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Resumo 

Este trabalho centrou-se no estudo de uma população de pato-real (Anas platyrhynchos) 

residente num parque urbano do norte de Portugal. Os comportamentos realizados 

pelos indivíduos foram registados em vídeo e avaliados estatisticamente. As 

observações decorreram entre dezembro de 2015 e abril de 2016, coincidindo com a 

época de reprodução da espécie. Criou-se também um etograma caracterizando cada 

um dos padrões comportamentais estudados. Os dados recolhidos mostram que a 

população estudada apresenta padrões comportamentais semelhantes ao referido por 

vários autores, tanto para machos como para fêmeas, e que a época de corte evoluiu 

como esperado. No entanto, verificou-se uma elevada intensidade de corte por toda a 

época de exibição, possivelmente devida a perturbações frequentes relacionadas com 

a presença da população num parque urbano. 

 

Palavras-chave: pato-real, padrões comportamentais, etograma, exibição de corte, 

ecologia, ambiente 

 

 

Abstract 

This study focused on a sedentary population of Mallards (Anas platyrhynchos) living in 

an urban park in the north of Portugal. Behaviours exhibited by the individuals were 

recorded in video and statistically analysed. Observations occurred from December 2015 

to April 2016, coinciding with this species’ breeding season. An ethogram was also 

created to describe each of the behavioural patterns observed. Data results indicate that 

the studied population showed similar behavioural patterns to those described by other 

authors, both for males and females, and that the breeding season progressed as 

expected. However, we also observed a high display intensities throughout the entire 

breeding season, which may be possibly due to frequent disturbances related to the 

population’s presence in an urban park. 

 

Keywords: mallard, behavioural patterns, ethogram, courtship display, ecology, 

environment 
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Introdução 

 

A etologia é uma disciplina definida como o estudo do comportamento animal em 

condições naturais. Desde a sua formação, que remonta à primeira metade do séc. XX, 

que os naturalistas que a seguem se concentram no estudo dos comportamentos de 

várias espécies e o seu significado num contexto biológico e evolutivo. Uma das 

espécies mais simbólicas na história da etologia é o pato-real (Anas platyrhynchos L.), 

cujo repertório comportamental, especialmente os seus comportamentos de exibição, 

foi extensivamente estudado por vários investigadores, como Heinroth (1910, in 

Johnsgard, 1960, p. 133), Weidmann (1956, in Johnsgard, 1960, p. 114), Johnsgard 

(1965), McKinney (1965 e 1969) e, muito especialmente, o ornitólogo e etólogo Konrad 

Lorenz. 

Nascido em 1903 em Viena, desde cedo que Lorenz mostrou uma paixão pela natureza 

e pelos animais, curiosa e meticulosamente estudando os seus hábitos. Estudou 

Medicina na Universidade Columbia, nos Estados Unidos, mas acabou por regressar a 

Viena, onde obteve o grau de doutor em 1928 e, cinco anos mais tarde, se doutorou em 

Zoologia. Usando os seus conhecimentos de anatomia comparativa, propôs que os 

padrões comportamentais eram tão válidos no estudo científico de espécies animais 

como qualquer estrutura no corpo das mesmas (Bateson, 1990). Lorenz realizou vários 

estudos em comportamento animal comparativo em condições naturais, sendo o mais 

importante «Estudos Comparativos do Comportamento de Anatídeos» (Lorenz, 1941-

1971), que lhe valeu o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1973. Juntamente 

com Nikolaas Timbergen e Karl Von Frisch, os colegas com quem partilhou este Prémio, 

é visto como o pai da etologia moderna, onde “os padrões comportamentais se tornam 

compreensíveis quando vistos como o produto da seleção natural, idênticos com 

caracteres anatómicos e fisiológicos” (Dewsbury, 2003).  

Apesar de já terem sido realizados vários estudos na área do comportamento para esta 

espécie, nenhum foi realizado para populações existentes no norte de Portugal. Para 

além disso, não foram encontrados estudos comparando os padrões comportamentais 

desta espécie num parque urbano com os descritos pelos autores acima mencionados, 

que incidiram principalmente no comportamento de indivíduos no ambiente selvagem e 

em cativeiro. Assim, este estudo visou vários objetivos: registar os comportamentos de 

uma população residente num parque urbano no norte de Portugal durante a sua época 

de reprodução; elaborar um etograma completo e abrangente que reunisse a informação 
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dispersa pelos trabalhos de vários autores e descrevesse em rigor os comportamentos 

observados na população; analisar as frequências dos vários padrões comportamentais 

observados; e avaliar a progressão da época de reprodução na população tendo em 

conta o que fora verificado para populações selvagens. 

 

Caracterização da espécie 

O pato-real (Anas platyrhynchos L.) é uma espécie de ave aquática anseriforme 

pertencente à família dos Anatídeos. A sua grande área de distribuição e nidificação a 

nível global (Johnsgard, 1993), juntamente com a sua grande capacidade para se 

adaptar a vários tipos de zonas húmidas, faz com que seja uma das espécies de ave 

aquática mais abundantes em todo o mundo.  

É uma espécie diurna, típica de climas temperados e subtropicais, e os seus habitats 

naturais incluem florestas temperadas, zonas pantanosas, lagos e rios. No entanto 

tolera a atividade e presença humana, conseguindo viver também em zonas húmidas 

criadas pelo Homem, sendo de fácil manutenção em cativeiro. Hoje em dia, 

encontramos patos-reais em ambientes rurais, lagos de parques urbanos, e no ambiente 

selvagem, onde podem ser facilmente observados por serem mansos e estarem 

habituados à proximidade do Homem. 

Apesar do seu carácter predominantemente migratório, o pato-real pode também 

estabelecer populações residentes, como acontece com a maioria das populações em 

Portugal (Rufino, 1989; Costa & Guedes, 1994) e em Espanha (Saez-Royuela & 

Martinez, 1985). De facto, de acordo com Cramp e Simmons (1977), as populações de 

pato-real por toda a Europa Continental tendem a ser mais sedentárias quanto mais 

para Oeste e para Sul se localizarem. No ambiente selvagem, a taxa de mortalidade 

entre patos-reais adultos é de aproximadamente 50% (Cramp e Simmons, 1977). 

Os indivíduos alimentam-se na água ou em terra. Na água, os indivíduos mantêm-se à 

superfície, inclinando-se para a frente e submergindo a cabeça e peito. Esta maneira 

peculiar de alimentação é partilhada com outras espécies pertencentes à subfamília 

Anatinae, conhecidas em inglês como “dabbling ducks” – em contraste com os 

chamados “diving ducks” que mergulham na água em busca de alimento. Apesar de ser 

uma espécie omnívora (Cramp & Simmons, 1977), a sua dieta é composta sobretudo 

de matéria vegetal, nomeadamente sementes, raízes e estames de plantas submersas; 

alimenta-se também de uma grande variedade de matéria animal: gastrópodes, insetos, 

crustáceos e anelídeos. Todo este alimento é filtrado no interior do bico por lamelas, 
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estruturas semelhantes a pentes que retêm o alimento à passagem da água. Em terra, 

alimentam-se sobretudo de gramíneas que crescem nas margens dos corpos de água, 

arrancando-as com o bico, podendo também em zonas lodosas mergulhar o bico e 

agitá-lo vigorosamente, filtrando alimento em suspensão. 

A espécie apresenta um dimorfismo sexual pronunciado, como acontece com outros 

membros do género Anas naturais do Hemisfério Norte (Ryser e Dewey, 1985). Os 

machos exibem uma plumagem nupcial colorida e facilmente reconhecível, que se 

mantém pelo ano todo exceto durante a muda, onde tomam uma plumagem de “eclipse”, 

em muito semelhante à das fêmeas e juvenis. Esta muda pós-nupcial ocorre no início 

do Verão, e a característica plumagem nupcial só regressa por volta do início do Outono. 

Por outro lado, as fêmeas apresentam uma plumagem mosqueada, muito menos garrida 

que a dos machos, como descrita extensivamente por Cramp e Simmons (1977). 

A plumagem unicamente colorida do pato-real macho não só serve para prevenir 

hibridação com outras espécies, mas também possivelmente reflete a competição entre 

os machos pelas fêmeas, assim como a escolha de machos por parte das fêmeas. As 

fêmeas distinguem diferentes machos através da sua plumagem. Raitasuo (1964) 

descreve fêmeas a mostrarem uma certa preferência por machos com caracteres 

exagerados nas suas plumagens (cores anormalmente garridas, bandas mais grossas 

que o normal, etc.). É também possível que a plumagem dos machos acentue os 

movimentos realizados durante os comportamentos de exibição (Williams, 1983). 

O pato-real possui uma relação antiga com o Homem, que o domesticou há vários 

séculos para consumo da sua carne. À exceção do chamado pato-selvagem (Cairina 

moschata), todas as variedades domésticas de pato provêm do pato-real (Ryser e 

Dewey, 1985). Geralmente, é também espécie cinegética. 

Devido a estes fatores, é possivelmente uma das espécies mais estudadas 

relativamente aos seus aspetos biológicos e ecológicos (Johnson et al, 1992; Rodrigues, 

2001). 

 

Época de reprodução e ciclo de vida 

No hemisfério Norte, a época de corte do pato-real começa em meados do Outono, 

depois da muda de plumagem. Durante esta época, os indivíduos reúnem-se e realizam 

exibições que se prolongam pelo Inverno. Ao mesmo tempo, formam-se pares 

monogâmicos que se mantêm até ao início da Primavera, altura em que as fêmeas 

começam a pôr ovos (Ryser e Dewey, 1985; Raitasuo, 1964). Em certas populações 
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residentes, a maioria destes pares poderá estar formada em finais de outubro, sendo 

que alguns destes pares poderão ser temporários (Weidmann, 1956, in Williams, 1983, 

p. 298). Alguns dos machos envolvidos em exibições poderão já estar emparelhados 

(Williams, 1983), sendo que Weidmann (1956) e Lebret (1961) observaram machos 

emparelhados a afastarem-se das suas fêmeas para se juntarem a grupos em exibição. 

Apesar do carácter monogâmico da maior parte dos indivíduos, já foram registados trios 

compostos por uma fêmea e dois machos (Weidmann, 1956; Lebret, 1961; Raitasuo, 

1964). 

Na maior parte das populações, existem mais machos do que fêmeas, e haverão 

machos impossibilitados de emparelhar. No entanto, poderão também haver fêmeas 

que não formem pares (Raitasuo, 1964). Machos desemparelhados costumam agregar-

se em grupos, ficando-se por áreas comunais enquanto os pares se retiram para os 

seus territórios (Seymour e Titman, 1979), mas é normal juntarem-se a pares que 

entrem na área comunal e exibirem-se para as fêmeas, aparentemente despreocupados 

com a presença dos parceiros. Perante as exibições de grupos de machos 

desemparelhados, fêmeas emparelhadas tendem a incitar enquanto nadam junto do seu 

parceiro (Lorenz, 1941-1971; Weidmann e Darley, 1971a). Por outro lado, por esta altura 

os machos emparelhados ainda não se mostram muito defensivos para com as suas 

fêmeas, uma vez que estes não costumam representar perigo e, ao manterem-se 

normalmente alertas, ajudam a detetar predadores e intrusos (Seymour e Titman, 1979). 

Vários autores defendem que as fêmeas desempenham um papel ativo na formação de 

pares, escolhendo machos da mesma espécie com base nas diferenças de plumagem, 

vocalizações, e exibições (Williams, 1983; Sibley, 1957; Johnsgard, 1960 e 1965). No 

entanto, o macho também é indiscutivelmente crucial para o processo, realizando 

exibições quando incitados pelas fêmeas e seguindo uma fêmea em quem estejam 

particularmente interessados (Lebret, 1961). 

A partir de fevereiro ou março, as populações residentes começam a dispersar-se 

enquanto os pares procuram locais onde nidificar. Sobrevoando grandes extensões de 

área com o seu parceiro, a fêmea escolhe o local onde será construído o ninho, 

normalmente um local com erva até cerca de cem metros da água (Ryser e Dewey, 

1985). Após a escolha do local, cabe à fêmea construir o ninho, incubar os ovos e tratar 

das crias. De acordo com Kaminski e Prince (1981), nesta altura, os machos passam 

mais tempo em estado alerta que as fêmeas, que se focam mais na alimentação, uma 

vez que precisam de alimentos ricos em proteína para os ovos (Krapu, 1981).  
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A partir desta altura, o macho torna-se intolerante para com outros patos-reais, e 

persegue outros machos, que tanto podem ser machos desemparelhados insistentes 

nas suas exibições (Seymour e Titman, 1979) como rivais que tentam copular 

forçadamente com a sua parceira (Goodwin, 1956; Barrett, 1973; Barrash, 1977). Da 

mesma forma, persegue também outras fêmeas que não a sua, não só para as 

afugentar mas também tentando copular com elas (McKinney, 1965). Este 

comportamento leva a um maior distanciamento entre locais de nidificação, aumentando 

as hipóteses de sobrevivência das ninhadas (Dzubin, 1969). Caso a fêmea em questão 

esteja emparelhada e o seu parceiro estiver por perto, este afugentará os machos rivais, 

mas podem ocorrer situações em que o próprio parceiro copula forçadamente com a 

sua fêmea, permitindo que o seu esperma compita com o do rival violador (Barash, 

1977; Hailman, 1978; McKinney et al, 1978). 

Nas primeiras semanas de incubação, o macho começa a associar-se cada vez mais 

com outros machos, e os pares formados no Outono e Inverno começam a desfazer-se. 

Começam também a ser observados machos a perseguirem fêmeas pelo ar, com o 

intuito de copularem (Cramp e Simmons, 1977). 

Durante cerca de 4 semanas por volta de julho/início de agosto, os indivíduos passam 

por uma muda das suas penas de voo – primeiro as suas rémiges primárias, situadas 

nas asas, e depois as retrizes da cauda – perdendo a sua capacidade de voar até estas 

serem substituídas. Esta muda ocorre ao mesmo tempo que o pato-real macho muda 

para a sua plumagem de eclipse (Ryser e Dewey, 1985). Entretanto, necessitam de 

locais com alimento disponível onde possam esperar pela substituição das suas penas 

de voo em tranquilidade e segurança. 

Os ovos eclodem após cerca de um mês de incubação, e as crias nascem já preparadas 

para nadar. As crias serão cuidadas pela mãe – uma vez que o macho não realiza 

cuidados parentais (Caldwell e Cornwell, 1975) – até desenvolverem plumagem própria 

para voar, o que acontecerá sete a oito semanas depois de nascerem (Ryser e Dewey, 

1985). A fêmea terá outra ninhada se a primeira for perdida, que será normalmente 

originária de copulação forçada, fertilizada por vários machos ao mesmo tempo, exceto 

se a fêmea formar um par temporário para o efeito ou se voltar a juntar-se com o seu 

parceiro (Weidmann, 1956; Lebret, 1961). Hochbaum (1944, in Seymour e Titman, 1979) 

teorizou que fêmeas que tenham de se emparelhar novamente poderão reconhecer 

machos desemparelhados que a tenham acompanhado no passado e escolhê-los. 
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Comportamentos da espécie 

As sessões de exibição de patos-reais são atividades complexas que ocorrem durante 

a competitiva época de corte, onde machos se reúnem na água com fêmeas numa 

espécie de lek, mudando constantemente de posição e realizando vocalizações e 

exibições em sequência e intermitentemente, em explosões ou “bursts” (Williams, 1983). 

Os machos normalmente juntam-se em círculos em torno das fêmeas, sendo que 

machos dominantes tomam posições que lhes dão vantagem, por exemplo em frente da 

fêmea. Esta organização das exibições depende inteiramente dos machos (Weidmann 

e Darley, 1971b). Hohn (1947) afirma que a função principal destas exibições é a 

formação de pares, e que as copulações que ocorrem pelo inverno reforçam os laços 

entre parceiros. 

De acordo com Lorenz (1941-1971), as exibições dos machos de pato-real consistem 

em várias combinações de dez movimentos diferentes ligados à corte desenvolvidos 

especialmente para atrair a atenção das fêmeas. Estes comportamentos, comuns aos 

machos das várias espécies da subfamília Anatinae, são listados como initial bill shake, 

head-flick, tail-wag, grunt-whistle, head-up-tail-up, turning toward the female, nod-

swimming, turning the back of the head, bridling, e down-up (Lorenz, 1958). 

Dos vários comportamentos de exibição referidos por Lorenz, três deles são 

considerados principais: head-up-tail-up, down-up, e grunt-whistle ou water-flick 

(descrição completa dos comportamentos dada por: Cramp e Simmons, 1977; 

Johnsgard, 1960; Lebret, 1961; Raitasuo, 1964; Field, 1970). Existe também uma 

grande variedade de comportamentos, normalmente ligados ao conforto, realizados 

com o intuito de introduzir uma exibição (Simmons e Weidmann, 1973).  

Durante as exibições dos machos, as fêmeas costumam incentivá-los a realizarem mais 

exibições, encorajando-os através de nod-swimming (Weidmann e Darley, 1971a). Uma 

fêmea pode ainda mostrar a sua preferência por um macho ao nadar lado a lado com 

ele, incitando-o a exibir-se (Lorenz, 1941-1971).  

De acordo com vários autores – Lorenz (1941-1971), von de Wall (1963), Ryser (1985), 

entre outros – os comportamentos de exibição copulatórios do pato-real são altamente 

estereotipados, apesar de complexos. Na exibição pré-copulatória, o macho e a fêmea 

abanam a cabeça ritmicamente para cima e para baixo, no chamado head-pumping. 

Depois da cópula, enquanto a fêmea se banha vigorosamente, o macho realiza bridling 

e nod-swimming. 
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Os biólogos têm dificuldade em chegar a um consenso sobre se o pato-real (ou outras 

espécies semelhantes) dispõe ou não de comportamentos territoriais, já que vários 

fatores dificultam o estudo do territorialismo nesta espécie. Primeiramente, é impossível 

definir perfeitamente as dimensões e fronteiras do suposto território defendido (Ryser e 

Dewey, 1985). Normalmente, um indivíduo partilha o espaço onde se alimenta e se 

dedica à corte com outros. O número e forma das áreas que ele defende – ou não – 

varia a cada dia. Para além disso, a maior parte dos machos mostra-se mais defensivo 

em relação à sua fêmea do que a um território em específico, afugentando outros 

indivíduos enquanto esta se movimenta. Por outro lado, a própria hostilidade para com 

outros indivíduos varia de macho para macho. Considerando estes fatores, será mais 

correto afirmar que o pato-real não possui um território que defende de outros, mas uma 

“área de vida” (“home range”), definida pelo naturalista William H. Burt em 1943 como o 

espaço físico ocupado por um animal enquanto este acarreta as suas atividades diárias 

e onde este se movimenta dia após dia, independentemente se este é defendido por ele 

ou não (Burt, 1943). 

 

O pato-real dispõe de várias vocalizações distintas entre si, cada uma destinada a um 

papel diferente (Drilling et al, 2002). Grande parte destas vocalizações foram descritas 

por Lorenz (1941-1971). O repertório vocal dos dois sexos foi analisado qualitativa e 

quantitativamente por Abraham (1974). Também se verificou que as fêmeas costumam 

vocalizar mais rápida e frequentemente que os machos (Crofoot, 2012). 

 

Vários estudos evolutivos desenvolvidos ao longo do tempo para aves aquáticas 

basearam-se na comparação de características comportamentais de várias espécies 

(Lorenz, 1941-1971 e 1951-1957; Johnsgard, 1959 e 1960). Em espécies semelhantes, 

os mesmos comportamentos possuem certas diferenças qualitativas que, 

complementando com variações na plumagem dos machos e em vocalizações, 

transmitem sinais ou efeitos distintos que permitem que sejam reconhecidos por 

membros da mesma espécie, funcionando como mecanismos de isolamento e 

prevenindo a hibridização interespecífica (Sibley, 1957; Johsgard, 1963 e 1965; 

Williams, 1983). Segundo os estudos evolutivos previamente mencionados, estas 

diferenças nos comportamentos poderão ser efetivamente usadas como caracteres 

taxonómicos na sistemática destas espécies relacionadas. 
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A espécie em Portugal 

Em Portugal, o pato-real vive principalmente em populações residentes, sendo a 

espécie de Anatídeo nidificante mais abundante (Rufino, 1989) e uma das mais 

abundantes durante o Inverno (e.g. Costa e Guedes, 1994). No entanto, pouco se sabe 

sobre a sua ecologia em território nacional, salvo um estudo realizado por David 

Rodrigues em 2001 visando a presença desta espécie no Centro-Litoral de Portugal – 

particularmente nos arrozais do Baixo Mondego – e a sua relação com caçadores e 

orizicultores. Rodrigues demonstrou que as populações desta espécie do Centro e Norte 

de Portugal (a partir do Mondego, para norte) e as do Sul de Portugal (para sul da bacia 

hidrográfica do Tejo) estão mais relacionadas com populações da Galiza e costa 

atlântica europeia e populações do Sul de Espanha e Mediterrâneo, respetivamente, do 

que entre si. Desta forma, podemos dizer que em território nacional existem duas 

populações regionais distintas de pato-real (Rodrigues, 2001). 
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Área de Estudo 

No âmbito do estudo de uma população local de pato-real, a área escolhida para este 

estudo situa-se no Parque da Cidade do Porto. Este parque, da autoria do arquiteto 

paisagista Sidónio Pardal e inaugurado em 1993, é o maior parque urbano de Portugal 

até à data, contendo 90 hectares de área, sendo que 80 são de área verde efetiva 

composta por zonas arborizadas, extensões de relvado, e quatro lagos. Estes lagos são 

abastecidos por nascentes e cursos de água existentes e pela pluviosidade. A água 

escoa sequencialmente do lago situado mais a Este para o situado mais a Oeste, e daí 

para o mar ou para a vizinha ETAR de Sobreiras. Os lagos têm a superfície total de 

aproximadamente 40 000 metros quadrados e um volume total aproximado de 78 000 

metros cúbicos (segundo dados da Câmara Municipal do Porto). 

 

Figura 1 - Mapa do Parque da Cidade do Porto – vista geral do parque. Fonte: Câmara Municipal do Porto, Divisão 
Municipal de Parques Urbanos. 

A população residente de pato-real que foi observada encontra-se no lago de maiores 

dimensões, denominado Lago 1. Este lago situa-se na metade oriental do parque, com 

uma área de superfície de 16 190 metros quadrados, 42 095 metros cúbicos de volume, 

e uma profundidade média de 2 metros e 60 (segundo dados da Câmara Municipal do 

Porto). Nas margens deste lago existe uma grande variedade de vegetação ripícola, 

crescendo em tufos que são preservados durante a manutenção da vegetação do 

parque, providenciando abrigo à fauna local. 
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Figura 2 - Mapa do Parque da Cidade do Porto – vista do lago 1. Fonte: Câmara Municipal do Porto, Divisão Municipal 
de Parques Urbanos. 

Devido à sua localização próxima da costa e à grande disponibilidade de alimento e 

abrigo para espécies, o Parque da Cidade, e em particular os seus lagos, apresentam 

ótimas condições para acolher várias espécies de avifauna, particularmente aves 

aquáticas. Esta comunidade de aves aquáticas geralmente comporta-se de forma não 

agressiva entre as populações das diferentes espécies. Aves comummente observáveis 

nas margens do Lago 1 incluem a Gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus), a Gaivota-

argêntea (Larus michahellis), o Guincho-comum (Larus ridibundus), a Andorinha-do-

mar-comum (Sterna hirundo), a Andorinha-do-mar-anã (Sternula albifrons), o Corvo-

marinho-de-faces-brancas (Phalacrocorax carbo), o Galeirão-comum (Fulica atra), a 

Galinha-d’água (Gallinula chloropus), o Ganso-do-Egito (Alopochen aegyptiacus), entre 

outras. Muitas destas espécies foram deliberadamente introduzidas no Parque, mas 

outros efetivos surgem oriundos de outros locais. Aliás, é possível que a população 

residente de pato-real ocasionalmente conte com alguns indivíduos selvagens. 
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Metodologia 

Este estudo focou-se numa população local de pato-real (A. platyrhynchos) que foi 

observada durante várias sessões, compreendidas num período de 5 meses 

começando no dia 2 de dezembro de 2015 e acabando no dia 29 de abril de 2016, 

correspondendo à época de corte e de incubação da espécie, tendo sido realizadas 

entre as 11:00 e as 14:00 durante os dias da semana. Em média, as sessões tinham 

cerca de um quarto de hora de duração, num total de 9 horas, 13 minutos e 22 segundos 

para 34 sessões de observação. Os padrões comportamentais observados foram 

registados por uma câmara de vídeo HD Legria HF R68 com acessório para objetiva 

grande angular, que permitia observar os indivíduos a uma maior distância. 

Adicionalmente, algumas atividades foram fotografadas com uma câmara fotográfica 

Canon EOS 1200D, para que estas fotografias acompanhassem as descrições dos 

comportamentos descritos no etograma.  

 

Figura 3 - Uma sessão de amostragem no Parque da Cidade do Porto. Foto do autor. 

Para o tratamento dos dados, inseri as gravações num programa apropriado para a 

análise comportamental – The Observer XT – onde realizei amostragem por varrimento 

(scan) com intervalos de 10 segundos, num total de 10 minutos por sessão que foram 

finalmente examinados, para determinar a frequência de cada comportamento. Para 

analisar os dados, realizei Testes de Mann-Whitney para averiguar se os elementos 

apresentavam diferenças significativas entre si. 
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É importante afirmar que esta população de patos, sendo residente num parque público 

visitado por várias pessoas ao longo do ano, está habituada à presença do Homem e 

os indivíduos mostram-se dóceis perante ele. Esta familiaridade permitiu-me filmá-los a 

uma distância menor que a que normalmente seria possível (no máximo 50 metros 

afastado) sem estes apresentarem mudanças no comportamento. No entanto, uma vez 

que as aves costumam ser alimentadas com migalhas de pão ou outros alimentos por 

parte de visitantes, era possível (e em certas ocasiões inevitável) que interrompessem 

as suas atividades assim que se apercebessem de um visitante disposto a alimentá-las, 

reunindo-se em torno da pessoa em questão e “pedindo” alimento incessantemente 

através de vocalizações. Entretanto, como estas ocasiões se tornavam conspícuas 

devido à grande quantidade de indivíduos a vocalizar, mais indivíduos apercebiam-se 

da oportunidade e aproximavam-se do visitante, reunindo-se num grupo cada vez maior 

até todos os indivíduos presentes terem interrompido as suas atividades para serem 

alimentados. Especial cuidado foi tomado para não chamar a atenção dos patos antes 

e durante o tempo da sessão, de forma a evitar dar a impressão que estava disposto a 

fornecer-lhes algum tipo de alimento. Nenhum cuidado foi tomado para evitar que um 

visitante aparecesse na zona do lago com alimento, uma vez que o Parque da Cidade 

é um local público, mas quando aconteceram, estes comportamentos de familiaridade 

para com o Homem não foram contabilizados. 
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Resultados e Discussão - Etograma 

Os comportamentos considerados foram adaptados de Crofoot (2012), McKinney (1965) 

e Lorenz (1941-1971; 1958). Retirei também informação de Abraham (1974), Seymour 

e Titman (1979) e Weidmann (1956). O etograma inclui também certos comportamentos 

que não foram descritos por outros autores por serem básicos e pelo seu significado ser 

fácil de discernir. 

No total foram observados 45 padrões comportamentais, que foram classificados em 

oito categorias: Locomoção, Inatividade, Alimentação, Conforto, Exibição ou de 

Corte, Comportamentos Agonísticos, Comportamentos Defensivos e 

Acasalamento. Locomoção é definida como a categoria de comportamentos em que 

o indivíduo se movimenta pelo meio onde se encontra, sem ser aparente estar a realizar 

outro comportamento simultaneamente (uma vez que vários comportamentos implicam 

uma deslocação pelo meio). Inatividade refere-se a alturas em que o indivíduo se 

encontra imóvel num lugar, podendo ou não estar em descanso. Alimentação refere-

se a alturas em que o indivíduo procura comida e se alimenta ativamente. Conforto são 

as atividades em que o indivíduo toma conta da sua higiene, incluindo os 

comportamentos de alisar as penas (preening) e mordiscar as penas (nibbling). 

Exibição ou de Corte são os comportamentos realizados pelo indivíduo de forma a 

atrair a atenção do sexo oposto, incluindo certos comportamentos normalmente ligados 

ao conforto quando estes eram obviamente realizados com este intuito. 

Comportamentos Agonísticos são todos e quaisquer comportamentos em que o 

indivíduo mostra hostilidade ou agressão perante outros. Comportamentos 

Defensivos são realizados por um indivíduo com o intuito de se proteger de eventuais 

ameaças, incluindo a postura Alerta. Acasalamento refere-se ao ato reprodutivo entre 

um macho e uma fêmea, podendo este ser resultante de vontade mútua ou não. 

Os comportamentos foram ainda analisados de acordo com o meio em que foram 

realizados: em terra; na água (que inclui zonas de baixa profundidade em que o 

indivíduo se encontrava de pé e podia realizar comportamentos como em terra); no ar. 

Foi também considerado o contexto social em que estes comportamentos ocorreram: 

em casal (quando este era realizado junto a um indivíduo do sexo oposto, sendo 

facilmente identificado como seu parceiro); em grupo (reunido com outros indivíduos da 

mesma espécie); sozinho (isolado de quaisquer outros indivíduos da sua espécie). No 

caso dos comportamentos de alimentação, foi também contabilizado o alimento natural 

que era ingerido pelo indivíduo, ou seja, filtrado e erva. Não foi considerada a 

alimentação à base de pão ou outros alimentos oferecidos pelos visitantes. 
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Uma vez que existe uma grande variedade de vocalizações, e estas podem ocorrer 

durante um comportamento ou isoladamente, as vocalizações não foram consideradas 

como comportamentos e a sua frequência não foi estudada. Apesar disso, estas foram 

analisadas e o seu contexto foi considerado para ajudar na identificação dos vários 

comportamentos que lhes estão associados. 

Os comportamentos considerados para o estudo comportamental desta espécie foram 

o que se encontram no seguinte etograma: 

Categoria Comportamento Definição Ilustração 

Locomoção Nadar Deslocação em meio 

aquático, flutuando à 

superfície e movimentando 

os membros inferiores 

(patas) para empurrar a água 

para trás  

Andar Deslocação em meio 

terrestre, movimentando os 

membros inferiores 

 

Voar Deslocação em meio aéreo 

através do uso dos membros 

superiores (asas) 

 
Mergulho Submersão e deslocação em 

meio aquático 

 

Inatividade Parado (Idling) O indivíduo encontra-se 

imóvel em terra ou em água, 

de pé ou sentado sem 

contudo estar a repousar 
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Repouso O indivíduo adormece e 

passa o tempo imóvel, 

escondendo normalmente a 

sua cabeça por entre os 

ombros enquanto se 

encontra sentado ou deitado 

no chão 

 

Alimentação Pastagem Alimentação à base de 

matéria vegetal, baixando a 

cabeça e arrancando erva 

com o bico 

 

Filtração O indivíduo baixa a cabeça e 

mergulha o bico na água ou 

no lodo, agitando-o 

vigorosamente para reter 

alimento 

 

Dabbling Enquanto se alimenta na 

água, o indivíduo inclina-se 

para a frente, submergindo a 

cabeça e grande parte do 

corpo, ficando com a parte 

posterior de fora 

 

Beber O indivíduo abaixa a cabeça, 

recolhe água com o bico e 

inclina a cabeça para trás 

para engolir 
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Conforto Body-shake O indivíduo agita a cauda e 

as asas, depois levanta a 

cabeça e roda-a 

vigorosamente. Normalmente 

realizado quando o indivíduo 

sai da água para terra, para 

remover gotas de água ou 

rearranjar as penas. 

(McKinney, 1965, p. 126) 

 

 

Wing-shake Semelhante ao body-shake, 

envolvendo apenas 

movimentos das asas. 

Normalmente ocorre durante 

o olear das penas, para 

manter o óleo bem 

distribuído. (McKinney, 1965, 

p. 130) 

 

 

Head-shake Abanar a cabeça 

lateralmente, ajuda a limpar o 

bico (McKinney, 1965, p. 135) 

 

Head-flick Agitar a cabeça rapidamente 

com movimentos laterais e de 

rotação, limpa a cabeça 

(McKinney, 1965, p. 137) 

 

Tail-wag Abanar a cauda rápida e 

vigorosamente, para a limpar 

(McKinney, 1965, p. 139) 

 



FCUP 
Comportamentos de uma População de Pato-Real residente num Parque Urbano no Norte de 

Portugal durante a Época de Reprodução 

24 

 

Wing-flap O indivíduo levanta-se, abre 

as asas totalmente e abana-

as vigorosamente para as 

limpar (McKinney, 1965, p. 

141) 

 

Foot-shake Observado sobretudo em 

patos prestes a adormecer, 

que atiram o pé para trás e o 

abanam (McKinney, 1965, p. 

147) 

 

Wing-and-leg-

stretch 

O indivíduo mantem-se 

apoiado numa pata, 

esticando a outra e a asa do 

mesmo lado. Realizado 

normalmente por patos a 

acordar. (McKinney, 1965, p. 

149) 

 

Both-wings-

stretch 

Com o corpo inclinado para a 

frente, o indivíduo estica as 

asas para cima, mantendo-as 

dobradas, e o pescoço para a 

frente. Observado nas 

mesmas situações que o 

comportamento anterior. 

(McKinney, 1965, p. 151)  

Jaw-stretch O indivíduo abre o bico, 

mantendo-o aberto por 

momentos antes de o fechar, 

semelhante a um bocejo 

(McKinney, 1965, p. 151) 
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Coçar Apoiando-se numa pata, o 

indivíduo coça a cabeça com 

a outra 

 

Foot-pecking O indivíduo adota uma 

postura semelhante ao 

Coçar, mas mordisca a pata 

levantada para a libertar de 

uma irritação (McKinney, 

1965, p. 154) 

 

Bill-cleaning Enquanto nada, o indivíduo 

submerge o bico e agita 

ligeiramente a cabeça para 

cima e para baixo, limpando o 

bico. (McKinney, 1965, p. 

154) 

 

Bill-dipping Enquanto nada, o indivíduo 

mergulha o bico e eleva-o 

imediatamente a seguir, sem 

inclinar a cabeça para trás 

como quando bebe. Este 

comportamento está ligado a 

sequências de preening. 

(McKinney, 1965, p. 156)  

Shoulder-

rubbing 

O indivíduo roça a cabeça e 

nuca nos ombros para se 

livrar de uma irritação nessa 

área (McKinney, 1965, p. 

157) 
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Alisar/Olear as 

penas 

(Preening) 

O indivíduo espalha óleo 

pelas suas penas ao passar o 

bico por elas, depois de o 

recolher da glândula uropigial 

(situada na base da cauda). 

Uma plumagem devidamente 

oleada possui maior 

isolamento térmico e maior 

flutuabilidade na água, pelo 

que esta é uma ação 

essencial que deve ser 

praticada frequentemente. 

(McKinney, 1965, p.158)  

Mordiscar as 

penas (Nibbling) 

O indivíduo mordisca as suas 

penas, removendo uma fonte 

de irritação e mantendo a sua 

plumagem limpa (McKinney, 

1965, p. 165) 

 

Bathing 

(Banhar) 

Na água, o indivíduo realiza 

vários movimentos em 

sequência que espalham 

água pela sua plumagem, 

garantindo a higiene da 

mesma (McKinney, 1965, p. 

171) 

 

Exibição/ 

Corte 

Head-pumping Comportamento pré-

copulatório realizado por 

machos e fêmeas, em que a 

cabeça é ritmicamente 

abanada para cima e para 

baixo para sinalizar a vontade 

de copular (Lorenz, 1941-

1971) 

 

Nod-swimming O indivíduo nada 

rapidamente, com a cabeça e 

pescoço esticados em frente 

e em paralelo com o nível da 

água. Normalmente 

observado em machos e 

fêmeas depois da cópula. 

(Lorenz, 1958, p. 70) 
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Incitação A fêmea aponta para o 

macho pretendido usando o 

seu bico, mexendo-o 

lateralmente na sua direção e 

às vezes vocalizando (“queg 

geg geg geg”) (Abraham, 

1974; Lorenz, 1958, p. 70; 

Seymour e Titman, 1979)  

Introductory 

Body-shake 

Comportamento semelhante 

ao body-shake de conforto, 

realizado por machos antes 

de iniciarem uma exibição 

(Lorenz, 1958, p. 71) 

 

Grunt-Whistle 

/Water-Flick 

O macho forma um arco com 

o corpo tocando na água com 

a ponta do bico, vocaliza 

(som semelhante a um 

assobio seguido de um 

grunhido) e retoma 

rapidamente a postura inicial, 

atirando gotas de água na 

direção da fêmea escolhida 

(Lorenz, 1958, p. 71) 

 

Head-Up-Tail-

Up 

O macho levanta as asas e 

cauda para mostrar o 

speculum enquanto 

comprime o corpo (Lorenz, 

1958, p. 71) 

 

Down-Up O macho levanta o bico e a 

parte posterior do corpo 

(Lorenz, 1958, p. 71) 
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Agonísticos Ameaça O macho vocaliza (“rab-rab”) 

com a cabeça esticada em 

direção ao intruso, 

normalmente seguindo-se 

uma perseguição (Seymour e 

Titman, 1979) 

 

Jab Movimento com o bico 

realizado por um macho e 

direcionado a outro, com a 

intenção de bicar o rival 

 

Perseguição Abaixando a cabeça, o 

macho corre/nada/voa 

rapidamente atrás de outro 

indivíduo 

 

Ataque Um macho morde a asa do 

outro e não larga, enquanto o 

outro tenta 

desesperadamente livrar-se 

do agressor 

 

Breast-jostling Disputa entre dois machos 

por uma fêmea em que cada 

um morde o peito do 

adversário, mantendo-se 

agarrados até que um desista 

e largue o outro (Weidmann, 

1956) 
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Defensivos Alerta Postura tomada pelo 

indivíduo para prestar 

atenção ao meio em seu 

redor, em que este fica de pé 

sem se movimentar, 

esticando o pescoço e 

levantando a cabeça 

 

Rejeição Postura curvada tomada 

pelas fêmeas para 

mostrarem desinteresse por 

um macho, em que a cabeça 

se encontra recolhida entre 

os ombros, o bico aberto e 

levantado, a cauda aberta em 

forma de leque e as penas do 

dorso eriçadas (Seymour e 

Titman, 1979) 

 

Fuga Rápida movimentação em 

meio aquático, terrestre ou 

aéreo com o propósito de se 

afastar de uma situação 

perigosa ou de confronto 

 

Acasalame-

nto 

Cópula Ato sexual entre um macho e 

uma fêmea, realizado 

voluntariamente por ambos e 

precedido de exibições pré-

copulatórias 

 

Copulação 

Forçada 

Ato sexual forçado por um 

macho numa fêmea, não é 

precedido por exibições pré-

copulatórias. Geralmente 

observam-se 

comportamentos de fuga e de 

resistência por parte da 

vítima. 

 

Figura 4 - Etograma. Fonte das ilustrações: Lorenz (1958), McKinney (1965), Ryser e Dewey (1985), Sibley et al (2001) 
e Cornell Lab of Ornithology (allaboutbirds.org). Fotos do autor 
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Temos de tomar certas considerações acerca de determinados comportamentos 

observados: 

O comportamento Tail-wag foi originalmente desenvolvido com o intuito de remover 

água da cauda e da parte traseira do dorso (McKinney, 1965). Normalmente acompanha 

outros comportamentos ligados ao conforto, como bathing, wing-flap, body-shake, entre 

outros, mas ocorre também noutros contextos. Segundo Lorenz (1958), o tail-wag é um 

de 10 comportamentos ligados à corte realizados por machos, ocorrendo 

independentemente ou a seguir a outras exibições. O tail-wag ocorre ainda noutros 

contextos aparentemente não relacionados entre si, como depois de lutas e 

perseguições entre machos (Weidmann, 1956a), antes de levantar voo (McKinney, 

1965), entre outros. Hailman e Janis (1974) propõem que o tail-wag serve de 

“pontuação” na comunicação de patos-reais, e que possivelmente não só atrai a atenção 

para o indivíduo quando realizado antes de uma exibição mais complexa, mas também 

sinaliza o fim desta quando realizado no final. 

Para efeitos de simplicidade, o comportamento Body-shake inclui dois movimentos 

descritos por McKinney (1965): o body-shake realizado em terra e o denominado 

swimming-shake, análogo ao body-shake mas realizado na água. O Introductory Body-

shake é tratado à parte, uma vez que Lorenz (1958) o descreve como uma das várias 

posturas de corte, sendo acompanhado por vocalizações. 

Apesar de ser principalmente uma exibição pós-copulatória, o Nod-Swimming pode 

ocorrer também em duas outras situações: imediatamente a seguir a um Head-Up-Tail-

Up (Delacour, 1956; Ramsay, 1956), ou quando realizado por fêmeas para estimular 

mais exibições por parte dos machos (Weidmann e Darley, 1971a). 

A Incitação é o comportamento relativo à corte mais comum por parte da fêmea (Ryser 

e Dewey, 1985). Este comportamento serve a duas funções: encoraja o macho 

escolhido a realizar exibições, ou caso esta já esteja emparelhada, incentiva o parceiro 

a afugentar um macho rival (neste último caso, alinha-se com o seu parceiro e aponta 

ao rival). 

O comportamento Perseguição costuma ser realizado por um macho para afastar outros 

rivais, mas é também comummente observado em tentativas de Copulação Forçada, 

sendo o alvo uma fêmea neste caso. 

A Rejeição é uma postura caracteristicamente assumida por fêmeas em incubação ou 

a cuidar de crias quando confrontadas por machos que revelem intenções de copular 

forçadamente, acompanhada por vocalizações e realizada enquanto corre para fugir do 
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macho. Este comportamento não parece dissuadir o macho da sua tentativa de cópula, 

que segundo Lorenz (1941-1971) seria a sua função original. Devido à sua semelhança 

com o que Sowls (1955, in Abraham, 1974) descreveu como comportamento de 

“teasing”, é provável que as vocalizações dos dois comportamentos sirvam o mesmo 

efeito de atrair machos para fêmeas que precisem de fertilização para novas ninhadas 

(Abraham, 1974). 

Na Copulação forçada, um ou mais machos copulam com uma fêmea contra a sua 

vontade. Cheng et al (1982) documentaram que a maior parte das tentativas de 

copulação forçada ocorrem de manhã, quando as fêmeas abandonam o ninho, e são 

dirigidas a fêmeas em postura; segundo os mesmos autores, esta é a altura em que o 

esperma dos machos transgressores compete mais efetivamente com o do macho 

parceiro que seja introduzido posteriormente. 
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Resultados e Discussão – Análise Estatística 

Foram observadas 248 ocorrências de machos e 75 de fêmeas, num total de 323 

ocorrências, sendo que cada ocorrência corresponde a um indivíduo observado ao 

longo de uma sessão. Rapidamente reparamos na grande diferença entre as 

ocorrências de machos e fêmeas. Infelizmente não foi possível contabilizar o número 

total de machos e fêmeas presentes na população, não só por ser impossível identificar 

indivíduos observados entre vários dias, mas também porque havia uma certa dispersão 

por parte das aves que fazia com que o número de indivíduos observados de um dia 

para outro fosse sempre diferente. Apesar disto, podemos constatar que a população é 

composta por mais machos que fêmeas. Segundo Raitasuo (1964), uma população de 

pato-real normalmente inclui mais indivíduos machos que fêmeas, tal como foi 

observado neste estudo. 

I. Diferenças entre sexos no total do tempo de observação 

1. Diferenças entre comportamentos 

Durante o período de amostragem, machos e fêmeas realizaram os mesmos 

comportamentos com frequências diferentes. No entanto, apenas alguns destes 

comportamentos mostraram diferenças significativas para os dois sexos, sendo eles 

Ameaça, Jab, Perseguição, Ataque, Alerta, Head-flick, Tail-wag, Foot-pecking, 

Incitação, Introductory Body-shake, Grunt-Whistle e Down-Up (Figura 5). 

 

Figura 5 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos observadas para machos e fêmeas ao longo 
do período de observação. Note-se que estão apenas representados os comportamentos que apresentaram diferenças 
significativas de frequência nos dois sexos. 
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Os comportamentos Ameaça, Jab, Perseguição e Ataque obtiveram frequências 

médias de 0,15, 0,2, 0,23 e 0,07 respetivamente em machos (com 0,507, 0,509, 0,681 

e 0,323 de desvio padrão respetivo); no caso das fêmeas, as frequências médias destes 

quatro comportamentos foram nulas para o ano todo, ou seja, as fêmeas não os 

realizaram de todo (da mesma forma, os desvios padrão para estes quatro 

comportamentos são nulos). Estes comportamentos são típicos de machos 

emparelhados, que se mostram agressivos perante machos potencialmente rivais 

obrigando-os a manterem distância das suas parceiras. Para além disso, como a 

população observada apresenta uma grande diferença entre o número de indivíduos 

machos e fêmeas, podemos por a hipótese de os machos emparelhados serem mais 

possessivos das suas fêmeas, realizando estes comportamentos mais frequentemente. 

Assim, é perfeitamente compreensível que estes comportamentos não só não 

apresentem frequência em fêmeas, como também apresentem uma diferença 

significativa entre machos e fêmeas (Ameaça: U=8362,500 e p=0,004; Jab: 

U=7800,000 e p=0,000; Perseguição: U=7875,000 e p=0,000; Ataque: U=8812,500 e 

p=0,043). 

O comportamento Head-flick obteve uma frequência média de 0,13 para machos e nula 

para fêmeas, com um desvio padrão respetivo para os dois sexos de 0,425 e 0,000. Foi 

observada uma diferença significativa entre as frequências médias deste 

comportamento de machos e fêmeas (U=8325,000 e p=0,004). Este comportamento é 

descrito como um comportamento de conforto, cuja principal função é a de remover da 

cabeça água ou outra substância que esteja a incomodar o indivíduo; no entanto, 

segundo Lorenz (1958), também faz parte dos comportamentos de exibição realizados 

por machos para atrair a atenção das fêmeas. É possível que todas as ocorrências deste 

comportamento tenham sido com o intuito de exibição, visto que as fêmeas não 

apresentaram nenhuma frequência para este comportamento; dito por outras palavras, 

não foram observadas a realizarem Head-flick. Por outro lado, este comportamento 

aparece várias vezes durante uma ocorrência de Bathing, especialmente em 

sequência: wing-flap + tail-wag + head-flick (McKinney, 1965). Os indivíduos 

banhavam-se frequentemente, e esta sequência foi de facto observada várias vezes. 

No entanto, seria de esperar alguma frequência deste comportamento nas fêmeas se 

se devesse só a essa sequência. McKinney (1965) afirma ainda que em muitas espécies 

do género Anas, a exibição Grunt-Whistle é imediatamente sucedida por um Head-

flick; esta afirmação poderá contribuir para percebermos porque este comportamento 

foi somente observado em machos. 
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O comportamento Tail-wag foi observado nos dois sexos ao longo do ano, tendo uma 

frequência média de 0,44 em machos (desvio padrão: 0,808) e de 0,21 nas fêmeas 

(desvio padrão: 0,527), havendo uma diferença significativa entre as frequências médias 

dos dois sexos (U=7936,000 e p=0,014). Este é um comportamento de conforto 

realizado após atividades que normalmente resultem numa cauda molhada ou suja, 

como entrar ou sair da água, body-shake, wing-flap, preening, etc. (McKinney, 1965). 

Desta forma, é normal que seja um comportamento bastante frequente para os dois 

sexos, como os dados refletem. Apesar disto, é também um comportamento com 

funções sociais; Lorenz (1958) identifica-o entre os 10 comportamentos de corte 

realizados por machos, ocorrendo independentemente ou a seguir a outras exibições, e 

Hailman e Janis (1974) sugerem uma função de “pontuação”, ocorrendo várias vezes 

durante a comunicação de indivíduos da espécie. Se tal for de facto verificado, poderá 

ser um dos fatores que leva a que este comportamento apresente tão grandes 

diferenças entre machos e fêmeas. 

O comportamento Incitação obteve uma frequência média nula para machos (DP=0,00) 

e de 0,05 para fêmeas (DP=0,226); este é um comportamento típico do período de corte 

e realizado exclusivamente pelas fêmeas. O mesmo pode ser dito sobre os 

comportamentos Introductory Body-Shake, Grunt-Whistle e Down-Up, que 

obtiveram respetivamente médias de 0,22, 0,11 e 0,19 para machos (desvios padrão 

respetivos: 0,726, 0,416 e 0,645) e zero para fêmeas (desvios padrão nulos) e que são 

exclusivamente realizados pelos machos. O Grunt-Whistle e o Down-Up são dois dos 

três principais comportamentos de exibição realizados por machos, e o Introductory 

Body-shake é uma postura de corte como descrito por Lorenz (1958). Sendo este o 

caso, os dados refletem a realidade, havendo diferenças significativas para os vários 

comportamentos (Incitação: U=8804,000 e p=0,000; Introductory Body-shake: 

U=8325,000 e p=0,004; Grunt-Whistle: U=8475 e p=0,008; Down-Up: U=8287,500 e 

p=0,003). 

É de salientar, no entanto, que nesta tabela não figura o Head-Up-Tail-Up por não 

apresentar diferenças significativas (U=8962,500 e p=0,095). Este facto dever-se-á à 

sua baixa frequência (M=0,04, DP=0,217), uma vez que não foi observado tantas vezes 

como os outros dois principais comportamentos de exibição (Grunt-Whistle e Down-

Up). Este comportamento terá sido realizado tão poucas vezes que, estatisticamente 

falando, a média das suas frequências não estará muito longe do valor nulo.  

Foot-pecking é um comportamento de manutenção realizado normalmente entre 

pausas na alimentação ou no alisar das penas, aparentemente uma resposta a uma 
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irritação no pé. McKinney (1965) não identificou situações ou contextos secundários em 

que este comportamento possa ocorrer. Sendo este o caso, não seria de esperar uma 

diferença significativa entre as médias de frequências deste comportamento para 

machos e fêmeas, mas na realidade observou-se que as fêmeas realizaram este 

comportamento mais vezes que os machos (machos: M=0,01 e DP=0,090; fêmeas: 

M=0,04 e DP=0,197; U=9003,000 e p=0,050). 

 

2. Diferenças entre categorias de comportamentos 

Os comportamentos observados são incluídos em várias categorias, que apresentaram 

diferenças entre machos e fêmeas para todo o ano (Figuras 6 e 7). 

 

Figura 6 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos de manutenção observadas 
para machos e fêmeas ao longo do período de observação. 

 

Figura 7 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos sociais observadas para 
machos e fêmeas ao longo do período de observação. 
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Ao longo do ano, os machos realizaram significativamente mais vezes o comportamento 

Alerta (M=0,98, DP=3,464) que as fêmeas (M=0,36, DP=1,009), com um valor de U de 

8131,500 e um valor de p de 0,033. Salvo algumas exceções em que uma perturbação 

causava a interrupção das atividades por parte de todos os indivíduos e em que estes 

permaneciam alerta por momentos, as fêmeas raramente se encontravam atentas ao 

ambiente em redor, uma vez que os machos já o faziam. Estes dados corroboram 

Kaminski e Prince (1981), que observaram que os machos desempenhavam este papel 

para que as fêmeas se dedicassem mais à alimentação. 

No entanto, machos e fêmeas não apresentaram diferenças significativas entre as suas 

frequências dos comportamentos de Alimentação ao longo do ano (machos: M=4,96 e 

DP=9,663; fêmeas: M=6,93 e DP=13,623; U=8880,000 e p=525), apesar das fêmeas 

apresentarem uma tendência maior para se alimentarem. Isto dever-se-á ao facto da 

alimentação ser uma atividade importante para ambos os sexos, e de frequentemente 

terem sido observados tanto machos como fêmeas a realizarem este comportamento. 

Como foi acima mencionado, foram encontradas diferenças significativas nos 

comportamentos de Corte (machos: M=1,17 e DP=2,661; fêmeas: M=0,28 e DP=1,236; 

U=7710,500 e p=0,002) e nos comportamentos Agonísticos (machos: M=0,51 e 

DP=1,163; fêmeas: M=0,00 e DP=0,00; U=6975,000 e p=0,000) realizados por machos 

e fêmeas ao longo de todo o ano. Visto que os comportamentos individuais mostraram 

diferenças significativas entre si, seria de esperar que o mesmo se observasse para as 

categorias em que se inserem. 

A deslocação pelo meio faz parte do quotidiano da espécie em questão, e é realizada 

por ambos os sexos em vários contextos. Desta forma, os comportamentos de 

Locomoção (Andar, Nadar e Voar) possuem uma elevada frequência média para 

machos (M=12,98, DP=13,175) e fêmeas (M=11,03, DP=12,614), sem haverem 

diferenças significativas entre as duas (U=8361,000, p=0,184). No entanto, a média da 

frequência destes comportamentos é maior em machos do que nas fêmeas. Este facto 

poderá dever-se ao maior número de indivíduos machos observados relativamente ao 

número de indivíduos fêmeas. O mesmo se pode dizer em relação aos comportamentos 

de Inatividade (Parado e Em Repouso), cujas frequências médias para machos e 

fêmeas foram 12,38 e 9,25 respetivamente (com desvios padrão respetivos de 16,399 

e 15,066), que com um valor de U de 8215,500 e um valor de p de 0,122 não 

apresentaram diferenças significativas. 

Podemos também observar uma maior tendência por parte das fêmeas a realizarem 

comportamentos de Conforto ao longo de todo o ano (machos: M=4,96 e DP=7,544; 
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fêmeas: M=5,51 e DP=9,492), apesar de não apresentar uma diferença significativa 

(U=8314,000, p=0,155). Os comportamentos de conforto são atividades comuns aos 

dois sexos, tendo em conta a manutenção da higiene e conforto do indivíduo. É possível 

que as fêmeas tenham dedicado mais tempo a tratar da sua higiene que os machos, 

que acabaram por realizar outros comportamentos. 

 

3. Diferenças para meios físicos 

A população observada residia nas margens de um lago, desempenhando as suas 

atividades quotidianas na água, em terra, e ocasionalmente pelo ar (Figura 8). 

 

Figura 8 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes meios físicos para 
machos e fêmeas ao longo do período de observação. 

Ao longo de todo o ano, não foram registadas diferenças significativas entre os dois 

sexos para o meio físico em que se encontravam. Aparentemente, machos e fêmeas 

apresentam frequências muito idênticas para qualquer um dos meios físicos (na Água: 

M=17,76 e DP=21,335 para machos, M=16,52 e DP=19,790 para fêmeas, com 

U=9272,000 e p=0,967; em Terra: M=20,57 e DP=24,447 para machos, M=17,09 e 

DP=23,935 para fêmeas, com U=8443,500 e p=0,209). 

Apenas foram observados indivíduos a realizarem comportamentos em voo 

esporadicamente. Assim, as frequências médias dos comportamentos realizados no ar 

serão consideravelmente baixas (machos: M=0,13 e DP=0,506; fêmeas: M=0,08 e 

DP=0,427), sem diferenças significativas entre elas (U=8967,000 e p=0,282). 

  

1
7

,7
6

2
0

,5
7

,1
3

1
6

,5
2

1
7

,0
9

,0
8

Á G U A T E R R A A R

M
ÉD

IA

MEIO FÍSICO

DIFERENÇAS ENTRE SEXOS EM GERAL

machos

fêmeas



FCUP 
Comportamentos de uma População de Pato-Real residente num Parque Urbano no Norte de 

Portugal durante a Época de Reprodução 

38 

 

4. Diferenças para contextos sociais 

Em baixo podemos ver as frequências médias dos contextos sociais em que os 

comportamentos foram realizados na totalidade do período de observação (Figura 9) 

 

Figura 9 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes contextos sociais 
para machos e fêmeas ao longo do período de observação. 

O gráfico mostra que os indivíduos realizaram a maior parte das suas atividades em 

grupo (machos: M=31,70 e DP=21,332; fêmeas: M=24,97 e DP=21,106), mais do que 

em casal (machos: M=1,52 e DP=5,446; fêmeas: M=4,85 e DP=9,405) e sozinhos 

(machos: M=5,14 e DP=9,123; fêmeas: M=3,81 e DP=9,104). Sendo o pato-real uma 

espécie gregária, é de esperar que os indivíduos se reúnam em grupos grandes e 

interajam entre si, especialmente durante a época de reprodução e corte da população 

onde o estudo se focou. No entanto, foram também frequentemente observados 

indivíduos afastados do grupo principal, tanto isolados como com o seu parceiro.  

Os machos realizaram significativamente mais comportamentos em grupo que as 

fêmeas (U=7605,500 e p=0,017). Isto seria de esperar, devido a três fatores: a 

população era composta por mais indivíduos machos que fêmeas, como foi acima 

mencionado; os grupos eram maioritariamente formados por machos desemparelhados 

que se juntavam para se exibirem em conjunto e impressionarem as fêmeas 

desemparelhadas com quem conviviam; das poucas fêmeas existentes relativamente 

ao número de machos, grande parte delas já tinha emparelhado com um macho 

passando com ele a maior parte do tempo, sendo que o par apenas se juntava ao grupo 

esporadicamente, de tal forma que um baixo número de fêmeas se mantinha 

desemparelhado e permanecia com os machos em grupo. 
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Existe uma diferença significativa entre as frequências médias dos comportamentos 

realizados em casal por parte de machos e fêmeas, apresentando estas uma maior 

frequência média (U=6622,500 e p=0,000). Esta é uma diferença observável de igual 

forma em 4 dos 5 meses de observação. Em princípio tal não deveria acontecer, uma 

vez que as ocorrências eram registadas como sendo em casal de dois em dois, tanto 

para o indivíduo macho como para o indivíduo fêmea; desta forma, existe um igual 

número de ocorrências realizadas neste contexto social para machos e fêmeas. 

A resposta para esta diferença poderá estar nos comportamentos que compõem esta 

categoria: apesar de todos os comportamentos terem o potencial de serem realizados 

por indivíduos que tenham formado um par (à exceção de quase todos os 

comportamentos de exibição e da cópula forçada), apenas alguns foram observados 

neste contexto. Os comportamentos que foram observados em casal e que acabaram 

por ser incluídos nesta categoria foram: Parado, Comer, Beber, Alerta, Repouso, 

Body-shake, Head-shake, Tail-Wag, Wing-flap, Wing-and-leg-stretch, Coçar, Foot-

peck, Bill-dipping, Shoulder-rubbing, Alisar as penas, Mordiscar as penas, 

Bathing, Head-pumping e Cópula. A maior parte destes comportamentos pertencem 

à categoria de conforto, que como foi acima mencionado teve uma maior frequência 

média nas fêmeas do que nos machos. Longe do alarido dos grupos, o casal mantinha 

um ritmo próprio, e enquanto o macho permanecia Alerta a maior parte do tempo, a 

fêmea tinha mais tempo para se dedicar a atividades mais simples de manutenção, que 

em conjunto apresentam uma frequência maior que a das atividades do parceiro. 
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5. Diferenças para alimentos ingeridos 

Ao longo do tempo de observação, os patos-reais foram observados várias vezes a 

alimentarem-se de diferentes tipos de alimento. Abaixo podemos ver a frequência média 

do comportamento Comer pelos dois sexos para os dois alimentos naturais da espécie 

(Figura 10). 

 

Figura 10 - Diferenças entre as médias das frequências da ingestão dos dois tipos de alimento para machos e fêmeas 
ao longo do período de observação. 

Ao longo do ano, estas aves alimentaram-se mais de erva (machos: M=4,26 e 

DP=9,448; fêmeas: M=5,72 e DP=12,874) do que de matéria orgânica filtrada (machos: 

M=0,56 e DP=1,753; fêmeas: M=1,09 e DP=3,350). Para os dois sexos, as fêmeas 

foram observadas a alimentarem-se mais vezes que os machos, apesar de esta 

diferença não ser significativa para nenhum dos alimentos (Erva: U=8960,500 e 

p=0,552; Filtrado: U=8639,500 e p=0,158). 

De igual forma, foram observadas diferenças entre os comportamentos de machos e 

fêmeas em cada mês do período de observação. 
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II. Diferenças entre comportamentos de sexos em dezembro 

Em dezembro foram registadas 45 ocorrências de machos e 19 de fêmeas, num total 

de 64 ocorrências. Abaixo podemos ver as diferenças entre as frequências médias das 

várias categorias para o mês de dezembro (Figuras 11 e 12). 

1. Diferenças entre categorias de comportamentos 

 

Figura 11 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos de manutenção observadas 
para machos e fêmeas durante o mês de dezembro. 

 

Figura 12 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos socias observadas para 
machos e fêmeas durante o mês de dezembro. 
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Podemos observar uma diferença nas frequências médias de comportamentos de 

Locomoção (para os machos: M=13,80 e DP=13,348; para as fêmeas: M=11,21 e 

DP=11,297), no entanto estas diferenças não são significativas (U=357,00 e p=0,299). 

O mesmo pode ser observado para os comportamentos de Inatividade (machos: 

M=12,22 e DP= 19,328; fêmeas: M=4,16 e DP=8,694; U=341,000 e p=0,194). 

Os únicos comportamentos a possuírem uma diferença significativa entre os dois sexos 

no mês de dezembro são Alerta (machos: M=1,44 e DP=7,015; fêmeas: M=0,00 e 

DP=0,00; U=332,500 e p=0,027) e Perseguição (machos: M=0,27 e DP=0,539; fêmeas: 

M=0,00 e DP=0,00; U=332,500 e p=0,027). Podemos notar que os indivíduos machos 

se mantêm atentos ao ambiente em redor desde cedo na época de corte, permitindo às 

fêmeas realizar outras atividades entretanto. 

Por outro lado, o comportamento Perseguição é a principal razão pelo qual os 

comportamentos agonísticos também apresentam uma diferença significativa (machos: 

M=0,27 e DP=0,539; fêmeas: M=0,00 e DP=0,00; U=332,500 e p=0,027). Estes 

comportamentos agressivos eram dirigidos principalmente a machos desemparelhados, 

mas foram também realizados com o intuito de forçar copulação com fêmeas, algo que 

podemos observar se tomarmos em consideração as frequências médias do 

comportamento Fuga para os dois sexos. 

O comportamento Fuga foi realizado aproximadamente de igual forma por machos 

(M=0,31 e DP=0,596) e fêmeas (M=0,32 e DP=0,749), não havendo diferenças 

significativas entre as duas médias (U=414,000 e p=0,788). Este comportamento é 

realizado como uma reação a uma situação que considerem perigosa, sendo que no 

caso das aves da população do Parque se pode dever a duas situações: uma 

perturbação externa (como um movimento repentino de outro animal que os 

sobressalte), ou serem alvo de um comportamento agonístico. Como vimos há pouco, 

a Perseguição pode ser realizada tanto para afugentar um macho rival como para tentar 

copular forçosamente com uma fêmea. Sendo assim, e uma vez que machos e fêmeas 

apresentam médias semelhantes para este comportamento, podemos por a hipótese 

que nesta altura do ano já haviam tentativas de copulação forçada, apesar de nenhuma 

ter sido de facto observada a ser sucedida. 

Podemos observar também que não houve grande diferença entre os comportamentos 

de Conforto realizados pelos dois sexos (médias de 8,58 e 7,32 para machos e fêmeas 

respetivamente, desvios padrão respetivos de 10,832 e 12,234, U=331,000 e p=0,150). 

Estes resultados refletem a realidade, uma vez que as atividades de conforto são 

igualmente importantes para ambos os sexos. 
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Os comportamentos de Exibição, como conjunto, não apresentam diferenças 

significativas entre machos e fêmeas (machos: M=1,69 e DP=3,182; fêmeas: M=0,89 e 

DP=2,355; U=330,500 e p=0,100). Isto deve-se principalmente ao comportamento 

Head-pumping, que foi o mais observado dos comportamentos de corte durante este 

mês. Este comportamento, realizado de igual forma por dois indivíduos dispostos a 

copular um com o outro, obteve frequências médias bastante semelhantes para os dois 

sexos (machos: M=0,78 e DP=2,245; fêmeas: M=0,79 e DP=2,200; U=413,500 e 

p=0,762) como seria de esperar. 

No estudo de Johnsgard comparando os comportamentos de pato-real com os de pato-

preto-americano (Anas rubripes) realizado em 1960, foram observados mais indivíduos 

de ambas as espécies em exibição nos meses de novembro e dezembro. Ramsay 

(1956) descobriu uma maior frequência de exibições nos meses de dezembro e janeiro 

para populações em Maryland. Assim, é de estranhar uma discrepância tão grande com 

o que é descrito na bibliografia. Como veremos mais à frente, o pico de atividade de 

exibição ocorreu em janeiro, cerca de um mês mais tarde do que seria de esperar. 

Foram também possível observar Copulações, que não apresentam diferenças 

significativas (machos: M=0,04 e DP=0,208; fêmeas: M=0,11 e DP=0,315; U=401,500 e 

p=0,362). Este comportamento é realizado de igual forma por machos e fêmeas, por 

isso é invulgar as frequências médias serem tão diferentes para os dois sexos, mesmo 

não sendo estas significativas. De qualquer forma, é de esperar que as copulações 

sejam observadas desde o início da época de corte/reprodução. 
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2. Diferenças para meios físicos 

Abaixo podemos ver os vários meios físicos onde foram observados estes 

comportamentos (Figura 13). 

 

Figura 13 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes meios físicos para 
machos e fêmeas durante o mês de dezembro. 

Os machos foram observados mais vezes em terra que as fêmeas, apesar de não ser 

uma diferença significativa (machos: M=20,00 e DP= 26,642; fêmeas: M=8,95 e 

DP=18,516; U=328,500 e p=0,133). Devido ao carácter não significativo dos dados, é 

possível que esta diferença seja puramente arbitrária, sem se dever a algum fator em 

específico. 

Por outro lado, os dois sexos foram observados aproximadamente o mesmo número de 

vezes no lago (machos: M=21,29 e DP=25,202; fêmeas: M=20,00 e DP=22,088; 

U=423,000 e p=0,944). 

Foram observados indivíduos dos dois sexos a voar, mas as frequências são igualmente 

baixas (machos: M=0,4 e DP=0,208; fêmeas: M=0,5 e DP=0,229; U=424,000 e p=0,888) 

devido à esporadicidade dos voos nesta altura do ano. 
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3. Diferenças para contextos sociais 

A figura seguinte (Figura 14) mostra as frequências médias para os comportamentos 

realizados em vários contextos sociais durante o mês de dezembro. 

 

Figura 14 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes contextos sociais 
para machos e fêmeas durante o mês de dezembro. 

Durante o mês de dezembro, foram observados mais indivíduos agregados em grupos 

(machos: M=37,67 e DP=21,980; fêmeas: M=23,89 e DP=21,166) do que em casais 

(machos: M=1,18 e DP=2,839; fêmeas: M=1,79 e DP=3,293) ou a sós (machos: M=2,49 

e DP=3,882; fêmeas: M=3,32 e DP=7,867). A frequência média dos comportamentos 

em grupo realizados por machos é significativamente maior do que a das fêmeas 

(U=270,500 e p=0,021). Em dezembro, apesar de não se terem registado 

comportamentos de exibição, os indivíduos encontravam-se frequentemente reunidos 

em grupos. Mesmo em grupos pequenos de 3 machos e uma fêmea, o rácio entre 

machos e fêmeas era grande, e alguns eram constituídos somente por machos 

desemparelhados. Assim, é compreensível que se verifique uma diferença como esta. 

Não foram observadas diferenças significativas entre as frequências dos dois sexos 

para comportamentos realizados em casal (U=381,500 e p=0,402) ou sozinhos 

(U=415,000 e p=0,844). Seria de esperar uma semelhança para os comportamentos em 

casal, uma vez que os indivíduos em casal não se mostraram muito ativos durante este 

mês. Quanto aos comportamentos realizados a sós, são dependentes do indivíduo que 

a qualquer momento se pode afastar do grupo onde se encontrava, e por isso não será 

de esperar uma grande variação entre os sexos. 
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4. Diferenças para alimentos ingeridos  

Em dezembro foram observados indivíduos a alimentarem-se. O gráfico abaixo (Figura 

15) mostra os diferentes alimentos escolhidos pelos indivíduos. 

 

Figura 15 - Diferenças entre as médias das frequências da ingestão dos dois tipos de alimento para machos e fêmeas 
durante o mês de dezembro. 

Como podemos observar, durante este mês não se verificou uma diferença significativa 

entre machos e fêmeas para a alimentação à base de erva (machos: M=2,13 e 

DP=6,690; fêmeas: M=4,42 e DP=10,579; U=332,500 e p=0,072) ou para a alimentação 

à base de filtrado (machos: M=0,58 e DP=1,515; fêmeas: M=0,47 e DP=1,020; 

U=423,500 e p=0,933). 

Neste mês, os indivíduos não aparentam ter necessidades nutricionais ou energéticas 

em especial que os forcem a escolher um alimento em vez de outro, apesar de terem 

sido observados a alimentarem-se muito mais de gramíneas que recolhiam em terra do 

que de matéria orgânica filtrada da água do lago e do lodo. É possível que a escolha do 

alimento ingerido se deva principalmente ao meio onde se encontram e ao alimento 

disponível neste, e não necessariamente a uma “procura” de satisfazer uma 

necessidade cumprida por um tipo de alimento em específico. A única exceção 

postulada a esta hipótese será no caso das fêmeas que se encontrem em gestação, 

como será desenvolvido mais à frente. 
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III. Diferenças entre comportamentos de sexos em janeiro 

Em janeiro foram observados 70 ocorrências de indivíduos machos e 26 de indivíduos 

fêmeas, num total de 96 ocorrências. Os gráficos abaixo (Figuras 16 e 17) mostram as 

frequências das categorias comportamentais para machos e fêmeas durante este mês. 

1. Diferenças entre categorias de comportamentos 

 

Figura 16 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos de manutenção observadas 
para machos e fêmeas durante o mês de janeiro. 

 

Figura 17- Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos sociais observadas para 
machos e fêmeas durante o mês de janeiro. 
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O mês de janeiro é marcadamente o mês onde os comportamentos de exibição 

mostraram uma frequência significativamente maior à das fêmeas (Introductory Body-

shake: M=0,31 e DP=0,843 para machos, M=0,00 e DP=0,00 para fêmeas, com 

U=754,000 e p=0,025; Grunt-Whistle: M=0,24 e DP=0,669 para machos, M=0,00 e 

DP=0,00 para fêmeas, com U=767,000 e p=0,033; Down-Up: M=0,39 e DP=0,856 para 

machos, M=0,00 e DP=0,00 para fêmeas, com U=702,000 e p=0,008). Como foi 

observado para o resto do período de amostragem, o comportamento Head-Up-Tail-Up 

não obteve diferenças significativas entre machos e fêmeas (U=832,000 e p=0,125) por 

não ter sido realizado tão frequentemente como os outros (machos: M=0,09 e 

DP=0,282; fêmeas: M=0,00 e DP=0,00). 

Estes valores traduzem-se numa diferença igualmente significativa para o conjunto 

destes comportamentos (Exibição: M=1,41 e DP=2,956 para machos, M=0,00 e 

DP=0,00 para fêmeas, com U=650,000 e p=0,003). Esta diferença não é observável em 

qualquer outro mês, mesmo quando as exibições abundavam. Podemos assim concluir 

que o mês de janeiro foi o pico da época de corte na população de pato-real residente.  

Apesar disto, não foi registado nenhum comportamento de Incitação por parte das 

fêmeas durante este mês. É possível que tenham ocorrido mas não tenham sido 

observados, considerando que o mês seguinte apresenta registos deste comportamento 

mesmo com uma redução no número de exibições. 

Os comportamentos agonísticos apresentam novamente uma diferença significativa 

entre machos e fêmeas, tanto individualmente (Ameaça: M=0,24 e DP=0,690 para 

machos, M=0,00 e DP=0,00 para fêmeas, com U=780,000 e p=0,043; Jab: M=0,20 e 

DP=0,437 para machos, M=0,00 e DP=0,00 para fêmeas, com U=741,000 e p=0,019) 

como em conjunto (C. Agonísticos: M=0,44 e DP=0,937 para machos, valores nulos 

para fêmeas, com U=689,000 e p=0,006) derivado da maior atividade de machos 

desemparelhados.  

É importante afirmar que os comportamentos agonísticos observados neste mês foram 

realizados exclusivamente para machos rivais que se aproximavam demasiado das 

fêmeas emparelhadas, e que não foram observados casos de machos a perseguirem 

fêmeas com o intuito de copular; podemos chegar a tal conclusão uma vez que o 

comportamento Fuga é realizado somente por machos (M=0,21 e DP=0,587), e 

apresenta uma diferença significativa em relação ao valor das fêmeas (U=780,000 e 

p=0,043). 
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2. Diferenças para meios físicos  

Abaixo podemos ver as diferenças para o meio físico em que os vários comportamentos 

foram realizados em janeiro (Figura 18) 

 

Figura 18 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes meios físicos para 
machos e fêmeas durante o mês de janeiro. 

No mês de janeiro não foram observadas diferenças significativas entre as frequências 

dos comportamentos realizados na água (machos: M=15,87 e DP=20,602; fêmeas: 

M=13,77 e DP=18,414; U=905,000 e p=0,965) ou em terra (machos: M=29,20 e 

DP=27,335; fêmeas: M=23,92 e DP=28,240; U=811,500 e p=0,395) para machos e 

fêmeas, mas os indivíduos realizaram mais comportamentos em terra do que na água. 

Não foram observados comportamentos no ar para qualquer um dos sexos. 
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3. Diferenças para contextos sociais 

A figura abaixo (Figura 19) descreve as diferenças entre as frequências médias dos 

comportamentos realizados em vários contextos sociais. 

 

Figura 19 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes contextos sociais 
para machos e fêmeas durante o mês de janeiro. 

Como observado no total do ano, as aves realizaram mais comportamentos em grupo 

do que em casal ou a sós. Para além disso, os machos realizaram mais comportamentos 

em grupo do que fêmeas (machos: M=36,30 e DP=20,662; fêmeas: M=25,19 e 

DP=21,275), com uma diferença significativa entre as duas frequências médias 

(U=639,500 e p=0,025). Este fator seria de esperar, uma vez que janeiro se situa no 

meio da época de corte da espécie e por esta altura os indivíduos se encontram reunidos 

em grupos de grandes dimensões a realizar os vários comportamentos de exibição para 

atrair a atenção das fêmeas. Por outro lado, sendo este o pico da atividade de corte, 

seria normal que mais fêmeas se aproximassem do grupo de machos para tomarem o 

seu papel na escolha de parceiros (Williams, 1983; Johnsgard 1965). Apesar desta 

maior aglomeração de indivíduos, continua-se a verificar uma diferença significativa 

entre comportamentos realizados por machos e fêmeas em grupo, nomeadamente 

devido à existência de mais machos do que fêmeas nesta população. 

A diferença entre os comportamentos realizados em casal verifica-se a partir deste mês 

(média 2,53 e desvio padrão 7,954 para machos, média 6,88 e desvio padrão 12,170 

para fêmeas, com U=628,500 e p=0,003). Tal se deverá às razões que foram 

anteriormente mencionadas. 
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Não foram observadas diferenças significativas entre as frequências dos 

comportamentos realizados a sós entre os dois sexos este mês (machos: M=6,24 e 

DP=12,502; fêmeas: M=5,62 e DP=12,838; U=871,000 e p=0,726). 

 

4. Diferenças para alimentos ingeridos 

O alimento ingerido no mês de janeiro foi contabilizado (Figura 20). 

 

Figura 20 - Diferenças entre as médias das frequências da ingestão dos dois tipos de alimento para machos e fêmeas 
durante o mês de janeiro. 

Durante o mês de janeiro, as aves foram observadas muito raramente a alimentarem-

se de matéria orgânica filtrada (machos: M=0,09 e DP=0,531; fêmeas: M=0,15 e 

DP=0,784; U=900,500 e p=0,795), tendo-se alimentado principalmente de gramíneas 

recolhidas na margem do lago (machos: M=7,50 e DP=12,098; fêmeas: M=8,42 e 

DP=15,746; U=888,500 e p=0,842). Nenhum dos sexos mostra uma diferença 

significativa.  

Apesar da grande diferença entre as frequências dos dois tipos de alimentação, não a 

devemos interpretar como uma maior necessidade das aves se alimentarem de erva 

para esta altura do ano. De facto, as observações deste mês contribuem para a hipótese 

descrita anteriormente, que os indivíduos normalmente não “procuram” um tipo de 

comida específica alimentando-se do que conseguem recolher no meio onde se 

encontram, uma vez que neste mês também se observaram mais indivíduos nas 

margens que no lago. 
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IV. Diferenças entre comportamentos de sexos em fevereiro 

Em fevereiro foram observados 49 ocorrências de machos e 13 de fêmeas, num total 

de 62 ocorrências. As categorias comportamentais observadas durante este mês estão 

representadas nas Figuras 21 e 22. 

1. Diferenças entre categorias de comportamentos 

 

Figura 21 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos de manutenção observadas 
para machos e fêmeas durante o mês de fevereiro. 

 

Figura 22 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos sociais observadas para 
machos e fêmeas durante o mês de fevereiro. 

Em fevereiro, os comportamentos agressivos apresentaram novamente uma diferença 

significativa entre machos e fêmeas (machos: M=0,59 e DP=1,240 para machos, 

fêmeas: M=0,00 e DP=0,00; U=227,500 e p=0,031), tendo ocorrido frequentemente. É 
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possível que neste mês estes se tenham focado mais nas fêmeas do que em machos 

rivais. Dois fatores permitem chegar a esta observação: a frequência média do 

comportamento Fuga, apesar de estatisticamente semelhante para os dois sexos 

(U=314,000 e p=0,915), é maior nas fêmeas (machos: M=0,29 e DP=0,577; fêmeas: 

M=0,62 e DP=1,660); para além disso, foram registados casos de Copulação Forçada. 

O comportamento Incitação também apresentou uma diferença significativa entre 

machos e fêmeas este mês (M=0,15 e DP=0,376 para as fêmeas, não sendo observado 

em machos, com U=269,500 e p=0,006). Tal é observado num mês em que os principais 

comportamentos de exibição dos machos, apesar de presentes, não apresentaram 

diferenças significativas com as frequências nulas das fêmeas (Grunt-Whistle: M=0,12 

e DP=0,331, com U=279,500 e p=0,188; Head-Up-Tail-Up: M=0,02 e DP=0,143, com 

U=312,000 e p=0,606; Down-Up: M=0,20 e DP=0,539, com U=273,000 e p=0,152). 

Podemos verificar uma diminuição na frequência destes comportamentos. 

Foi observada uma grande diferença nas médias de alimentação dos machos e das 

fêmeas (machos: M=3,08 e DP=4,716; fêmeas: M=8,15 e DP=13,146), mas esta não se 

revelou significativa (U=239,500 e p=0,138).  

Observando o gráfico das categorias, podemos perceber que há uma diferença entre as 

médias das frequências do comportamento Alerta para machos e fêmeas no mês de 

fevereiro; no entanto, esta diferença não foi significativa (machos: M=1,47 e DP=2,274; 

fêmeas: M=1,23 e DP=1,833; U=310,500 e p=0,880). Esta diferença não é verificada 

novamente em março ou em abril.  
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2. Diferenças para meios físicos  

Abaixo podemos ver as frequências médias dos vários comportamentos realizados em 

diferentes meios físicos (Figura 23). 

 

Figura 23 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes meios físicos para 
machos e fêmeas durante o mês de fevereiro. 

Em fevereiro, as aves foram observadas semelhantemente na água e em terra, e os 

sexos não apresentam diferenças significativas relativamente ao meio físico onde estes 

comportamentos foram observados (Água: M=16,73 e DP=21,643 para machos, 

M=14,92 e DP=20,998 para fêmeas, com U=312,500 e p=0,914; Terra: M=20,45 e 

DP=24,094 para machos, M=19,62 e DP=24,794 para fêmeas, com U=315,000 e 

p=0,950). 

Os comportamentos realizados pelo ar foram novamente observados esporadicamente, 

não havendo diferenças significativas entre as frequências dos dois sexos (machos: 

M=0,18 e DP=0,441 para machos, M=0,00 e DP=0,00 para fêmeas, com U=266,500 e 

p=0,122). 
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3. Diferenças para contextos sociais 

Abaixo (Figura 24) podemos ver os diferentes contextos sociais em que os 

comportamentos observados em fevereiro foram realizados. 

 

Figura 24 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes contextos sociais 
para machos e fêmeas durante o mês de fevereiro. 

Tal como observado nos meses anteriores, a maior parte dos comportamentos de 

machos e fêmeas foram realizados em grupo (machos: M=32,51 e DP=22,750; fêmeas: 

M=26,92 e DP=24,700), não se observando uma diferença significativa entre as médias 

dos dois sexos (U=276,000 e p=0,462). Nesta altura do ano, ainda decorrem as 

exibições dos machos; por outro lado, sendo uma espécie gregária, os indivíduos 

juntavam-se nas áreas comunais para realizarem em conjunto várias atividades diárias, 

como alimentação.  

A diferença significativa entre os comportamentos realizados em casal por machos e 

fêmeas observa-se novamente durante este mês, com as fêmeas a apresentarem uma 

frequência média maior (machos: M=0,92 e DP=3,872; fêmeas: M=3,46 e DP=7,102; 

U=228,500 e p=0,015).  

Os dois sexos realizaram comportamentos a sós com frequências semelhantes 

(machos: M=3,80 e DP=5,012; fêmeas: M=4,15 e DP=7,548; U=270,000 e p=0,387). 

Como foi visto anteriormente, os indivíduos afastam-se esporadicamente dos seus 

congéneres, sendo de esperar uma frequência semelhante para machos e fêmeas. No 

entanto, como veremos mais à frente, a tendência destes se encontrarem a sós começa 

a aumentar. 
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4. Diferenças para alimentos ingeridos 

 

Figura 25 - Diferenças entre as médias das frequências da ingestão dos dois tipos de alimento para machos e fêmeas 
durante o mês de fevereiro. 

Para o mês de fevereiro, os animais continuaram a alimentar-se mais de gramíneas do 

que de matéria orgânica filtrada. No entanto, para machos e fêmeas, há uma diferença 

significativa na quantidade de filtrado ingerido (machos: M=0,45 e DP=1,582; fêmeas: 

M=2,46 e DP=4,684; U=200,500 e p=0,001). Visto que a matéria orgânica filtrada da 

água do lago ou do lodo inclui uma grande quantidade de matéria animal, estes dados 

corroboram a afirmação de Krapu (1981), que defende que as fêmeas necessitam de 

alimentos ricos em proteína para os ovos quando se aproxima a postura. Neste caso, 

podemos afirmar que a partir desta altura, as fêmeas começam a aproximar-se da altura 

da postura, quando os casais nidificam longe das áreas comunais. 

Segundo Swanson et al (1985), durante a época de reprodução, as fêmeas que se 

encontram em postura alimentam-se 72% de matéria animal, comparativamente aos 

37% e 38% de fêmeas fora de postura e de machos, respetivamente. Apesar de tal 

percentagem não ter sido verificada, podemos ver um aumento da alimentação à base 

de filtrado para fevereiro, que mostra que algumas fêmeas observadas já se 

encontravam em gestação aquando desta altura do ano. Este aumento vai ser verificado 

mais à frente, quando compararmos as diferenças da alimentação dos indivíduos ao 

longo dos meses. 
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Não foram observadas diferenças significativas para a ingestão de erva para os dois 

sexos (machos: M=2,51 e DP=4,139; fêmeas: M=5,46 e DP=9,527; U=303,000 e 

p=0,750). 

 

V. Diferenças entre comportamentos de sexos em março 

Em março foram observadas 48 ocorrências de machos e 15 de fêmeas, num total de 

63 ocorrências. As figuras seguintes (Figuras 26 e 27) mostram as diferenças nas 

frequências médias das várias categorias de comportamentos para machos e fêmeas 

neste mês. 

1. Diferenças entre categorias de comportamentos 

 

Figura 26 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos de manutenção observadas 
para machos e fêmeas durante o mês de março. 

 

Figura 27- Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos sociais observadas para 
machos e fêmeas durante o mês de março. 
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Neste mês foi observada novamente uma diferença significativa para os 

Comportamentos Agonísticos realizados por machos e fêmeas (machos: M=0,96 e 

DP=1,798; fêmeas: M=0,00 e DP=0,00; U=225,000 e p=0,006), devida principalmente à 

diferença observada no comportamento Perseguição (machos: M=0,44 e DP=0,848; 

fêmeas: M=0,00 e DP=0,00; U=255,000 e p=0,019). Estes comportamentos foram 

realizados com o intuito de afastar machos rivais e tentar copular com fêmeas, como 

podemos verificar pela semelhança entre as frequências do comportamento Fuga 

(machos: M=0,52 e DP=0,850; fêmeas: M=0,33 e DP=0,617; U=332,500 e p=0,583). 

Apesar de não apresentarem uma diferença significativa (U=323,500 e p=0,547), as 

fêmeas apresentam uma maior frequência média para os comportamentos de Conforto 

que os machos (machos: M=3,96 e DP=4,182; fêmeas: M=5,93 e DP=6,777). 

Os dois sexos apresentaram médias semelhantes para os comportamentos de 

Locomoção (machos: M=19,33 e DP=14,153; fêmeas: M=16,20 e DP=14,742; 

U=306,500 e p=0,388), Inatividade (machos: M=3,75 e DP=4,875; fêmeas: M=3,40 e 

DP=4,763; U=326,500 e p=0,573) e Alerta (M=0,13 para os dois sexos, DP=0,444 para 

machos e DP=0,516 para fêmeas, com U=355,000 e p=0,863). 

 Os comportamentos de Corte observados este mês não apresentaram diferenças 

significativas entre os dois sexos (machos: M=0,96 e DP= 2,192; fêmeas: M=0,13 e 

DP=0,352; U=310,000 e p=0,267), devendo-se este fator a uma diminuição na 

frequência dos principais comportamentos de exibição dos machos (Grunt-Whistle: 

M=0,10 e DP=0,309 para os machos, M=0,00 e DP=0,00 para fêmeas, com U=322,500 

e p=0,197; Head-Up-Tail-Up: M=0,06 e DP=0,320 para machos, M=0,00 e DP=0,00 

para fêmeas, com U=345,000 e p=0,425; Down-Up: M=0,23 e DP=0,831 para machos, 

M=0,00 e DP=0,00 para fêmeas, com U=330,000 e p=0,252). No entanto, foram também 

observados comportamentos de corte por parte das fêmeas, nomeadamente a 

Incitação (fêmeas: M=0,07 e DP=0,258; machos: M=0,00 e DP=0,00; U=336,000 e 

p=0,074) e o Head-pumping, realizado de igual forma por machos e fêmeas (machos: 

M=0,02 e DP=0,144; fêmeas: M=0,07 e DP=0,258; U=343,500 e p=0,381). 
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2. Diferenças para meios físicos  

Abaixo podemos observar os diferentes meios físicos onde os comportamentos foram 

realizados em março (Figura 28). 

 

Figura 28 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes meios físicos para 
machos e fêmeas durante o mês de março. 

Neste mês não foram observadas diferenças significativas em algum dos meios físicos 

em que os comportamentos foram realizados (Água: M=25,60 e DP=20,073 para 

machos, M=19,93 e DP=19,732 para fêmeas, com U=285,500 e p=0,229; Terra: M=4,98 

e DP=8,799 para machos, M=8,20 e DP=12,214 para fêmeas, com U=304,000 e 

p=0,301; Ar: M=0,33 e DP=0,930 para machos, M=0,20 e DP=0,775 para fêmeas, com 

U=332,500 e p=0,443). No entanto, foram observados mais indivíduos no lago que nas 

suas margens. Como verificado para os meses anteriores, os comportamentos 

observados no ar mantiveram uma frequência baixa. 
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3. Diferenças para contextos sociais 

Os diferentes contextos sociais em que os indivíduos observados se encontravam neste 

mês estão registados na Figura 29. 

 

Figura 29 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes meios físicos para 
machos e fêmeas durante o mês de março. 

Como observado noutros meses, as aves encontravam-se mais frequentemente em 

grupo, onde de igual forma se encontravam machos e fêmeas (machos: M=22,92 e 

DP=19,094; fêmeas: M=21,00 e DP=18,303; U=341,000 e p=0,759). 

Uma vez mais, podemos verificar a diferença significativa entre as frequências dos 

comportamentos realizados em casal (machos: M=1,67 e DP=5,658; fêmeas: M=5,80 e 

DP=10,658; U=251,500 e p=0,022). 

Podemos também observar uma maior frequência de comportamentos a sós por parte 

de machos, apesar de não ser significativa (machos: M=6,04 e DP=8,184; fêmeas: 

M=1,40 e DP=1,242; U=260,500 e p=0,103). É bastante provável que todas as fêmeas 

observadas já tivessem escolhido um parceiro por esta altura do ano, raramente se 

afastando dele ou dos grupos em que se encontravam. Devemos considerar que grande 

parte dos machos residentes não conseguiu emparelhar devido à diferença no número 

de indivíduos dos dois sexos; sendo este o caso, as fêmeas arriscar-se-iam a serem 

forçadas a copular com outros machos caso se afastassem dos seus parceiros. No 

entanto, devemos também considerar que os indivíduos se podem afastar 

espontaneamente dos grupos em que se encontram, em última análise tornando os dois 

sexos igualmente passíveis de realizarem comportamentos a sós. 
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4. Diferenças para alimentos ingeridos 

Abaixo podemos ver as diferenças entre os alimentos ingeridos por machos e fêmeas 

em março (Figura 30). 

 

Figura 30 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes meios físicos para 
machos e fêmeas durante o mês de março. 

Em março os dois sexos foram observados a alimentarem-se mais de filtrado do que de 

erva – no caso das fêmeas, nem foram observadas a alimentarem-se de gramíneas. 

Não foram encontradas diferenças significativas para os dois tipos de alimentação 

(Filtrado: M=1,02 e DP=2,733 para machos, M=2,00 e DP=5,669 para fêmeas, com 

U=357,500 e p=0,960; Erva: M=0,4 e DP=0,202 para machos, M=0,00 e DP=0,00 para 

fêmeas, com U=345,000 e p=0,425). 

Mesmo encontrando-se em terra, os indivíduos foram observados a alimentarem-se do 

filtrado recolhido do lodo. No caso das fêmeas, podemos justificar esta fator à sua 

necessidade de se alimentarem de matéria animal para obterem proteína para os ovos 

que se encontram nesta altura em gestação. Quanto aos machos, que não sentem essa 

necessidade, é possível que se comportassem de igual forma que as fêmeas com quem 

se encontravam para não se afastarem delas, alimentando-se do mesmo que elas. 

Podemos visualizar melhor esta hipótese se considerarmos que, quando um indivíduo 

se alimenta de erva este arranca-a do solo com o bico e precisa de se movimentar para 

recolher mais, enquanto um indivíduo que se alimente à base de filtrado não é 

necessariamente obrigado a movimentar-se para continuar a alimentar-se de lodo/água. 

Assim, um macho que estivesse junto a uma fêmea a alimentar-se de filtrado e sentisse 

necessidade de comer não se alimentaria de erva para não arriscar afastar-se desta, 

preferindo alimentar-se de igual forma de filtrado. 
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VI. Diferenças entre comportamentos de sexos em abril 

Em abril foram observadas 36 ocorrências de machos e apenas 2 de fêmeas, num total 

de 38 ocorrências. Podemos concluir que a maior parte das fêmeas previamente 

observadas já tinha emparelhado e já se tinha dispersado pelas áreas de nidificação, 

possivelmente encontrando-se também no processo de incubação dos ovos. Desta 

forma, os indivíduos observados eram principalmente machos. Abaixo encontram-se as 

frequências das categorias dos comportamentos observados em abril (Figuras 31 e 32). 

1. Diferenças entre categorias de comportamentos 

 

Figura 31 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos de manutenção observadas 
para machos e fêmeas durante o mês de abril. 

 

Figura 32 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos sociais observadas para 
machos e fêmeas durante o mês de abril. 
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Apesar de não terem havido categorias de comportamentos a apresentarem diferenças 

significativas (Locomoção: M=5,78 e DP=7,438 para machos, M=9,00 e DP=9,899 para 

fêmeas, com U=24,500 e p=0,445; Parado/Em Repouso: M=10,06 e DP=12,219 para 

machos, M=0,50 e DP=0,707 para fêmeas, com U=8,000 e p=0,066; Alimentação: 

M=9,64 e DP=14,470 para machos, M=32,00 e DP=36,770 para fêmeas, com U=13,500 

e p=0,129; Conforto: M=7,28 e DP=11,872 para machos, M=19,00 e DP=25,465 para 

fêmeas, com U=17,000 e p=0,188), foram observadas diferenças significativas em 

certos comportamentos em específico (Voar: M=0,11 e DP=0,465 para machos, M=1,00 

e DP=1,414 para fêmeas, com U=20,000 e p=0,025; Beber: M=0,06 e DP=0,232 para 

machos, M=1,00 e DP=1,414 para fêmeas, com U=19,000 e p=0,017; Wing-and-Leg-

Stretch: M=0,08 e DP=0,280 para machos, M=1,00 e DP=1,414 para fêmeas, com 

U=19,500 e p=0,043; Coçar: M=0,14 e DP=0,351 para machos, M=2,50 e DP=2,121 

para fêmeas, com U=2,500 e p=0,001; Foot-pecking: M=0,00 e DP=0,00 para machos, 

M=0,50 e DP=0,707 para fêmeas, com U=18,000 e p=0,000). No entanto, não devemos 

tirar conclusões acerca destes comportamentos uma vez que foram observadas muito 

poucas fêmeas em relação a machos, e as proporções poderão não corresponder ao 

que seria de observar caso a proporção de machos e fêmeas presentes fosse 

semelhante ao visto nos meses anteriores. 

Ao contrário dos meses anteriores, não foram observados muitos comportamentos 

agressivos por parte de machos (M=0,22 e DP=0,760), não se verificando a normal 

diferença significativa entre machos e fêmeas (U=33,000 e p=0,675). Esta diferença 

deve-se principalmente a dois fatores: a maior parte das fêmeas encontra-se ausente 

das áreas comunais, não havendo razões para os machos se manterem tão 

possessivos; por outro lado, durante as primeiras semanas de incubação começa a 

observar-se um detrimento dos laços dos casais enquanto o macho gradualmente se 

associar cada vez mais com outros machos (Williams, 1983).  
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2. Diferenças para meios físicos  

Abaixo podemos observar as diferenças as médias dos comportamentos realizados em 

diferentes meios físicos para machos e fêmeas no mês de abril (Figura 33). 

 

Figura 33 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes meios físicos para 
machos e fêmeas durante o mês de abril. 

De uma forma geral, os indivíduos foram observados mais tempo nas margens que no 

próprio lago, não havendo diferenças significativas entre as frequências dos machos e 

das fêmeas para estes dois meios físicos (Água: M=7,94 e DP=13,617 para machos, 

M=4,00 e DP=5,657 para fêmeas, com U=34,000 e p=0,882; Terra: M=25,47 e 

DP=21,092 para machos, M=56,00 e DP=7,071 para fêmeas, com U=9,500 e p=0,081). 

Há uma diferença entre o tempo passado por machos e fêmeas no ar (machos: M=0,11 

e DP=0,465; fêmeas: M=1,00 e DP=1,414; U=20,000 e p=0,025). 
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3. Diferenças para contextos sociais 

Abaixo (Figura 34) podemos ver as diferenças entre os contextos sociais em que os 

indivíduos de ambos os sexos se encontravam em abril. 

 

Figura 34 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes contextos sociais 
para machos e fêmeas durante o mês de abril 

A maior parte das aves foi observada em grupo, sem se verificarem diferenças 

significativas entre machos e fêmeas (machos: M=25,89 e DP=18,261; fêmeas: 

M=49,50 e DP=7,778; U=10,500 e p=0,095). Apesar de haver uma grande dispersão 

por parte dos indivíduos que contribui para um menor número de ocorrências ao longo 

do período de observação (ver a discussão das diferenças observadas para os vários 

meses), muitos ainda se juntam para realizarem as suas atividades quotidianas; aliás, 

com a dispersão da maioria dos casais da população pelos locais de nidificação situados 

longe das áreas comunais, a maior parte das aves que permaneciam nestas áreas eram 

machos desemparelhados observados em pequenos grupos. Semelhantemente ao que 

foi constatado por Seymour e Titman (1979) para um sapal estuarino da Nova Escócia, 

os machos desemparelhados mantiveram-se reunidos em grupos nas áreas comunais 

das margens do lago enquanto os pares se retiraram para os seus territórios. 

Continua a verificar-se uma grande diferença entre os comportamentos realizados em 

casal para machos e fêmeas (machos: M=0,58 e DP=2,698; fêmeas: M=9,50 e 

DP=9,192; U=2,000 e p=0,000). No entanto, esta diferença dever-se-á este mês ao 

baixo número de fêmeas observadas em comparação a machos, que aumentou de igual 

forma as médias dos comportamentos observados nas fêmeas. 
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Foram observados mais machos que fêmeas a sós, mas esta diferença não se mostrou 

significativamente relevante (machos: M=6,94 e DP=10,834: fêmeas: M=1,00 e 

DP=0,000; U=35,000 e p=0,946), porque as fêmeas observadas permaneceram com os 

seus parceiros ou nos grupos onde se encontravam, apenas se afastando 

momentaneamente antes de regressarem para junto dos machos. 

 

4. Diferenças para alimentos ingeridos 

Os alimentos que os dois sexos ingeriram em Abril estão registados na Figura 35. 

 

Figura 35 - Diferenças entre as médias das frequências da ingestão dos dois tipos de alimento para machos e fêmeas 
durante o mês de abril. 

Como podemos observar, há uma diferença no alimento escolhido por machos e 

fêmeas, tendo estas sido observadas a alimentarem-se mais de filtrado que os machos 

(machos: M=0,97 e DP=1,964; fêmeas: M=3,50 e DP=2,121; U=9,000 e p=0,032). A 

diferença observada entre as médias de alimentação à base de erva (machos: M=8,61 

e DP=13,662; fêmeas: M=27,50 e DP=36,062) não foi significativa (U=13,000 e 

p=0,094). 

As fêmeas observadas alimentaram-se mais de erva que de filtrado. Uma vez que as 

duas ocorrências de fêmeas em abril aparecem em dias diferentes (dia 13 e 29 de abril), 

é provável que se tratasse da mesma fêmea observada em dois dias diferentes. Se tal 

for verdade, esta fêmea possivelmente não se encontrava em gestação aquando da 

altura da sua observação, uma vez que não foi observada a alimentar-se mais de filtrado 

do que de erva. Devemos no entanto ter cuidado com esta comparação, uma vez que 

,9
7

8
,6

1

3
,5

0

2
7

,5
0

F I L T R A D O E R V A

M
ÉD

IA

ALIMENTO INGERIDO

DIFERENÇAS ENTRE SEXOS EM ABRIL

machos

fêmeas



FCUP 
Comportamentos de uma População de Pato-Real residente num Parque Urbano no Norte de 

Portugal durante a Época de Reprodução 

67 

 
não foram registadas ocorrências de fêmeas suficientes em abril para chegarmos a uma 

conclusão destas. 

Não podemos esquecer que neste mês foram observados apenas 38 ocorrências de 

indivíduos em relação à média de 64,6 ocorrências para todo o período de observação. 

Esta diferença influencia as médias observadas, porque comportamentos que de outra 

forma teriam frequências semelhantes vêm a sua soma dividida por um valor menor de 

indivíduos e acabam por apresentar uma maior frequência média. 

 

VII. Diferenças entre comportamentos ao longo do período de 

observação 

Ao longo do período de observação, os vários comportamentos foram observados com 

diferentes frequências para todos os indivíduos, refletindo a evolução da época de 

reprodução da população. Abaixo podemos observar as frequências das categorias de 

comportamentos para os cinco meses (Figuras 36 e 37). 

1. Diferenças entre categorias de comportamentos 

 

Figura 36 - Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos de manutenção observadas 
para os vários meses de amostragem. 
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Figura 37- Diferenças entre as médias das frequências de categorias de comportamentos sociais observadas para os 
vários meses de amostragem. 

A média total para comportamentos de Locomoção foi 12,52, e os indivíduos foram 

observados mais vezes a movimentarem-se no mês de março (M=18,59 e DP=14,238), 

seguido de fevereiro (M=14,76 e DP=15,074), dezembro (M=13,03 e DP=12,740), 

janeiro (M=9,36 e DP=10,719) e finalmente abril (M=5,95 e DP=7,451). Devemos 

considerar que os indivíduos se podem locomover por várias razões (por exemplo, para 

se alimentar, para se reunir com outros, para os acompanhar, para se exibir, etc.), e 

como outras categorias/comportamentos esta é influenciada também pelo número de 

ocorrências de indivíduos. 

Os comportamentos Parado/Em Repouso apresentaram uma média total de 11,65, 

tendo sido observados mais vezes em janeiro (M=19,53 e DP=19,075), depois fevereiro 

(M=10,74 e DP=14,769), dezembro (M=9,83 e DP=17,213), abril (M=9,55 e DP=12,080) 

e por último março (M=3,67 e DP=4,183). 

A média total da Alimentação foi 5,41, tendo sido observada a frequência média mais 

elevada em abril (M=10,82 e DP=16,131), depois janeiro (M=8,06 e DP=12,999), 

fevereiro (M=4,15 e DP=7,472), dezembro (M=3,48 e DP=7,904) e finalmente março 

(M=1,33 e DP=3,654). 

Dezembro foi o mês onde se observaram mais comportamentos de Conforto (M=8,20 

e DP=11,183), seguido de abril (M=7,89 e DP=12,565), março (M=4,43 e DP=4,934), 

janeiro (M=3,45 e DP=5,802) e por último fevereiro (M=3,35 e DP=3,884. A média total 

destes comportamentos foi 5,09. 
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Os Comportamentos Agonísticos foram observados em média a aumentarem de 

frequência ao longo dos meses de observação (dezembro: M=0,19 e DP=0,467; janeiro: 

M=0,32 e DP=0,814; fevereiro: M=0,47 e DP=1,127; março: M=0,73 e DP=1,619) até 

abril, onde se nota uma queda acentuada na média destes comportamentos (M=0,21 e 

DP=0,741); no total, foram observados com uma frequência de 0,39. Ao longo da época 

de exibição e corte, as fêmeas vão emparelhando com os machos que escolhem, sendo 

que os machos que continuam desemparelhados não se afastam muito das fêmeas 

mesmo quando estas se encontram com os seus parceiros. Pelo início da época de 

corte os machos emparelhados uma grande tolerância para com os seus rivais 

desemparelhados, mas à medida que o tempo avança, este começa a antagonizar cada 

vez mais os seus rivais, culminando em fevereiro/março (Seymour e Titman, 1979; 

Goodwin, 1956; Barrett, 1973; Barrash, 1977). Por outro lado, por esta altura verifica-se 

também um aumento das tentativas de copulação forçada por parte de machos 

emparelhados e desemparelhados, que quando observadas foram registadas como 

Perseguição. 

Da mesma forma, podemos observar uma diferença na frequência média destes 

comportamentos de março para abril (diferença esta que se mostrou significativa, com 

U=958,000 e p=0,018). Como explicado anteriormente na comparação entre as 

frequências para os dois sexos em abril, com a dispersão da maior parte das fêmeas 

(que já tinham formado casais), não haviam razões para os machos desemparelhados 

manterem os seus esforços que levariam normalmente a confrontos; para além disso, 

nesta altura os machos emparelhados começam a associarem-se cada vez mais com 

outros machos, voltando a ser tolerante da sua presença (Williams, 1983). 

Ao longo do período de observação podemos observar uma diminuição relativamente 

gradual dos comportamentos de Exibição/Corte, começando em dezembro (M=1,45 e 

DP=2,965), fevereiro (M=1,16 e DP=2,631), janeiro (M=1,03 e DP=2,597), março 

(M=0,76 e DP=1,949) e terminando em abril onde não foram observados de todo, 

contabilizando uma média total de 0,97 para esta categoria. Esta diminuição seria de 

esperar com o avançar da época de reprodução, mesmo com a ausência dos principais 

comportamentos dos machos em dezembro. No entanto, para percebermos exatamente 

o que leva à evolução das médias desta categoria devemos analisar os vários 

comportamentos que a compõem. 

A categoria Exibição/Corte inclui não só os comportamentos usados pelos machos 

para chamar a atenção das fêmeas (Grunt-Whistle, Head-Up-Tail-Up e Down-Up) mas 

também comportamentos exibidos por ambos os sexos associados à época de 



FCUP 
Comportamentos de uma População de Pato-Real residente num Parque Urbano no Norte de 

Portugal durante a Época de Reprodução 

70 

 
reprodução (Head-pumping e Nod-swimming), o comportamento Incitação realizado 

pelas fêmeas para encorajarem os machos a se exibirem, e certos comportamentos 

normalmente ligados ao conforto quando foram observados num contexto de exibição 

(Introductory Body-shake, Head-flick, Tail-wag, Wing-flap, Bill-dipping, Bathing, e 

Mordiscar as penas). No entanto, à exceção do Introductory Body-shake, as 

frequências destes últimos são tão baixas que a contribuição destas para as frequências 

médias dos comportamentos de exibição é mínima. 

 

Figura 38 - Diferenças entre as médias das frequências dos comportamentos de exibição/corte para os vários meses de 
amostragem. 

Podemos ver que o comportamento de exibição mais observado em dezembro foi o 

Head-pumping, com uma impressionante média de 0,78 (DP=2,214), a maior média 

entre comportamentos de exibição, sendo que o máximo de frequências para cada 

ocorrência foi 13. Foram observados machos isolados a realizar este comportamento 

com o intuito de chamar a atenção de fêmeas e de sinalizar a sua vontade de acasalar 

com estas. Sendo um comportamento repetido várias vezes, acabou por ter um grande 

número de registos. 

Durante o mês de dezembro não foram registadas quaisquer ocorrências dos três 

principais comportamentos de exibição por parte de machos. Estes comportamentos 

foram observados durante este mês e figuram nas gravações de dezembro, mas os 

filmes onde são observados não apresentaram condições para serem analisados 

(tempo menor que 10 minutos, entre outras razões). Desta forma, é impossível perceber 

a sua importância em comparação com os outros meses. 

Dos três principais comportamentos de exibição dos machos, o Down-Up foi o que 

apresentou uma maior frequência média para os três meses em que estes 
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comportamentos foram registados (janeiro: M=0,28 e DP=0,750; fevereiro: M=0,16 e 

DP=0,486; março: M=0,17 e DP=0,730), seguido do Grunt-Whistle (janeiro: M=0,18 e 

DP=0,580; fevereiro: M=0,10 e DP=0,298; março: M=0,08 e DP=0,272) e por último o 

Head-Up-Tail-Up (janeiro: M=0,06 e DP=0,243; fevereiro: M=0,02 e DP=0,127; março: 

M=0,05 e DP=0,280). Não foram observadas diferenças significativas entre as 

frequências médias destes comportamentos de um mês para o outro. Estes dados 

parecem corroborar o que foi observado por Johnsgard (1960), que não encontrou 

diferenças definitivas na periodicidade sazonal das exibições. 

Segundo os estudos de Lorenz (1957), as três exibições principais do macho são 

igualmente importantes entre si, e qual deles era realizado num determinado momento 

era “uma questão de sorte”. No entanto, Weidmann (1956a, in Johnsgard, 1960) era da 

opinião que o Grunt-Whistle ocorria em situações de “baixa intensidade de corte” 

(quando apenas um macho se exibia perante uma fêmea), enquanto o Down-Up e 

Head-Up-Tail-Up ocorriam em situações de “alta intensidade de corte”, com vários 

machos a exibirem-se simultaneamente. Johnsgard (1960) obteve resultados que 

refletiam o mesmo tanto para o pato-real como para o pato-preto-americano, e 

acrescentou que o Down-Up representa uma intensidade de corte ainda maior que o 

Head-Up-Tail-Up. Se tal fosse o caso no presente estudo, seria de esperar que os 

resultados mostrassem uma maior frequência do Grunt-Whistle e uma menor 

frequência de Head-Up-Tail-Up ou Down-Up nos primeiros meses, com uma inversão 

gradual do cenário ao longo do tempo, acabando com uma maior frequência do Down-

Up, seguido do Head-Up-Tail-Up e finalmente do Grunt-Whistle. Ao invés disso, os 

resultados parecem sugerir uma elevada intensidade de corte consistente para toda a 

época de corte. No entanto, não podemos verificar estes resultados para dezembro. 

O único fator que aparenta desatestar esta hipótese é a frequência relativamente baixa 

do Head-Up-Tail-Up. Dos três principais comportamentos de exibição, este foi o único 

cujas frequências foram baixas ao ponto de não se verificar uma diferença significativa 

entre estas e o valor nulo das fêmeas, enquanto seria de esperar que estes valores se 

situassem entre os do Grunt-Whistle e os do Down-Up no caso de uma elevada 

intensidade de corte. No entanto, Delacour (1956) e Ramsay (1956) descobriram que 

no pato-real o Nod-Swimming está diretamente ligado ao Head-Up-Tail-Up, ocorrendo 

imediatamente a seguir a este. Os resultados de Johnsgard (1960) corroboram esta 

relação tanto para o pato-real (Nod-Swimming ocorreu a seguir a 94,3% das 

ocorrências de Head-Up-Tail-Up) como para o pato-preto-americano (97,7%). Durante 

o período de observação, o Nod-Swimming foi observado nos meses de janeiro 

(M=0,03, DP=0,175), fevereiro (M=0,13, DP=0,434) e março (M=0,02, DP=0,126), e é 
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possível que as ocorrências registadas deste comportamento tenham sucedido 

ocorrências de Head-Up-Tail-Up quando estes foram realizados em bursts de exibição 

(devido à natureza da amostragem, só seria possível registar um de dois 

comportamentos realizados em sucessão se estes fossem instantâneos, como é o caso 

das exibições e do Nod-Swimming). Apesar desta associação, devemos ter em mente 

que o Nod-Swimming é também uma exibição pós-copulatória, e pode ainda ser 

realizado pelas fêmeas para incentivarem exibições por parte de machos. No entanto, 

este comportamento foi somente registado em machos em dias onde não foram 

registadas copulações. Sendo este o caso, podemos associá-lo ao Head-Up-Tail-Up, e 

as suas frequências médias conjuntas poderão assim situar-se entre as do Grunt-

Whistle e as do Down-Up.  

 

2. Diferenças para meios físicos  

 

Figura 39 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes meios físicos para 
os vários meses de amostragem. 

Não se observam diferenças significativas para as frequências de comportamentos 

realizados ao longo do período de observação nos meios físicos água e terra, com a 

exceção do número de comportamentos realizados em terra durante o mês de março 

(M=5,75 e DP=9,710) que se revelou significativamente inferior ao de fevereiro 

(M=20,27 e DP=24,039, com U=1321,000 e p=0,001) e de abril (M=27,08 e DP=21,677, 

com U=446,500 e p=0,000). O mesmo se observou para o número de comportamentos 

realizados em água durante este mês (M=24,25 e DP=19,982), significativamente 

superior aos resultados de fevereiro (M=16,35 e DP=21,351, com U=1369,000 e 

p=0,004) e de abril (M=7,74 e DP=13,307, com U=491,500 e p=0,000). Relativamente 
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ao meio físico onde as aves realizam as suas atividades, podemos afirmar que este não 

apresenta grandes diferenças para toda a época de reprodução.  

Ao longo do período de amostragem, os registos de comportamentos realizados pelo ar 

foi aumentando, tendo mais significado para os meses de março (M=0,3 e DP=0,891), 

abril (M=0,16 e DP=0,547) e fevereiro (M=0,15 e DP=0,399). Nas primeiras semanas de 

incubação, começam a ser observados machos a perseguirem fêmeas pelo ar, com o 

intuito de copularem (Cramp e Simmons, 1977). Ao estudar patos-trombeteiros (Anas 

clypeata), McKinney (1967) descobriu que a frequência destes voos aumenta 

imediatamente antes da postura. De facto, esta tendência verificou-se para os meses 

de fevereiro e março, antes da maioria das fêmeas se encontrar recolhida nos ninhos a 

incubar os ovos. 

 

3. Diferenças para contextos sociais 

 

Figura 40 - Diferenças entre as médias das frequências de comportamentos realizados em diferentes contextos sociais 
para os vários meses de amostragem. 

Não foram verificadas diferenças significativas entre as frequências médias dos 

diferentes contextos sociais ao longo do período de amostragem. Os números de 

frequências médias mantêm-se semelhantes para os cinco meses de observação no 

caso dos comportamentos em casal e a sós. 

Observou-se uma redução gradual no número de indivíduos em grupo de dezembro a 

março. À medida que os casais formados se recolhiam, e os machos desemparelhados 

deixavam de terem fêmeas para as quais se exibirem, os grupos observados incluíam 

menos indivíduos. No entanto, em abril, apesar de serem em número menor 
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relativamente ao registo dos outros meses, os indivíduos observados encontravam-se 

maioritariamente reunidos em grupos pequenos. Assim, é de esperar que a frequência 

de indivíduos encontrados em grupos durante este mês não só se mantenha elevada 

(M=27,13 e DP=18,591) como seja relativamente maior do que em março (M=22,46 e 

DP=18,790), apesar de não ser uma diferença significativa (U=1025,000 e p=0,228). 

 

4. Diferenças para alimentos ingeridos 

 

Figura 41 - Diferenças entre as médias das frequências da ingestão dos dois tipos de alimento para os vários meses de 
amostragem. 

De dezembro a janeiro os indivíduos foram observados a ingerir menos filtrado 

(dezembro: M=0,55 e DP=1,379; janeiro: M=0,10 e DP=0,607; U=2550,000 e p=0,000) 

e mais erva (dezembro: M=2,81 e DP=8,022; janeiro: M=7,75 e DP=13,104; U=2496,000 

e p=0,018). De janeiro a fevereiro observou-se um aumento na ingestão de filtrado 

(fevereiro: M=0,87 e DP=2,639, com U=2585,500 e p=0,004). O mês onde se observou 

uma menor alimentação à base de erva foi março (M=0,03 e DP=0,177), que apresentou 

diferenças significativas com os resultados de fevereiro (M=3,13 e DP=5,727, com 

U=1333,500 e p=0,000) e abril (M=9,61 e DP=15,615, com U=716,000 e p=0,000). Nota-

se um crescimento na ingestão de filtrado de janeiro a março, correspondendo com a 

gestação das fêmeas. Por outro lado, não se observa uma evolução na alimentação à 

base de erva ao longo do período de observação. Estes dados parecem corroborar a 

hipótese afirmada anteriormente. 
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Conclusão 

 

Face aos resultados podemos definir dois períodos dentro da época de reprodução: uma 

época de corte definida principalmente pela grande abundância de exibições por parte 

dos machos e pela grande concentração de indivíduos, e uma época de incubação onde 

a maioria das fêmeas se encontra emparelhada e se verifica uma dispersão pelas áreas 

de nidificação por parte dos casais, resultando num menor número de indivíduos 

observados nas áreas comunais. Dos meses observados, dezembro e janeiro 

corresponderiam ao primeiro período, enquanto abril corresponderia ao segundo. 

Fevereiro e março encontram-se na transição entre estes dois períodos, observando-se 

nestes meses padrões característicos a ambos. 

As aves foram observadas semelhantemente em água e em terra, e os voos, apesar de 

esporádicos, aumentaram de frequência ao longo do tempo de observação. 

Sendo esta uma espécie gregária, a maior parte dos indivíduos foi observada em grupos 

ao longo do ano, que variavam grandemente em dimensões – desde bandos com 

grande número de indivíduos a pequenos agregados. Na maior parte dos casos, estes 

grupos eram compostos por mais machos que fêmeas. 

Em relação aos alimentos ingeridos, não foram encontradas razões para se alimentarem 

preferencialmente de determinado alimento, alimentando-se do que tinham à sua 

disposição no meio onde se encontravam. No caso de os animais se alimentarem em 

grupo, é possível que se alimentem da mesma comida para não se distanciarem uns 

dos outros. A exceção a esta regra foram as fêmeas em gestação, que necessitam do 

conteúdo proteico da matéria animal obtida que se encontra no filtrado para a formação 

dos ovos. 

Ao longo do período de amostragem foi possível observar a grande diversidade de 

comportamentos associados à espécie. Os registos efetuados permitiram reunir estes 

comportamentos num etograma bastante completo, extenso e pormenorizado conforme 

me propus a fazer. 

De forma geral, os resultados mostram que a população apresenta padrões 

comportamentais idênticos aos descritos por vários autores, tanto para machos como 

para fêmeas, e que as mudanças verificadas com a progressão da época de reprodução 

são semelhantes ao afirmado na bibliografia. Apesar disto, podemos observar 

diferenças, nomeadamente na frequência dos comportamentos de exibição. Estas 
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poder-se-ão dever a vários fatores, sendo um deles a diferença geográfica em relação 

a outras populações observadas, nomeadamente as diferenças de latitude que se 

poderão traduzir em climas diferentes. Outro fator importante poderão ser as alterações 

climáticas que se têm observado ao longo do tempo, que poderão ter afetado 

temporalmente o ciclo de vida desta espécie. Devemos também salientar que a 

população em estudo se situa num parque urbano frequentemente visitado ao longo de 

todo o ano, onde os indivíduos estão mais expostos a perturbações (visitantes, animais 

de companhia, ações de manutenção, entre outros) que poderão interromper as suas 

atividades mais frequentemente e levar a um atraso significativo em relação às 

populações que habitam o ambiente selvagem, em que a maioria dos estudos se foca. 

A identificação de indivíduos permitiria chegar a mais conclusões, mas tal não foi 

possível neste estudo por não ser exequível. Com o auxílio de outras técnicas, como o 

caso das marcas nasais, estes temas poderão ser abordados de novo no futuro, 

permitindo identificar indivíduos e tirar conclusões sobre movimentos e/ou migrações, 

assim como taxas de sobrevivência e outros aspetos da dinâmica populacional. 
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