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Objetivos: 
1. Os alunos explicarão a importância da identificação individual dos animais para pesquisas.
2. Os alunos saberão o que é telemetria e como é utilizada para auxiliar nas pesquisas com animais em campo. 
3. Os alunos utilizarão um etograma para conduzir observações de comportamento.

Conteúdo:  
Estrutura, função e processamento de informações (Evolução Biológica, Unidade e Diversidade. Terra e conexões com o homem).

Idade:
7-11 anos

Materiais:  
• Material complementar sobre História Natural - Guia do Professor
• Papel e canetas ou lápis
• Cronômetro
• Bastante espaço para se mover e se esconder (atividade de rastreamento)
• Vendas, bracelete e vareta (opcional)
• Material para Aula 2 Lição 4: 

 → Folha de Atividade 1 e 2 – Zebra
 → Folha de Atividade 3 e 4 –Tatu-canastra
 → Guia de respostas: folhas de Atividades 1, 2 e 4
 → Folha de Atividade 5: fotos de telemetria em campo
 → Folha de Atividade 6: fotos de telemetria de tatu-canastra
 → Folha de Atividade 7: fotos de telemetria de tamanduá-bandeira
 → Folha de atividade 8: fotos de observações
 → Folha de Atividade 9: etograma
 → Folha de Atividade 10: planilha de dados

Vocabulário: 
Comportamento, Armadilha Fotográfica, Diurno, Etograma, Noturno, Telemetria
  

W Este sinal indica os pontos de consulta para o professor (por exemplo, respostas para as questões apresentadas).

L IÇÃO 4 .  
MÉTODOS DE PESQUISA DE CAMPO
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Atividade 1: Identificando indivíduos
Materiais:
• Guia da Aula 2 Lição 4:

 → Folha de Atividade 1 e 2 - Zebra
 → Folha de Atividade 3 e 4 - Tatu-canastra
 → Guia de respostas: folhas de atividades 1, 2 e 4

Atividade:
1. Quando estão estudando um grupo de animais, os pesquisadores precisam conseguir identificar cada animal individualmente. 

Dessa forma, podem registrar os comportamentos de cada um e entender melhor as interações sociais. Os pesquisadores que 
estudam os tatus-canastra conseguem distinguir cada um através de seu padrão único de escamas, assim como os tigres e 
zebras têm padrões únicos em suas listras e cada ser humano tem sua impressão digital.

2. Para praticar suas habilidades de identificação, peça que os participantes analisem três imagens diferentes de zebras, usando 
as Folhas de Atividade 1 e 2. O primeiro passo é encontrar o padrão de listras que torna cada indivíduo diferente dos outros.

3. Em seguida, olhem a imagem das três zebras juntas. Vocês conseguem dizer qual é qual através do padrão de listras? 

W Nota: Isto pode ser feito em grupo por toda a sala, projetando-se uma imagem grande das três zebras e discutindo qual 
padrão de listras pode ser usado para identificar cada uma.

4. Explique que, assim como cada zebra tem suas listras únicas, cada tatu-canastra também tem seu padrão de escamas. Agora 
mostre aos alunos a foto que identifica o tatu “Guilherme”, na Folha de Atividades 3. Quando olham para as fotos dos quatro 
tatus-canastra, vocês conseguem dizer qual deles é o “Guilherme”, observando o padrão de escamas da cauda?

5. Discuta com a turma como as técnicas de identificação podem ser úteis para pesquisadores em campo e em zoológicos. 
Lembre os alunos que os tatus-canastra são ativos somente durante a noite, por isso, é muito difícil observar seus 
comportamentos. 

W Pesquisadores frequentemente dependem de armadilhas fotográficas para fotografar o tatu-canatra. As câmeras 
são fixadas em árvores e são equipadas com sensores de movimento. Quando um animal passa em frente à câmera, ela o 
fotografa. O uso dessa tecnologia torna muito importante que os cientistas sejam capazes de identificar os animais através  
de fotografias.

L IÇÃO 4 .  
MÉTODOS DE PESQUISA DE CAMPO
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L IÇÃO 4 .  
MÉTODOS DE PESQUISA DE CAMPO

Atividade 2: Rastreando os animais
MateriaIs:
• Espaço amplo para circular
• Vendas
• Bracelete e vareta (opcional)
• Guia para a Aula 2, lição 4:

 → Folha de Atividade 5: fotos de telemetria em campo
 → Folha de Atividades 6: fotos de telemetria de tatu-canastra
 → Folha de Atividade 7: fotos de telemetria de tamanduá-bandeira

Atividade:
1. Telemetria é definida como a identificação e transmissão de dados com uso de fontes remotas, como ondas de rádio. 

Geralmente, equipamentos de telemetria utilizados para rastrear animais são pequenos dispositivos emissores de sinal 
colocados no animal. Quando o sinal é detectado com uso de uma antena e um receptor, um som é emitido. Os pesquisadores 
seguem a intensidade do sinal para encontrar o animal rastreado. Mostre à turma as fotos das Folhas de Atividades 5, 6 e 7, de 
pesquisadores utilizando equipamentos de telemetria e do tatu-canastra e tamanduá-bandeira usando os dispositivos.

2. Nesta atividade, os alunos simularão a tecnologia de telemetria. Escolha dois participantes: um será o “pesquisador” e o outro 
será o “animal”. Vende os olhos do “pesquisador” e peça que o “animal” se esconda o mais longe que puder. O “animal” deve 
ficar parado até que o “pesquisador” o encontre. (Opcional: o “animal” pode usar um dispositivo de telemetria, por exemplo, 
um bracelete e o “pesquisador” pode levar uma vareta para representar a antena receptora.) O “pesquisador” atuará como ante-
na e receptor. Ele emitirá um sinal de busca dizendo “Tatu”. O “animal” atuará como o dispositivo de telemetria e enviará uma 
resposta, indicando sua localização, dizendo “Bip” (som que os receptores de telemetria fazem). Cada vez que o “pesquisador” 
disser “Tatu”, o “animal” responde com um “Bip”. Continuam até que o “pesquisador” encontre o “animal”. 
Dicas: 

W O exemplo mais realista de telemetria envolve obstáculos entre o pesquisador e o animal, pois raramente se encontra o 
objeto de estudo andando em linha reta. Certifique-se de que os obstáculos em sua sala sejam seguros. Você pode incluir 
a participação do restante da turma pedindo que avisem o “pesquisador” cada vez que ele se aproximar de um obstáculo, 
evitando que ele se choque com eles. 

W Você pode querer realizar este jogo várias vezes para permitir que vários alunos tenham a oportunidade de ser 
“pesquisador” e “animal’.

3. Reúna novamente os alunos e discuta os resultados do jogo. Peça para imaginarem quais outros desafios os pesquisadores 
podem enfrentar? As respostas dos alunos podem incluir: 
W Os animais podem estar muito longe. Se estiverem fora do alcance do receptor, a antena pode não ser capaz de localizar o sinal. 

W O tatu-canastra vive em buracos bem fundos. Se o sinal não for forte o suficiente, a antena pode não localizar o animal. 

W O dispositivo usado pelo animal tem uma bateria que, uma hora ou outra, se esgota. Se a bateria acabar, o receptor não 
poderá localizar o animal. 

W Os animais podem estar em lugares muito difíceis de se encontrar. Alguns tatus já atravessaram rios, tornando muito com-
plicado para os pesquisadores encontrá-los. É preciso usar barcos e até nadar para seguir os tatus!
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Atividade 3: Observações de comportamento
Materiais:
• Caneta ou lapis
• Cronômetro
• Guia da Aula 2 Lição 4

 → Folha de atividade 8: fotos de observações
 → Folha de Atividade 9: etograma
 → Folha de Atividade 10: planilha de dados

Atividade:
1. Pesquisadores passam muitas horas observando e documentando os comportamentos dos animais para poderem entender 

melhor a espécie. Mostre aos alunos as fotos de pesquisadores observando os animais (Folha de Atividade 8).
2. Explique que, geralmente, os pesquisadores usam uma tabela chamada etograma para documentar os comportamentos 

e ações desempenhadas por um animal. Etogramas é uma maneira de coletar informações sobre o comportamento de um 
animal de forma organizada. Cada comportamento tem uma definição específica e pode estar incluído em um grupo de 
comportamentos, por exemplo, locomoção inclui andar e correr.

3. Nesta atividade, os alunos aprenderão sobre etogramas e criarão os seus próprios. A atividade pode ser feita em um ou dois 
passos. Para crianças menores ou um tempo mais curto, utilize o etograma fornecido na Folha de Atividade 9 e vá direto ao 
item 5. Para crianças maiores ou um tempo mais longo, peça que criem seus etogramas e comece com o item 4.

4. Criando um etograma:
a. Escolha uma pessoa ou animal para observar. Com toda a turma, discuta quais comportamentos pode-se esperar ver do 

sujeito escolhido para observação (animais ou pessoas; indivíduo ou grupo).
b. Algumas ações podem ser incluídas em grupos ou categorias específicas, como repouso, movimento, vocalização, 

interação com outros?
c. Defina cada ação. (Exemplo: andar= mover-se um ritmo normal. Correr = mover-se mais rapidamente do  ritmo normal).
d. Trabalhe com toda a turma para criar o etograma. Certifique-se de usar categorias como comer/beber, repouso, 

movimento, autolimpeza, interação com outros, vocalização, entre outros. Lembre-se de que as definições dadas a cada 
ação devem ser facilmente compreendidas por qualquer pessoa que ler o etograma.

5. Usando um etograma para observações:
a. Cada aluno deve ter um etograma e uma cópia da Folha de Atividade 10 para coleta de dados.
b. Peça que os alunos observem um animal ou grupo de animais ou então uma pessoa ou grupo de pessoas por 2 minutos. 

(Se você não puder visitar um zoológico, é possível dividir a turma em dois grupos e pedir que um grupo observe o outro. 
Se vocês estiverem observando um grupo de animais, registrem apenas os comportamentos observados para um ou dois 
deles, para evitar complicar demais a atividade.)

c. Divida o tempo de observação em intervalos de 30 segundos para facilitar a tarefa. Durante os dois minutos de 
observação, peça que os alunos marquem os comportamentos que estão vendo no quadro correspondente da planilha de 
dados a cada 30 segundos (use o cronômetro e ajude os alunos a saber quando fazer a próxima anotação utilizando um 
comando verbal, dizendo “tempo”, por exemplo).

L IÇÃO 4 .  
MÉTODOS DE PESQUISA DE CAMPO
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L IÇÃO 4 .  
RESEARCH METHODS FROM THE F IELD

Atividade 3: Behavioral Observations (continuado) 

6. Discuta os resultados com a turma: O que estas observações lhes dizem sobre o animal ou a pessoa? Como eles se 
movem? Como se alimentam? Ficam acordados durante o dia ou a noite (diurnos vs. noturnos)? Como passam a 
maior parte do tempo? Será que os comportamentos mudariam em horários diferentes do dia? (Animais diurnos 
não seriam ativos à noite, mas podem estar mais ativos durante a manhã e tarde do que ao meio-dia.) Os resultados 
seriam diferentes se fossem feitas observações por mais tempo? (Se houver tempo suficiente, peça que os participantes 
observem os sujeitos por mais cinco minutos e comparem os resultados com o primeiro etograma.)

 

Atividade Adicional:
Peça que os alunos criem uma linha do tempo ilustrada com as anotações de seus etogramas e apresentem à turma. Eles 
também podem levar esta atividade para casa e criar seu próprio etograma usando o exemplo feito em sala para observar 
um animal de estimação ou um animal nativo em seu quintal ou um parque local. Use os mesmos parâmetros da observação 
anterior: um período de dois minutos dividido em intervalos de 30 segundos para anotar os dados. Peça que os alunos 
apresentem suas observações à turma. Eles aprenderam algo sobre seu pet ou outro animal?

SEJA UM EMBAIXADOR DOS TATUS!

Aprenda mais sobre os tatu-canastra e conte e seus amigos!

Aprenda mais sobre o tatu-canastra visitando o site do Projeto Tatu-canastra Pantanal (http://www.vivatatu.com.br). Esta 
página tem informações sobre o tatu-canastra, materiais para professores e atividades divertidas para crianças. Conte para 
seus amigos e sua família! A maioria das pessoas nem sabe que o tatu-canastra existe. Fale a todos sobre esta incrível espécie 
para que saibam como é importante protegê-la. Você pode também incluir o tatu-canastra em um trabalho de escolar ou 
projeto de ciências.



Fria	   Raven	   Zorra	  

Zebras	  

Você	  consegue	  encontar	  marcas	  que	  dis7nguem	  uma	  zebra	  da	  outra?	  
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Fria	   Raven	   Zorra	  

Zebra	  

Linhas	  brancas	  grossas	  sob	  
	  as	  orelhas.	  Linha	  preta	  fina	  na	  
testa.	  Muito	  branco	  na	  face	  

Saliências	  nas	  linhas	  negras	  da	  
	  testa.	  O	  negro	  no	  nariz	  é	  em	  linha	  
reta.	  Sem	  forma	  de	  	  “V”.	  Linhas	  
negras	  grossas.	  

Linhas	  negras	  se	  juntam	  	  
na	  testa	  

Chave	  de	  resposta	  –	  Folha	  de	  AHvidades	  1	  

Você	  consegue	  encontar	  marcas	  que	  disHnguem	  uma	  zebra	  da	  outra?	  



Você	  consegue	  iden7ficar	  qual	  é	  cada	  zebra?	  
Folha	  de	  A7vidades	  2	  



Zorra	  

Raven	  
Fria	  

Chave	  de	  resposta	  –	  Folha	  de	  AHvidades	  2	  

Você	  consegue	  idenHficar	  qual	  é	  cada	  zebra?	  



Os	  tatus-‐canastra	  são	  iden0ficados	  pelas	  placas	  escuras	  na	  cauda	  	  
Sabemos	  que	  este	  tatu	  é	  o	  “Guilherme”	  porque	  ele	  tem	  seis	  placas	  escuras	  na	  base	  da	  cauda	  

Folha	  de	  A7vidades	  3	  



Olhe	  para	  as	  placas	  escuras	  na	  cauda	  de	  cada	  
	  animal.	  
	  
Você	  consegue	  iden7ficar	  qual	  tatu-‐canastra	  é	  	  
o	  “Guilherme”?	  

Folha	  de	  A7vidades	  4	  



“Guilherme”	  

“Guilherme”	  

Chave	  de	  resposta	  –	  Folha	  de	  AHvidades	  4	  
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Definições	  do	  Etograma:	  

Utilize	  as	  descrições	  de	  cada	  comportamento	  para	  documentar	  os	  comportamentos	  que	  você	  observar	  

Categoria	  	  

De	  	  

Comportamento	  

Comportamento	   Código	   Descrição	  do	  Comportamento	  

Solitário	   Se	  cuidando,	  se	  
limpando	  

GS	   O	  animal	  é	  observado	  lavando	  sua	  própria	  pele	  ou	  pelo	  usando	  a	  
língua	  ou	  as	  pernas	  dianteiras	  	  

	  	   Dormir	   S	   O	  animal	  assume	  a	  posição	  de	  dormir,	  fica	  no	  lugar	  e	  não	  é	  
facilmente	  acordado	  

	  	   Descansar	   R	   O	  animal	  fica	  em	  um	  lugar,	  mas	  responde	  a	  mudanças	  no	  
ambiente	  

	  	   Locomover	   L	   O	  animal	  se	  move	  de	  um	  lugar	  para	  outro	  

Relacionado	  

à	  comida	  

Comer	   E	   O	  animal	  coloca	  itens	  alimentares	  na	  boca	  

	  	   Procura	  por	  
alimento	  

LF	   O	  animal	  procura	  alimento	  no	  ambiente	  

	  	   Beber	   D	   O	  animal	  consome	  água	  ou	  outros	  líquidos	  

Social	   Cuidando	  de	  
outros	  

GO	   O	  animal	  participa	  da	  lavação	  ou	  arrumação	  da	  pele	  ou	  pelo	  	  de	  
outro	  animal	  	  

	  	   Brincar	   P	   Interações	  do	  animal	  com	  outros,	  que	  pode	  envolver	  locomoção,	  
escalada,	  manipulação	  de	  objetos	  ou	  outras	  atividades	  que	  
mostrem	  uma	  relação	  entre	  dois	  ou	  mais	  animais	  interativos	  

	  

Agressivo	   Briga	   F	   Animal	  entra	  em	  conflito	  físico	  com	  outro	  indivíduo	  no	  mesmo	  
ambiente.	  

	  	   Roubar	  	  

comida	  

SF	   O	  animal	  se	  aproxima	  de	  outro	  animal	  que	  tenha	  colocado	  comida	  
no	  ambiente	  e,	  por	  força	  ou	  distração,	  remove	  aquele	  item	  
alimentar	  do	  outro	  animal	  
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Coleta	  de	  dados	  de	  etograma:	  

Documente	  os	  comportamentos	  dos	  animais	  ao	  observá-‐los	  por	  intervalos	  de	  30	  segundos	  em	  um	  
tempo	  de	  observação	  de	  2	  minutos.	  Utilize	  a	  lista	  de	  definições	  de	  etograma.	  Para	  uma	  melhor	  
realização	  do	  método,	  é	  melhor	  limitar	  sua	  observação	  a	  dois	  animais,	  mas	  se	  desejar	  pode	  acrescentar	  
mais.	  

	  
Indivíduos	  

	  
0-‐30	  segundos	  

	  
30	  segundos	  
-‐1	  minuto	  

	  
1	  minuto	  

-‐1.5	  minutos	  

	  
1.5	  minutos	  
-‐2	  minutos	  

	  
Animal	  #1	  

	   	   	   	  

	  
Animal	  #2	  
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