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Reid, 1997; Tirira S., 1999. Anteaters: Chebez, 
1994, 1996; Cuéllar S. and Noss, 2003; Emmons and 
Feer, 1997; Ergueta S. and Morales, 1996; Gómez, 
2001; Grzimek, 1988; Janzen, 1983; Leite Pitman et 
al., 2003; Linares, 1998; Machado et al., 1998; Mar-
ineros and Gallegos, 1998; Olmos, 1995; Pacheco 
et al., 1995; Redford, 1994; Reid, 1997; Simpson, 
1941; Tirira S., 2001. Armadillos: Anderson, 1997; 
Chebez, 1994, 1996; Cuéllar, 2001; Cuéllar S. and 
Noss, 2003; Diaz and Ojeda, 2000; Eisenberg, 1989; 
Eisenberg and Redford, 1999; Emmons and Feer, 
1997; Ergueta S. and Morales, 1996; Fallabrino and 
Castiñera, 2006; Fonseca et al., 1996; Gómez, 2001; 
Grzimek, 1988; Guiñazú Rawson de Arentsen, 1956; 
Linares, 1998; Machado et al., 1998; Marineros and 
Gallegos, 1998; Olmos, 1995; Parera, 2002; Red-
ford, 1994; Reid, 1997; Simpson, 1941; Superina, 
2000; Tirira S., 2001; Vizcaíno, 1997; Wetzel and  
Mondolfi, 1979.

Appendix III: Indigenous Languages by Country

Argentina: Abipón, Guaraní, Pilagá, Toba, Wichí 
Lhamtés; Bolivia: Ayoreo, Chiquitano, Guaraní; 
Brazil: Guaraní, Tupí; Central America: Chocó, 
Maya; Chile: Araucanian; Colombia: Barí; Costa 
Rica: Boruca, Bribri; Ecuador: Quichua; Hondu-
ras: Garífuna, Pech, Tawahka; Nicaragua: Mískito; 
Panama: Guaymi, Kuna; Paraguay: Ayoreo, Guar-
aní; Peru: Amahuaca, Cashinahua, Machiguenga, 
Sharanahua; Surinam: Saramaccan, Sranan-Tongo, 
Wayana; Venezuela: Barí, Kariña, Makushi, Pemón, 
Warao, Yanomami, Yaruro. Note: some names listed 
here, such as Chocó, Guaraní, and Tupí, more prop-
erly refer to language groups rather than individual 
languages. The online edition of the Ethnologue 
(Gordon, 2005), published by the Sumner Insti-
tute of Linguistics, proved invaluable for checking  
these languages.

FIELD NOTES

Comportamento Potencialmente Reprodutivo 
da Preguiça-comum, Bradypus variegatus 
(Xenarthra, Bradypodidae): Observações de 
Campo

As preguiças (Família Bradypodidae e Megalonychi-
dae) são consideradas animais solitários, cuja intera-
ção social se restringe à associação mãe-filhote que 
ocorre durante os primeiros meses de vida dos infan-

tes (Queiroz, 1995; Chiarello et al., 2004; Lara-Ruiz 
e Chiarello, 2005). Para o gênero Bradypus, relatos de 
outras interações decorrentes de observações na natu-
reza se restringem ao registro de comportamento ago-
nístico entre dois indivíduos adultos (Beebe, 1926) 
e observações de campo de animais compartilhando 
uma mesma árvore durante atividades de alimentação 
e repouso (dados não publicados, P. Lara-Ruiz). 

A presente comunicação relata observações associadas 
ao comportamento reprodutivo de Bradypus variega-
tus, realizadas em uma área de preservação (ca. 350 
hectares) de propriedade da Empresa Aracruz Celu-
lose, localizada no Município de Sooretama no Espí-
rito Santo, Brasil. (Essa área é uma Reserva Legal; Lei 
7.803, de 18 de julho de 1989.) Ressalta-se que relatos 
de comportamento reprodutivo do gênero Bradypus 
na natureza são ausentes na literatura científica.

Em setembro de 2005 foi visto um indivíduo adulto 
com padrão de pelagem característico de macho: a 
porção intraescapular com pelagem alaranjada inter-
rompida por linha mediana irregular enegrecida, 
composta por pêlos de menor comprimento (Beebe, 
1926). O espécime estava atravessando uma das estra-
das internas à área de preservação, deslocando-se da 
margem direita para a esquerda do fragmento (08:20 
hrs). O indivíduo foi capturado para coleta de material 
destinado a análises genéticas e, durante manipulação, 
foi detectada a vocalização de um segundo indivíduo 
em área próxima (08:45 hrs). Com base em experi-
ências anteriores, a vocalização foi reconhecida como 
pertencente a um indivíduo do gênero Bradypus. De 
acordo com observações de espécimes de Bradypus tor-
quatus em semi-cativeiro, fêmeas em período reprodu-
tivo (“cio”) emitem vocalizações que atraem machos 
(comunicação pessoal, V. L. de Oliveira). Conside-
rando que a vocalização ouvida pudesse estar rela-
cionada a um comportamento reprodutivo, o macho 
capturado foi solto (08:55 hrs) e seu deslocamento foi 
monitorado. O espécime se deslocou poucos metros 
para o interior do fragmento, onde permaneceu até 
a detecção de uma segunda vocalização (09:40 hrs), 
depois da qual reiniciou o deslocamento (ca. 10 m em 
linha reta em direção ao local de origem da vocaliza-
ção). Após este deslocamento o espécime permaneceu 
no mesmo local, em comportamento de procura, que 
foi caracterizado pela realização de movimentos repe-
titivos da cabeça e farejamento.

Durante o acompanhamento do macho foi detec-
tado um segundo indivíduo (10:05 hrs), em árvore 
a aproximadamente 10 m do ponto de observação, 
identificada como o local de origem das vocalizações. 
O segundo indivíduo não apresentava coloração ala-
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ranjada no dorso, coincidindo com a descrição das 
fêmeas de Bradypus variegatus (Beebe, 1926; Eisen-
berg e Redford, 1999). Este animal também foi 
acompanhado. Durante o período de observações o 
segundo espécime realizou atividades de deslocamento 
(curtas distâncias, permanecendo na mesma árvore 
ou vizinhas), repouso e alimentação. Ressalta-se que 
a fêmea apresentava porte maior em comparação com 
o macho, coincidindo com o dimorfismo sexual em 
tamanho registrado para o gênero (Lara-Ruiz e Chia-
rello, 2005). No decorrer das quatro horas seguintes 
de monitoramento simultâneo dos dois espécimes, 
não foram observados comportamentos de desloca-
mento, repouso ou alimentação realizadas pelo macho, 
não tendo sido também registrados outros eventos de 
vocalização do espécime considerado fêmea.

No dia seguinte (09:25 hrs), os dois indivíduos foram 
encontrados na mesma área, estando o macho em 
árvore localizada na margem direita da estrada, e a 
fêmea na mesma árvore de registro no dia anterior. Os 
espécimes se encontravam a uma distância de aproxi-

madamente 15 metros em linha reta. No terceiro dia 
de observações (14:30 hrs), os dois indivíduos foram 
detectados compartilhando a mesma árvore durante 
atividades de alimentação (local de registro da fêmea 
no primeiro e segundo dias). Este fato contesta a supo-
sição de que o deslocamento do macho para a margem 
direita da estrada, realizado no dia anterior, pudesse 
indicar seu afastamento da área. Outras observações 
foram obtidas no dia seguinte (12:06 hrs), destacando 
que o macho foi novamente registrado na margem 
direita da estrada, estando a fêmea na mesma árvore 
dos registros anteriores. Os espécimes se encontravam 
a uma distância de aproximadamente 20 metros em 
linha reta.

Semelhanças detectadas no padrão de coloração dorsal 
do macho observado ao longo dos quatro dias (Fig. 1) 
suportam a consideração de que os registros efetua-
dos estão atribuídos a um mesmo indivíduo. Padrões 
individuais de coloração da mancha intraescapular 
para machos adultos de Bradypus variegatus foram 
relatados por Beebe (1926) e Goffart (1971).

FIGURA 1. Padrão de pelagem e coloração da fêmea (A) e macho (B) adultos de Bradypus variegatus, destacando a semelhança no padrão de 
coloração dorsal do macho observado em dias consecutivos (B a D), suportando a consideração de que os registros efetuados estejam relacio-
nados a um mesmo indivíduo.
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Caso seja confirmada a utilização de sinais vocais por 
fêmeas de Bradypus variegatus na atração dos machos, 
conforme observado para Bradypus torquatus em 
semi-cativeiro, as observações descritas acima esta-
riam relacionadas ao comportamento reprodutivo da 
espécie, constituindo o primeiro registro deste com-
portamento na natureza. Neste caso, as observações 
realizadas indicariam que as interações sociais ocorri-
das durante o período de reprodução destes animais 
não são restritas ao momento da cópula, estando 
associadas a um maior período de contato macho-
fêmea durante o qual os animais permanecem na 
mesma área, chegando a compartilhar a arvore de 
repouso e alimentação. As interações observadas 
durante o período relatado indicam que estes animais 
geralmente solitários podem apresentar períodos de 
interações sociais de vários dias de duração. O fato 
é mais relevante ainda considerando que existem 
poucas observações de interações entre indivíduos 
adultos na natureza, sendo que estas normalmente 
são efetuadas em regiões com densidades populacio-
nais excessivamente altas, relacionadas com restrita 
disponibilidade de habitat florestado adequado para 
o uso. 

Paula Lara-Ruiz, Laboratório de Biodiversidade e 
Evolução Molecular, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, e-mail: <lara-
ruiz@ufmg.br>, e Ana Carolina Srbek-Araujo, Rua 
Maria Rita, N. 194, Bairro Ipiranga, Belo Horizonte 
31160-060, Minas Gerais, Brasil.
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Mating Behavior of the Northern Tamandua 
(Tamandua mexicana) in Costa Rica

The mating behavior of several anteater species has 
been documented under zoo conditions (Sanmarco, 
1985; Moeller, 1990; Coleman, 2003), but observa-
tions have yet to be made in the wild. No descrip-
tions have been published on the mating behavior of 
Tamandua mexicana under any conditions, although 
it is the most common anteater in Central America 
(Lubin, 1983). 

Northern tamanduas are medium-sized animals (4–6 
kg) that feed on ants and termites (Montgomery, 
1985a, 1985b); they range from eastern Mexico to 
northwestern Venezuela, Colombia, Ecuador and 
Peru (Wetzel, 1975, 1982, 1985; Fonseca and Aguiar, 
2004). Macdonald (1995) speculated that T. mexicana 
may mate in the fall, but the few reports available sug-
gest that mating is aseasonal (Lubin, 1983). Estrus 
cycles have not been reported for T. mexicana, but its 
close relative T. tetradactyla has estrus cycles lasting 
between 35 and 42 days (Sanmarco, 1987; Hay et 
al., 1994). Silveira (1969) reported that gestation in 
tamanduas is approximately 130–150 days, but data 
from a zoo birth of T. tetradactyla suggests that gesta-
tion could be as short as 85 days (Sanmarco, 1987). 
T. mexicana are solitary but their home ranges, which 
are approximately 25 ha (Montgomery, 1985b), may 
overlap (Lubin et al., 1977).

While hiking on a beach in Corcovado National 
Park, Costa Rica (08°29′N, 83°36′W), at 11:21 hrs 
on 1 February 2005, I witnessed a pair of T. mexi-
cana engaging in mating behavior. Standing at a dis-
tance of five meters, I observed the pair interacting 
for over five minutes, during which two copulations 
occurred. 

As I approached, I noticed one tamandua (later 
assumed to be female) searching for insects on top 
of a fallen log, which protruded onto the beach from 
beneath the shadowed understory of the forest. A 
second tamandua (later assumed to be male) emerged 
from the forest along the top of the same log. When 
the male encountered the female he first smelled her 
rump, and then followed her while she searched for 
insects, pacing back and forth on the log several times. 
As the male followed the female he swatted her rump 
with his forelimbs (Fig. 1a), and on several occasions 
he straddled the female and scrambled over her. 

He then turned to face her, grabbing and holding her 
head for a short time (Fig. 1b), and then scrambled 
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