo entre as gestações [4]. Por isso, os Zoológicos 
e as Unidades de Conservação (UCs) são ferramentas 
importantes usadas na conservação de populações 
desses animais. As pesquisas realizadas nos zoológicos 
muitas vezes são desenvolvidas em forma de parceria 
com universidades e institutos de pesquisa, 
possibilitando também o desenvolvimento de 
tecnologia aplicada ao bem-estar dos animais cativos. 
Os Zoológicos merecem destaque nos planos de 
manejo e conservação de espécies ameaçadas de 
extinção, através de programas de reprodução e 
translocação e reintrodução, com indivíduos originados 
de coleções e acervos ex situ [6]. Em algumas UC, as 
atividades de uso público como as recreativas, 
educativas e de lazer são permitidas com a finalidade 
de promover a interpretação do meio ambiente, 

tornando-se uma diretriz potencial para conservação 
dos recursos naturais [7].

O presente trabalho objetivou analisar os padrões 
comportamentais dos três tamanduás-bandeira
mantidos em cativeiro no Parque Estadual Dois Irmãos 
(PEDI).

Material e métodos

A. Área de Estudo

Os animais observados encontram-se em um recinto 
no PEDI, localizado na região Metropolitana do Estado 
de Pernambuco. O referido recinto apresenta formato 
octogonal, com cada lado medindo 9 m (Figura 1). O 
recinto apresenta quatro de suas paredes semicobertas 
com vegetação, que diminuem a visão dos 
observadores sobre o animal, enquanto que as outras 
quatro paredes se encontram descobertas, tornando 
possível a observação direta através das grades que 
delimitam o recinto. Essas grades se encontram sobre 
uma parede de 60 cm de altura.

Dois alojamentos (A) se encontram nas laterais 
cobertas da grade, a uma distância média de 70 cm da 
parede permitindo, inclusive, o deslocamento do 
animal por esse corredor formado. O primeiro deles 
(A1) apresenta cerca de 2 m e o outro (A2), colateral, 
apresenta cerca de 2,5 m. Não existe comunicação 
entre A1 e A2. Dois comedouros, com formato de 
formigueiro, estão posicionados na área central do 
terreno, distantes cerca de 4m um do outro, e 
apresentam duas aberturas por onde os animais 
colocam seus focinhos para retirarem o alimento ali 
inserido. O comedouro mais próximo aos alojamentos 
foi chamado de “cupinzeiro 1” e o outro de “cupinzeiro 
2”. 

B. Individualização dos animais

O recinto é ocupado por três espécimes: a mãe e seus dois 
filhotes, individualizados de acordo com os seguintes 
critérios:



Mãe (Emo) - o maior de todos os espécimes. Apresenta a 
pelagem da porção anterior da cauda, próxima à sua origem, 
dobrada sobre si mesma, para o lado esquerdo do corpo.
Filhote 1 (Pu) - um dos filhotes. Apresenta, na articulação 
carpal de ambos os membros, uma “pulseira natural” 
completa, formada pelos pêlos escuros da região.

Filhote 2 (Sempu) - outro dos filhotes. As “pulseiras” 
de pêlos em um dos membros são ausentes e no outro, 
incompleta.

Foi utilizado o método ad libitum para a confecção 
do etograma (Tabela 1) e o método Animal Focal 
durante os cinco dias de observação para a coleta dos 
dados comportamentais. O método Animal Focal teve 
duração de cinco minutos, dos quais três minutos foram 
de observação do animal e dois minutos de descanso. 
Os animais foram observados semanalmente, por um 
período de duas horas por semana, totalizando um 
esforço amostral de 10 horas, com 180 minutos de 
observação direta.

Resultados

A. Período de observação e duração dos 
comportamentos dentro do grupo

Os tamanduás apresentaram durante a maior parte do 
tempo comportamentos relacionados ao uso da área, 
seguido por aqueles relacionados à alimentação (X2= 
109,02; p < 0,01). Dentre os cinco dias de observação, 
o dia 05/05/2008 foi o que os animais apresentaram 
maior atividade (X2 = 10,47; p < 0,03), mas essa 
diferença não pôde ser correlacionada com nenhum 
parâmetro biótico ou abiótico devido à ausência de tais 
dados.

B. Utilização da área do recinto

O comportamento de maior duração foi andar na 
trilha (AT) (X2 = 103,92; p < 0,01), que foi observado 
por um total de 58 minutos e 47 segundos.

C. Alimentação

Esse tipo de comportamento ocupou cerca de 30,4 % 
do tempo do animal. Comer no comedouro 1 (COMC1) 
foi o segundo comportamento mais apresentado pelos 
animais (X2 = 103,92; p < 0,01), com duração de 36min 
e 36s. Isso pode estar relacionado ao fato de a 
colocação do alimento ter-se dado, sempre, durante o 
período de observação. Assim, apesar de não terem 
interagido diretamente com o funcionário responsável 
pela colocação do alimento, os animais, geralmente 
dirigiam-se ao comedouro para alimentação. 

D. Interação entre indivíduos

A interação entre indivíduos tomou cerca de 1,26 % 
do tempo gasto pelos animais. 

E. Interação com o ambiente

Interação com o ambiente do recinto tomaram cerca de
5,32 % do tempo gasto pelos animais durante o período 
de observação. Além desse tempo ter sido pequeno, as 
atividades realizadas pelos animais estiveram 
relacionadas à sua alimentação. Foi observado 
principalmente, o cavar (CAV) que era normalmente 

seguido do forragear parado no solo (FPS) ou do 
comer (COM); e o manipular objeto (MO), que 
normalmente era associado a alguma fonte de insetos, 
talvez pelo fato de os objetos se assemelharem a 
cupinzeiros. A origem dos objetos é desconhecida; 
provavelmente eram deixados no ambiente pelos 
tratadores ou caíam de alguma árvore, mas, 
seguramente, não era parte constituinte do recinto.

F. Outros comportamentos

Comportamentos exibidos pelo animal sem a 
interação com o ambiente ou outro indivíduo, foram 
realizados em 0,90% do tempo. O pequeno tempo era 
esperado, uma vez que comportamentos como coçar ou 
cheirar a própria genitália, em condições de saúde 
(não estar doente) não tomam muito tempo do animal. 
Como isso, podemos concluir que os animais devem 
estar saudáveis, sem infecções por ectoparasitos (ver 
mais adiante).

Discussão

4.1.1. Utilização da área do recinto

Medri & Mourão [8], identificaram uma área de 5,7 
km2 para machos e de 8,2 km2 para as fêmeas em 
ambiente natural, enquanto Shaw et al. [9] as 
identificou como de 2,74 km2 para os machos e 3,67 
km2 para as fêmeas. De qualquer modo, mesmo 
diferentes as áreas, os dados apresentados pelos autores 
nos leva a acreditar que o fato dos tamanduás terem 
passado quase 20% do total de tempo dedicado à 
observação andando ao redor de sua área de contenção 
deve indicar um padrão estereotipado, refletindo a 
pequena área em que estão acondicionados. Young et 
al. [10] reportam a habilidade de escalada em 
tamanduás-bandeira, tanto em ambiente natural, quanto 
em cativeiro. Assim, além da pequena área, a pobreza 
ambiental pode estar relacionada a esse comportamento 
estereotipado apresentado pelos animais.

4.1.2. Alimentação

Apesar da grande utilização dos comedouros, o 
forrageio foi muito praticado pelos tamanduás, em 
diferentes substratos, mas com predominância da trilha. 
O comportamento visualizado nos tamanduás pode 
sinalizar alguma falha na dieta, devido à necessidade 
que os animais apresentaram em se alimentar dos 
insetos encontrados pelo caminho e nas paredes do 
recinto. Também pode ser devido à alta especificidade 
alimentar desses animais em ingerir formigas, cupins e 
larvas quando estão livres na natureza.

D. Interação entre indivíduos

A baixa quantidade de exibição desse tipo de 
comportamento era esperada devido ao hábito solitário 
da espécie, à exceção do cuidado parental da fêmea 
com a prole e do período de acasalamento [4].

E. Interação com o ambiente

Os dados obtidos vêm a reforçar a supracitada 
pobreza do ambiente para esses animais. A descrição 
desse tipo de manipulação não foi encontrada em 



nenhuma das referências utilizadas neste relatório, o 
que pode indicar ser algo não muito comum dos 
animais em vida livre. Sua baixa freqüência dentre os 
comportamentos associados ao ambiente tende a 
corroborar a raridade do fenômeno.

F. Outros comportamentos

O pequeno para esse tipo de comportamento era 
esperado, uma vez que comportamentos como coçar ou 
cheirar a própria genitália, em condições de saúde 
(não estar doente) não tomam muito tempo do animal. 
Como isso, podemos concluir que os animais devem 
estar saudáveis, sem infecções por ectoparasitos.
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Tabela 1. Etograma para Myrmecophaga tridactyla criada em cativeiro no Parque Estadual Dois Irmãos.

Comportamento Símbolo Descrição

Afastar o outro AF
Afastar o outro tamanduá com uma das patas anteriores para evitar qualquer 
interação.

Andar na trilha/mato AT/M
Deslocar-se sobre as quatro patas pelas trilhas (T) ou nas áreas com cobertura de 
gramíneas (G) que estão no recinto (caminhos estreitos com ausência de 
gramíneas).

Andar bípede BP Deslocar-se sobre as patas posteriores.

Cavar CAV Cavar o substrato com as patas anteriores.

Cheirar +/- CH+/- Cheirar (+) ou ser cheirado (-) por outro tamanduá.

Cheirar a genitália CHGT Cheirar a própria genitália.

Coçar COÇ Coçar o próprio pêlo com as patas anteriores.

Comer no chão COM Comer em qualquer área do recinto que não seja nos comedouros 1 e 2.

Comer no comedouro 1/2 COMC1/2 Direcionar o focinho para dentro do comedouro 1 ou 2 e dali retirar o alimento.

Correr COR Galopar.

Derrubar o outro/ser derrubado Der+/-
Derrubar (+) ou ser derrubado (-) por outro tamanduá. Ocasião em que ambos 
usarão o focinho e as patas anteriores no contato.

Erguer-se EPPO Erguer-se sobre as patas posteriores.

Ficar na casa FK
Sabe-se que o tamanduá está dentro de um dos alojamentos, embora não seja 
possível visualizá-lo. 

Ficar andando na casa 1/2 FK1/2A Andar de um lado para o outro dentro do alojamento 1 ou 2.

Ficar parado na casa 1/2 FK1/2P Ficar parado (em pé ou deitado) dentro do alojamento 1 ou 2.

Fora de visão FV
Quando não for possível identificar o local exato em que está o tamanduá ou 
quando ele estiver por trás dos alojamentos.

Forragear andando FA Deslocar-se olhando atentamente para o substrato.

Forragear parado FP(S/PAR/PLAN)
Examinar o substrato minuciosamente com o rosto no solo (S), parede (PAR) ou 
planta (PLAN).

Interação I
Ocasião em que os tamanduás se aproximam e interagem um com o outro através 
de toques e brincadeiras aparentes.

Lamber-se SLAMBE Lamber alguma parte do seu próprio corpo.

Olhar o ambiente OA Olhar o recinto com a cabeça arqueada. 

Manipular objeto MO Pegar qualquer objeto com as patas anteriores e manipulá-lo.

Sentar SENT Sentar-se em qualquer área do recinto.

Tentar derrubar o outro / sofrer a 
tentativa

Tender+/-
Tentar derrubar o outro tamanduá com as patas anteriores, se erguendo sobre as 
posteriores (+) ou sofrer a tentativa de ser derrubado por outro (-)




