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Introdução
Chamamos de comportamento aquilo que 

percebemos das reações de um indivíduo ao ambiente 
que o cerca e que são, por sua vez, influenciadas por 
fatores internos variáveis. O estudo do comportamento, 
às vezes chamado de etologia ou ecologia 
comportamental ou sociobiologia, é um assunto 
popular e brilhante. Começa com observações dos 
movimentos, postura e outros aspectos de um animal. 
O primeiro objetivo no estudo do comportamento de 
um determinado animal é registrar minuciosamente seu 
comportamento, correlacionando-o com estímulos que 
evocam seus diferentes componentes.[1,2]

O Parque Dois Irmãos abrange uma área de 387,4 
hectares, incluindo os açudes do Prata, do Meio e o de 
Dois Irmãos, além de 14 hectares do Horto 
Zoobotânico de Dois Irmãos. Em 29 de dezembro de 
1998, o Governo do Estado homologou a Lei nº. 
11.622, transformando a Reserva Ecológica de Dois 
Irmãos em Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI). 
Atualmente possui cerca de 850 animais entre aves, 
répteis e mamíferos distribuídos em mais de 120 
espécies. [3]

O Pelecanus onocrotalus tem por nome popular 
Pelicano-branco ou Great White Pelican, pertence à 
Ordem Pelecaniforme, à Família Pelecanidae e ao 
Gênero Pelecanus.

Possuem distribuição geográfica desde a Europa 
Oriental (Delta do danúbio)  até a Mongólia Ocidental. 
Migra no inverno para o nordeste da África e Iraque até 
o norte da Índia. São amplamente distribuídos na 
África e sua população residente não parece enfrentar 
nenhuma ameaça iminente. Na Europa, porém, a caça e 
modificações importantes de seu habitat fizeram com
que a espécie fosse considerada ameaçada no século 
passado. [4,5]

São brancos, suas asas tem penas pretas, bico grande 
amarelo e azul com a ponta vermelha, e a bolsa e as 
patas amarelas. Os machos tem cerca de 175 cm, 
pesam entre 9 e 15 Kg e tem de 34,7 a 47,1 cm de 
comprimento de bico. As fêmeas tem cerca de 148 cm, 
pesam de 5 a 9 Kg e possuem bico de 28,9 a 40,0 cm 
de comprimento. A envergadura media é de 293 cm.

A reprodução ocorre durante a primavera em zonas 
temperadas da Europa e durante todo o ano na África. 
Esta espécie se reproduz como vive, em uma grande 
colônia próximo a água. A maturidade sexual é 
atingida com 3 a 4 anos de idade e a formação dos 

pares, escolha do local e construção do ninho ocorre 
rapidamente, entre algumas horas ou não mais que uma 
semana. Seus ninhos são normalmente compostos por 
pilhas de junco e galhos, e neles põem, geralmente, de 
1 a 3 ovos. A incubação dos ovos ocorre entre 29-36 
dias e o empenamento entre 65-75 dias.

Seus hábitos alimentares são compostos 
primariamente por peixes, na Europa preferem carpa e 
na África preferem ciclídeos. [4]

O presente trabalho tem como objetivo estudar o 
comportamento de dois espécimes residentes no PEDI 
desde o final de 2007, durante período de adaptação ao 
novo ambiente, analisar o repertório comportamental 
tendo sempre em mente o fato de que as condições 
restritas podem alterar o comportamento natural dos 
animais, e assim gerar dados para o desenvolvimento 
de estratégias que auxiliem na identificação dessas 
alterações e no manejo adequado para o bem-estar dos 
animais.

Material e métodos
O estudo foi realizado entre os meses de abril e 

junho de 2008, e utilizou dois métodos: Ad Libitum e 
Animal Focal.

Os dois animais vivem no PEDI, haviam recém-
chegado do Zoológico de Americana/SP em setembro 
de 2007, e estavam  em fase de adaptação ao novo 
ambiente. Foram identificados como “Afonso”, que era 
mais escuro com uma tonalidade marrom e a ponta do 
bico mais clara (Figura 1), e “Francisca” que era 
identificada por ser mais clara e com a ponta do bico 
mais vermelho. (Figura 2) O dimorfismo da espécie se 
dá apenas pelo maior tamanho do macho e o zoológico 
desconhecia o sexo dos animais.

Para confecção dos padrões comportamentais foi 
utilizada a técnica de observação chamada de Ad 
Libitum, método o qual se observa continuamente o 
animal e se registra todo novo comportamento, 
formando assim uma lista de comportamentos mais 
utilizados, e códigos para estes. 

Foi feito o Ad Libitum durante duas horas, e foram 
observados 37 comportamentos durante esse período. 
Após a produção dos padrões, foi aplicada a técnica de 
observação chamada Animal Focal. Nessa técnica 
observa-se o animal durante um curto período de 
tempo, o suficiente para se observar no máximo 10 
comportamentos, diferentes ou repetidos, registrando-
se também a duração de cada comportamento, 



coletando assim dados sobre freqüência, duração e 
quantidade de comportamentos. 

Esta técnica foi utilizada durante dez horas de 
observação, com duas horas por dia. Para cada animal 
foi escolhido um focal com duração de 2 minutos cada, 
com intervalo de 2 minutos a cada dois focais. 
Para auxiliar na coleta de dados, foi produzida uma 
ficha de anotações e um mapa com divisão espacial 
alfanumérica para que se relacionasse o 
comportamento com o local em que o animal se 
encontrava. 

Os comportamentos observados foram analisados e 
foram contabilizados 15 comportamentos principais.
(Tabela 1) Esses dados foram analisados com o auxílio 
do programa Microsoft Office Excel 2003®, com o 
qual foram produzidas tabelas dinâmicas que 
auxiliaram nas análises das informações sobre a 
utilização do recinto, a quantidade de comportamento e 
a amplitude de horários utilizados para a observação. 

Resultados e Discussão
Foi dividido alfanumericamente de A1 a D4, para se 

identificar as áreas de maior utilização dos animais. As 
áreas mais utilizadas são a C1, a qual foi mais utilizada 
por Afonso, e B1 que foi mais utilizada por Francisca. 
(Figura 3) 

Esse resultado está estreitamente relacionado com o 
comportamento mais observado, que é o “repousar” 
uma vez que essas áreas foram utilizadas quase que 
exclusivamente para esse comportamento.

O “repousar” (R) é caracterizado por deitar com a 
cabeça junto ao corpo com os olhos abertos. Esse 
comportamento foi diferenciado do “deitar” (DE), que 
se dá pela posição deitada do animal, porém com a 
cabeça erguida, e do “dormir” (DO), que se caracteriza 
por ser semelhante ao repousar, porém o animal se 
encontra com os olhos fechados. 

Outros comportamentos muito observados, em 
ordem decrescente de frequência foram “andar” (AD), 
“ficar parado” (FP), “permeabilizar penas” e “dormir” 
(DO). O comportamento “permeabilizar penas” foi 
dividido em dois padrões diferentes: “limpar asas” 
(LA) e “limpar penas” (LP). Desses dois padrões 
comportamentais, o segundo foi o mais observado. 

Outro comportamento bastante observado, porém 
sempre acompanhado de outros comportamentos 
característicos é o “tosquenejar” (T), que é o início do 
sono, a transição do desperto para o dormindo. Esse 
comportamento é apresentado sempre entre o R e o 
DO, também chamado vulgarmente de “piscar”.

 Esses animais apresentam também comportamentos 
não tão freqüentes, porém bastante diferentes, sendo 
talvez, característico da espécie. Um deles observado é 
o “expor glote” (EG), no qual o animal direciona a 
cabeça para trás e simultaneamente abre o bico e curva 
o pescoço, de maneira tal que ele põe às avessas a 
bolsa localizada na parte inferior do seu bico, e por 
conseqüência finda por expor a glote. Esse 
comportamento foi observado apenas duas vezes em 
horários diferentes, porém foi observado em ambas às 
vezes após uma sequência de comportamentos: DO, 
“se sacudir” (S), e EG. É um comportamento 
interessante, porém não foi encontrado na literatura se 

há alguma função específica para ele. Outros 
comportamentos em seqüência foram observados, tal 
como o R característico sempre algum tempo após a 
alimentação, ou o “comer” (C). Os momentos em que 
não se observou nenhum comportamento específico 
foram classificados como FP. 

Um comportamento que se mostrou pouco comum 
foi o “nadar” (ND), o qual foi observado apenas três 
vezes durante todas as observações, e todas elas 
pareceram ter sido por acidente, onde o animal 
escorregou dentro do tanque. O pouco tempo que 
passaram dentro do tanque confirma o desconforto do 
ato. Esse é um fato interessante, pois mostra que, 
apesar de ser um animal de natureza aquática, em 
cativeiro acessam a água apenas para beber. Isso pode 
sugerir que, ao não terem a comida oferecida no 
tanque, o que simularia a situação natural, nadar pode 
não possuir outra função que não seja pescar.

Foi observado que a área que é sempre utilizada para 
alimentação é a D3, uma vez que é ali onde o tratador 
joga os peixes nos horários pré-definidos. 

Comportamentos estereotipados foram pouco 
observados, fato este associado ao pouco tempo que os 
animais tem em recinto restrito, pois sabe-se que 
viviam em recinto aberto no zoológico de onde são 
provenientes, tendo por contenção apenas o corte das 
penas das asas. O comportamento mais semelhante a 
artefato de cativeiro foi o AD, o qual nem sempre 
estava relacionado ao estereótipo, mas 
frenquentemente produziam o comportamento andando 
de um lado para o outro, geralmente entre as áreas D3 e 
D4 do recinto. (Figura 3) 

Baseando-se nos dados coletados e analisados 
conclui-se que até então os animais estão se adaptando 
bem e não apresentam artefatos de cativeiro 
significativos. Devem ser feitas observações 
posteriores juntamente com análises comparativas de 
estudos já produzidos sobre esta espécie em cativeiro 
para que se tenha um conhecimento mais aprofundado 
sobre o seu comportamento ex-situ.
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    Figura 1: “Afonso”: penas das asas mais escuras,                                Fígura 2: “Francisca”: penas das asas mais claras e 
                     sugerindo ser um animal mais jovem.                                                   ponta do bico vermelho forte.

Figura 3: Croqui do mapa do recinto do Pelicano-branco (Pelecanus onocrotalus) no Parque Estadual de Dois Irmãos.

Código Comportamento Código Comportamento

ABA
AD
BA
BG
BO
C
CP
DE

Andar Batendo Asas
Andar
Bater as Asas
Bicar a Grama
Abrir Bico para o Outro
Comer
Se Coçar com a Pata
Deitar 

DO
FAA
FP
LA
LP
R
T

Dormir
Ficar com Asas Abertas
Ficar Parado
Limpar Asas
Limpar Penas
Repousar
Tosquenejar

                       Tabela 1: Etograma dos quinze principais comportamentos observados nos Pelicanos (P. onocrotalus.)


