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RESUMO 

Este trabalho compara padrões comportamentais entre Ramphastos vitellinus ariel e  

Ramphastos dicolorus, cativos no Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de 

Santos, litoral do estado de São Paulo. A partir do método ad-libitum, realizaram-se 

20 horas de observação para a qualificação dos comportamentos e serão realizadas 

mais 40 horas, no método animal focal, para a quantificação dos mesmos e 

comparação entre as espécies. Foram elaborados etogramas representando as 

condutas detectadas, agrupadas nas categorias de manutenção, locomoção, 

alimentação, exploratório, não visível e comunicação.  
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INTRODUÇÃO  

Etogramas são representações tabulares da qualificação e quantificação dos 

comportamentos exibidos por uma espécie (DEL-CLARO, 2004). A etologia enfatiza 

a importância de fatores primários que afetam o comportamento (HICKMAN, 2009). 

Os indivíduos da família Ramphastidae são arborícolas, restritas ao 

neotrópico, ocorrendo desde o México até a Argentina. (SICK, 1997).  A espécie 

Ramphastos vitellinus ariel (tucano-de-bico-preto) é comum na copa de florestas 

úmidas, tanto em seu interior quanto nas bordas e em capoeiras altas (ACCIOLY, 

2000).  O tucano-de-bico-verde, Ramphastos dicolorus habita a copa de florestas 

altas, principalmente em áreas montanhosas da Mata Atlântica, em seu interior e nas 

bordas. Vive em grupos pequenos, de cerca de seis indivíduos (ACCIOLY, 2000). 

O estudo de comportamento animal é de grande importância para parques 

zoológicos, em razão de favorecer a melhor forma de abordar os questionamentos 

envolvendo o bem estar animal e viabilizar ambientes mais adequados voltados aos 

indivíduos. 

 

OBJETIVOS 

Elaborar os etogramas de Ramphastos dicolorus e Ramphastos vitellinus ariel 

em cativeiro e comparar o comportamento das duas espécies. 

 



METODOLOGIA 

No período de março a junho de 2014, foram realizadas observações do 

comportamento dos tucanos. O processo de observação foi dividido em duas etapas: 

observação preliminar, onde foi utilizado o método ad libitum (DEL-CLARO, 2004) 

para confecção do etograma, totalizando 20 horas de observação e a quantificação 

dos comportamentos através do método animal focal durante 40h. As sessões da 

segunda etapa ainda estão em andamento, sendo realizadas entre 8h e 18h, com 

intervalos de três minutos e duração de 1h. A comparação será feita por meio de 

cálculo estatístico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O presente trabalho é realizado no Parque Zoobotânico Orquidário Municipal 

de Santos (23°57'56"S 46°20'59"W), um zoológico no litoral do estado de São Paulo.  

Os dois indivíduos foram observados nos respectivos recintos de exposição, sendo 

apenas um exemplar de cada espécie. Os recintos ocupam a mesma área, 

separados por parede de tela e vão, sendo expostos as mesmas condições 

ambientais e de visitação, tornando o ambiente externo mais uniforme para a 

comparação dos dados obtidos.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

No presente trabalho foram identificadas trinta e uma condutas, agrupadas em 

seis categorias: Manutenção, Locomoção, Exploratório, Não visível, Alimentação e 

Comunicação, sendo estas para as duas espécies em estudo (Tabela 1). 

A próxima etapa da pesquisa será realizada para quantificar e comparar, 

utilizando-se método estatístico, a frequência dos repertórios comportamentais entre 

as duas espécies. 

 

 

 

 

 



              Tabela 1 – Etograma. 

CATEGORIA ATO CONDUTA

Manutenção Limpar-se  Limpar as penas das asas

Limpar as penas da cauda

Limpar as penas da região do dorso

Limpar as penas das pernas

Limpar as penas do ventre

Limpar as penas do peito

Limpar entre os dedos

Limpar as penas da região da garganta

Sacudir a plumagem

Tomar banho

Descansar Espreguiçar-se

Repousar 

Bocejar

Coçar-se Coçar o bico

Coçar a cabeça

Coçar a região perioftálmica

Locomoção Deslocar-se  Voar

Deslocar-se para frente

Deslocar-se lateralmente

Saltar

Exploratório Explorar Forragear

Explorar toco de árvore

Explorar o Poleiro

Explorar a Tela

Alerta

Não vísivel Fora de visão

Alimentação Nutrir-se Beber água

Comer

Regurgitar

Defecar

Comunicação Vocalizar Emitir som  
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