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Resumo 

 

O lobo ibérico, Canis lupus signatus (Cabrera, 1907) esteve amplamente distribuído em 

Portugal, mas consequência da degradação e fragmentação do habitat, da diminuição das presas 

selvagens e da perseguição por parte do Homem, deu-se um declínio das suas populações, 

levando ao seu desaparecimento nas regiões do litoral, sul e centro do país. 

Os estudos da dieta deste carnívoro são importantes na procura de ferramentas de 

conservação que minimizem a conflituosidade com os diferentes usuários. O presente trabalho 

teve como principal objetivo estudar a dieta de uma pequena alcateia isolada, denominada de 

Mogadouro Sul, através da análise de dejetos obtidos entre 2015 e o início de 2017. Esta alcateia 

habita no Nordeste Transmontano (Portugal) e em 2015 era constituída por quatro indivíduos, 

enquanto que em 2016 apenas foram identificados dois elementos. A proveniência especifica 

de todas as amostras analisadas (n=78) foi confirmada através da análise molecular. 

Previamente à análise da dieta, com base nas técnicas da tricologia, foi realizada uma coleção 

de referência das principais espécies de presas presentes na área de estudo (concelho de 

Mogadouro), tanto domésticas como selvagens. 

Os resultados obtidos, expressos em frequência de ocorrência (FO) e classificados de 

acordo com a proposta de Ruprecht (1979), demonstraram que os animais domésticos foram a 

categoria alimentar mais frequente da sua dieta com uma FO de 78,3 %, com especial incidência 

nos caprinos (40,6 % FO) que representaram cerca de 52 % da FO dos animais domésticos. Os 

ungulados selvagens, nomeadamente o corço e o javali, apesar de ocorrerem em toda a área de 

estudo, representaram apenas 21,7 % FO da dieta. A análise sazonal da mesma revelou um 

maior consumo de animais domésticos no verão e no outono. Os caprinos consistiram num 

recurso alimentar regular ao longo de todo o ano e os ovinos foram mais frequentes no verão 

(recurso básico), contudo, constituíram um recurso regular nas restantes estações do ano. O cão 

esteve sempre presente na dieta do lobo, com exceção no inverno. A presa selvagem mais 

consumida foi o javali, constituindo um recurso regular ao longo do ano, incrementando a sua 

importância na primavera (recurso básico) onde a % FO igualou a dos caprinos (36,4 % FO). 

Os resultados também foram expressos em biomassa consumida, no entanto, os valores obtidos 

foram semelhantes aos expressos em FO. 

Considerando os hábitos alimentares entre a época reprodutiva (inverno e primavera) e 

não reprodutiva (verão e outono), encontram-se diferenças significativas no consumo de presas 

domésticas entre ambas as épocas (p<0,05), com maior consumo na época não reprodutiva, o 
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que pode ser explicado quer pela maior disponibilidade de animais domésticos nesta época, 

como pelas alterações no maneio e pelo maior nascimento de animais. A nível trófico, a alcateia 

estudada apresenta uma baixa diversidade (H’ = 0,65) e amplitude do nicho alimentar (AN = 

0,55), com um elevado grau de especialização nos ungulados domésticos, principalmente nos 

caprinos, em parte consequência do tamanho da alcateia. Estes hábitos alimentares podem 

originar uma ameaça na manutenção da mesma, devido à perseguição de que possa ser alvo. 

 

Palavras-chave: Canis lupus signatus, alcateia de Mogadouro Sul, dieta, análise de dejetos, 

tricologia, conservação. 
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Abstract 

 

The Iberian wolf, Canis lupus signatus (Cabrera, 1907), used to be widely distributed 

in Portugal. As a consequence of the degradation and fragmentation of the habitat, the reduction 

of wild prey and of the human ancestral persecution, their populations declined, leading to its 

disappearance in the coastal, southern and central regions of the country. 

Diet studies are important in the demand of conservation tools which minimize conflict 

with different stakeholders. The main aim of the present work was to study the diet of a small 

isolated pack named Mogadouro Sul, through the analysis of scats obtained between 2015 and 

the beginning of 2017. This pack inhabits in the Northeast of Trás-os-Montes (Portugal) and in 

2015 it consisted of four individuals, while in 2016 only two elements were identified. The 

specific origin of all samples analysed (n=78) was confirmed by molecular analysis. Prior to 

the analysis of the diet, based on the techniques of trichology, was created a reference collection 

of the main prey species present in the study area (Mogadouro county), both domestic and wild 

ones. 

The results, expressed in frequency of occurrence (FO) and classified according to the 

proposal of Ruprecht (1979), showed that domestic animals were the most frequent food 

category of wolf diet (78,3 % FO), with a special incidence in goats (40,6 % FO) which 

accounted for about 52 % of the FO of domestic animals. Wild ungulates, such as roe deer and 

wild boar, although both are present throughout the study area, represented only 21,7 % FO of 

the same. Seasonal analysis of the diet revealed a major consumption of domestic animals in 

summer and fall. Goats consisted in a regular food resource during the year and sheep had more 

importance in summer (basic resource) and constituted a regular resource in the remaining 

seasons. The dog was always present in the wolf's diet, except in winter. The most consumed 

wild prey was the wild boar, establishing a regular resource during the year, increasing its 

importance in spring (basic resource) where equated the % FO of goats (36,4 % FO). The results 

were also expressed in biomass consumed, however, the values obtained were similar to the 

results in FO. 

Considering the feeding habits between the reproductive (winter and spring) and non-

reproductive period (summer and fall), there were significant differences in the consumption of 

domestic prey between both (p<0.05), with higher consumption in the non-reproductive one, 

which can be explained by the greater availability of domestic animals, as well as by the 

changes in management and by the greater birth of animals. In a trophic level, the studied pack 
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presented a low diversity (H'=0.65) and breadth of the food niche (AN=0.55), with a degree of 

specialization in the domestic ungulates, mainly goats, in part consequence of the size of the 

pack. These feeding habits can generate a threat in the pack conservation, due to the persecution 

that it can be targeted. 

 

Key words: Canis lupus signatus, Mogadouro Sul, diet, scats analysis, trichology, 

conservation. 
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Capítulo 1: 

Introdução 

 

1.1 – Contextualização 

 

Atualmente, num planeta sobrepovoado, os grandes carnívoros estão entre os grupos de 

espécies mais controversos e desafiadores a serem conservados. Existe uma hostilidade 

profundamente enraizada na história e na cultura relativamente a estas espécies, devido à 

perceção dos seus impactos negativos nos meios de subsistência humanos. Os grandes 

carnívoros têm sido historicamente exterminados, e a sua atual conservação é confundida com 

questões emocionais, políticas e socioeconómicas que a dificultam. Além disso, os grandes 

carnívoros vivem em baixas densidades e têm grandes exigências espaciais, pelo que, a sua 

conservação necessita de planos coordenados em escalas muito amplas, muitas vezes 

abrangendo fronteiras intra e internacionais (Chapron et al., 2014). 

Apesar da existência de muitas e de grandes áreas protegidas, onde os impactos 

humanos são minimizados, praticamente todos os sistemas predador-presa sofrem do impacto 

do ser humano. O efeito mais evidente e imediatamente observado é através da mortalidade 

causada pelo homem, tanto nos predadores como nas presas. No caso das espécies de grandes 

carnívoros a situação é ainda pior dos que nas outras, pois estes movimentam-se de forma 

bastante ampla, o que os pode levar para fora das áreas protegidas (Boitani e Linnell, 2015). 

Por isso, o principal debate em torno da conservação dos grandes carnívoros é se existe espaço 

suficiente para populações viáveis e ecologicamente funcionais. Como os dois principais 

fatores da atual crise da biodiversidade (superpopulação humana e consumo excessivo) não 

mostram sinais de redução, pode-se esperar que os grandes carnívoros persistam somente em 

áreas protegidas muito bem geridas ou em áreas remotas e desabitadas (Chapron et al., 2014). 

Quase todos os países do continente europeu estão a conseguir manter e restaurar as 

populações de carnívoros. Na generalidade, os grandes carnívoros beneficiaram das mudanças 

socioeconómicas nas últimas quatro décadas, o que levou a uma melhoria na qualidade do seu 

habitat. O impacto das atividades humanas, relativamente ao uso dos terrenos, também tem 

diminuindo em muitas áreas devido ao êxodo generalizado das zonas rurais e ao abandono dos 

terrenos agrícolas (Arija, 2010; Chapron et al., 2014). 
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Em geral, os grandes carnívoros, mas particularmente os lobos, despertam diferentes 

pontos de vista ideológicos, que levam ao exercício de posições políticas, causando um clima 

de instabilidade na conservação destas espécies. Hoje, o desafio na conservação do lobo não é 

tanto salvar a espécie, mas sim geri-la corretamente. 

A maior parte do antigo habitat do lobo tornou-se urbanizado e industrializado, pelo que 

a invasão humana é uma das maiores ameaças na sua manutenção. No entanto, em algumas 

áreas, com altas densidades humanas e em altos níveis de transformação da paisagem, esta 

espécie é capaz de perdurar, sugerindo que haja uma variação regional na sensibilidade da 

espécie aos seres humanos e às suas atividades (p.e. estradas, veículos e turismo) (Eggermann 

et al., 2010; Llaneza et al., 2012). A fragmentação dos habitats por novas estradas, a diminuição 

da cobertura florestal causada por incêndios, as novas plantações em áreas anteriormente não 

cultivadas e a falta de presas selvagens também são ameaças para as populações de lobos. 

Embora os lobos consigam sobreviver nos mais diversos tipos de habitat, parece haver pelo 

menos dois fatores ambientais principais limitantes: a cobertura vegetal necessária para se 

esconderem das atividades humanas e a disponibilidade mínima de recursos alimentares 

(Boitani, 2000), levando a que a atual expansão da espécie leve, frequentemente, a conflitos 

com os seres humanos, especialmente nas áreas de criação de gado (Eggermann et al., 2010). 

A extensão humana é um fator importante que condiciona a presença do lobo, levando 

a que as áreas com maior presença antropogénica (densidade populacional, densidade de 

estradas e áreas urbanas) sejam evitadas por esta espécie (Eggermann et al., 2010; Llaneza et 

al., 2012), embora, a sua capacidade de adaptação, permita-lhe tolerar níveis elevados de 

humanização. Segundo Llaneza et al. (2012) a força da pressão humana, como os atributos da 

paisagem, têm maior impacto na ocorrência do lobo do que propriamente os seres humanos. A 

presença de lobos é altamente influenciada pelos atributos da paisagem e pela sua interação 

com os seres humanos. Sendo assim, verifica-se que os lobos selecionam áreas abundantes em 

presas, com baixa presença humana e com menor acesso possível dos seres humanos. O facto 

de os lobos apresentarem maior tolerância aos agentes humanos em paisagens humanizadas, 

comparativamente a paisagens não humanizadas, leva a crer que, nessas áreas, os lobos se 

tenham habituado à presença humana ao longo do tempo (Llaneza et al., 2012). 

Os lobos estão no topo da cadeia alimentar e podem sobreviver onde quer seja desde 

que haja disponibilidade trófica e a perseguição humana seja baixa, mesmo em paisagens 

dominadas pelo homem (Eggermann et al., 2010; Llaneza et al., 2012). Segundo Eggermann et 

al. (2010), a cobertura do habitat dos lobos não é específica, o lobo tanto pode estar presente 
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em áreas com uma baixa quantidade de floresta, provavelmente devido à seleção de áreas onde 

o gado pasta (áreas abertas e terrenos arbustivos), como em áreas com uma quantidade 

considerável de floresta, refletindo a seleção de áreas utilizadas predominantemente pelas 

principais espécies de presas selvagens. 

A dieta do lobo é altamente variável consoante a disponibilidade local de recursos 

alimentares e podendo adotar um comportamento alimentar bastante flexível, variando desde 

extremamente especializado até extremamente genérico, o que lhe permite colonizar uma vasta 

gama de áreas (Meriggi et al., 1996; Pezzo et al., 2003; Arija, 2010). Em áreas com baixas 

densidades de presas selvagens, principalmente em áreas dominadas pelo Homem, o lobo pode 

depender total ou parcialmente de recursos alimentares antropogénicos, quase unicamente de 

gado (Torres et al., 2015). 

A predação dos animais domésticos por animais selvagens é tão antiga quanto a própria 

domesticação e é um dos conflitos mais antigos entre os seres humanos e a vida selvagem, 

sendo um grande problema que ainda está presente em toda a Europa e que dificulta bastante a 

gestão do lobo, uma vez que, o impacto da predação do gado tem sido a principal razão para o 

seu controlo ou extermínio (Boitani, 2000; Boitani e Linnell, 2015). No continente europeu a 

perda económica total causada pelo lobo é estimada em cerca de 8 milhões de euros com cerca 

de 20 mil animais domésticos, principalmente caprinos e ovinos, predados anualmente. No 

entanto, os custos de adoção de medidas e de prevenção de danos também podem ser 

significativos (Boitani e Linnell, 2015). 

A predação do gado desencadeia um conflito com as comunidades rurais e tem um 

impacto negativo na economia dos habitantes que coexistem com os lobos. Isto tem-se revelado 

muito relevante em Portugal, uma vez que a pecuária é a principal atividade económica das 

comunidades rurais (Torres et al., 2015; Torres e Fonseca, 2016). Embora o dano possa ser 

significativo para o criador, o dano global na indústria pecuária tem pouco significado (<0,5 

%). Na verdade, os danos causados aos animais são muito baixos quando comparados com 

outras causas de mortalidade na pecuária (Boitani, 2000).  

A existência de um elevado número de cães assilvestrados em Portugal é por vezes 

sinónimo de problemas, uma vez que estes são muitas vezes a causa dos danos no gado, facto 

erradamente atribuído aos lobos (Torres e Fonseca, 2016), levando a um aumento da hostilidade 

em relação a este canídeo. Para além disso, os predadores domésticos, como os cães ou até 

mesmo os gatos, podem competir com os predadores selvagens (Boitani e Linnell, 2015). 
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As populações de lobo ibérico (Canis lupus signatus) são particularmente propicias à 

extinção devido a três fatores principais: isolamento genético, degradação e fragmentação do 

habitat, e escassez de presas selvagens com consequente predação de gado, levando à sua 

perseguição. No entanto, existem problemas adicionais que podem influenciar estes fatores e 

ameaçar ainda mais a conservação desta espécie em Portugal. Nomeadamente morte nas 

estradas, morte por tiro, caça furtiva, envenenamentos, doenças infeciosas, entre outros (Torres 

e Fonseca, 2016). 

Os programas de compensação dos ataques do lobo, envolvem o pagamento dos danos 

e são a principal ferramenta utilizada para aliviar os custos da sua predação. No entanto, esta é 

a única política em vigor para aumentar a tolerância dos habitantes para com os lobos e é a 

medida mais visível da política nacional de preservação do lobo ibérico (Boitani, 2000; Torres 

e Fonseca, 2016). Nos últimos anos em Portugal, segundo dados oficiais do ICNF, o montante 

anual da indemnização é de cerca de 700 000 euros por ano, correspondendo a cerca de 2 500 

ataques atribuídos ao lobo (LUSA, 2015). 

Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, o lobo ibérico tem o estatuto 

de espécie “em perigo” (EN) (Queiroz et al., 2005), pelo que é considerada uma espécie não 

cinegética e é estritamente protegida em todo o seu território (Signatus, 2017). Esta subespécie 

é protegida em Portugal pela Lei n.º 90/88, de 13 de agosto, regulamentada pelo Decreto-Lei 

n.º 139/90, de 27 de abril que visa, efetivar o regime de proteção previsto na lei anterior, 

integrando-se no desenvolvimento de uma politica de conservação da natureza (Diário 

República, 1990). O Decreto-Lei nº. 54/2016 de 25 de agosto, visa consolidar o regime de 

conservação do lobo ibérico, integrando-o no desenvolvimento da política de conservação da 

natureza e da biodiversidade a nível nacional e da União Europeia. Este fixa as espécies animais 

passíveis de indemnização, em caso de danos provocados pelo lobo, e estabelece os requisitos 

exigidos para que seja reconhecido o direito a essa indemnização. É ainda introduzido um 

mecanismo de cálculo do montante a indemnizar, adaptado à realidade observada, remetendo-

o para o diploma complementar de regulamentação destas matérias (Diário da República, 2016).  

Os atrasos no processo, resultado da falta de financiamento, aumentam a aversão das 

populações rurais em relação aos lobos, e consequentemente, a sua perseguição. Sendo assim, 

os programas de compensação estão longe de ser a solução para o problema e devem ser usados 

com extrema cautela para evitar a dependência dos incentivos económicos. Estes devem ser 

utilizados em conjunto com medidas de prevenção mais eficazes, como monitorizar o padrão e 
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a quantidade de predação dos lobos, que é de extrema importância na gestão deste conflito 

(Boitani, 2000) 

 

1.2 – Objetivos 

 

Estando o lobo presente numa paisagem antropogénica, onde os conflitos entre os seres 

humanos e este predador são comuns, a análise da dieta do lobo é fundamental para melhorar a 

compreensão da sua utilização dos recursos e para desenvolver de um plano de gestão científico 

apropriado. Para evitar especulações e reduzir os conflitos, é crucial obter dados detalhados e 

precisos sobre a ecologia alimentar deste predador, o que é particularmente importante em 

paisagens rurais dominadas pelo homem, onde a pecuária é uma atividade económica 

importante. 

Assim sendo, o presente trabalho tem como principais objetivos: 

• Estudar os hábitos alimentares de uma alcateia isolada da área de Mogadouro 

(Bragança), através da análise de amostras fecais; 

• Conhecer o consumo das presas selvagens vs. domésticas;  

• Analisar, com base nos resultados obtidos, quais as ferramentas de conservação que 

minimizam a conflituosidade com os diferentes usuários da área, onde se insere esta 

alcateia. 

 

A maioria dos dejetos procede da monitorização conduzida pelo Departamento de 

Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista (CIFAP) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) no âmbito do projeto Programa Integrado de Monitorização Ambiental 

(PIMA), cujo o promotor é a Gestão da Produção de Energia, S.A. (EDP), com conhecimento 

e autorização do mesmo.  

A análise e o tratamento das amostras foram realizados no Laboratório de Ecossistemas 

Terrestres do CIFAP. 
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Capítulo 2: 

O Lobo 

 

2.1 – História evolutiva e taxonomia 

 

O lobo, Canis lupus (Linnaeus, 1758), é um carnívoro generalista quer em termos de 

aproveitamento dos recursos alimentares, quer de uso do habitat. Como tal, possui adaptações 

anatómicas específicas, como por exemplo, na sua dentição, pois o último pré-molar superior e 

o primeiro molar inferior, chamados de dentes carnassiais, são especializados em cortar e rasgar 

carne, como se de lâminas se tratassem (Garrido e Arribas, 2008; Arija, 2010). 

Este predador é conhecido a nível mundial como lobo comum ou lobo cinzento, 

pertencente à Ordem Carnivora e à Família Canidae, e o seu atual enquadramento taxonómico 

é o seguinte (Arija, 2010): 

Filo: Chordata 

Sub-Filo: Vertebrata 

Superclasse: Gnathostomata  

Classe: Mammalia 

Subclasse: Theria 

Interclasse: Eutheria 

Ordem: Carnivora  

Sub-Ordem: Caniformia  

Família: Canidae  

Género: Canis 

Espécie: Canis lupus  

 

Os primeiros carnívoros surgiram durante o Paleoceno e pertenciam às famílias 

Viverravidae e Miacidae. Estes foram evoluindo durante o Eoceno, Oligoceno, e Mioceno, 

espalhando-se por todos os continentes, com exceção na Oceânia e Antártida, alcançando um 

grande passo evolutivo (Garrido e Arribas, 2008).  

A Ordem Carnívora pode ser dividida em duas subordens: a Feliformia e a Caniformia. 

Nesta última incluem-se os canídeos (Família Canidae) que tiveram origem no Eoceno e 

estiveram restringidos ao norte do continente americano até ao final do Mioceno, período no 
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qual se terão dispersado para Eurásia através do estreito de Bering. Os primeiros canídeos 

evoluíram de forma a poderem caçar em áreas abertas, por isso adquiriram corpos sólidos com 

a garupa descaída, com as extremidades prolongadas e resistentes, e uma locomoção digitígrada 

(Fig. 1). A fusão dos três ossos do carpo e a união da cartilagem do radio e da ulna (impedindo 

assim a sua rotação), permitiu melhorar substancialmente a execução dos movimentos dos 

canídeos (Garrido e Arribas, 2008). 

 

 

Figura 1 – Esqueleto e contorno atual do lobo, Canis lupus (Fonte: Arija, 2010). 

 

A história evolutiva da Família Canidae é caracterizada por três grandes derivações, a 

mais importante foi protagonizada pela Subfamília Caninae que se dispersou pela primeira vez 

para os outros continentes, atingindo a Eurásia, a África e a América do Sul, permitindo uma 

maior diversificação na sua história evolutiva. O que levou ao aparecimento dos característicos 

canídeos modernos, como os lobos, os chacais e os cães selvagens (Garrido e Arribas, 2008). 

Atualmente a Família Canidae inclui, para além do Género Canis, outros 15 géneros, 

com cerca de 36 espécies aceites pela comunidade científica (MacDonald e Sillero-Zubiri, 

2004; Garrido e Arribas, 2008), que habitam em todos os continentes e noutros territórios 

insulares. Dentro do Género Canis, deve-se realçar seis espécies de canídeos reconhecidas para 

além do lobo comum: o lobo vermelho (Canis rufus), o coiote (C. latrans), o lobo etíope (C. 

simensis) e três espécies de chacais (C. adustus, C. aureus, C. mesomelas) (Arija, 2010). Duas 

espécies estão presentes na Península Ibérica: o lobo ibérico e a raposa vermelha, Vulpes vulpes 

(Arija, 2010). 
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2.2 – Caracterização da espécie e subespécie 

 

O lobo ibérico, Canis lupus signatus (Cabrera, 1907), é uma espécie endémica da 

Península Ibérica. Este possui marcas brancas distintivas nos lábios superiores, marcas escuras 

na cauda e um par de marcas escuras nas patas dianteiras que dão à subespécie o nome signatus, 

“assinado” ou “marcado” (Torres e Fonseca, 2016). Esta subespécie é ligeiramente menor do 

que os lobos nórdicos, dado que o tamanho e o peso destes canídeos tende a aumentar com a 

latitude e longitude, pelo que os exemplares ibéricos são bastante pequenos (Castells e Mayo, 

1993). Além disso, foram encontradas diferenças na forma do crânio, no ADN mitocondrial e 

nas frequências de microssatélites, entre as populações do lobo ibérico e as populações dos 

lobos da Europa Ocidental e da Eurásia (Torres e Fonseca, 2016). 

O lobo possui uma constituição e uma cabeça robusta, de frente arredondada, mandibula 

poderosa e orelhas triangulares, que permanecem erguidas. O tórax é muito desenvolvido, as 

patas são fortes e relativamente largas, com cinco dedos nas dianteiras e quatro nas traseiras. O 

lobo ibérico macho, geralmente não excede os 50 kg (Castells e Mayo, 1993) pesando entre 30 

a 45 kg, enquanto que as fêmeas pesam entre 25 a 35 kg (Nowak, 2009; Arija, 2010; Grupo 

Lobo, 2010). Os adultos medem cerca de 1,40–1,70 m desde o focinho até à base da cauda, o 

comprimento da cauda mede cerca de 40–50 cm e as orelhas têm 11,5–12,5 cm de comprimento 

(Castells e Mayo, 1993; Nowak, 2009; Arija, 2010; Grupo Lobo, 2010). 

A pelagem do lobo ibérico é geralmente parda clara e cor de canela na zona ventral e 

nas patas (Fig. 2) (Castells e Mayo, 1993). Contudo, a pelagem não costuma sofrer grandes 

mudanças sazonais, exceto desvanecimento da cor e às vezes fica mais avermelhada (durante a 

primavera e o verão) (Nowak, 2009). No verão, o lobo perde parte do pelo parecendo mais 

elegante e delgado, enquanto que no inverno, as manchas negras estão mais marcadas. Os 

exemplares a norte da Península Ibérica são, regra geral, mais escuros que os do Sul. Os juvenis 

são similares aos adultos, mas mais homocromos (Castells e Mayo, 1993). Como possui uma 

grande distribuição e está presente em vários tipos de habitat, a variação do seu fenótipo 

(tamanho corporal, cor e peso) é muito alta (Boitani, 2000). 

Os lobos são animais sociais, pois formam grupos familiares constituídos por alcateias 

hierarquicamente organizadas com um elemento dominante (Mech, 1974; Garrido e Arribas, 

2008; Arija, 2010). As alcateias normalmente contêm 5 a 8 membros, mas já foram relatados 

grupos com 36 membros. Estes canídeos possuem três métodos principais de comunicação: 
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uivos e outras vocalizações; exibições visuais incluindo a exposição de várias partes do corpo, 

e marcações de território através da libertação de odor (Mech, 1974). 

 

 

Figura 2 – Exemplar de lobo ibérico (Fotografia de A. Monzón). 

 

Os lobos atingem a maturidade sexual aproximadamente aos dois anos de idade, mas 

muitas vezes não se reproduzem até aos três (Mech, 1974; Arija, 2010). Após a corte, que pode 

durar dias ou meses, os lobos copulam durante o estro que dura 5 a 7 dias. O período de receção 

da fêmea pode ser a qualquer momento desde janeiro, em zonas de latitudes baixas, até abril 

em zonas de latitudes altas. A gestação dura cerca de 63 dias, e as ninhadas variam entre 3 a 8 

crias (Arija, 2010, Grupo Lobo, 2010). Geralmente, a fêmea não se afasta dos jovens pelo 

menos durante 2 meses, enquanto os machos e os outros membros da alcateia caçam para 

alimentar tanto a fêmea como as crias (Arija, 2010).  

 

2.3 – Distribuição geográfica e evolução populacional 

 

O lobo já foi o mamífero terrestre com a maior área de distribuição da história recente, 

ocupando todo o Hemisfério Norte, incluindo todo o continente Norte Americano, Eurasia e 

Japão, em todos os tipos de habitat e topografia exceto em desertos e em topos de altas 

montanhas (Boitani, 1995, 2000). O extermínio deliberado do lobo restringiu quase toda a sua 

extensão. No final do século XVIII, os lobos ainda estavam presentes em todos os países 

europeus, com exceção da Grã-Bretanha e da Irlanda. Durante o século XIX, e especialmente 
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nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, os lobos foram exterminados em todos 

os países da Europa Central e do Norte. Durante os anos 60, a distribuição do lobo era 

semelhante à de hoje, com algumas pequenas populações remanescentes em Portugal, Espanha, 

Itália, Grécia e Finlândia, e outras populações mais numerosas no Leste. Nos últimos vinte anos, 

a espécie tem recuperado naturalmente em várias partes da Europa (Boitani, 2000). 

 

 

Figura 3 – Distribuição atual do lobo no mundo (Fonte: Arija, 2010). 

 

Na América do Norte, as maiores populações podem ser encontradas no Canadá, Alasca 

e Minesota (Boitani, 1995). Na Europa encontram-se nos países orientais, em particular na 

Roménia, na Polónia e nos países vizinhos, na fronteira oriental (Fig. 3). A distribuição no 

centro oeste da Europa reflete-se nas zonas de montanha com baixas densidades humanas e 

com uma utilização agrícola pouco intensiva. O padrão de distribuição é muito irregular e os 

restantes fragmentos populacionais são frequentemente pequenos e isolados. Podem ser 

identificados três subpopulações menores: na Península Ibérica, na Escandinávia e na 

Itália/França. Estas parecem estar relativamente isoladas das outras populações de lobo e 

espera-se que se mantenham assim por um longo período de tempo (Boitani, 2000). 

Estima-se que o número total de lobos que habitam em países europeus seja superior a 

12 000 indivíduos, aproximadamente o dobro do efetivo dos Estados Unidos ( 5 500), apesar 

de ser metade da área (4,3 milhões de km2 vs. 8 milhões de km2) e mais do dobro da densidade 

populacional (97 pessoas/km2 vs. 40 pessoas/km2). Atualmente na Europa, o lobo está presente 

em 28 países, numa área de 798 300 km2, e podem ser agrupados em 10 populações, como 
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demonstrado na Figura 4 (Chapron et al., 2014). Destas populações as que apresentam um 

maior número de indivíduos são: Dinárico-Balcãs (Albânia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, 

Croácia, Grécia, Antiga República Jugoslava da Macedónia, Sérvia e Eslovénia) com cerca de 

3 900 indivíduos, Cárpatos (Republica Checa, Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia) com 

cerca de 3 000 indivíduos, Noroeste Ibérico (Espanha e Portugal) com cerca de 2 200 a 2 500 

indivíduos. A maioria das populações tem aumentado ou estabilizado nos últimos anos e dos 

12 países em que o lobo esteve extinto ou quase extinto, todos estão a recuperar e a aumentar o 

número de indivíduos (Chapron et al., 2014). Atualmente são vários os países Europeus onde 

o lobo não está presente: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Luxemburgo, Irlanda, 

Islândia, Reino Unido, Chipre e Malta (Boitani e Linnell, 2015). 

 

 

Figura 4 – Distribuição do lobo na Europa em 2011. As células a azul escuro indicam áreas de ocorrência 

permanente, e as células a azul claro indicam as áreas de ocorrência esporádica. As linhas alaranjadas indicam as 

fronteiras entre as populações (Adaptado de Chapron et al., 2014). 

 

Na Península Ibérica, o lobo ibérico estava distribuído praticamente por todo o território 

peninsular no século XIX, mas devido a uma forte pressão e perseguição foi afastado para zonas 

muito específicas, especialmente para o quadrante noroeste de Espanha (Arija, 2010). Pois 

contrariamente ao resto da Europa, durante o século XX, a distribuição desta subespécie 

diminuiu drasticamente na Península Ibérica (Torres & Fonseca, 2016). Atualmente, a sua 

distribuição estende-se aproximadamente por 120 000 km2 desse mesmo quadrante, unindo-se 

ao canto nordeste de Portugal, onde a espécie também está presente (Arija, 2010). 
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Figura 5 – Distribuição do lobo ibérico e das suas alcateias em Portugal (Adaptado de Álvares et al., 2015 e Torres 

e Fonseca, 2016). 

 

As populações do lobo em Portugal verificaram um declínio constante dos seus 

números, o que levou ao seu desaparecimento progressivo das regiões do litoral, sul e centro 

do país (Torres e Fonseca, 2016). O primeiro censo ibérico nacional do lobo remonta a 1994-

1996, e foram estimados aproximadamente 300 indivíduos distribuídos por 55 a 60 alcateias. O 
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segundo censo nacional, de 2002 a 2003, mostrou que os lobos ocupavam uma área de 20 400 

km2 (10 100 km2 confirmados e 10 300 km2 prováveis) e que não houve mudanças significativas 

desde o censo anterior. Estima-se, a nível global, que hajam 63 alcateias, das quais 51 estão 

confirmadas e 12 são prováveis (Pimenta et al., 2005). Contudo, com base no mais recente 

Plano de Ação para a Conservação do Lobo-ibérico em Portugal (Álvares et al., 2015) e apesar 

de 17 alcateias não terem sido monitorizadas depois do censo de 2002/2003, são referenciadas 

apenas 47 alcateias (41 confirmadas e 6 prováveis). Durante o período do estudo (2004 a 2013) 

não foram detetadas três alcateias a norte do Rio Douro e duas a sul do mesmo, alcateias estas 

que já tinham sido identificadas no último censo (Fig. 5). 

Em Portugal, existem quatro populações geneticamente distintas de lobo (Godinho et 

al., 2007), estando geograficamente localizadas uma no sul do rio Douro (com  9 alcateias) e 

três no norte do mesmo (com  54 alcateias): no Noroeste Transmontano, no Noroeste Minhoto 

e no Nordeste do país (Pimenta et al., 2005; Torres e Fonseca, 2016). Os valores de diversidade 

genética das quatro populações de lobo são próximos dos estimados para outras populações 

isoladas na Europa. Contudo, são inferiores aos descritos em populações grandes e estáveis. A 

diferenciação interpopulacional encontrada é relativamente elevada, sendo as populações do 

Sul do Douro e do Noroeste Minhoto as que mais se diferenciam das restantes. A população 

situada a sul do rio Douro apresenta um elevado nível de diferenciação, mas aparenta não estar 

completamente isolada da população a norte deste rio, uma vez que foi detetada a presença de 

um indivíduo com ancestrais recentes migrantes do Norte, e também a presença de um outro 

indivíduo fora da área de distribuição normal da espécie, possivelmente proveniente da 

população do Nordeste transmontano/Castilla e León (Godinho et al., 2007). 

 

2.4 – Estatuto legal 

 

Este predador de topo da cadeia alimentar é considerado uma subespécie prioritária 

(Torres e Fonseca, 2016), por isso, é protegida no espaço europeu, sendo a constituição da 

União Europeia que planifica a gestão da vida selvagem a nível supranacional (ASCEL, 2015). 

De acordo com a categorização IUCN, o lobo a nível global tem o estatuto de “pouco 

preocupante” (LC) (ICN, s.d.). 

Esta espécie está incluída na Convenção de Berna (Anexo II), na de CITES (Anexo II-

C2), na Convenção sobre a Diversidade Biológica e na Diretiva Habitats (artigo 2.3 da Diretiva 

92/43/CEE), estando incluída nos Anexos II e IV mesma, embora existam várias exceções 
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consoante o país, no Anexo V, por exemplo, os países bálticos, a Bulgária, a Polónia, a 

Eslováquia, partes da Grécia e partes da Finlândia (Boitani e Linnell, 2015). Os habitats do lobo 

estão parcialmente listados no Anexo I da diretiva (ICNF, s.d.; Torres e Fonseca, 2016). 

A Convenção de Berna. relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats 

Naturais da Europa, foi assinada em 1979, e considera o lobo uma espécie da fauna estritamente 

protegida (Anexo II). Em Espanha ratificou-se o acordo em 1986 com a particularidade de 

excluir o lobo (entre outras espécies) do Anexo II, incluindo-o no Anexo III (espécies da fauna 

protegida), em que podem ser caçados (ASCEL, 2015). Segundo a Diretiva Habitats, o lobo na 

Península Ibérica é uma espécie estritamente protegida a sul do Rio Douro (Signatus, 2017), e 

pertence ao conjunto de espécies animais de interesse comunitário cuja conservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação (Anexo II) e que exigem uma proteção rigorosa 

(Anexo IV) (Conselho das Comunidades Europeias, 1992). 
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Capítulo 3: 

Estado da arte 

 

São vários os estudos existentes sobre a dieta do lobo realizados tanto na América do 

Norte, como na Europa. Contudo os hábitos alimentares do lobo na Península Ibérica não têm 

sido muito investigados. Estes estudos, mostram que os hábitos alimentares desta espécie são 

bastante variáveis dependendo das áreas em que a mesma ocorre (Capitani et al., 2004; Barja, 

2009; Álvares, 2011; Imbert et al., 2016). 

 

3.1 – Principais métodos utilizados 

 

3.1.1 – Recolha de amostras 

 

Existem vários métodos para estudar a dieta  dos carnívoros (García, 2014), e em 

particular a do lobo. A maioria dos estudos sobre as dietas de mamíferos baseiam-se, 

principalmente na análise de amostras fecais, em que o método laboratorial mais comum é a 

examinação macro e microscópica dos itens constituintes dos dejetos, como pelos, ossos, penas, 

matéria vegetal, substâncias minerais ou lixo (Torres et al., 2015). Por outro lado, a análise de 

conteúdos estomacais e intestinais também é um método frequente (Pezzo et al., 2003; 

Balestrieri et al., 2011) e possui a vantagem de analisar apenas alimentos parcialmente 

digeridos. Esta técnica permite uma identificação mais fácil ao nível da espécie através dos 

restos encontrados e também fornece uma medida mais precisa do volume relativo de cada item 

(Balestrieri et al., 2011). As análises estomacais e intestinais podem ser realizadas em 

circunstâncias especiais, quando existe disponibilidade de acesso a lobos mortos recentemente. 

Dadas estas circunstâncias, os itens alimentares estão muitas vezes mal digeridos, o que facilita 

a identificação dos mesmos, fornecendo informações fiáveis sobre o que o lobo ingeriu (Pezzo 

et al., 2003).  

No entanto, para além destes dois métodos, existem outras formas de estudar e analisar 

a dieta do lobo, como por exemplo através: 

• De restos de presas encontrados no campo. Uma vez que a quantidade de presas 

encontradas é muito baixa, não é um método muito eficiente (García, 2014); 
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• Da observação direta dos hábitos alimentares (García, 2014; Morin et al., 2016), que na 

maioria dos casos é muito difícil de aplicar, tornando este método praticamente 

inexecutável; 

• Da análise dos prejuízos sobre efetivos pecuários atribuídos ao lobo, que também 

permite a quantificação do impacto da predação de gado e dos custos das compensações, 

caso os ataques venham a ser comprovados como causados pelo lobo. Normalmente os 

dados recolhidos são sobre o número e as espécies de animais domésticos mortos ou 

feridos, bem como o número de explorações e municípios afetados pela predação do 

lobo (Gazzola et al., 2008); 

• De inquéritos aos proprietários de gado (Cuesta et al., 1991; Urios et al., 2000). 

• Da análise dos isótopos (Morin et al., 2016); 

• Da análise dos ácidos gordos (Morin et al., 2016); 

• De abordagens genéticas moleculares (Morin et al., 2016); 

 

A análise de dejetos é uma técnica não invasora e é a forma mais fácil e mais rápida de 

recolher informação sobre a dieta dos carnívoros e particularmente do lobo (Torres et al., 2015). 

Os dejetos são geralmente fáceis de encontrar no campo, permitindo uma amostragem 

homogénea dos diferentes habitats e para além disso possui uma precisão na ordem dos 80-90 

% (Balestrieri et al., 2011; García, 2014). Como esta técnica se baseia na identificação das 

espécies ingeridas através de restos não digeridos presentes nos dejetos, alguns autores 

levantam algumas limitações metodológicas, uma vez que os itens constituintes dos dejetos 

encontrados, são difíceis de identificar. Isto verifica-se porque, os ossos grandes e os dentes das 

presas estão geralmente fragmentados. Para além disto, os pelos do mesmo animal podem variar 

entre si e as espécies taxonomicamente relacionadas podem ter pelos com características 

semelhantes (Torres et al., 2015). Logo, considerando este método, podem surgir duas questões. 

Segundo Quadros (2002), “como saber quais os autores dos dejetos?” E “como identificar as 

espécies ingeridas através dos itens alimentares encontrados nos mesmos, uma vez que já se 

encontram em parte digeridos e/ou fragmentados?”.  

Nos dejetos do lobo, nem sempre são encontrados dentes e ossos, na maioria das vezes 

só são encontrados tufos de pelos e fragmentos ósseos não identificáveis, por isso, os pelos são 

fundamentais para a identificação pretendida (Quadros, 2002; Cornally e Lawton, 2016). A 

queratinização dos pelos torna-os bastante resistentes, o que permite o seu estudo, 
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independentemente dos processos químicos (p.e. digestão) e mecânicos (p.e. mastigação) a que 

são submetidos (Chehébar e Martín, 1989; Quadros, 2002).  

 

3.1.2 – Tricologia 

 

A tricologia é o estudo das microestruturas dos pelos como fator diferencial entre 

espécies de mamíferos (Martin et al., 2009; Oliveira et al., 2011; Cornally e Lawton, 2016) e 

tem sido uma importante ferramenta no estudo da dieta de carnívoros, particularmente na 

identificação das suas presas, sobretudo quando os objetos de estudo são amostras fecais das 

espécies predadoras. 

 

3.1.2.1 – Estrutura do pelo 

 

Os pelos dos mamíferos são todos semelhantes na sua composição química e 

características estruturais, mas podem diferir morfologicamente, de forma mais ou menos 

marcada (Tridico et al., 2014). 

Segundo Teerink (1991), os pelos dividem-se em duas grandes categorias: os chamados 

pelos-guarda (overhairs) e os subpelos (underhairs) que podem variar morfologicamente 

consoante a espécie, a idade do indivíduo e a época da muda da pelagem. Os pelos-guarda são 

mais longos e pigmentados, enquanto que os subpelos são menos pigmentados, mais curtos e 

mais numerosos. Apesar das suas diferenças, ambos apresentam ao longo da sua estrutura, duas 

porções distintas principais: a haste (shaft) e o escudo (shield). A haste é a porção a seguir ao 

bolbo do pelo, sendo mais estreita e reta ou ondulada. O escudo é alargado e fica entre a haste 

e a extremidade distal do pelo (Fig. 6) (Teerink, 1991; Marinis e Agnelli, 1993). 

Os pelos-guarda podem subdividir-se em primários e secundários (Teerink, 1991). Os 

pelos primários são mais pesados e geralmente mais longos, mais retos e mais robustos (Fig. 

6a). Os pelos secundários, podem ter a haste reta ou ondulada, normalmente são mais alargados 

apenas no terço distal do seu comprimento, e a zona basal tende a ser mais fraca e flexível (Fig. 

6b e 6c) (Debelica e Thies, 2009). Os pelos-guarda produzem o padrão geral da cor da pelagem 

dos mamíferos e os mais longos possuem uma função mecanorreceptora. Os subpelos são mais 

numerosos, mais ondulados, mais curtos, apresentam constrições (Fig. 6d) e contribuem para a 

termorregulação do corpo e proteção contra a penetração de água, o que proporciona o 
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isolamento térmico e de humidade (Chehébar e Martín, 1989; Quadros, 2002; Martin et al., 

2009; Felix, 2016). 

 

 

Figura 6 – Tipo de pelos e respetivas porções. (a) pelo-guarda primário; (b) pelo-guarda secundário com haste 

reta; (c) pelo-guarda secundário com haste ondulada; (d) subpelo (Adaptado de Quadros, 2002). 

 

Os pelos são formados por três camadas concêntricas de células queratinizadas, muito 

importantes na sua identificação (Teerink, 1991; Debelica e Thies, 2009) (Fig. 7). A camada 

mais externa é a cutícula composta por escamas transparentes e finas de queratina, de formas e 

dimensões variáveis. A camada intermediária é o córtex e a mais interna é a medula (Debelica 

e Thies, 2009). 

Estas três camadas dos pelos-guarda apresentam padrões morfológicos que, combinados 

entre si, conferem a uma determinada espécie características diagnósticas específicas, pelo que 

são estruturas bastante importantes na identificação das espécies (Teerink, 1991). Apenas os 

pelos-guarda são importantes na identificação das espécies, mais precisamente os pelos-guarda 

secundários, pois como exibem características mais fiáveis, são os mais uteis na identificação 

das microestruturas de amostras desconhecidas. Na grande maioria dos casos, os subpelos são 
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desnecessários, dado que são semelhantes entre as diferentes espécies (Teerink, 1991; Marinis 

e Asprea, 2006). 

 

 

Figura 7 – Camadas principais que formam os pelos. (a) medula; (b) cutícula; (c) córtex (Adaptado de Tridico et 

al., 2014). 

 

Para além do estudo das microestruturas do pelo, podem ser utilizadas outras 

características como a cor e o tamanho dos pelos (diâmetro e comprimento). Atualmente, a 

aplicação deste tipo de método é posto em causa, pois estas características apresentam uma 

grande variação intraespecífica (parte do corpo, distribuição geográfica e estação do ano) e, 

consequentemente, sobreposição interespecífica (Quadros, 2002; Marinis e Asprea, 2006; 

Cornally e Lawton, 2016).  

Segundo alguns autores, os pelos de diferentes partes do corpo podem ser comparados 

entre si, sem comprometer a sua identificação, excepto os pelos das extremidades como das 

orelhas, cabeça, pescoço, cauda e patas (Chehébar e Martín, 1989; Quadros, 2002; Cornally e 

Lawton, 2016). Os padrões cuticulares e medulares apresentaram diferenças insignificantes 

entre os pelos de diferentes partes do corpo, pois os resultados obtidos com os pelos do dorso 

são consistentes com os obtidos com pelos do ventre e do flanco (Quadros, 2002; Marinis e 

Asprea, 2006). No entanto, outros investigadores defendem que a pelagem da zona dorsal dos 

animais é a mais adequada para a identificação com base na morfologia do pelo, pois possui  

maior resistência aos processos físicos e químicos após a morte (Cornally e Lawton, 2016; 

Prates et al., 2016). 
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3.1.3 – Tratamento dos dados 

 

A análise de dejetos envolve métodos que podem diferir no procedimento de 

quantificação dos restos não digeridos presentes nas amostras fecais, como por exemplo, no 

cálculo da frequência, do volume e da biomassa, o que limita as comparações entre os diferentes 

estudos. Em termos de precisão, não existe nenhum método que seja considerado o mais fiável, 

dado que cada método é de alguma forma suscetível de algum tipo de erro tendencioso. Os 

métodos utilizados mais comuns são: 

• Frequência de ocorrência (FO) (Llaneza et al., 1996, 2000; Carreira e Petrucci-Fonseca, 

2000; Vos, 2000; Roque et al., 2001; Barja, 2009; Carreira, 2010; Álvares, 2011; Torres 

et al., 2015); 

• Biomassa consumida (BC) através do modelo de Floyed et al. (1978) ou do de Weaver 

(1993) (Llaneza et al., 1996, 2000; Roque et al., 2001; Barja, 2009; Álvares, 2011; 

Torres et al., 2015); 

• Volume relativos dos restos não digeridos (Meriggi et al., 1996; Rigg e Gorman, 2004; 

Milanesi et al., 2012; Capitani et al., 2016); 

• Medição ou estimativa da massa dos restos não digeridos (Ciucci et al., 1996). 

 

O cálculo da frequência é um método muito apelativo dada a sua simplicidade e baixo 

consumo de tempo em comparação com os restantes métodos. Este método baseia-se no cálculo 

da percentagem de ocorrência, ou seja, na frequência (em percentagem) com que cada item 

alimentar aparece no número total de ocorrências (Ciucci et al., 1996). Segundo Ciucci et al. 

(1996), este método é o mais significativo relativamente à composição da dieta, pois expressa 

a frequência de um item alimentar em relação aos outros. Além disso, diferentes itens podem 

estar associados em vários grupos (p.e. tipo de presas, grupo taxonómico, entre outros) e sua 

frequência pode ser expressa por grupo de forma independente (por exemplo, grandes 

ungulados, mamíferos, entre outros). Contudo, o cálculo da percentagem de ocorrência 

despreza qualitativamente a composição da dieta, incluindo os itens alimentares difíceis de 

quantificar (p.e. lixo). 

Ao interpretar os dados da frequência de ocorrência de presas nos dejetos do lobo, pode 

advir um problema devido à disparidade na massa corporal das presas. Mech (1970) sugeriu 

que a expressão das presas nos dejetos através da percentagem de ocorrência pode 

sobrevalorizar o consumo de massa dos animais de menor tamanho em comparação com os 
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animais maiores. Os animais mais pequenos, por terem uma maior relação superfície/volume, 

estão cobertos com mais pelo por quilograma de tecido do que os animais maiores. Como o 

pelo é o principal resto identificável nos dejetos coletáveis, as presas mais pequenas tendem a 

ser sobrevalorizadas relativamente à massa realmente consumida (Weaver, 1993). 

Apesar de existirem várias formas de propensão que limitam a interpretação dos dados 

de frequência, existem formas de as reduzir, como eliminar das análises os itens em quantidades 

vestigiais. Pelo que, se os itens encontrados forem de tamanho similar, o erro causado pela 

relação superfície/volume perde relevância. A interpretação dos dados de frequência deve ser 

melhorada através da utilização de outros métodos de análise de dejetos. Os dados de frequência 

sendo um quantificador dos restos não digeridos nos dejetos, não corresponde necessariamente 

à quantidade relativa de ingestão de uma espécie. Se usados em conjunto com métodos que 

permitem o calculo da biomassa ingerida, continuam a oferecer uma descrição qualitativa da 

dieta, representam uma base de interpretação mais ampla e também facilitam comparações com 

outros estudos (Ciucci et al., 1996). 

Segundo Ciucci et al. (1996), a avaliação da dieta através da biomassa ingerida é 

biologicamente mais significativa e deve ser preferida aos métodos de quantificação direta dos 

restos não digeridos das amostras fecais. Contudo, os modelos de biomassa não estão livres de 

dificuldades de interpretação e não são adequadas para todas as condições. No entanto, acredita-

se que o modelo de Weaver (1993) é mais vigoroso em diferentes condições de campo, pois 

incorpora resultados de três estudos diferentes. A biomassa ingerida é calculada com base na 

relação existente entre o peso de uma presa consumida com os dejetos coletáveis produzidos, 

através da equação de Floyed et al. (1978) revista e reajustada por Weaver (1993), obtido por 

ensaios de alimentação em alcateias de lobos em cativeiro (Ciucci et al., 1996). O peso das 

presas por dejeto colecionável aumenta à medida que o peso corporal da presa aumenta, o que 

indica que presas maiores possuem proporcionalmente mais matéria digerível (Weaver, 1993) 

Apesar dos dados da frequência de ocorrência poderem sobrestimar o consumo de 

pequenos animais comparativamente ao método de cálculo de ingestão de biomassa, a maior 

propensão dá-se quando presas muito pequenas e presas muito grandes estão ambas presentes 

na dieta e abrangem cada uma entre 20 a 80 % da dieta. Outras presas de tamanho intermédio 

ou um conjunto de presas com aproximadamente o mesmo tamanho, são representadas com 

maior precisão na análise de dejetos, através do método de frequência de ocorrência (Weaver, 

1993). 
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3.2 – Análise bibliográfica de estudos da dieta do lobo 

 

Alguns autores consideram que a dieta do lobo na Europa tem por base 8 espécies 

principais: a rena (Rangifer tarandus), o alce (Alces alces), o bisonte-europeu (Bison bonasus), 

o veado (Cervus elaphus), o corço (Capreolus capreolus), o javali (Sus scrofa), o gamo (Dama 

dama) e o saiga (Saiga tatarica). Existem outras espécies que apesar de não terem um papel 

vital na dieta do lobo, em algumas regiões são importantes, quando a deficiência das presas 

principais é elevada. Contudo, as presas mais abundantes e que abrangem uma maior área de 

distribuição, na maior parte dos países europeus são o veado, o corço e o javali (Zlatanova et 

al., 2014). 

Estudos realizados na Europa setentrional, em países como a Estónia, Letónia, Finlândia 

e Península Escandinava, demonstram que nestas áreas o lobo alimenta-se exclusivamente de 

presas selvagens principalmente de ungulados selvagens. Espécies como o alce, o corço e o 

javali representam mais de 77 % dos itens alimentares encontrados e mais de 85 % de biomassa 

consumida pelo lobo (Kübarsepp e Valdmann, 2003; Andersone e Ozolinš, 2004; Kojola et al., 

2004; Valdmann et al., 2005; Müller, 2006; Ståhlberg et al., 2016). 

Os mesmos resultados foram obtidos em trabalhos realizados na Europa centro-

ocidental em países onde o lobo está presente como a Eslováquia, Bielorrússia, Hungria e 

Polónia. O lobo alimentou-se quase exclusivamente de ungulados selvagens (corço, veado e 

javali), correspondendo a mais de 83 % das frequências de ocorrência e mais de 82 % da 

biomassa consumida. Nestas zonas, o lobo apesar de ter utilizado os animais domésticos como 

fonte alimentar, estes tiveram uma baixíssima importância, representando menos de 10 % da 

FO e da BC (Sidorovich et al., 2003; Rigg e Gorman, 2004; Nowak et al., 2005, 2011; Gula, 

2008; Jedrzejewski et al., 2012; Lanszki et al., 2012). Os animais domésticos não foram muito 

importantes na dieta do lobo, mas dentro desta categoria, os mais comuns foram os ovinos que 

foram consumidos preferencialmente em vez dos outros animais domésticos e dos animais de 

companhia como o cão e o gato, servindo como fonte alimentar compensatória em casos de 

falta de ungulados selvagens (Sidorovich et al., 2003; Nowak et al., 2005, 2011; Gula, 2008; 

Jedrzejewski et al., 2012). Surpreendentemente, segundo Gula (2008) e Sidorovich et al. 

(2003), o lobo alimentou-se com alguma regularidade de cães domésticos, tanto no campo e na 

floresta como nas aldeias. No entanto, o lobo caçou mais gado em áreas menos antropogénicas, 

devido aos caminhos florestais e caminhos criados para o gado, que podem direcionar as 
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alcateias paras as explorações, tornando-as mais vulneráveis a ataques do lobo (Rigg e Gorman, 

2004; Gula, 2008). 

Na Europa ocidental, apesar do lobo continuar a basear a sua alimentação em ungulados 

selvagens (>65 % de FO), como o corço e a camurça (Rupicapra rupicapra), alguns estudos 

demonstram uma maior utilização dos ungulados domésticos comparativamente à maioria dos 

países desta região da Europa. Um estudo feito na França por Poulle et al. (1997) e outro na 

Suíça por Weber e Hofer (2010), concluíram que a falta de medidas de prevenção para a 

proteção do gado é a principal causa que potencia o seu consumo pelo lobo. No entanto, os 

resultados obtidos na Alemanha assemelham-se aos obtidos na Europa setentrional e centro-

oriental, dado que mais de 97 % da FO da dieta e mais de 96 % da BC, pertenceram a ungulados 

selvagens e que a percentagem de ungulados domésticos foi praticamente nula. Este facto 

demonstra que o lobo se consegue adaptar a qualquer tipo de paisagem sem causar conflitos, 

desde que hajam ungulados selvagens dos quais se possa alimentar (Ansorge et al., 2006; 

Wagner et al., 2012). 

Na Europa meridional, em alguns países como a Itália, o lobo continua a alimentar-se 

maioritariamente de javali, mas também de outros ungulados selvagens como o veado e o corço 

(Mattioli et al., 1995; Meriggi et al., 1996; Pezzo et al., 2003; Capitani et al., 2004; Gazzola et 

al., 2005; Meriggi et al., 2011; Milanesi et al., 2012; Palmegiani et al., 2013; Meriggi et al., 

2015; Ståhlberg et al., 2016; Imbert et al., 2016; Mori et al., 2017). Segundo os resultados 

obtidos por Meriggi et al. (1996), os animais domésticos foram o grupo trófico mais frequente 

na dieta do lobo na área que estudou. Mesmo quando não são a base da sua alimentação, as 

espécies domésticas mais importantes na sua dieta são os caprinos (Mattioli et al., 1995; 

Meriggi et al., 1996; Pezzo et al., 2003; Gazzola et al., 2005; Meriggi et al., 2011; Milanesi et 

al., 2012; Meriggi et al., 2015; Imbert et al., 2016) e os bovinos (Meriggi et al., 1996; Meriggi 

et al., 2015; Imbert et al., 2016). 

Noutros países da Europa Meridional como a Grécia, os papéis invertem-se e o lobo 

alimenta-se principalmente de animais domésticos (>60 % FO), sobretudo de caprinos. Isto 

pode ser resultado das elevadas taxas de encontro com os lobos e à forma de condução do gado 

caprino, que facilita o isolamento de alguns indivíduos em relação ao rebanho, e 

consequentemente durante os ataques (Papageorgiou et al., 1994; Iliopoulos et al., 2009). 

A dieta do lobo ibérico no Noroeste de Espanha é maioritariamente composta por 

ungulados selvagens. O corço, o javali e a camurça são as espécies de ungulados selvagens mais 

importantes na dieta deste carnívoro. O gado ovino, caprino e equestre são as espécies de 
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ungulados domésticos mais relevantes (Salvador e Abad, 1987; Llaneza et al., 1996, 2000; 

Urios et al., 2000; Barja, 2009). No entanto, numa das zonas estudadas por Llaneza et al., 

(1996), o gado doméstico foi a base da alimentação do lobo, mais concretamente os equinos. A 

variação sazonal no consumo de ungulados selvagens e de ungulados domésticos, tende a ser 

frequente (Salvador e Abad, 1987; Llaneza et al., 2000; Barja, 2009), havendo uma seleção 

positiva pelo corço e pelo javali, e uma seleção negativa pelos principais ungulados domésticos 

(Barja, 2009). 

Contrariamente à dieta do lobo ibérico em território espanhol, em Portugal, de acordo 

com os estudos realizados até ao momento, o lobo alimenta-se maioritariamente de ungulados 

domésticos como os caprinos, os ovinos (Carreira e Petrucci-Fonseca, 2000; Vos, 2000; Roque 

et al., 2001; Carreira, 2010; Torres et al., 2015), os bovinos e os equinos (Álvares et al., 2000; 

Vos, 2000; Álvares, 2011). Os ungulados selvagens, principalmente javali e corço, constituíram 

uma pequena parte da dieta deste carnívoro (Álvares et al., 2000; Carreira e Petrucci-Fonseca, 

2000; Vos, 2000; Roque et al., 2001; Carreira, 2010; Álvares, 2011). Os lagomorfos tiveram 

uma baixa importância na dieta do lobo (Carreira e Petrucci-Fonseca, 2000; Roque et al., 2001; 

Carreira, 2010; Torres et al., 2015). Deste modo. a amplitude do nicho alimentar do lobo ibérico 

em Portugal é bastante reduzida, assinalando a sua especialidade num pequeno grupo de presas, 

neste caso em ungulados domésticos (Carreira, 2010; Torres et al., 2015). 

Considerando a Europa como um todo, a importância dos ungulados selvagens na dieta 

do lobo parece seguir uma diminuição de norte para sul (Imbert et al., 2016). As diferentes 

latitudes podem refletir a heterogeneidade do habitat, no entanto, o nível de utilização humana 

da paisagem também determina a diversificação da dieta do lobo (Ståhlberg et al., 2016). 

Noutras regiões do globo, o lobo também tende a alimentar-se de presas selvagens, como na 

América do Norte, onde o lobo demonstrou ser extremamente seletivo alimentando-se 

principalmente de cervídeos (Potvin et al., 1988; Chavez, 2005; Merkle et al., 2009; Wiebe et 

al., 2009). Na Etiópia, o lobo alimenta-se apenas de gado, em alturas com menos 

disponibilidade de presas selvagens (neste caso roedores), ou nas alturas de maior necessidade 

de energia e de ingestão de alimento (Atickem et al., 2017). Na Ásia, todos os estudos revistos 

apresentaram uma dependência relativamente elevada por animais domésticos (Hovens e 

Tungalaktuja, 2005; Hosseini-Zavarei et al., 2013; Capitani et al., 2016; Chetri et al., 2017) 

exceto num estudo realizado na Índia, em que os ungulados selvagens foram a principal 

categoria alimentar (Jhala, 1993). Apesar da diversa distribuição geográfica, o lobo apresenta 

uma elevada plasticidade e uma elevada capacidade em utilizar diferentes espécies consoante 
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as alterações na abundância das presas, na distribuição ou no comportamento das mesmas 

(Chavez, 2005; Capitani et al., 2016). 

No ANEXO I é apresentada uma tabela de síntese dos trabalhos revistos sobre a dieta 

do lobo ibérico, do lobo na Europa e em alguns países de África, da Ásia e da América do 

Norte. Nela está reunida a informação referente ao país/região onde foram realizados os estudos 

e as categorias alimentares mais comuns expressas em frequência de ocorrência e/ou biomassa 

consumida. 
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Capítulo 4: 

Materiais e métodos 

 

4.1 – Área de estudo e situação de referência das alcateias do Baixo Sabor 

 

A área de estudo corresponde à zona de implementação da Barragem do Sabor pelo 

grupo Energias de Portugal (EDP). Este aproveitamento hidroelétrico está localizado no tramo 

inferior do Rio Sabor, região de Trás-os-Montes, a norte de Portugal, que entrou em pleno 

funcionamento a partir do ano de 2016. Este aproveitamento hidrológico consta de dois 

escalões. A albufeira criada pelo escalão de Montante (41°13'43.09"N- 7° 0'39.45"W // 666706 

E-4566045N) estende-se ao longo de 60 km, ocupando áreas dos concelhos de Torre de 

Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros. 

Nesta área, e segundo o último censo nacional do lobo ibérico realizado em 2002-2003 

(Pimenta et al., 2005), são citadas 3 alcateias de ocorrência confirmada no âmbito do 

denominado grupo populacional de Bragança: Talhinhas, Mogadouro Norte, Mogadouro Sul, e 

uma alcateia provável, denominada Souto da Velha. Os critérios de confirmação foram 

variáveis: para Talhinhas o elevado número de prejuízos, a concentração de dejetos e as 

respostas a uivos, com a escuta de uma cria (que confirmou a reprodução), afirmaram a 

ocorrência da alcateia; para Mogadouro Norte a reprodução foi confirmada através da 

observação direta de crias em 2001, e a resposta de crias a uivos simulados, para além da 

elevada concentração de dejetos, em 2002; em Mogadouro Sul foi confirmada a presença da 

alcateia, pelo elevado número de prejuízos, elevada concentração de dejetos mas a reprodução 

foi considerada como provável com base no IQA. Após este censo, e com base em estudos 

parcelares realizados por diversas entidades, no período de 2003 e 2005 verifica-se uma 

continuidade na área das três alcateias, confirmando-se a alcateia de Souto da Velha (por 

indícios, prejuízos e observação direta de um exemplar, mas sem detetar reprodução) e é ainda 

assinalada uma nova alcateia, denominada Paradela, mas também sem evidências de 

reprodução (Álvares e Jambas, 2005; Álvares et al., 2015), conforme é apresentado na Figura 

8. Não obstante, após o início da obra em 2008, a monitorização do lobo ibérico tem vindo a 

revelar um afastamento da espécie na zona afetada. A análise genética de dejetos realizada em 

2009, após uma prospeção alargada no âmbito das medidas compensatórias, implementadas ao 

abrigo do aproveitamento hidroelétrico (Campos, 2012), veio demostrar que a presença do lobo 
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está mais instável do que inicialmente era esperado, dado o número reduzido de dejetos 

correspondentes à espécie (Fragoso, 2011). 

 

 

Figura 8 – Área de estudo correspondente às quadrículas prospetadas no âmbito do PIMA (EDP) / UTAD – 

CIFAP. Distribuição e localização das alcateias presentes na albufeira do Sabor (A: Talhinhas, B: Mogadouro 

Norte, C: Mogadouro Sul, D: Souto da Velha, E: Paradela) (Adaptado de Profico Ambiente, 2008 e de Pimenta et 

al., 2005). 

 

Em 2015, o Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista, da UTAD, 

foi incorporado no projeto intitulado Programa Integrado de Monitorização Ambiental (PIMA), 

com a função de monitorizar a situação do lobo. A monitorização recai sobre cada percurso 

definido por quadrículas UTM de 5 km x 5 km, as quais abrangem a área de implementação do 

empreendimento e área de implementação de medidas compensatórias, totalizando uma área de 

amostragem de 1250 km2 (Fig. 8). Até à data, os únicos dejetos encontrados e identificados 

como sendo de lobo ibérico foram localizados na área ocupada pela alcateia de Mogadouro Sul. 

Através da análise molecular para a identificação individual, foram reconhecidos em 2015 

quatro indivíduos, três machos e uma fêmea. A colocação de câmaras de armadilhagem 

fotográfica permitiram captar fotografias de duas crias nesse ano, confirmando-se assim a 

reprodução (Monzón et al., 2016). No ano de 2016 só foi possível identificar pela análise 

molecular dois destes indivíduos, um macho e uma fêmea já identificados em 2015, sem 
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confirmação de reprodução, pois não foram obtidas respostas aos uivos simulados e as únicas 

fotografias captadas com foto-armadilhagem correspondem a indivíduos adultos isolados. Em 

fevereiro de 2017 e no âmbito do presente estudo, foi feita uma monitorização extra, a qual 

confirmou a presença do casal de lobos desta alcateia, através de análises efetuadas pelo Centro 

de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO). 

 

4.2 – Proveniência das amostras fecais 

 

Na presente investigação, a análise de amostras fecais foi o método utilizado para o 

estudo da dieta do lobo e para a identificação do que este ingeriu. 

As amostras fecais foram recolhidas durante os anos de 2015 e 2016 pela equipa de 

trabalho do CIFAP/UTAD no âmbito do PIMA, pelo que foi solicitada a devida autorização à 

EDP para a execução das análises necessárias ao objeto deste estudo. O período de amostragem 

incidiu nas épocas consideradas pré-reprodutiva (maio-junho) e pós-reprodutiva (agosto-

setembro) e de pré dispersão (novembro-dezembro), com uma única amostragem por período. 

Os percursos (com um mínimo de 2 km e um máximo de 3,75 km) foram percorridos de carro, 

a uma velocidade inferior a 20 km/h, com o objetivo de procurar indícios de presença do lobo, 

principalmente dejetos. Nos trajetos percorridos deu-se maior ênfase a locais como 

cruzamentos e estradões que deles derivavam, os quais foram percorridos a pé até uma distância 

de 50 m, à procura de indícios. Na recolha dos dejetos teve-se em conta a sua morfologia, 

tamanho e forma, entre outras características atribuídas aos dejetos da espécie, para que as 

recolhas fossem feitas com o maior grau de confiança possível (Morin et al., 2016). Todos os 

dejetos considerados procedentes do lobo (Fig. 9) foram fotografados, recolhidos, colocados 

em sacos de plástico e rotulados. Também foram registadas as coordenadas do local de cada 

dejeto recolhido (através de um GPS). Os dejetos em que o grau de confiança era baixo, ou que 

se encontrassem muito deteriorados não foram recolhidos. 

Já no âmbito deste estudo foi feita uma amostragem suplementar em fevereiro de 2017, 

a fim de adquirir alguma acuidade no reconhecimento deste tipo de indício, ganhar experiência 

quanto ao método de amostragem, fazer um reconhecimento da área de ocupação da alcateia de 

Mogadouro Sul e, ainda, incrementar o tamanho da amostra. 

Em ambiente laboratorial os dejetos foram acomodados em frascos de plástico, cobertos 

com etanol a 96 %, e enviados para o laboratório do CIBIO para procederem à análise genética 

de identidade específica. A discriminação da procedência específica do dejeto é importante, 
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devido às dificuldades de distinção macroscópica entre os dejetos de lobo e de cão, 

especialmente numa área com presença de cães de grande porte (cães de guarda). Este 

laboratório, na extração de ADN, segue o método proposto por Gerloff et al. (1995) juntamente 

com outros procedimentos, seguindo as indicações de Godinho et al. (2015). Do total de dejetos 

recolhidos, foram apenas analisados (com objetivo de determinação da dieta do lobo) aqueles 

que foram confirmados geneticamente como da espécie. 

 

 

Figura 9 – Exemplo de um dejeto de lobo encontrado numa das saídas de campo (Fotografia de A. Monzón). 

 

4.3 – Preparação da coleção de impressões cuticulares 

 

Tendo em conta que, alguns dos itens que são importantes na identificação das espécies 

predadas pelo lobo (p.e. ossos, dentes ou unhas), nem sempre estão presentes nos dejetos, a 

identificação das espécies através dos pelos otimiza qualitativamente e quantitativamente a 

caracterização da dieta (Quadros, 2002). Sendo assim, para se poder identificar os pelos 

encontrados nas fezes, é necessário compara-los com outros pelos previamente analisados 
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(coleção de referência), de espécies consideradas como presas potenciais ou que possam ter 

sido ingeridas por necrofagia, e estudar as microestruturas do pelo através da observação do 

seu padrão cuticular. 

As principais presas naturais do lobo ibérico nesta área de estudo são duas espécies de 

ungulados selvagens, o corço e o javali, espécies caracterizadas por estarem distribuídas por 

toda a zona a norte do Rio Douro (Oliveira e Carmo, 2000; Salazar, 2009). Na área de estudo 

também estão presentes pequenos mamíferos como a raposa (Vulpes vulpes), o coelho-bravo 

(Oryctolagus cuniculus algirus), o texugo (Meles meles), a gineta (Genetta genetta), entre 

outros, no entanto, não são presas comuns na dieta do lobo. 

As presas domésticas presentes no concelho de Mogadouro advêm da atividade 

agropecuária, dirigida principalmente à produção de gado bovino, caprino e ovino, num 

concelho onde 65 % da sua área é vocacionada para as práticas agrícolas (Município de 

Mogadouro, 2013). A raça de bovino mais comum é a Mirandesa, que está presente 

praticamente em todas as aldeias do concelho, juntamente com alguns animais da raça Holstein-

Frísia. A principal raça de ovino é a denominada de Churra da Terra Quente, mas também estão 

presentes, ainda que com menor expressão, as raças Badana e Churra Galega Mirandesa. 

Quanto ao gado caprino, a raça que se destaca na região é a Serrana. Existem, também, outras 

espécies de animais domésticos como os asininos, da raça Mirandesa, muares, suínos, aves de 

capoeira e coelhos (Janeiro, 2014). 

Assim sendo, foram selecionadas 10 espécies de animais para a preparação da coleção 

de referência de impressões cuticulares, das quais faziam parte espécies selvagens, de animais 

de produção pecuária e animais domésticos presentes na área de estudo. As espécies 

selecionadas foram o javali, o corço, o coelho bravo, a cabra, a ovelha, a vaca, o cavalo, o burro, 

coelho doméstico e o cão. Os pelos foram recolhidos de várias fontes. Os pelos dos animais 

selvagens procederam da coleção do CIFAP, enquanto que os pelos dos animais domésticos 

foram obtidos através do encontro com os proprietários no decorrer dos trabalhos de campo, 

dos animais criados na exploração pecuária da UTAD e também através da gentil oferta de 

particulares conhecidos. Na Tabela 1 são apresentadas as espécies e raças dos animais de que 

se recolheram os pelos. Não foram recolhidos pelos de javali, pois devido ao seu aspeto geral, 

podem ser facilmente identificados a olho nu, pelo que não é necessário o auxilio da análise 

microscópica (Marinis e Asprea, 2006), logo, não foi preparada nenhuma lâmina com pelos 

deste ungulado selvagem. 
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Tabela 1 – Espécies e raças utilizadas na preparação da coleção dos pelos. 

 

Espécie Raça 

Corço  

Coelho Bravo  

Cabra 
Serrana 

Saanen 

Ovelha 
Churra da Terra-Quente 

Badana 

Vaca (vitelo) Holstein Frísia 

Cavalo Lusitano 

Burro Mirandês 

Macho  

Coelho doméstico Estirpe comercial 

Cão Cão de Gado-Transmontano 

 

4.3.1 – Preparação das lâminas 

 

Ao preparar as lâminas, os pelos a serem analisados devem estar inteiros, pois a haste 

do pelo é uma porção particularmente importante na caracterização do padrão das escamas 

cuticulares (Teerink, 1991). Assim sendo, a recolha dos pelos consistiu em arrancá-los com os 

dedos do dorso dos animais (Quadros, 2002; Martin et al., 2009; Felix et al., 2014), e em 

guardá-los num envelope de papel devidamente identificado com a espécie e raça do animal em 

questão (Oliveira et al., 2011). 

Os padrões cuticulares dos pelos fornecem a maioria das características necessárias na 

identificação das espécies a que pertencem. É um padrão importante porque para além de 

apresentar uma maior variedade interespecífica, não é alterado no trato digestivo dos predadores 

(Backwell e Taru, 2014). Sendo assim, neste trabalho apenas se recorreu à observação do 

padrão cuticular. Pelo que, para este tipo de observação foi necessário recorrer à microscopia, 

e à preparação prévia das lâminas com uma camada de um meio plástico ou gelatinoso para 

deixar a marca da impressão da superfície do pelo esse poder observar o seu padrão cuticular 

(Teerink, 1991; Quadros, 2002). 
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De forma a escolher o melhor método de preparação da impressão dos pelos, foram 

testadas diferentes metodologias de acordo com a bibliográfica estudada: Perrin e Campbell 

(1980), Chehébar e Martín (1989), Teerink (1991), Marinis e Agnelli (1993), Quadros e 

Monteiro-Filho (2006), Martin et al. (2009), Oliveira et al. (2011), Backwell e Taru (2014), 

Lee et al. (2014), Cornally e Lawton (2016), Felix (2016) e Prates et al. (2016). Foram tidas em 

conta algumas variáveis como: (1) o meio de impressão sobre as lâminas, (2) o tempo de 

secagem do meio e (3) a aplicação (ou não) de pressão sobre as lâminas após a colocação do 

pelo.  

Foram testados dois tipos de meios diferentes, verniz das unhas transparente e laca para 

cabelo, em que os tempos de secagem variaram entre 5, 10, 15, 20 e 30 minutos. No caso do 

verniz, o pelo só foi colocado na lâmina após a secagem do meio, porém no caso da laca, o pelo 

foi colocado imediatamente após a aplicação da mesma. Posteriormente à colocação do pelo, 

testou-se para ambos os meios e para todos os tempos de secagem, a utilização de pressão nas 

lâminas através de uma “sanduíche” de isopor, revestido com fita-cola, durante cerca de 2 

minutos com um objeto pesado. De seguida, as lâminas secaram durante mais 30 minutos e 

foram retirados os pelos das mesmas. Foram também testados os dois meios de impressão com 

os diferentes tempos de secagem, mas sem a aplicação de pressão após a colocação do pelo na 

lâmina. 

Depois de realizar todos os ensaios, chegou-se à conclusão que ao utilizar a laca como 

meio era obtida uma melhor impressão cuticular dos pelos, e que a exerção de pressão sobre as 

lâminas tornava o processo muito trabalhoso, e não acrescentava melhorias na impressão. Desta 

forma, optou-se pelo seguinte procedimento para a preparação das lâminas e da impressão 

cuticular dos pelos: 

1) Limpar devidamente os pelos com álcool etílico comercial 96 % e secá-los em papel 

absorvente;  

2) Aplicar uma camada de laca comercial sobre a lâmina; 

3) Colocar o pelo na lâmina com cuidado, deixando uma pequena porção da ponta do pelo 

de fora da lâmina (o sentido do pelo na lâmina deve ser: o bolbo para esquerda e a ponta 

para a direita, de baixo para cima respetivamente); 

4) Deixar a lâmina secar 10 minutos; 

5) Retirar o pelo da lâmina através da ponta que foi deixada fora da mesma, com o auxilio 

de uma pinça.  
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4.3.2 – Observação das impressões cuticulares 

 

Alguns investigadores acreditam que ao utilizar-se microscopia digital de gama de alta 

ampliação, serão revelados mais detalhes que proporcionam maior poder de observação e, 

portanto, maior exatidão na identificação dos pelos. No entanto, apesar de o microscópio 

eletrónico de varrimento fornecer uma alta ampliação e profundidade de campo, é uma técnica 

monocromática de imagem superficial que não pode fornecer detalhes de cor ou estrutura 

interna. Portanto, torna-se uma técnica limitada na identificação dos pelos. A observação dos 

pelos no microscópio ótico, é o método recomendado e mais utilizado para examinar 

características internas e padrões cuticulares, bem como a morfologia de seção transversal dos 

pelos (Tridico et al., 2014). Para além de permitir identificar todas as características 

taxonómicas necessárias, é uma ferramenta mais acessível neste tipo de trabalho, pelo que foi 

a opção escolhida neste estudo. 

As lâminas preparadas foram observadas num microscópio ótico OLYMPUS BX50F e 

as imagens das impressões cuticulares foram registadas com uma câmara fotográfica anexada 

ao microscópio, através de um sistema de captura e análise digital de imagens, material este 

que pertence ao Laboratório de Produtos Florestais (CIFAP), gentilmente disponibilizado para 

este estudo. Utilizou-se a ampliação de 100x (ocular de 10x e objetiva de 10x) para capturar as 

imagens de duas zonas distintas do pelo. A partir do segundo terço da haste até ao segundo 

terço do escudo na parte mais espessa do pelo (Fig. 10). No entanto, ao utilizar a câmara 

fotográfica a imagem ganhou alguma ampliação adicional. As imagens foram guardadas em 

formato JPG. 

 

 

Figura 10 – Zonas do pelo onde foram tiradas as fotos para a coleção cuticular. 

 

Para editar as fotografias tiradas, utilizou-se o software ImageJ. Estas foram convertidas 

em tons de cinzento, ajustou-se o brilho e o contraste de forma a melhorar a perceção das 

impressões da cutícula. O programa permitiu a conversão de pixels em unidades de medida 

utilizando uma escala padrão. Neste trabalho a unidade de medida foi o micrómetro (μm). 
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Na formulação de qualquer chave deve-se definir uma série de características que 

garantam uma identificação fiável (Perrin e Campbell, 1980). Assim sendo, tentou-se encontrar 

correspondência entre os padrões cuticulares encontrados na coleção criada com os da 

bibliografia revista. Desta forma, os padrões cuticulares da coleção foram caracterizados 

segundo a nomenclatura, as imagens (ANEXO II) e as definições estabelecidas por Perrin e 

Campbell (1980), Chehébar e Martín (1989), Teerink (1991) e Quadros (2002). Ao utilizar esta 

metodologia, espera-se facilitar a identificação das espécies ingeridas pelo lobo através da 

correspondência do padrão cuticular dos pelos dos dejetos com os padrões da coleção, 

previamente categorizados. 

 

4.4 – Análise dos dejetos e determinação da dieta 

 

Para cada uma das amostras procedeu-se a uma observação superficial dos dejetos e do 

seu conteúdo, como os tufos de pelos presentes. De seguida realizou-se a dissecação dos 

mesmos e, registou-se com base nas características gerais, qual ou quais as possíveis espécies 

ingeridas. Os fragmentos de ossos e unhas encontrados foram guardados à parte num saco de 

plástico devidamente identificado, para posteriormente, se possível, serem analisados e 

comparados com material de referência. Dos pelos presentes nos dejetos, foram selecionados 

os mais adequados para serem preparadas lâminas segundo a metodologia já referida. As 

lâminas com as impressões cuticulares dos pelos encontrados nos dejetos, foram comparadas 

com as imagens das impressões cuticulares da coleção, o que permitiu a identificação das 

espécies animais ingeridas pelo lobo. 

A composição da dieta foi quantificada em termos de frequência de ocorrência, por ser 

um dos índices mais utilizados e expressivos biologicamente quando se trata da dieta do lobo 

(Álvares, 2011). Foi calculada a percentagem de ocorrências de cada classe-presa relativamente 

ao número total de ocorrências de todas as classe-presas identificadas, de forma a obter uma 

medida direta dos restos não digeridos detetados nos dejetos. De forma a categorizar a 

importância relativa de cada presa identificada na dieta utilizou-se a classificação proposta por 

Ruprecht (1979) com base na frequência de ocorrência: recurso básico (FO≥ 20 %); recurso 

regular (5 %< FO≤ 20 %); recurso suplementar (1 %< FO≤ 5 %); recurso ocasional (FO≤ 1 %). 

No entanto, como este método pode superestimar a frequência das presas pequenas, para 

converteram-se os valores de frequência de ocorrência em biomassa das presas consumidas, 
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utilizando o método de regressão linear de Floyd et al. (1978) revisto e reajustado por Weaver 

(1993):  

𝑦 = 0,439 + 0,008𝑥, 

 

onde a variável dependente (y) representa a biomassa em quilogramas do tipo de alimento 

consumido por dejeto coletado, e a variável independente (x) o peso vivo médio da espécie da 

presa encontrada nos dejetos (Weaver, 1993). Ao multiplicar cada y pelo número total de 

dejetos em que cada tipo de presa estava presente, estimou-se a massa total de cada tipo de 

presa nos dejetos (Torres et al., 2015). Os pesos vivos de cada espécie utilizados para calcular 

a biomassa consumida, estão indicados abaixo na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Pesos vivos médios utilizados no cálculo da biomassa consumida. 

 

Espécies Peso Médio (kg) Fonte 

Cabra 42 ANCRAS (s.d.) 

Ovelha 60 Monteiro et al. (2005a, 2005b) 

Vaca 200 

Associação dos Criadores de 

Bovinos de Raça Mirandesa 

(2009) 

Cavalo 500 

Associação Portuguesa de 

Criadores do Cavalo Puro Sangue 

Lusitano (2016) 

Cão 20 Llaneza et al. (1996) 

Burro 250 AEPGA (2012) 

Javali 70 Torres et al. (2015) 

Corço 24 Llaneza et al. (1996) 

Coelho Bravo 1 Lopes (2012) 

 

A diversidade da dieta (H’) foi calculada através do Índice de Shannon-Wiener: 

 

𝐻′ =  − ∑[𝑝𝑖  log(𝑝𝑖)], 
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onde pi corresponde à proporção de presa i na dieta. Quando todas as presas são igualmente 

abundantes, a diversidade da dieta atinge o valor máximo e é igual a Log N, sendo N o número 

de presas identificadas. 

A amplitude do nicho alimentar (AN) foi estimada através do índice de Levins 

padronizado: 

 

𝐴𝑁 =  
(1 ∑ 𝑝𝑖2⁄ )−1

𝑁−1
, 

 

sendo N o número de presas identificadas e pi a proporção de cada classe presa na dieta, como 

foi referido anteriormente. O índice varia entre 0 e 1, sendo 0 quando só existe uma presa a ser 

explorada e 1, quando todas as presas são exploradas de igual forma, refletindo assim o grau de 

especialização da dieta. 

Também foi efetuada a análise sazonal da dieta, na qual os dados foram reunidos em 

grupos mais pequenos, devido ao baixo tamanho da amostra. Apesar de terem sido recolhidos 

dejetos em todas as estações, para a análise sazonal da dieta estas foram agrupadas em dois 

períodos: (1) época reprodutiva e (2) época não reprodutiva. Considerou-se que a época 

reprodutiva incluía o inverno e a primavera, abrangendo o acasalamento, gestação e nascimento 

das crias. Na época não reprodutiva considerou-se o verão e outono, pelo que abrange a altura 

de amamentação, crescimento e independência das crias. As categorias alimentares encontradas 

foram divididas em dois grupos: (1) animais domésticos e (2) animais selvagens. As 

comparações sazonais da dieta foram realizadas através de uma tabela de referência em que foi 

aplicado o teste Qui-quadrado (χ2), primeiro para examinar se ocorreram diferenças 

significativas na composição total da dieta entre os dois períodos, e em seguida para detetar 

individualmente se cada grupo de presas diferia entre os dois períodos analisados. Estas 

comparações foram executadas através do software estatístico IBM SPSS Statistics 24. 
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Capítulo 5: 

Resultados 

 

Os resultados obtidos com observação e classificação das diferentes impressões 

cuticulares possibilitaram a diferenciação entre os pelos encontrados nos dejetos, a 

determinação das espécies ingeridas pelo lobo e a análise da dieta do mesmo. 

 

5.1 – Coleção fotográfica da impressão cuticular dos pelos 

 

Através da comparação entre as definições e as chaves da bibliografia, pôde-se 

caracterizar e estabelecer uma nomenclatura para as impressões cuticulares dos pelos da 

coleção. Foram utilizadas preferencialmente as informações descritas no trabalho de Quadros 

(2002), mas também foram tidas em conta as de outros autores (Perrin e Campbell, 1980; 

Chehébar e Martín, 1989; Teerink, 1991), que estão apresentadas no ANEXO II. 

As impressões foram caracterizadas em dois grupos diferentes consoante a sobreposição 

das bordas das escamas da cutícula. As bordas das escamas podem ser classificadas como 

sobrepostas, visto que as escamas estão dispostas com as bordas dirigidas para o ápice do pelo. 

A borda livre sobrepõe-se à borda da escama seguinte a que está unida, à semelhança das telhas 

de um telhado. As bordas das escamas cuticulares também podem ser classificadas como 

pavimentosas, neste caso as escamas não exibem bordas livres e não há sobreposição entre as 

bordas adjacentes, como por exemplo os azulejos de uma parede. De seguida, são descritas as 

características do padrão cuticular dos pelos-guarda para as 10 espécies da coleção. As 

fotografias relacionadas com as raças minoritárias e com as espécies domésticas de uso mais 

particular (p.e. burro e cavalo) pouco expostas ao ataque do lobo estão visíveis no ANEXO III. 

Corço: os pelos possuem escamas com bordas pavimentosas e a impressão cuticular 

tanto da haste como do escudo apresentam características muito semelhantes, contudo as 

escamas do escudo são geralmente mais compridas (Fig. 11 e 12). As escamas são largas, estão 

dispostas transversalmente em relação ao pelo e têm a forma de mosaico, pois apresentam 

formas poligonais com ângulos bem definidos, como por exemplo pentágonos irregulares. As 

margens das escamas têm uma estrutura lisa e são relativamente afastadas entre si. 
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Figura 11 – Impressão cuticular da haste dos pelos do corço. 

 

 

Figura 12 – Impressão cuticular do escudo dos pelos do corço. 
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Figura 13 – Impressão cuticular da haste dos pelos do coelho-bravo. 

 

Coelho-bravo: contrariamente aos pelos do corço, têm escamas com bordas sobrepostas 

e as impressões cuticulares da haste e do escudo são diferentes, havendo uma mudança gradual 

do padrão cuticular desde o bolbo até ao ápice. As escamas da haste estão arranjadas 

transversalmente em relação ao pelo, têm a forma de “V” e “V” invertido, as margens são lisas 

e próximas entre si (Fig. 13). Por outro lado, as escamas do escudo, que também estão dispostas 

transversalmente, possuem um padrão ondulado irregular (ou denteado), com margens lisas e, 

também, próximas umas das outras (Fig. 14). 

Caprinos: os pelos possuem escamas com bordas sobrepostas que estão dispostas 

transversalmente relativamente ao sentido do pelo. Os pelos da raça Serrana possuem um 

padrão bastante similar tanto a nível da haste como do escudo (Fig. 15 e 16). As escamas 

possuem um padrão de mosaico achatado com uma forma ondulada. As margens das escamas 

são lisas e estão relativamente próximas entre si. As escamas dos pelos da raça Saanen são 

semelhantes à da Serrana, relativamente à forma e estrutura da haste (ANEXO III). 
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Figura 14 – Impressão cuticular do escudo dos pelos do coelho-bravo. 

 

 

Figura 15 – Impressão cuticular da haste dos pelos da cabra Serrana. 
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Figura 16 – Impressão cuticular do escudo dos pelos da cabra Serrana. 

 

Ovinos: os pelos da ovelha Churra da Terra-Quente e da Badana possuem uma 

impressão quase idêntica, com um padrão cuticular da haste e do escudo bastante semelhantes, 

apesar do padrão do escudo ser um pouco mais comprido. As bordas das escamas são 

sobrepostas e estas possuem um padrão lanceolado amplo, semelhante a uma pétala. As 

escamas estão posicionadas de forma intermédia relativamente ao sentido do pelo e apresentam-

se sobrepostas entre si, em arranjos e formas irregulares. As margens das escamas têm uma 

estrutura lisa e são relativamente afastadas entre si. A principal característica que distingue a 

impressão dos pelos da raça Churra da Terra-Quente (Fig. 17 e 18) da raça Badana (ANEXO 

III) é o facto do padrão desta última possuir transversalmente um menor número de escamas 

cuticulares. 

Bovinos: os pelos da vaca têm escamas com bordas sobrepostas e a impressão cuticular 

tanto da haste como do escudo apresentam características muito semelhantes, contudo as 

escamas do escudo são geralmente um pouco mais compridas (Fig. 19 e 20). As escamas são 

relativamente largas, estão dispostas transversalmente em relação ao pelo e são onduladas 

regulares. As margens das escamas têm uma estrutura lisa e estão relativamente afastadas entre 

si. 
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Figura 17 – Impressão cuticular da haste dos pelos da ovelha Churra da Terra-Quente. 

 

 

Figura 18 – Impressão cuticular do escudo dos pelos da ovelha Churra da Terra-Quente. 
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Figura 19 – Impressão cuticular da haste dos pelos da vaca. 

 

Cão: as escamas dos pelos do cão são de bordas sobrepostas, estão posicionadas 

transversalmente em relação ao sentido do pelo, apresentam um padrão ondulado irregular e 

têm uma margem lisa (Fig. 21 e 22). O padrão das escamas da haste é bastante mais largo e 

com as margens muito afastadas umas das outras, porém o padrão do escudo é mais fino logo 

as escamas estão mais próximas entre si. 

Cavalo: os pelos do cavalo também possuem, escamas com bordas sobrepostas e têm, 

igualmente, um padrão cuticular bastante semelhante tanto na haste como no escudo (ANEXO 

III). As escamas são regulares, estão dispostas transversalmente e têm padrão ligeiramente 

ondulado, em que uma escama atravessa todo o diâmetro do pelo. As margens das escamas são 

lisas e estas são relativamente largas, mais largas do que as escamas da vaca. 

Burro: tal como os do cavalo, também possuem escamas com bordas sobrepostas e 

também têm um padrão cuticular bastante semelhante tanto na haste como no escudo (ANEXO 

III). Contudo, as escamas são irregulares, estão dispostas transversalmente e têm uma forma 

ondulada larga com margens irregulares, um pouco distantes entre si. 
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Figura 20 – Impressão cuticular do escudo dos pelos da vaca. 

 

 

Figura 21 – Impressão cuticular da haste dos pelos do cão. 
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Figura 22 – Impressão cuticular do escudo dos pelos do cão. 

 

Macho: sendo o macho o resultado do cruzamento entre as duas espécies anteriores 

(Burro x Cavalo), é de esperar algumas semelhanças com o padrão cuticular das mesmas. Os 

pelos do macho também possuem escamas com bordas sobrepostas, dispostas transversalmente 

(ANEXO III). As da haste são onduladas finas, com as escamas dispostas relativamente 

próximas umas das outras e com as margens lisas. No entanto, o padrão das escamas do escudo 

é ondulado largo e denteado, havendo uma maior distância entre elas e com as margens 

irregulares. 

Coelho doméstico: por último, o coelho doméstico tem pelos com um padrão cuticular 

quase idêntico ao do coelho-bravo, sendo quase impossível distingui-los apenas através do 

estudo da cutícula. Sendo assim, os pelos do coelho doméstico apresentam as mesmas 

características cuticulares que os pelos do coelho-bravo (ANEXO III). 

 

5.2 – Dieta da alcateia de Mogadouro Sul 

 

A amostra total obtida no decurso dos trabalhos do campo, consistiu em 94 dejetos, 15 

dos quais foram recolhidos especificamente para o presente estudo. Os restantes dejetos foram 
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recolhidos no âmbito do PIMA, contudo foram utilizados para estudar a dieta da presente 

alcateia. Dado o estado de degradação de alguns dejetos, a análise genética não permitiu a 

identificação da espécie de 4 dejetos da amostra total, no entanto, foi possível a confirmação 

genética em 74 amostras, sendo as restantes 16 atribuídas a outras espécies, o que consiste numa 

taxa de acerto bastante satisfatória de 82,2 %. Por esta razão, os dejetos sem identificação 

específica, foram considerados como de lobo, perfazendo um total de 78 dejetos analisáveis. 

Destes, 9 dejetos não continham nenhum resto alimentar ou os restos que continham não 

permitiram uma identificação precisa das espécies ingeridas pelo lobo, como por exemplo, 

ossos muito fragmentados e pelos impróprios para a observação da impressão cuticular 

(subpelos), perfazendo um total de 69 dejetos de lobo donde foi possível identificar a presa. 

Não foram considerados como tipo de alimentos terra, insetos, frutas e matéria vegetal (como 

ervas e folhas). Apesar da matéria vegetal ser frequente nos dejetos do lobo (dada a sua elevada 

indigestibilidade), os lobos podem ser considerados carnívoros estritos, sendo a matéria vegetal 

um componente irrisório da sua dieta. Para além de que a ingestão destes itens é considerada 

involuntária e uma vez que as suas presas são maioritariamente herbívoras, podem ser 

provenientes do seu trato gastrointestinal, pois o seu conteúdo pode ser misturado e consumido 

juntamente com os outros tecidos corporais (Bosh et al., 2015; Llaneza et al., 2000). Os 

principais itens encontrados nos dejetos foram pelos (constituindo a maioria do volume dos 

dejetos), ossos muito fragmentados e algumas unhas, que foram confirmadas geneticamente 

pelo CIBIO como unhas de cão. De todos os dejetos analisados, nenhum conteve itens de mais 

do que uma espécie. 

 

5.2.1 – Análise global da dieta 

 

No total dos dejetos analisados foram encontrados itens alimentares de seis espécies 

diferentes (Tabela 3). Os animais domésticos constituíram a categoria alimentar dominante, 

atingindo uma frequência de ocorrência de 78,3 %, mais concretamente os ungulados 

domésticos com o valor de 68,1 % FO. Os caprinos foram a espécie com maior relevância na 

dieta do lobo (40,6 % FO), seguidos pelos ovinos que também foram uma fonte alimentar 

importante (24,6 % FO), pelo que se podem considerar recursos básicos da dieta do lobo. Os 

ungulados selvagens não tiveram muita dimensão nos hábitos alimentares do lobo desta 

alcateia, pois em termos de FO apenas perfizeram 21,7 % da dieta, contudo, pode-se considerar 

o javali e o corço, como presas regulares (dado que constituíram 15,9 % e 5,8 % de FO 
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respetivamente), assim como o cão com (10,1 % FO). Os bovinos foram a espécie menos 

frequente nos dejetos analisados, pelo que foram considerados um recurso alimentar 

suplementar dada a sua baixa frequência de apenas 2,9 % FO. 

Quando expressos em biomassa consumida, os resultados foram semelhantes (Tabela 

3). Contudo, as espécies de maior porte obtiveram uma percentagem estimada de biomassa 

consumida superior à percentagem de frequência de ocorrência, como foi o caso dos bovinos, 

dos ovinos e do javali. Por outro lado, animais de menor porte obtiveram uma percentagem de 

biomassa inferior à percentagem de frequência de ocorrência. A maior percentagem de 

biomassa corresponde, também, aos ungulados domésticos com 70 %, sendo os caprinos (36,7 

% BC) e os ovinos (26,4 % BC) que possuem valores mais elevados. Os bovinos tiveram um 

valor relativamente superior (6,9 % BC) ao da frequência de ocorrência, no entanto continuam 

a indicar ser uma fonte alimentar suplementar. Os ungulados selvagens constituíram uma baixa 

dimensão na dieta do lobo, visto que a percentagem de biomassa consumida foi apenas de 22,9 

%, onde a BC do javali representa 18,6 % e a do corço 4,3 %. O cão teve um valor (7,1 % BC) 

próximo ao da frequência de ocorrência, demonstrando ser um recurso alimentar regular, assim 

como o javali. 

 

Tabela 3 – Valores obtidos na determinação da percentagem de frequência de ocorrência e da percentagem de 

biomassa consumida, da diversidade da dieta e da amplitude do nicho alimentar do lobo ibérico dos diferentes 

tipos de presas no ciclo anual. 

 

Ciclo Anual 

Presas n FO BC 

ANIMAIS DOMÉSTICOS 54 78,3 77,1 

Cão 7 10,1 7,1 

Ungulados Domésticos 47 68,1 70,0 

Caprinos 28 40,6 36,7 

Ovinos 17 24,6 26,4 

Bovinos 2 2,9 6,9 

UNGULADOS SELVAGENS 15 21,7 22,9 

Javali 11 15,9 18,6 

Corço 4 5,8 4,3 

Total 69 100 100 
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H' 0,65 

AN 0,55 

 

Como se pode constatar na Tabela 3, a diversidade da dieta do ponto de vista do ciclo 

anual possui o valor de 0,65. Relativamente à amplitude do nicho alimentar, no caso desta 

alcateia obteve-se o valor de 0,55. 

 

5.2.3 – Análise Sazonal da Dieta 

 

Na Tabela 4 é apresentada a importância das presas consumidas nas diferentes épocas 

consideradas e atendendo a todo o ciclo anual, segundo a classificação proposta por Ruprecht 

(1979) com base na frequência de ocorrência. 

 

Tabela 4 – Categorização da importância relativa de cada presa identificada na dieta com base na frequência de 

ocorrência, através classificação proposta por Ruprecht (1979): recurso básico (FO≥ 20%); recurso regular (5%< 

FO≤ 20%); recurso suplementar (1%< FO≤ 5%); recurso ocasional (FO≤ 1%). 

 

 Inverno Primavera Verão Outono Ciclo Anual 

Cão  Regular Regular Regular Regular 

Caprinos Básico Básico Básico Básico Básico 

Ovinos Regular Regular Básico Regular Básico 

Bovinos   Suplementar Regular Suplementar 

Javali Regular Básico Regular Regular Regular 

Corço Básico  Suplementar  Regular 

 

Tendo em conta a frequência de ocorrência, a presa doméstica e selvagem mais 

frequente, foi o gado caprino e o javali respetivamente. O gado caprino foi a única espécie que 

constituiu um recurso básico em todas as estações do ano, contudo foi mais frequente no outono 

e menos frequente no inverno e na primavera. Os ovinos apesar de também terem sido 

importantes na dieta desta alcateia, só foram uma presa básica no verão, estação esta em que 

tiveram maior % FO. Nas restantes estações, consistiu apenas numa fonte regular da dieta. No 

inverno, não foi encontrado nenhum dejeto com itens alimentares de cão, no entanto nas outras 

estações foi considerado como um recurso regular, principalmente na época não reprodutiva. O 

gado bovino, apenas esteve presente na dieta desta alcateia na época não reprodutiva, tendo 
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sido considerado no verão um recurso suplementar e no outono um recurso regular. 

Relativamente aos ungulados selvagens, o javali foi a única espécie a estar presente em todas 

as estações do ano, em que consistiu numa presa básica na primavera e regular nas restantes 

estações, atingindo os valores mais baixos no verão. O corço foi mais comum na dieta desta 

alcateia no inverno, sendo considerado um recurso básico da mesma. Por outro lado, no verão 

consistiu, apenas, num recurso suplementar. Não foram encontrados itens alimentares desta 

espécie nem na primavera nem no outono (Tabela 4). 

A comparação entre a época reprodutiva e não reprodutiva, efetuadas com o teste Qui-

Quadrado, resultou em diferenças significativas (p<0,05) considerando a globalidade das presas 

consumidas. Existem diferenças significativas entre ambas as épocas relativamente às presas 

domésticas (p<0,05), salientando que o consumo das mesmas foi bastante superior na época 

não reprodutiva. Por outro lado, não foram encontradas diferenças significativas (p>0,05) para 

as presas selvagens. 

Através do Gráfico 1 é possível depreender, que apesar de no Período 1 ter havido um 

maior equilíbrio entre o consumo de ungulados domésticos e selvagens, é expressivo o consumo 

de ungulados domésticos por parte desta alcateia ao longo de todo o ano. Além disso, como se 

constatou na análise global da dieta, os resultados da análise sazonal, quando expressos em 

biomassa consumida tendem a ser semelhantes aos expressos em frequência de ocorrência, 

apesar das espécies de maior porte terem uma % BC superior à % FO e as espécies de menor 

porte terem uma % BC inferior à % FO. 

 

Gráfico 1 – Composição da dieta do lobo ibérico no Período 1 (inverno e primavera) e Período 2 (verão e outono) 

em termos de frequência de ocorrência e biomassa consumida relativamente às categorias de ungulados domésticos 

(u.d.) e ungulados selvagens (u.s.). 
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Na Tabela 5 são referidos de forma mais detalhada, tendo em conta as diferentes 

estações do ano, os resultados obtidos referentes à dieta do lobo, assim como os índices 

calculados. O verão foi a estação do ano em que houve uma maior frequência e consumo de 

animais domésticos, consistindo cerca de 90 % da dieta. Por outro lado, foi no inverno que esta 

alcateia consumiu menos animais domésticos (<56 %). 

Tanto a diversidade da dieta, como a amplitude do nicho alimentar variaram pouco 

durante as diferentes estações do ano. A dieta da alcateia de Mogadouro Sul foi mais diversa 

no outono (H’=0,62) e menos diversa na primavera (H’=0,55), pelo que a diferença entre os 

valores é pouco relevante. Os lobos desta alcateia, demonstraram possuir uma maior 

especialização na predação de gado caprino na primavera, dado que se obteve o valor mais 

baixo da amplitude do nicho alimentar nesta estação (AN=0,45). No inverno, a exploração das 

presas não foi tão especializada como nas outras estações, pois foi quando se obteve o valor da 

amplitude do nicho alimentar mais alto (AN=0,53). A diferença entre os valores do AN também 

não foi relevante entre as estações. 

 

Tabela 5 – Valores obtidos na determinação da percentagem de frequência de ocorrência, da percentagem de 

biomassa consumida, da diversidade da dieta e da amplitude do nicho alimentar do lobo ibérico dos diferentes 

tipos de presas, em cada estação do ano e no ciclo anual. 

 

 Inverno Primavera Verão Outono Ciclo Anual 

Presas n FO BC n FO BC n FO BC n FO BC n FO BC 

ANIMAIS 

DOMÉSTICOS 
6 54,5 55,9 7 63,6 58,1 28 90,3 90,0 13 81,3 79,2 54 78,3 77,1 

Cão 0 0,0 0,0 1 9,1 6,3 4 12,9 9,1 2 12,5 8,3 7 10,1 7,1 

Ungulados 

Domésticos 
6 54,5 55,9 6 54,5 51,8 24 77,4 80,9 11 68,8 70,9 47 68,1 70,0 

Caprinos 4 36,4 35,1 4 36,4 32,5 13 41,9 38,3 7 43,8 37,6 28 40,6 36,7 

Ovinos 2 18,2 20,8 2 18,2 19,3 10 32,3 34,9 3 18,8 19,1 17 24,6 26,4 

Bovinos 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 3,2 7,7 1 6,3 14,1 2 2,9 6,9 

UNGULADOS 

SELVAGENS 
5 45,5 44,1 4 36,4 41,9 3 9,7 10,0 3 18,8 20,8 15 21,7 22,9 

Javali 2 18,2 22,6 4 36,4 41,9 2 6,5 7,6 3 18,8 20,8 11 15,9 18,6 

Corço 3 27,3 21,4 0 0,0 0,0 1 3,2 2,4 0 0,0 0,0 4 5,8 4,3 

Total 11 100 100 11 100 100 31 100 100 16 100 100 69 100 100 

H' 0,58 0,55 0,60 0,62 0,65 

AN 0,53 0,45 0,46 0,51 0,55 
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Capítulo 6: 

Discussão 

 

Durante a preparação da coleção de referência das impressões cuticulares dos pelos, 

verificou-se que entre as diferentes formas de preparação das lâminas referidas na bibliografia 

(Perrin e Campbell, 1980; Chehébar e Martín, 1989; Teerink, 1991; Marinis e Agnelli, 1993; 

Quadros, 2002; Quadros e Monteiro-Filho, 2006; Martin et al., 2009; Oliveira et al., 2011; Lee 

et al., 2014; Backwell e Taru, 2014; Cornally e Lawton, 2016; Prates et al., 2016; Felix, 2016), 

o método utilizado foi o mais eficaz, pois permitiu uma melhor impressão cuticular, num menor 

período de tempo e com um menor dispêndio de recursos. 

As diferentes espécies possuem características diferentes a nível macro e microscópico, 

todavia verificou-se que os pelos de algumas espécies deixam um melhor padrão no meio de 

revestimento da lâmina do que outras. Para além disso, devido a algumas características 

especificas dos seus pelos, algumas espécies puderam ser diferenciadas macroscopicamente, 

sem ser necessária a análise cuticular, como foi o caso do javali e do corço. No entanto, dado o 

estado dos pelos do corço quando retirados dos dejetos e o fato de não possuírem características 

tão definidas como os pelos do javali, optou-se por confirmar a espécie através da análise 

microscópica da impressão cuticular, a qual é muito fácil de reconhecer por apresentar um 

padrão bastante distinto das restantes espécies presentes na área de estudo. Caso estivessem 

persentes outros cervídeos, tais como o veado, a identificação de ambas as espécies tornar-se-

ia mais complexa devido às semelhanças do padrão cuticular (Teerink, 1991). 

O estudo da microestrutura dos pelos-guarda, na identificação das espécies de presas 

consumidas pelo lobo, permitiu diferenciar os padrões cuticulares de 10 espécies. Porém, não 

possibilitou uma identificação mais aprofundada, nomeadamente da raça das espécies 

domésticas, ou a diferenciação entre o coelho doméstico e o selvagem. A técnica forneceu um 

diagnóstico seguro que só poderia ser obtido de outra forma, através de técnicas 

economicamente menos viáveis, resultando numa ferramenta bastante útil, pois mais de 88% 

das amostras fecais analisáveis foram identificadas dessa forma, a partir da coleção de 

referência. 

A avaliação da dieta é um instrumento muito importante no estudo da ecologia do 

predador e da sua presa, contudo, como qualquer método, possui limitações. O método de 

análise de dejetos pode induzir a associações e conclusões falaciosas, dado que podem ser 
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incluídas amostras fecais de espécies diferentes da que se pretende estudar, neste caso do lobo 

(Marucco et al., 2008). No entanto, no presente trabalho esse problema foi minimizado, pois 

todos os dejetos recolhidos foram sujeitos a uma análise genética e, aqueles pertencentes a 

outras espécies de canídeos (como a raposa ou o cão) foram descartados. Apesar do tamanho 

total da amostra do presente estudo parecer reduzido, quando comparado com estudos 

semelhantes, tendo em conta que se trata de uma só alcateia com um reduzido número de 

indivíduos, considerou-se ser representativa, na determinação dos seus hábitos alimentares. 

O estudo da dieta de um carnívoro através da análise morfológica dos seus dejetos, 

possui vantagens e desvantagens. Em situações em que são encontrados itens mais difíceis de 

identificar pode haver uma atribuição errada, contribuindo para falsos positivos ou falsos 

negativos, principalmente em casos em que as espécies são muito próximas taxonomicamente. 

Apesar de em determinados casos, possuir um nível de acerto inferior, quando comparado com 

outros métodos como os de análise molecular, este permite a identificação das presas 

consumidas em dejetos mais antigos, nos quais o ADN já se encontra demasiado degradado, e 

no entanto, são dejetos importantes para a determinação da dieta (Mumma et al., 2015). Para 

além disso, a análise molecular torna-se bastante mais dispendiosa do que a análise morfológica 

dos dejetos, pelo que neste estudo seria impensável a sua aplicação. Assim é um método muito 

importante, pois permite uma análise de amostras fecais altamente degradadas, permite 

quantificar a proporção dos itens alimentares encontrados de uma espécie de presa específica, 

o que possibilita a determinação da contribuição dos diferentes alimentos na dieta de um 

predador. Além disso, possibilita a determinação da biomassa consumida e a avaliação da 

seleção das presas quando a disponibilidade das mesmas é conhecida (Mumma et al., 2015).  

É importante salientar que a análise dos dejetos só revela o que os lobos consumiram e 

que não corresponde necessariamente ao que eles mataram, pois podem ocorrer casos de 

necrofagia. Na verdade, uma desvantagem da análise de dejetos é não fornecer detalhes 

específicos sobre a predação dos lobos e poder sobrevalorizar as presas consumidas por 

necrofagia (Klare et al., 2011; Torres et al., 2015). A necrofagia é uma fonte de alimento 

importante para os grandes carnívoros, particularmente o lobo ibérico, e pressupõe uma redução 

do seu impacto predatório sobre os animais domésticos (Álvares, 2011). 

Segundo Klare et al., (2011), existem diferenças acentuadas entre métodos qualitativos 

e quantitativos ao comparar-se os resultados de estudos de dietas de carnívoros, isto é, 

frequência versus quantidade, uma vez que, medem aspetos diferentes da ingestão de alimentos. 

Os métodos de frequência medem da mesma forma a presença de diferentes itens alimentares 
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nos dejetos, sejam grandes ou pequenos, portanto, tendem a superestimar a importância dos 

itens alimentares mais pequenos (Weaver, 1993). Logo, e de acordo com Klare et al., (2011), 

não devem ser tiradas conclusões sobre a importância de diferentes categorias alimentares 

quando os dados são analisados apenas através da frequência de ocorrência. Deve-se escolher 

uma metodologia complementar, como o cálculo da biomassa consumida que é um método 

quantitativo. No entanto, o problema de todos os modelos de biomassa é o facto de terem sido 

definidos em determinadas condições, que podem diferir dos carnívoros da população em 

estudo, nomeadamente as condições em que habitam, a idade, o género, a atividade diária, a 

espécie, ou apenas por serem indivíduos diferentes. Além disso, a frequência de ocorrência 

pode contribuir com informações adicionais úteis sobre itens alimentares escassos, e pode 

ajudar a compreender a ecologia trófica de um carnívoro, como o seu comportamento 

oportunista ou especialista (Klare et al., 2011). Deste modo, para que haja uma melhor 

compreensão dos hábitos alimentares de um carnívoro, devem ser interpretados os resultados 

dos dados adquiridos tanto por métodos qualitativos como por quantitativos. No presente 

estudo, apesar dos resultados obtidos com a frequência de ocorrência terem sido diferentes dos 

obtidos com o cálculo da biomassa consumida, não alteraram a interpretação dos hábitos 

alimentares do lobo ibérico da alcateia de Mogadouro Sul. Os resultados entre a % FO e a % 

BC foram bastante semelhantes em todas as espécies presentes na dieta do lobo, exceto num 

caso, em que a utilização do gado bovino foi superior à do corço com os valores de % BC, o 

que não aconteceu com a % FO. 

A grande capacidade de adaptação do lobo permitiu-lhe colonizar habitats muito 

diferentes e aproveitar uma grande variedade de recursos alimentares, especialmente os que são 

adquiridos facilmente (Llaneza et al., 1996). Na presente área de estudo a alcateia de 

Mogadouro Sul, baseia os seus hábitos alimentares em apenas seis espécies. Quatro destas 

espécies são animais domésticos: caprinos, ovinos, bovinos e o cão; e duas correspondem aos 

únicos ungulados selvagens presentes na área de estudo: corço e javali. 

Comparativamente a outros estudos (Llaneza et al., 1996), a análise dos dejetos não 

revelou a ocorrência na dieta de pequenos mamíferos selvagens, contrariando os resultados 

obtidos noutras investigações (Álvares et al., 2000; Barja, 2009; Álvares, 2011; Torres et al., 

2015). Na presença de recursos tróficos com maior compensação energética é normal a ausência 

deste tipo de presas. 

Com base na análise global dos dejetos, comprovou-se a elevada importância que os 

ungulados domésticos possuem na dieta desta alcateia, em particular dos caprinos. Estes 
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resultados vão ao encontro dos obtidos na maioria dos estudos realizados em Portugal e em 

outras zonas da Península Ibérica (Llaneza et al., 1996, 2000; Álvares et al., 2000; Carreira e 

Petrucci-Fonseca, 2000; Vos, 2000; Roque et al., 2001; Carreira, 2010; Álvares, 2011; Torres 

et al., 2015). 

Estes resultados podem estar relacionados com o sistema de exploração extensivo 

através do pastoreio de percurso (Barbosa e Portela, 2000). Esta forma de maneio, para além de 

possibilitar o encontro dos rebanhos com este predador, potencia as oportunidades predatórias, 

o que os torna presas mais acessíveis ao lobo (Vos, 2000; Torres et al., 2015). Para além disso, 

os ovinos, contrariamente aos caprinos, não se dispersam por grandes áreas em zonas ingremes 

e remotas, estando a sua produção delimitada à área das aldeias. Estes tendem a formar grupos 

mais unidos e a transitar em áreas mais próximas das aldeias com a monitorização dos pastores 

e dos cães de guarda. 

Por outro lado, o gado bovino, para além de ser uma presa de grande porte, logo, mais 

perigosa e difícil de matar, é considerado muito valioso e, por isso, os animais são mantidos 

mais próximos das aldeias e muitas vezes estão estabulados (Carreira, 2010; Torres et al., 2015). 

O consumo de carnívoros domésticos, neste caso do cão, foi confirmado como recurso 

regular (10,1 % FO) da alcateia de Mogadouro Sul. Este tipo de comportamento também foi 

verificado noutros estudos realizados na Península Ibérica, onde referenciam o cão como um 

recurso trófico suplementar ou regular importante, frequentemente exibido ao longo de todo o 

ano (Salvador e Abad, 1987; Cuesta et al., 1991; Álvares et al., 2000; Carreira e Petrucci-

Fonseca, 2000; Barja, 2009). Apesar do consumo ocasional do cão estar bem documentado na 

América do Norte, Europa Central e Ásia, acredita-se que a morte e o eventual consumo desta 

espécie seja principalmente devido a interações associadas à competição trófica e espacial, na 

maioria dos casos junto de cadáveres de presas mortas ou consumidas pelo lobo, em zonas 

humanizadas (Álvares, 2011). Por outro lado, é importante haver uma gestão controlada dos 

cães assilvestrados, pois podem ser um problema, dado que muitas vezes são responsáveis pelos 

ataques ao gado, comportamento erradamente atribuído ao lobo (Salvador e Abad, 1987; Torres 

e Fonseca, 2016). 

Quanto ao consumo de presas selvagens, este estudo revelou que tiveram pouca 

importância nos seus hábitos alimentares, constituindo apenas 21,7 % da frequência de 

ocorrência da dieta. Tal como foi observado noutras regiões da Península Ibérica (Llaneza et 

al., 1996; Carreira, 2010; Álvares, 2011; Torres et al., 2015), o javali foi o ungulado selvagem 

mais consumido (15,9 % FO), e apesar da preferência desta alcateia por animais domésticos, 
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foi a terceira espécie mais importante na dieta do lobo, enquanto o corço foi a quinta espécie 

mais importante. 

Tendo em conta que os ungulados selvagens são as presas naturais do lobo, seria de 

esperar um elevado consumo dos mesmos, como acontece em algumas regiões de Espanha 

(Salvador e Abad, 1987; Cuesta et al., 1991; Llaneza et al., 1996, 2000; Urios et al., 2000; 

Barja, 2009). A grande maioria dos estudos da dieta do lobo descritos na América do Norte e 

na Eurásia (ANEXO I) apontam para um consumo maioritário de ungulados selvagens, exceto 

na Grécia, onde também são referidos casos em que o lobo preda maioritariamente sobre os 

ungulados domésticos (Papageorgiou et al., 1994; Migli et al., 2005).   

Na Europa a dieta do lobo é à base de corço, javali, veado (Weber e Hofer, 2010; 

Meriggi et al., 2011; Nowak et al., 2011; Jedrzejewski et al., 2012; Lanszki et al., 2012; Wagner 

et al., 2012; Meriggi et al., 2015; Imbert et al., 2016) e em algumas regiões ocasionalmente de 

camurça (Palmegiani et al., 2013). Na América do norte alimenta-se principalmente de 

cervídeos como a rena (Wiebe et al., 2009), o veado-de-cauda-branca, o alce (Chavez, 2005) e 

o veado-vermelho (Merkle et al., 2009). O consumo destas espécies depende da sua 

acessibilidade, vulnerabilidade e variação local das principais espécies e consequentemente da 

composição das suas comunidades. Nestas regiões, nos casos em que existe o consumo das 

espécies domésticas, isto ocorre quando os ungulados selvagens são raros ou indisponíveis e 

quando o gado vagueia desprotegido e livremente por grandes extensões de pasto e de montanha 

(Meriggi et al., 2011; Meriggi et al., 2015; Imbert et al., 2016). 

O consumo de presas naturais versus de animais domésticos, demonstra a plasticidade 

dos seus hábitos alimentares (Jedrzejewski et al., 2012; Palmegiani et al., 2013), que lhe 

permite alterar a sua dieta para outras presas alternativas, quando as preferidas não estão 

disponíveis (Meriggi et al., 2011).  

A análise sazonal da dieta permite detetar a existência de padrões de variação sazonal 

na ecologia trófica do lobo face à disponibilidade de ungulados selvagens e domésticos, em 

termos do seu efetivo e formas de pastoreio. Os lobos de Mogadouro Sul consumiram 

significativamente mais animais domésticos no verão/outono do que no inverno/primavera, o 

que também se verificou noutras regiões da Europa (Llaneza et al., 1996, 2000; Palmegiani et 

al., 2013). Neste período, o lobo explorou todas as espécies domésticas, inclusive o gado bovino 

que não fez parte da dieta do lobo no inverno e na primavera. Esta sazonalidade pode dever-se 

ao facto de no inverno haver uma diminuição da disponibilidade destas presas, devido a um 

pastoreio mais restrito às áreas envolventes dos núcleos urbanos e mais limitado temporalmente 
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devido às condições climatéricas adversas (Llaneza et al., 2000; Álvares, 2011). No 

verão/outono, a disponibilidade e acessibilidade de ungulados domésticos é maior, para além 

disso neste período as alterações das práticas de maneio, os nascimentos das crias e o facto de 

os animais vaguearem livremente, especialmente os pequenos ruminantes, aumenta a 

suscetibilidade dos mesmos aos ataques dos lobos (Llaneza et al., 2000; Milanesi et al., 2012; 

Meriggi et al., 2015). 

Contrariamente aos hábitos alimentares de outras alcateias do lobo ibérico, verificou-se 

que na dieta da alcateia de Mogadouro Sul não foram encontradas diferenças estatisticas na 

utilização de ungulados selvagens durante as diferentes estações do ano, apesar da % de FO ter 

sido um pouco superior no inverno e na primavera. São alguns os estudos que assinalam o 

consumo do corço mais elevado na primavera (Llaneza et al., 1996, 2000) e no verão, 

possivelmente devido ao maior número de crias e juvenis que ficam separadas das progenitoras 

por longos períodos de tempo, tornando-se presas particularmente vulneráveis (Salvador e 

Abad, 1987; Llaneza et al., 2000; Barja, 2009; Carreira, 2010). No entanto, no presente estudo 

isso não foi constatado, e o corço só esteve presente na dieta do lobo no inverno, altura do ano 

em que foi mais consumido, e no verão onde foi apenas um recurso alimentar suplementar. O 

javali foi consumido, pelos lobos da alcateia em estudo, de uma forma regular e constante nas 

diferentes estações, apesar de na primavera ter havido um consumo um pouco superior. Estes 

resultados estão de acordo com os resultados de outros estudos (Barja, 2009; Wagner et al., 

2012), que podem ser justificados pelo fato da primavera corresponder à principal época de 

partos desta espécie. Por outro lado, outros estudos realizados na Península Ibérica registaram 

consumos mais elevados de javali no verão, talvez por haver uma maior quantidade de jovens 

que são presas mais fáceis de capturar (Carreira, 2010). Independentemente da estação do ano 

em que o lobo consumiu mais corço ou javali, é possível encontrar um padrão que assinala o 

incremento da predação do lobo nas épocas que lhe permitiram um consumo de presas mais 

fáceis (jovens, velhas ou doentes), o que reforça o caráter oportunista deste predador (Lanszki 

et al., 2012).  

O Índice Shannon-Wiener aumenta à medida que a riqueza e uniformidade do grupo 

também aumenta, pelo que a incorporação destes componentes de biodiversidade pode ser vista 

como uma vantagem e uma desvantagem. Uma vantagem, pois fornece um resumo simples e 

sintético, mas é uma desvantagem porque dificulta a comparação entre comunidades de riqueza 

diferente (Kerkhoff, 2010). Se o lobo tivesse consumido todas as presas potenciais disponíveis, 

na mesma proporção, a diversidade da dieta (H’) teria atingido o seu valor máximo, o que 
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corresponde ao logaritmo do número total de presas. No entanto, tendo em conta que o lobo 

desta alcateia consumiu apenas 6 tipos de presas, e que duas destas se encontraram em 

proporções muito mais elevadas (caprinos e ovinos), pode-se considerar que a diversidade da 

dieta foi bastante reduzida. Ao analisar a variação sazonal, pode-se observar que a dieta da 

alcateia de Mogadouro Sul foi menos diversa na primavera, o que também foi relatado em 

outros estudos (Llaneza et al., 1996; Álvares, 2011), enquanto que no outono apresentou o valor 

mais elevado, o que significa que foi a altura do ano em que se verificou o consumo de um 

maior número de classes-presa (Carreira, 2010). 

Relativamente à amplitude do nicho alimentar (AN) este índice varia entre 0 e 1, sendo 

0 quando só existe uma presa a ser explorada e 1 quando todas as presas são exploradas de igual 

forma (Álvares, 2011; Torres et al., 2015). No caso desta alcateia, obteve-se o valor de 0,55, o 

qual é considerado um valor relativamente baixo, reflexo do grau de especialização da dieta 

desta alcateia numa categoria alimentar, nos ungulados domésticos, particularmente no gado 

caprino, como também foi observado noutros estudos (Carreira, 2010; Torres et al., 2015). 

Verificou-se um maior consumo de gado caprino na primavera, dado que se obteve o valor mais 

baixo da AN nesta estação, e um valor mais elevado no inverno, altura em que o lobo predou 

menos caprinos e se observou um elevado consumo de ungulados selvagens, o que não 

coincidiu com os restantes estudos (Carreira, 2010). 

Para haver uma boa estratégia alimentar, é fundamental que os predadores selecionem 

as presas mais rentáveis, ou seja, que incrementem ao máximo os ganhos energéticos por tempo 

gasto na aquisição das presas. Isto depende da densidade populacional das espécies predadas, 

da frequência de encontro com as mesmas e do tempo/risco da captura. Além disso, dentro da 

mesma espécie, existem diferenças no sexo, idade e tamanho do grupo, que afetam a taxa de 

mortalidade e o risco de lesões para com os lobos. Diversos estudos comprovaram o consumo 

acima da média de animais juvenis, fêmeas, velhos ou debilitados, especialmente quando são 

presas de grande porte (Wagner et al., 2012). Na Toscana, Itália, o lobo prefere pequenos 

ungulados e crias de javali ou juvenis, pois são menos experientes e possuem um 

comportamento anti predatório pouco desenvolvido, uma vez que os javalis adultos podem 

provocar lesões graves no lobo (Ståhlberg et al., 2016). Também foi documentado que durante 

o período de pastagem, quando se trata de gado bovino, é raro a predação de animais adultos, 

pois os vitelos que nascem durante este período são extremamente vulneráveis (Imbert et al., 

2016). Segundo, Lanszki et al., (2012), Wagner et al., (2012) e Imbert et al., (2016), os lobos 

em alcateia consomem mais presas selvagens que os indivíduos dispersantes, que por sua vez 
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consomem mais frequentemente espécies domésticas. Isto acontece, porque, como é de esperar 

os lobos dispersantes possuem um sucesso predatório muito inferior ao das alcateias, por isso 

optam por presas com um comportamento defensivo menos eficaz. Assim sendo, é possível 

depreender que o lobo é uma espécie oportunista e generalista que altera a sua dieta consoante 

a disponibilidade e a facilidade de obtenção de alimento, optando sempre pelas presas mais 

rentáveis. 

A alcateia em estudo, e atendendo aos resultados genéticos de identificação individual 

(ver capítulo 4.1), era constituída por quatro indivíduos em 2015, mantendo-se a identificação 

de dois indivíduos em 2016, provavelmente o casal alfa, sendo que não foi possível comprovar 

a sua reprodução nesse ano. Sendo assim é de esperar que o sucesso predatório desta alcateia 

esteja restringido, procurando as presas que resultem num menor gasto energético, 

nomeadamente animais domésticos, entre eles os caprinos. 

Os valores obtidos (% FO e % BC) não revelaram uma dependência tão pronunciada 

como noutros estudos da dieta do lobo ibérico, no entanto, é suficiente para ser motivo de 

conflito entre os habitantes locais e este predador, o que pode prejudicar a sua conservação e 

resultar em extinções locais. As práticas pecuárias e o tipo de maneio a que os animais estão 

sujeitos são fatores que influenciam a predação do lobo (Llaneza et al., 2012; Torres et al., 

2015). Segundo Llaneza et al. (2000), mesmo em zonas onde o lobo se alimenta 

maioritariamente de espécies silvestres, o gado adquire uma importância considerável na sua 

dieta, não devido à baixa disponibilidade de ungulados selvagens (o que não era o caso), mas 

sim devido ao maneio e grau de vigilância das espécies de gado.  

É necessária uma alteração urgente nas atuais práticas de produção pecuária. O 

melhoramento das práticas de maneio e a utilização de medidas de proteção eficientes, são 

fundamentais para a redução das perdas de gado devido aos ataques do lobo. Como tal, devem 

ser tidas em conta boas práticas para a minimização da predação do lobo (WOLF, wild life and 

farmers, s.d.; Weber e Hofer, 2010; Wagner et al., 2012; Álvares et al., 2015; Torres et al., 

2015; Imbert et al., 2016): proporcionar o uso de cães pastores em sistemas de produção 

extensivos ou semiextensivos; promover o pastoreio vigiado do gado com um número de 

pastores e/ou cães de guarda adequado ao tamanho do rebanho; implementar um confinamento 

noturno do gado em estruturas que evitem de forma eficiente o acesso do lobo (estábulos, 

vedações elétricas); confinar as crias e os outros animais mais vulneráveis (animais debilitados, 

no final da gestação ou depois do parto) particularmente durante a noite, entre outras medidas. 

A implementação destas medidas de prevenção, têm demonstrado a sua eficiência em vários 
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estudos assim como o seu efeito negativo na predação do lobo e desempenham um papel vital 

na prevenção da predação dos ungulados domésticos. 

O lobo tira partido da disponibilidade de ungulados domésticos devido à proximidade 

humana, em contrapartida, desencadeia conflitos com as comunidades rurais por ter um impacto 

negativo na sua principal atividade económica, e por isso, muitas vezes são mortos ilegalmente 

(Torres e Fonseca, 2016). No entanto, nas últimas décadas, tem havido a nível nacional um 

intenso êxodo rural, com muitas aldeias abandonadas em muitas regiões do país, levando 

consequentemente ao decréscimo da densidade dos ungulados domésticos (Álvares, 2011). A 

redução da principal fonte alimentar, em conjunto com a escassez de presas naturais 

disponíveis, pode comprometer as populações de lobo destas regiões e no pior cenário, levar à 

sua extinção local (Torres e Fonseca, 2016). Por estas razões, vários estudos têm realçado a 

importância da presença de várias espécies de presas selvagens nas áreas de distribuição do 

lobo, pois para além de ser uma forma de lhe disponibilizar alimento, é uma forma eficaz de 

redução da predação de gado (Torres et al., 2015), pois quando os lobos estão em áreas muito 

humanizadas e com baixas densidades de ungulados selvagens, inevitavelmente irão depender 

de alimentos de origem antrópica. São vários os relatos em países europeus, como a Itália, que 

salientam um aumento significativo do consumo de ungulados selvagens nas últimas décadas e 

uma forte diminuição do consumo não só de ungulados domésticos, mas também de pequenos 

mamíferos e de lixo (Meriggi et al., 2015). O aumento, não só em número, mas também em 

riqueza de espécies de ungulados selvagens, desencadeou um conjunto de adaptações tróficas 

nos hábitos alimentares, tendo em conta o contexto local do lobo. A aplicação de medidas, 

como o melhor ordenamento do território relacionado com as atividades do homem em zonas 

florestais e de montanha, o fomento de espécies de ungulados selvagens com o intuito do 

aumento das suas populações, a recuperação do habitat tanto do lobo como do habitat das suas 

presas, foi extremamente importante na conservação deste carnívoro e influenciaram as 

alterações na sua dieta (Milanesi et al., 2012; Palmegiani et al., 2013). 

Neste sentido, a EDP especificou uma série de medidas compensatórias (MC) na origem 

da implementação da barragem, dando resposta a exigências ambientais, nomeadamente a 

promoção da abundância de presas naturais (MC8.1), a redução da perturbação humana 

(MC8.2), através da manutenção e/ou criação de zonas não venatórias ou de refúgios para fauna 

e a redução dos conflitos com a população (MC8.3), através da proteção dos rebanhos contra 

os ataques de lobo, diminuindo os prejuízos adjacentes (Campos et al., 2012; Campos, 2012). 
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No entanto, em Portugal, a restauração das comunidades dos ungulados nativos assim 

como a aplicação e a obtenção dos efeitos destas medidas, podem demorar muito tempo. Por 

isso, são necessárias soluções a curto prazo ou o reforço das que já estão em vigor. Dado que 

as atuais medidas de compensação são no presente, o principal instrumento para mitigar os 

prejuízos causados pelo lobo no gado (Torres e Fonseca, 2016), é necessário o seu 

fortalecimento, pois são uma forma de reduzir a hostilidade das comunidades rurais para com 

este predador. No entanto, devem ser tomadas providências na sua gestão, pois existe a 

possibilidade de criar dependência dos incentivos (Gazzola et al., 2008). A nova legislação, 

como o Decreto-Lei nº54/2016, vem no seguimento das medidas anteriores e visa consolidar o 

regime de conservação do lobo ibérico e a proteção dos efetivos pecuários. Inclusivamente, 

através do estabelecimento das espécies animais passíveis de indemnização, dos requisitos 

necessários para que seja reconhecido o direito à mesma e da introdução de um mecanismo de 

cálculo do montante a indemnizar, adaptado à realidade observada. Deste modo, dá a 

oportunidade a todos os que sofrerem danos no gado por parte do lobo, de reclamarem o seu 

direito à indemnização desde que cumpram os termos descritos no Diário da República. 

Embora os recursos ecológicos sejam importantes para a manutenção das populações 

viáveis do lobo, a aceitação pública é muito relevante. A gestão do lobo pode ser fortemente 

influenciada pela opinião pública e pela tolerância humana à sua presença. O lobo é favorecido 

entre os conservacionistas e muitas pessoas do meio urbano. No entanto, é considerado um 

incómodo nas zonas rurais, onde as pessoas muitas vezes consideram este predador como uma 

ameaça para as produções de gado e para a restante vida selvagem (Gazzola et al., 2008). Nesta 

perspetiva, também é urgente uma mudança nas atitudes em relação ao lobo, essencialmente 

através da educação ambiental com o intuito de melhorar o conhecimento e a aceitação dos 

predadores entre as populações rurais, principalmente dos criadores de gado e dos caçadores, o 

que se pode tornar numa ferramenta muito importante. Para além destas medidas, é necessário 

um aprofundamento e intensificação da investigação da relação entre o lobo e o gado, 

nomeadamente das melhores formas de redução dos ataques e do seu consumo pelos lobos 

(Torres et al., 2015). O novo Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico em Portugal 

proposto em 2015, abrange todos estes aspetos de forma integrada e pretende enquadrar e 

planificar a implementação de ações específicas que visem a conservação da espécie em 

Portugal. No entanto, ainda aguarda a aprovação para a sua implementação. 
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Capítulo 7: 

Conclusão 

 

Com este trabalho pretendeu-se contribuir para o conhecimento da ecologia trófica do 

lobo ibérico, analisando a dieta de uma alcateia isolada, localizada no nordeste de Portugal, a 

alcateia de Mogadouro Sul. 

Tendo em conta o baixo número de estudos sobre a dieta do lobo ibérico em Portugal e 

que muitos destes estudos não se encontram disponíveis, o presente trabalho contribuiu para o 

reforço do conhecimento científico sobre o tema, a fim de evitar especulações e para tentar 

reduzir conflitos entre este predador e comunidades locais. Os trabalhos sobre a ecologia trófica 

do lobo são realizados na maioria das vezes através da análise de amostras fecais, em que o 

método laboratorial mais utilizado é a examinação morfológica (macro e microscópica) dos 

itens constituintes dos dejetos. Como tal, esta foi a metodologia empregada nesta investigação, 

e para além disso, o presente estudo apresentou a vantagem utilizar, para a determinação da 

dieta do lobo, apenas amostras fecais que foram confirmadas geneticamente como pertencentes 

a esta espécie.  

Os dejetos analisados foram maioritariamente constituídos por pelo, por isso, a 

identificação das espécies consumidas pelo lobo foi feita sobretudo através da análise da 

cutícula dos pelos-guarda, onde a metodologia usada, através da utilização da laca como meio 

de impressão, teve um resultado satisfatório, permitindo alcançar os objetivos propostos quanto 

ao conhecimento dos hábitos alimentares desta alcateia. 

No entanto, não possibilitou uma identificação tão aprofundada como desejado, e a sua 

aplicação apresentou algumas limitações quando havia uma grande quantidade de pelos 

fragmentados, danificados ou desprovidos de características diagnosticas. As fotografias de 

referência tiradas das impressões cuticulares das espécies de presas, poderão servir de apoio a 

outros estudos. 

Como principal conclusão do presente estudo pode-se referir o acentuado consumo, do 

lobo da alcateia de Mogadouro Sul, de ungulados domésticos, nomeadamente de gado caprino, 

resultando num comportamento trófico idêntico às outras alcateias estudadas no contexto 

nacional, e em contraste com a generalidade dos resultados obtidos, sobre a dieta do lobo, em 

contexto europeu ou norte americano, em que houve maior consumo de presas selvagens. 
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A dieta desta alcateia apresentou uma baixa diversidade e amplitude trófica, reflexo do 

elevado grau de especialização numa categoria alimentar, onde o consumo de presas selvagens 

teve pouca representatividade nos seus hábitos alimentares, sendo o javali a presa mais 

consumida contrariamente ao corço. 

Foram encontradas algumas diferenças sazonais ao nível da diversidade de presas 

consumidas e da frequência de ocorrência, embora se tenha mantido o consumo predominante 

de presas domésticas. Isto pode ser devido ao pequeno tamanho da alcateia (apenas quatro 

indivíduos adultos em 2015 e dois em 2016) que recorre a estratégias de otimização das presas 

capturadas, onde as práticas de criação dos animais domésticos, principalmente em regime de 

pastoreio de percurso para os caprinos, juntamente com as deficiências de um sistema de guarda 

eficiente, os converta em presas mais vulneráveis a ataques. 

Torna-se assim fundamental a implementação de medidas de gestão e conservação 

integradas, com uma aposta séria nas medidas de prevenção da predação pelos lobos, de 

fomento de presas, de apropriação do habitat, entre outras, de forma a que se consiga 

desenvolver esforços para a sua coexistência. 

Para além disso, seria importante aprofundar o conhecimento sobre a dependência do 

lobo em comportamentos necrófagos, quer por consequência da deposição de cadáveres de 

animais de origem pecuária, como pelo encontro de ungulados selvagens mortos devido á caça 

ilegal. 
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ANEXO I – Revisão bibliográfica da dieta do lobo 

 

Tabela 1 – com valores da frequência de ocorrência de diferentes itens consumidos apresentados no âmbito de 

estudos sobre a dieta do lobo discriminados por país e região. (1) ungulados selvagens; (2) ungulados domésticos; 

(3) matéria vegetal e/ou frutos; (4) lixo e (5) outros itens, nomeadamente animais de companhia (cães e gatos), 

carnívoros selvagens, lagomorfos, micromamíferos, repteis, invertebrados, entre outros. 

 

Europa 

País Região 
Presa 

principal  
1 2 3 4 5 Fonte 

Portugal 

Vila Real Caprinos 14,4 73,7 - - 12,0 

Carreira & 

Petrucci-

Fonseca 

(2000) 

Serra da 

Arada 
Caprinos - 97,4 60,9 - 2,4 Vos (2000) 

Parque 

Nacional da 

Peneda-Gerês 

Caprinos - 100 89,1 - 2,2 Vos (2000) 

Parque 

Internacional 

Gerês-Xurés 

Caprinos 6,0 88,0 - - 6,0 
Álvares et al. 

(2000) 

Trás-Os-

Montes 
Caprinos 8,6 76,8 5,7 - 14,8 

Roque et al. 

(2001) 

Serra do 

Alvão 
Caprinos 4,3 87,9 - - 7,8 

Carreira 

(2010) 

Noroeste do 

país 
Caprinos 10,8 81,7 20,0 - 7,0 

Álvares 

(2011) 

Centro-oeste Caprinos 4,2 95,5 - - 1,0 
Torres et al. 

(2015) 

Espanha Leon Corço 35,3 38,9 84,7 41,5 - 
Salvador & 

Abad (1987) 
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Noroeste das 

Asturias 
Equinos 

12,6 

(8,3) 

85,1 

(90,6) 
- - 

2,2 

(0,9) 

Llaneza et al. 

(1996) 

Sudoeste das 

Asturias 

Corço 

(Javali) 

82,8 

(76,6) 

14,0 

(21,1) 
- - 

3,0 

(2,1) 

Llaneza et al. 

(1996) 

Leon e 

Zamora 
Ovinos - 22,8 - - - 

Urios et al. 

(2000) 

Parque 

Nacional dos 

Picos de 

Europa 

Cabra 

Montesa 

67,0 

(64,8) 

33,0 

(34,9) 
- - - 

Llaneza et al. 

(2000) 

Galícia 
Corço 

(javali) 
(87,1) (11,3) (9,4) - (1,6) Barja (2009) 

Itália 

Tucana Javali 
86,4 

(91,2) 
<3,1 

5,4 

(4,2) 
- 

3,3 

(0,9) 

Ståhlberg et 

al. (2017) 

Parque 

Nacional Gran 

Paradiso 

(Camurça) (97,5) (2,4) - - 
(<0,1

) 

Palmegiani et 

al. (2013) 

Ligúria Javali 69,8 31,4 10,4 <0,2 7,85 
Imbert et al. 

(2016) 

- Javali - - - - - 
Mori et al. 

(2017) 

Vale de Susa Cervídeos 97,4 5,7 <5,1 <5,1 <5,1 
Capitani et 

al. (2004) 

Pratomagno Javali 108,2 0,8 <8,4 <8,4 <8,4 
Capitani et 

al. (2004) 

Vale de 

Cecina 
Cervídeos 100,8 9,3 <9,3 <9,3 <9,3 

Capitani et 

al. (2004) 

Apeninos Javali 
110,9 

(94) 

7,1 

(4,5) 
1,6 - 1,2 

Mattioli et al. 

(1995) 

Javali 13,5 19,1 27,4 5,8 33 
Meriggi et al. 

(1996)* 
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Ocidente dos 

Apeninos 

Norte 

Javali 70 20 15,4 - 10,4 
Meriggi et al. 

(2015) 

Centro 

Apeninos 

Norte 

Ovinos 30,5 51.1 5,2 0 10,2 
Meriggi et al. 

(1996)* 

Oriente dos 

Apeninos 

Norte 

Javali 90,3 2,0 0,82 1,9 3,1 
Meriggi et al. 

(1996)* 

Centro-este do 

país 
Javali - - 37,9 - - 

Pezzo et al. 

(2003) 

Alpes Cervídeos 87,2 6,6 - - - 
Gazzola et al. 

(2005) 

Alpes - 18,0 52,5 14,5 3,5 18,8 
Meriggi et al. 

(2011) 

Apeninos 

norte 
Javali 62,7 15,5 16,4 1,2 19,4 

Meriggi et al. 

(2011) 

Centro sul dos 

Apeninos 

Corço 84,9 12,8 0,9 0 5,6 
Meriggi et al. 

(2011) 

Ocidente dos 

Apeninos 

Norte 

Javali 69,9 12,6 28,2 - 23,3 
Milanesi et 

al. (2012) 

Grécia - Caprinos 39,3 64,3 50,0 - 21,4 

Papageorgio

u et al.  

(1994) 

Alemanha 

Nordeste da 

Saxónia 
Corço 

110,5 

(97,3) 
- - - 

9,8(<

3) 

Ansorge et al. 

(2006) 

Lusácia Corço 
97,0 

(96,2) 

(<0,6

) 
(0,1) - (3,7) 

Wagner et al. 

(2012) 

Suíça Surselva Veado 65,4 27,1 - - 7,4 
Weber & 

Hofer (2010) 
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França 

Parque 

Nacional de 

Mercantour 

Camurça 80 33    
Poulle et al. 

(1997) 

Eslováqui

a 
Centro-norte Cervídeos 

96,1 

(80,8) 

2,6 

(4,8) 
26,9 2,6 

6,5(2,

1) 

Rigg & 

Gorman 

(2004) 

Bielorrúss

ia 
Vitebsk Javali 

96,3 

(80) 

9,1 

(5,5) 

4,2 

(0,5) 
- - 

Sidorovich et 

al. (2003) 

Hungria Nordeste 

Veado 

(Javali) 

(97,2) (2) (0,1) - (0,7) 
(Lanszki et 

al., 2012) 

Polónia 

Ocidente dos 

Cárpatos 

Corço 

(Veado) 

93,1 

(95,4) 

4,1 

(2,7) 
57,2 1,0 

10,8 

(1,9) 

Nowak et al. 

(2005) 

Subcarpácia 
Ungulados 

selvagens 
83,2 3,3 - - 4,5 Gula (2008) 

Ocidente e 

centro 
Corço 

94,1 

(94,8) 
- 22,4 0,4 

13,2 

(>5,2

) 

Nowak et al. 

(2011) 

Nordeste (Corço) (82.7) (6,5) (0,2) - (2,94) 
Jedrzejewski 

et al., (2012) 

Oriente (Corço) (95,5) (2,3) - - (2,1) 
Jedrzejewski 

et al., (2012) 

Cárpatos (Veado) (95,3) (3,5) - - (3,8) 
Jedrzejewski 

et al., (2012) 

Estónia 

- Corço 79,5 - - - 20,5 
Valdmanneet 

al. (2005) 

Alam-Pedja 

Nature 

Reserve 

Alce 79,6 - - - 21,0 

Kübarsepp & 

Valdmann, 

(2003) 

Letónia - Cervídeos 
77,3 

(85,2) 

6,2 

(3,4) 

6,5 

(0,2) 
- 

25,3 

(10,6) 

Andersone & 

Ozolinš 

(2004) 
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- Javali 77,6 - - - 20,9 
Valdmanneet 

al. (2005) 

Finlândia Kainuu Alce 
88,2 

(96,8) 
- - - 13,7 

Kojola et al. 

(2003) 

Península 

Escandin

ava 

Centro-sul 

Alce 
79 

(92,4) 
- 6  

14,9 

(7,7) 

Müller 

(2006) 

Alce 
93,1 

(96,3) 
- 1,4  

5,3 

(3,7) 

Ståhlberg et 

al. (2017) 

África 

País Região 
Presa 

principal 
1 2 3 4 5 Fonte 

Etiópia 
Noroeste de 

Shewa  
Roedores - 2 34,7 5,9 109,9 

Atickem et al. 

(2017) 

Ásia 

País Região 
Presa 

principal 
1 2 3 4 5 Fonte 

Índia 

Parque 

Nacional de 

Velavadar 

Cervicapra 85,2 5,6 0,7 - 18,8 Jhal, (1993) 

Mongolia 
Sudoeste de 

Ulaanbaatar 

Ungulados 

domésticos 
- - - - - 

Hovens & 

Tungalaktuja 

(2005) 

Irão 
Noroeste de 

Isfahan 

Gazela 

Persa 
49,0 45,0 49,0 - 27,0 

Hosseini-

Zavarei et al. 

(2013) 

Turquia Nordeste  
Bovinos e 

esquilo 

10,0 

(13) 

38,8 

(75,4) 
- 1,3 

50,0 

(11,8) 

Capitani et al 

(2016) 

Nepal 
Annapurna-

Manaslu 

Marmota-

himalaia 

41 

(23,7) 

35,3 

(42,8) 
- - 

23,8 

(33,5

6) 

Chetri et al. 

(2017) 
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América do Norte 

País Região 
Presa 

principal 
1 2 3 4 5 Fonte 

Canadá 

Quebec Veado - - - - - 
Potvin, et al. 

(1988) 

Parque 

Nacional 

Banff 

Uapiti (97,3) - - - (2,7) 
Huggard 

(1993) 

Nunavut Rena 74 - - - 60 
Wiebe et al. 

(2009) 

México 

Blue Range 

Wolf 

Recovery 

Area 

Uapiti (80,5) (16,8) - - (2,7) 
Merkle et al. 

(2009) 

EUA 
Noroeste de 

Minnesota 

Veado-de-

cauda-

branca 

52,8 14,7 0,8 - 15 
Chavez 

(2005)* 

( ) valores em percentagem de biomassa consumida 

*valor em volume percentual médio 
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ANEXO II – Chaves de caracterização dos padrões cuticulares utilizados 

 

 

 

 

Figura 1 – Categorização das impressões cuticulares de pelos-guarda (Adaptado de Teerink, 1991). 

 



ANEXO II 

 

xxvi 

 

 
 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro                                                                                                                          Vila Real, 2017 

 

xxvii 

 

 

Figura 2 – Diferentes padrões cuticulares de pelos-guarda (Adaptado de Quadros, 2002). 
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Figura 3 – Diferentes padrões cuticulares de pelos-guarda (Adaptado de Chehébar & Martín, 1989). 

 

Figura 4 – Diferentes padrões cuticulares de pelos-guarda (Adaptado de Perrin & Campbell, 1980). 
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ANEXO III – Fotografias das impressões cuticulares de espécies minoritárias 

domésticas e das respetivas raças 

 

 

Figura 1 – Impressão cuticular da haste dos pelos da cabra Saanen. 

 

 

Figura 2 – Impressão cuticular do escudo dos pelos da cabra Saanen. 
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Figura 3 – Impressão cuticular da haste dos pelos da ovelha Badana. 

 

 

Figura 4 – Impressão cuticular do escudo dos pelos da ovelha Badana. 
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Figura 5 – Impressão cuticular da haste dos pelos do cavalo. 

 

 

Figura 6 – Impressão cuticular do escudo dos pelos do cavalo. 
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Figura 7 – Impressão cuticular da haste dos pelos do burro. 

 

 

Figura 8 – Impressão cuticular do escudo dos pelos do burro. 
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Figura 9 – Impressão cuticular da haste dos pelos do macho. 

 

 

Figura 10 – Impressão cuticular do escudo dos pelos do macho. 

 



ANEXO III 

 

xxxiv 

 

 

Figura 11 – Impressão cuticular da haste dos pelos do coelho doméstico. 

 

 

Figura 12 – Impressão cuticular do escudo dos pelos do coelho doméstico. 
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