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Resumo 

O lince ibérico é um felino de médio porte, sendo o maior felino selvagem do sul da 

Europa e endémico da Península Ibérica. O seu estado de conservação atual é, segundo a IUCN, 

ameaçado. Neste sentido, surgiram vários programas de conservação para travar a extinção do 

lince ibérico, o Programa de Conservação Ex-situ do lince ibérico está em curso e foi com base 

em dados retirados do projeto que esta dissertação se baseia. O principal objetivo desta 

dissertação é a caracterização da dieta oferecida no Centro Nacional de Reprodução do Lince 

Ibérico em Silves, Portugal. A caraterização passa por dois estudos distintos, sendo que o 

primeiro é referente à caracterização alimentar e nutricional de todos os animais do centro e 

segundo estudo prende-se com o efeito do tipo de coelho (carcaça vs. inteiro) na digestibilidade 

aparente do lince ibérico. O estudo 1 mostra que, para a ingestão de energia, a unidade de peso 

vivo metabólico difere com o sexo (PV, PV0,67, PV0,75, P<0,05), tendo as fêmeas obtido os 

maiores valores. A análise do estudo 2 revela que a carcaça de coelho obteve digestibilidades 

mais elevadas do que o coelho inteiro. Existiram diferenças significativas entre a composição 

química da carcaça de coelho e o coelho inteiro para a MS (29,2 vs. 24,5), MO (87,3 vs. 88,4); 

PB (68,2 vs. 60,4), NDF (10,5 vs. 16,7), ADF (0,6 vs. 8,2), ADL (0,9 vs. 5,8),( P<0,05), com 

exceção da gordura bruta (P>0,05). Na digestibilidade das frações analisadas (MS, MO, PB, 

GB, NDF), a dieta teve influência para todas as frações (P<0,05), onde a carcaça de coelho 

obteve os valores mais altos de digestibilidade, contudo, entre sexos, só existe diferença na 

digestibilidade do NDF (P<0,05), onde as fêmeas apresentam os maiores valores. Apesar de a 

carcaça de coelho possuir maiores concentrações em nutrientes e energia, ter digestibilidades 

mais elevadas do que o coelho inteiro é necessário estudar o efeito das propriedades não 

nutricionais do coelho inteiro na dieta do lince ibérico. 

 

Palavras Chave: Lince Ibérico, Conservação Ex-Situ, Carcaça Coelho, Coelho Inteiro, Dieta, 

Nutrição, Digestibilidade 
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Abstract 

The Iberian lynx is a medium-sized feline, the largest wild cat in Europe and endemic 

to the Iberian Peninsula. Its current conservation status, according to IUCN, is endangered. Due 

to the lack of individuals in the wild, several conservation programs have emerged to stop the 

extinction of the Iberian lynx. The Iberian Lynx ex-situ Conservation Program is in progress 

and the present work data was collected from animals included in this program. The main 

objective of this work is the characterization of the diet at the National Reproduction Centre of 

the Iberian Lynx (CNRLI) in Silves, Portugal. The first study involves the characterization of 

the diet items and its nutritional content. The second study aims the in vivo measure of the 

apparent digestibility of rabbit carcass and whole rabbit in the Iberian lynx. This are the two 

main diet items of this species in the Centre (both items) and in the wild (whole rabbit). The 

first study shows that, for energy intake, the unit of metabolic weight differed with gender (W, 

W0,67, W0,75, P<0.05), with females having the highest values. The second study shows 

significant differences between the chemical composition of the rabbit carcass and the whole 

rabbit DM (29,2 vs. 24,5), OM (87,3 vs. 88,4); CP (68,2 vs. 60,4), NDF (10,5 vs. 16,7), ADF 

(0,6 vs. 8,2), ADL (0,9 vs. 5,8),( P<0,05), except for crude fat (P>0,05). The digestibility of the 

DM, OM, CP, CF and NDF of the whole rabbit is higher (P<0,05) when compared to the rabbit 

carcass. The digestibility of this fractions between genders is the same (P>0,05) except for the 

NDF digestibility (P<0,05), where the females show higher values. Although the carcass 

possesses higher concentrations of nutrients and energy and has higher digestibility of nutrients, 

it is unclear the effect of the essentials non-nutrients provide by whole rabbit for the Iberian 

lynx. 

Key Words: Iberian Lynx, Ex-situ Conservation, Rabbit Carcass, Whole Rabbit, Diet, Nutrition, 

Digestibility 
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1. Introdução 

O lince ibérico (Lynx pardinus), o maior felino selvagem do sul da europa apenas é 

encontrado na Península Ibérica. Em 1986, a União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN) listou o lince ibérico como espécie ameaçada, 10 anos depois era a única 

espécie na categoria 1 do ranking mundial para a felinos vulneráveis. Passados 16 anos foi 

recategorizado para criticamente em perigo o que significa uma alta probabilidade de extinção 

na natureza. A pequena distribuição geográfica e a especialização alimentar contribuem para 

que a situação se agrave. 

No sentido de parar a rápida diminuição do número de exemplares do felino mais 

ameaçado do mundo e após vários programas, surgiu o Programa de Conservação Ex-situ do 

Lince Ibérico, através de um projeto LIFE, que representa um “seguro de vida” contra a 

possibilidade de extinção pela preparação de animais para futuras libertações na natureza, tal 

como a preservação da diversidade genética da espécie. Com bastante esforço, os números 

aumentaram de menos de 200 indivíduos em 2013 para cerca de 500, segundo o censo realizado 

em 2016. 

Apesar do sucesso do programa, existe a necessidade (e a possibilidade) de saber mais 

sobre a nutrição e alimentação desta espécie. O principal objetivo desta dissertação é a 

caracterização da dieta oferecida no Centro Nacional de Reprodução do lince ibérico em Silves, 

Portugal. A caraterização passará por dois estudos distintos, sendo que o primeiro é referente à 

caracterização alimentar e nutricional de todos os animais do centro, em que irão ser feitas 

estimativas diárias da energia ingerida e nutrientes por cada grupo de animal, na tentativa de 

relacionar com equações de necessidades energéticas já existentes, tanto de animais selvagens 

como do gato doméstico, onde existe a maior suporte bibliográfico. O segundo estudo prende-

se com o efeito do tipo de coelho (carcaça vs. inteiro) na digestibilidade aparente do lince 

ibérico. Neste estudo pretende-se analisar qual das dietas oferece mais vantagens em termos de 

energia e nutrientes segundo a digestibilidade das várias frações alimentares e, se for necessário, 

sugerir alterações. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Caracterização da Espécie 

2.1.1. Origem 

Descrito como Felis pardina por Temminck (1824), mostrou-se posteriormente que os 

linces formavam um grupo diferente dentro da família Felidae e com isto, a criação do género 

Lynx foi aceite pela comunidade científica (Beltrán & Delibes, 1993). Os principais fatores 

diferenciadores são a pequena cauda, largas barbas nos dois lados da face e o facto da sua 

dentição ser diferente de todos os outros felinos (Simon, 2012). 

A espécie Lynx issiodorensis é a espécie ancestral que originou, a partir de África, todas 

as espécies de linces existentes, há cerca de quatro milhões de anos. Uma população europeia 

de Lynx issiodorensis deu origem ao lince ibérico (Lynx pardinus), cerca de um milhão de anos 

atrás (Palombo et al., 2008; Palombo & Valli, 2003) e na Ásia deu origem ao lince euroasiático 

(Lynx lynx) (Simon, 2012). Há cerca de 2.4-2.5 milhões de anos, populações de linces 

euroasiáticos dispersaram-se pela América do Norte dando origem ao lince pardo ou lince 

vermelho (Bobcat, Lynx rufus), e apenas há 200 mil anos deu origem ao lince canadiano (Lynx 

canadensis) pressionando o lince pardo para territórios mais a sul devido ao efeito de uma 

migração através do estreito de Bering (Boscaini et al., 2015) como se pode observar na Figura 

1. 

 

Figura 1-Distribuição Mundial atual das quatro espécies de linces (adaptado de Simon, 2012). 

Lince Canadiano      Lince Euroasiático      Lince Ibérico      Lince Pardo      sobreposição entre o 

Lince Pardo e Canadiano   
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Durante os períodos interglaciais dos quatro períodos glaciais da era do Pleistoceno, o 

lince ibérico continuou a evoluir no ambiente ibérico e chegou mesmo a entrar na Europa 

Central (Simon, 2012). No entanto, o seu núcleo principal permaneceu sempre limitado à 

Península Ibérica, provavelmente devido às suas exigências ecológicas. A colonização da 

europa por parte do lince euroasiático, que ocorreu numa era tardia do Pleistoceno, acabou por 

empurrar o lince ibérico para fora da Europa Central, regressando então à Península Ibérica 

onde desenvolveu algumas características que lhe conferiram vantagens adaptativas (Simon, 

2012). 

Durante a sua evolução, o lince ibérico tornou-se progressivamente mais pequeno em 

tamanho, as suas extremidades mais compridas, as suas patas mais amplas e a sua cabeça mais 

leve. Estas adaptações são consequências do ambiente mediterrânico bem como das fontes 

alimentares disponíveis (Simon, 2012). 

 

2.1.2. O Lince ibérico 

O lince ibérico é um felino de médio porte, endémico da Península Ibérica (Rodríguez-

Hidalgo et al., 2013). Possui membros longos e patas amplas, barbas distintivas que só 

comparadas em comprimento com a do lince canadiano, tufos de pelos na ponta das orelhas e 

uma cauda larga e pequena, com a ponta preta (Figura 2) (Simon, 2012). Esta espécie raramente 

cresce mais de um metro de comprimento, incluindo a sua cauda. Este felino não é muito 

pesado, chegando os machos adultos a pesar 14,5 kg e as fêmeas 10,5 kg (Simon, 2012). 

 

Consideram-se três grandes classes de idade: juvenil (0,5 até 1 ano); sub-adulto (1 até 2 

anos); adulto (mais de 2 anos) (Beltrán & Delibes, 1993). Nos juvenis e nos sub-adultos, a 

diferença de tamanho entre machos e fêmeas não é significativa, somente nos indivíduos 

Figura 2-Imagem ilustrativa das características morfológicas do lince ibérico 

(Simon, 2012). 
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adultos, onde os machos são mais pesados, têm um maior comprimento total e são mais altos 

(zona do ombro) do que as fêmeas. No lince ibérico, o dimorfismo sexual referente às 

características físicas apenas é significativo após o segundo ano, resultado do período de 

crescimento dos machos ser mais demorado do que o tempo de crescimento das fêmeas (Beltrán 

& Delibes, 1993). 

Durante o ano, o lince ibérico muda duas vezes a sua pelagem, que é mais comprida e 

espessa no outono-inverno, e curta e fina no verão, dando a ilusão de que os linces são ainda 

mais pequenos. A pelagem apresenta tons de cinza-castanho com manchas escuras de várias 

formas e tamanhos. Cada lince possui um padrão único de manchas que serve como 

identificação daquele individuo em particular (tal qual a impressão digital nos humanos) 

(Simon, 2012). 

São reconhecidos três tipos de pelagem no lince ibérico, como mostra a Figura 3. O tipo 

de pelagem A, é caracterizado por manchas de pequenas dimensões, distribuídas 

uniformemente num padrão denso, esta pelagem é designada de “thin spots”. O tipo de pelagem 

B tem igualmente um padrão denso de manchas, embora estas sejam maiores e tendem a estar 

alinhadas, pelagem “thick spots” (Beltrán & Delibes, 1993; Simon, 2012). Normalmente, esta 

pelagem tem dois ou mais pares de machas grandes na zona da escápula. A pelagem do tipo B 

é característica dos animais que se encontram no Parque Nacional de Doñana. Por fim, a 

pelagem do tipo C é uma pelagem com um padrão de manchas mais aleatório e por esta razão 

é chamado de “intermediate spots” (Beltrán & Delibes, 1993; Simon, 2012). A Figura 4 ilustra 

cada tipo de pelagem. 

 

Figura 3-Variação do padrão da pelagem do Lince ibérico que estava presente até 1960 na 

população do Parque Nacional de Doñana, sudoeste espanhol: (a) Tipo A; (b) Tipo 

B; (c) Tipo C (Beltrán & Delibes, 1993). 
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Existem autores que consideram apenas dois tipos de pelagem, “thin spots” e “thick spots” 

(Beltrán & Delibes, 1993). Todos estes padrões de pintas estão representados nas antigas 

populações de lince ibérico. Hoje em dia, a população da Serra Morena conserva todos eles. Na 

população de Doñana, em meados de 1960 perderam-se as pelagens “thin spots” (figura 3 – 

Tipo A) e “intermediate spots” (figura 3 – Tipo C) mas graças ao repovoamento genético da 

população em 2007, todos os fenótipos foram recuperados (Simon, 2012). 

A erupção da dentição definitiva acontece normalmente entre os cinco a seis meses de 

idade. A saúde dos caninos é essencial na sobrevivência desta espécie. Por volta dos 10 anos 

de vida, os caninos começam a mostra sinais de desgaste, tornando-se arredondados. A 

condição destes dentes é importante para que os animais consigam alimentar-se e proteger o 

seu território (Simon, 2012). 

As barbas, elementos característicos do lince ibérico, crescem até aos cinco anos de 

idade e são claramente mais compridas do que as barbas do lince euroasiático e do lince pardo. 

As barbas são longas e finas, maioritariamente brancas com um ponto preto na extremidade 

mais ventral e quando abertas formam um disco. As barbas são muito importantes nas relações 

intra e inter-espécie (Simon, 2012). De acordo com a posição das barbas (retraídas, caídas ou 

abertas) o animal manifesta o seu estado emocional, deste modo, quando as barbas estão caídas 

o animal encontra-se calmo e relaxado, quando abertas indicam agressividade, perigo ou 

exibição e por fim, quando se encontram retraídas geralmente significa que estão alerta. Têm 

uma importância extrema para a marcação das áreas de alimentação, situação que ocorre com 

frequência e que se traduz no esfregar cuidadoso das barbas contra uma superfície (Simon, 

2012). Tal como a barba, o lince usa a sua cauda para comunicações intra-espécie. Quando 

descansa, o lince move a ponta da cauda a um ritmo constante, podendo ou não estar caída. 

Quando a cauda está numa posição vertical e se mantem assim, é sinal que o animal está em 

alerta, mas se a cauda estiver na vertical com movimento significa exibição perante outro 

animal (Simon, 2012). 

Figura 4-A pelagem do lince ibérico pode incluir padrões diferentes de acordo com o tamanho e a densidade das 

manchas (Simon, 2012). 
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As extremidades posteriores são extremamente compridas e poderosas, adaptação 

fundamental para o modo de caça desta espécie, o salto. Por outro lado, o sprint não é o seu 

ponto forte, logo, a sua caçada tem de ser feita com recurso a emboscadas ou por pequenos 

sprints. Os membros anteriores são desproporcionalmente maiores do que a maioria dos felinos 

de porte médio, servem essencialmente para agarrar com firmeza as suas presas (Simon, 2012). 

Relativamente ao comportamento reprodutivo. O lince ibérico é um animal monogâmico 

quando o rácio sexual dos adultos é 1♂:1♀. Quando os números na natureza não permitem este 

rácio, os animais tendem a ser poligâmicos. Nas populações atuais a média do rácio sexual é 

0,7♂:1♀ (Ferreras et al., 1997; Simon, 2012). 

Neste felino, a maturidade sexual das fêmeas só acontece no terceiro ano, no caso dos 

machos, apenas ocorre no quarto ano. As fêmeas são monoéstricas sazonais, geralmente entram 

em cio entre dezembro e fevereiro e ocasionalmente exibem ciclos éstricos tardios, tendo estes 

sido documentados no final de maio (Jewgenow et al., 2006). Ao contrário de outros felinos, 

as fêmeas de lince ibérico podem apresentar ovulações espontâneas sem cópula, contudo, não 

é conhecida a frequência de ocorrência deste fenómeno. Durante a época de reprodução, as 

interações entre machos são muito intensas e as agressões aumentam neste período (Jewgenow 

et al., 2006). Quando uma fêmea está em cio, o macho segue-a por um período de 48 a 72 horas, 

e é neste intervalo de tempo que a cópula acontece. Cada cópula tem a duração média de um 

minuto, e podem ser realizadas entre 20 a 30 cópulas durante um período éstrico (Vargas, 2009). 

A gestação tem uma duração que varia entre 63 a 65 dias (Dehnhard et al., 2010). A dimensão 

da ninhada varia entre duas a quatro crias, contudo, o sucesso reprodutivo depende da 

disponibilidade dos recursos. A fêmea de lince ibérico não apresenta mais do que um ciclo 

éstrico por época reprodutiva, dado que o corpo lúteo se mantém ativo até à época de 

reprodutiva seguinte (Göritz et al., 2009). Os partos têm lugar entre março e abril, contudo, 

podem acontecer até junho. O local do parto é cuidadosamente selecionado pela fêmea, 

normalmente são selecionadas áreas rochosas, aberturas em árvores de grande porte, ou 

arbustos, entre outros (Fernández et al., 2002; Vargas, 2009). As crias nascem cobertas de pelo, 

não são capazes de se manter sobre as quatro patas e os olhos estão fechados; não têm qualquer 

dente e as garras não são retráteis (Fernández et al., 2002; Vargas, 2009). Em média, abrem os 

olhos ao 15º dia e têm a iris em tons de azul, apenas por volta dos três meses adquirem a 

coloração de adulto, cor avelã/verde pálido, uma característica diferenciadora em relação aos 

gatos domésticos é o formato da pupila, arredondada (Simon, 2012). Os primeiros dentes a 

nascer são os caninos superiores, ao 17º dia. Nos primeiros vinte dias, a fêmea mantém as crias 
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na toca, a partir desta data as crias começam a ganhar equilíbrio, movimentos coordenados e 

curiosidade pelo interior e exterior da toca. Normalmente a fêmea utiliza quatro a seis tocas em 

cada época reprodutiva, permanecendo as crias cerca de oito dias em cada toca (Fernández et 

al., 2002; Vargas, 2009). Quando as crias atingem os dois meses de idade, abandonam a toca e 

começam a seguir a progenitora (Fernández et al., 2002). Nesta fase do crescimento, as crias 

começam a ingerir presas oferecidas pela progenitora. A primeira experiência com as presas 

pode acontecer somente 15 dias depois de saírem da toca (Simon, 2012). 

O desmame das crias acontece a partir dos três meses e meio (Vargas, 2009). Ao mesmo 

tempo em que o desmame acontece as crias começam a desenvolver a técnica de caça, ainda 

que sejam totalmente dependentes da progenitora. Passam a maior parte do tempo a brincar, o 

que permite estabelecer a hierarquia. Por vezes, simples brincadeiras dão lugar a lutas violentas 

que podem conduzir à morte de algumas crias (Simon, 2012). As crias abandonam o território 

da progenitora entre os 12 e 24 meses de idade para procurar um novo território (Ferreras et al., 

2004). 

 

2.1.3. Habitat e Distribuição 

O lince ibérico é um felino altamente territorial com hábitos noturnos e crepusculares, 

contudo, se a temperatura for amena, podem ser avistados em atividade durante o dia. O seu 

ritmo de atividade depende da temperatura e do fotoperíodo, o que modifica o seu 

comportamento ao longo do ano (Beltrán & Delibes, 1994). 

A presença abundante de coelho no seu ambiente natural é a principal razão pela qual o 

lince ibérico permanece no ecossistema mediterrânico. Outro fator determinante é a 

disponibilidade de abrigos, que geralmente são oferecidos pelas matas existentes neste 

ecossistema. Os linces selecionam áreas com elevada densidade populacional de coelho desde 

que as mesmas tenham abrigos suficientes e que os indivíduos em território adjacente assim o 

permitam (Simon, 2012). Atualmente, o habitat deste felino é a mata mediterrânica, com 

preferência por ambientes de arbustos em mosaico, árvores dispersas, gramíneas e áreas 

rochosas (Rodríguez-Hidalgo et al., 2013; Simon, 2012). 

Para que uma população de lince ibérico consiga sobreviver é necessário que disponha 

de grandes extensões de território com disponibilidade de alimento e refúgios. Normalmente, a 

dimensão de um território pode variar entre 250 a 2100 hectares, dependendo da abundância da 

principal fonte alimentar, o coelho (Simon, 2012). Territórios mais pequenos (250 a 500 

hectares) são indicadores de abundância de presa ( 4 coelhos/ hectares) e refúgios. Os 
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territórios dos machos tendem a ser maiores do que os territórios das fêmeas (Ferreras et al., 

1997). 

Dentro de cada um dos territórios e dependendo de cada individuo existem locais em 

que os animais passam mais tempo. Para a marcação e defesa do seu território, este felino usa 

sinais visuais e olfativos (Simon, 2012). As latrinas, zonas de defecação, são abundantes dentro 

do território, e são ainda mais abundantes no território dos animais particularmente mais 

territoriais (Simon, 2012). Simon, crê que o lince pardo faz marcações com urina e fezes para 

evitar o confronto direto. Verificou-se que as latrinas são maiores na periferia do território e em 

particular nos locais que contactam com territórios de animais vizinhos (Simon, 2012). 

A reflorestação promovida durante o século XX, rapidamente levou a um aumento 

exponencial de coníferas e eucaliptos abrangendo toda a Península Ibérica, fazendo parte do 

Plano Nacional de Reflorestação. Estas plantações substituíram a mata mediterrânea, o que 

criou extensas áreas de árvores, habitat que não se adequa tanto ao coelho bravo como ao lince 

ibérico. A má gestão florestal é considerada o principal fator para a destruição do habitat do 

lince ibérico em Espanha (Delibes, 1979; Grande del Brío, 1993; Rodríguez & Delibes, 1990). 

Em 2013, a distribuição do lince ibérico estava restrita a duas populações reprodutoras, 

com menos de 200 indivíduos isoladas no sul da península ibérica (Rodríguez-Hidalgo et al., 

2013). O censo de 2016 mostra que a soma de todos os linces selvagens mais os linces libertados 

por toda a península ibérica se traduz num total de 483 indivíduos na natureza (Mata, 2017). 

Estes indivíduos estão distribuídos pelo Vale do Guadiana, Parque Nacional de Doñana, Serra 

Morena (Oriental), Valle del Matachel e Montes de Toledo, como é visível na Figura 5. Há 

cerca de 10.000 anos atrás, a distribuição do lince ibérico atingia o centro e sul de França 

(Rodríguez-Hidalgo et al., 2013). 
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2.1.4. Alimentação 

Todos os estudos realizados com o objetivo de caracterizar a composição alimentar 

desta espécie na natureza, assumem o lince ibérico como um predador especializado que caça 

quase exclusivamente o coelho europeu (Oryctolagus cuniculus). Significa que entre 85 a 100% 

das suas necessidades energéticas diárias são satisfeitas com esta presa, independentemente da 

estação do ano e da sua localização (Rodríguez-Hidalgo et al., 2013; Simon, 2012). 

O coelho adulto, representa geralmente mais de 70% da biomassa ingerida pelo lince 

ibérico, contudo, no final da primavera verifica-se um aumento do número de coelhos jovens 

caçados. Quando a densidade de presas diminui para valores abaixo dos valores estabelecidos 

como mínimos (oscilam entre 0,5-0,8 coelhos/hectares), os linces são forçados a abandonar essa 

área pois a quantidade de energia que iriam gastar para procurar/capturar um coelho seria 

demasiado elevada e inferior à energia fornecida pela ingestão do mesmo (Simon, 2012). 

Os estudos realizados sobre o comportamento alimentar do lince ibérico baseiam-se na 

análise do conteúdo do aparelho digestivo de linces mortos ou pela análise de dejetos recolhidos 

no campo. O primeiro método permite determinar com 100% de eficácia o que foi ingerido pelo 

animal, já o método de recolha de fezes, nem sempre é preciso, pois as fezes podem ser de 

Figura 5-Área de distribuição do Lince ibérico na Península Ibérica. A preto está a distribuição em 

2003 e a laranja em 2016 (Mata, 2017). 
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espécies distintas, para prevenir este fenómeno foram realizadas análises genéticas (Simon, 

2012). 

Em 1970 foi realizado um estudo na zona de Toledo e Serra Morena, que incluía a 

análise do conteúdo do aparelho digestivo de linces ibéricos (40 animais). No geral, as análises 

mostraram que 84,7% das presas ingeridas eram mamíferos, o que representou cerca de 95,5% 

da biomassa ingerida. O coelho foi observado em 76,8% dos aparelhos digestivos analisados, o 

que representou 63,6% das presas ingeridas e 73,2% da biomassa ingerida. Outras presas como 

a perdiz vermelha (Alectoris rufa), a lebre ibérica (Lepus granatensis) e o rato-dos-pomares 

(Eliomys quercinus) tiveram uma representação de 9,7%, 6,3% e 5,6% respetivamente, em 

relação a biomassa a lebre ibérica é a presa com a segunda maior percentagem, 21,7% , 

seguindo-se a perdiz vermelha com 3,4% e por fim o rato-dos-pomares com 0,3% (Aymerich, 

1982; Delibes et al., 1975). 

A maioria dos estudos sobre a alimentação dos linces foram baseados na análise de 2309 

dejetos recolhidos em Doñana. Fora do Parque Nacional de Doñana foram também realizados 

outros estudos, nomeadamente no centro oeste da Serra Morena (Delibes et al., 1975) com 

recolha de 37 dejetos e na Serra Morena (Gil-Sánchez et al., 2006) com a obtenção de 360 

excrementos. Apesar da informação ter sido obtida em diferentes localizações a frequência de 

ocorrência de coelhos nas fezes recolhidas em Doñana foi de 85,8%, de 93,9% na zona este da 

Serra Morena e de 97,3% no centro oeste, o que evidência a utilização do coelho como principal 

fonte alimentar (Beltran & Delibes, 1991; Delibes et al., 1975; Delibes, 1980; Fedriani et al., 

1999; Gil-Sánchez et al., 2006; Rogers, 1978; Simon, 2012). 

O lince ibérico parece ter adaptado o seu peso corporal e, consequentemente, as suas 

necessidades energéticas diárias de forma a coincidirem com as características dos lagomorfos 

disponíveis na área mediterrânea, o que resulta na ingestão de cerca de 600 quilocalorias diárias, 

através da ingestão diária de um coelho. Ainda assim, a dieta pode ser suplementada com outros 

pequenos mamíferos, répteis, aves, ou pequenos ungulados, normalmente com menos de 50 kg. 

Este elevado grau de especialização tem sido apontado como a maior causa do declínio desta 

espécie (Rodríguez-Hidalgo et al., 2013; Simon, 2012). 

Em relação ao seu comportamento alimentar, o lince ibérico é um predador solitário, 

contudo, foram ocasionalmente observadas caçadas em pares ou em pequenos grupos familiares 

(fêmeas e crias) (Aldama & Delibes, 1991). Quando o lince consegue capturar a sua presa, 

normalmente transporta-a para um lugar seguro para iniciar a sua refeição. A distância de 
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transporte em relação à zona de caça pode variar de poucos metros a até 1 km (Delibes, 1980; 

Rodríguez-Hidalgo et al., 2013). 

Durante a época de reprodução, as fêmeas ocupam diferentes tocas que utilizam para 

mover sistematicamente as presas capturadas para alimentação das crias. Devido à dependência 

das crias, as necessidades nutricionais da progenitora aumentam durante este período e a fêmea 

é forçada a caçar, em média, 2 a 3 coelhos por dia (Rodríguez-Hidalgo et al., 2013). 

De acordo com Simon (2012), é ainda controverso o facto do lince ibérico ajustar o 

consumo da segunda presa principal em função da abundância de coelho, uma vez que há 

autores que defendem que este felino não tem a capacidade/flexibilidade para encontrar uma 

alternativa ao coelho devido à alta especialização na predação desta presa. 

 

2.1.5. Estado de Conservação 

As populações selvagens do lince ibérico, Lynx pardinus, têm vindo a sofrer uma 

constante regressão durante o último século. O declínio tem sido especialmente abrupto nos 

últimos 20 anos com uma redução de mais de 80% da população inicial. Esta redução tem como 

principal causa a diminuição da população do coelho bravo, Oryctolagus cuniculus (Vargas et 

al., 2008). 

O lince ibérico é considerado a espécie mais ameaçada das 38 espécies de felinos, e a 

única classificada como criticamente ameaçada (critically endangered, CR) pela International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) até 23 de junho de 2015, data em que o seu estatuto 

de conservação foi alterado para ameaçado (endangered, Figura 6). O lince ibérico tem estatuto 

de espécie protegida em Portugal e Espanha, listado no apêndice I da Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), no apêndice II 

da Convenção de Berna e nos anexos II e IV da Diretiva Habitats da União Europeia (Rodríguez 

& Calzada, 2015). 

 
Figura 6-Categorias IUCN, caso Lynx pardinus (Rodríguez & Calzada, 2015). 



 

13 

 

Depois de seis décadas de declínio populacional e de várias fragmentações do território, 

a população de lince ibérico aumentou os seus números entre 2002 e 2012, para 156 indivíduos 

adultos nas duas únicas populações existentes (Rodríguez & Calzada, 2015). Como resultado 

do aumento de indivíduos, o lince ibérico não se qualifica atualmente como criticamente 

ameaçado na lista de espécies ameaçadas, segundo o critério D da IUCN (critério da abundância 

de indivíduos adultos). Esta alteração de estatuto é resultado das intensas medidas de 

conservação iniciadas em Espanha e mantidas até à atualidade (Rodríguez & Calzada, 2015). 

Em Portugal, o alarme soou quando se percebeu que a partir de janeiro de 1992 haviam 

deixado de se registar evidências diretas, i.e. pegadas e rastos, excrementos, animais capturados, 

mortes rodoviárias ou animais abatidos a tiro, da presença de linces, sugerindo a extinção desta 

espécie em território nacional (Sarmento et al., 2009). 

Entre 1994 e 1997 foi realizado em Portugal um inquérito para quantificar a presença 

do lince ibérico em território nacional. O resultado mostrou a existência de cinco populações 

com áreas muito demarcadas e cujo número oscilava entre os 40 e os 53 indivíduos. Na região 

numericamente mais importante (Algarve-Odemira) estimou-se a presença de cerca de 18 a 24 

indivíduos (2,5 a 6,4 linces/100km2). Apesar deste inquérito, passados alguns anos tentaram-se 

implementar algumas metodologias para a deteção da presença destes animais, mas sem 

sucesso, os linces eram cada vez mais raros e mais difíceis de observar (Sarmento et al., 2009). 

No final do ano de 2001, o Instituto de Conservação da Natureza (ICN) começou a 

implementar medidas de emergência para prevenir a extinção do lince ibérico bem como o 

colapso do ecossistema (Sarmento et al., 2009). De acordo com o censo realizado em 2002, 

existiam menos de 200 linces na natureza e apenas metade foi considerado apto para reprodução 

(Vargas et al., 2008). Passados cinco anos, em 2007, os ministros do ambiente português e 

espanhol assinaram um protocolo de colaboração relativo ao programa de reprodução do lince 

em cativeiro. Este protocolo reconhecia que a recuperação das populações de linces na natureza 

exigia um esforço conjunto considerável envolvendo a administração, os proprietários de 

terrenos e as organizações envolvidas na conservação dos recursos naturais. A conservação do 

lince ibérico é exigente relativamente às características do habitat e só a existência dessas 

características, permite a presença sustentável das populações desta espécie, ou seja, onde os 

animais se possam estabelecer, reproduzir e manter uma interação estável com as outras 

populações presentes no local (Sarmento et al., 2009). 

As projeções existentes mostram que a continuidade do aumento populacional do lince 

ibérico está dependente das reintroduções feitas pelo programa de reprodução em cativeiro. A 



 

14 

 

primeira libertação em Portugal aconteceu no final de 2014 (Rodríguez & Calzada, 2015). Sem 

estas reintroduções produzir-se-ia um novo declínio que conduziria à extinção da espécie no 

prazo de aproximadamente, 35 anos (Fordham et al., 2013; Sarmento et al., 2009). 

O programa de reprodução em cativeiro nasceu em Espanha, no final de 2003 com a 

colocação de animais no Centro de El Acebuche e foi criado com o objetivo de travar o cenário 

de catástrofe para esta espécie. Os esforços iniciais foram direcionados para a conservação in 

situ o que incluiu: (1) manutenção e expansão das populações existentes, monitorização, 

manutenção da população da presa (coelho bravo), proteção e reparação do habitat, promoção 

de acordos com os detentores das terras, minimização da mortalidade não natural e a criação de 

um corredor genético entre as populações e (2) preparação do habitat para suportar novas 

populações selvagens. A outra parte do puzzle, a conservação ex situ, inclui, entre várias 

atividades, a reprodução em cativeiro, a preparação de animais para libertação, investigação nas 

mais variadas áreas de estudo, gestão do Banco de Recursos Biológicos, gestão genética de toda 

a população de linces (selvagens e em cativeiro) e educação ambiental (Vargas et al., 2008). 

Após o nascimento dos primeiros linces em cativeiro no Centro de El Acebuche, em 

2005, o programa de conservação ex-situ já produziu mais de 270 indivíduos e com a população 

em cativeiro agora estável, os animais nascidos nestas condições irão passar a ser reintroduzidos 

de forma regular. Contudo, o sucesso da reintrodução passa por aspetos como as alterações 

climáticas, a abundância das principais presas e a interligação entre populações de linces 

espalhadas pela Península Ibérica (Rodríguez & Calzada, 2015). 
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2.2. Recomendações energéticas e nutricionais 

Uma nutrição adequada é fundamental na manutenção do bem-estar animal e funciona 

como fator de prevenção de doenças. Um conhecimento básico dos nutrientes, necessidades, 

disponibilidade e consequências das deficiências ou excessos é essencial para uma correta 

alimentação de gatos bem como de qualquer outro animal (Gross et al., 2000). 

A energia não é considerada um nutriente, mas obtêm-se a partir de três nutrientes: 

gordura (lípidos), hidratos de carbono e proteína. A energia é expressa em quilocalorias (kcal) 

ou em quilojoules (kj), neste trabalho utiliza-se a kcal, a forma de expressão mais comum. 

Todos os animais necessitam de energia de modo a suportar o seu metabolismo durante a 

manutenção do seu estado fisiológico, quer seja o crescimento, reprodução, gestação, lactação 

e a atividade física. Na ausência de uma quantidade adequada de energia e nutrientes, a 

performance do animal irá ser subóptima, e consequentemente, irá existir uma redução das suas 

reservas energéticas e nutricionais (NRC, 2006). 

A transformação de energia bruta (EB) para energia net (EN) pode ser descrita em três 

passos (Figura 7). O primeiro passo é a digestibilidade da energia e o segundo a metabolização 

da energia digestível (ED). A energia perdida pela urina e pela fermentação dos gases é 

subtraída à ED, para determinar a energia metabolizável (EM). Por fim, o terceiro passo é a 

conversão de EM em EN, e é realizada com alguma ineficiência o que se traduz na perda de 

energia sob a forma de calor. 

 

Na prática, para determinar a ED pelo método quantitativo, é necessário recolher amostras do 

alimento bem como das fezes e determinar as quantidades ingeridas e defecadas. Em 

alternativa, podemos recorrer ao método do indicador, que permite ultrapassar a necessidade de 

medir as quantidades ingeridas e defecadas. Para determinar a EM, em teoria, são necessários 

métodos calorimétricos indiretos (Ferrannini, 1988; NRC, 2006). Contudo, as perdas de 

fermentação por gases, como o metano, podem ser excluídas pois nos gatos a perda energética 

Figura 7-Rota energética após ingestão do alimento pelo animal (adaptado de NRC, 2006). 
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em resultado da fermentação microbiana é insignificante (Wichert et al., 2014). Logo, após a 

quantificação das perdas energéticas pelas fezes e pela urina, podemos por diferença, ter um 

valor muito aproximado da EM (NRC, 2006). As perdas energéticas pela urina estão 

interligadas com a ingestão de proteína bruta digestível (Wichert et al., 2014). Kleiber (1961) 

descreveu perdas de 0,9 kcal/g de proteína digestível devido a perdas de energia urinária, tais 

como, a ureia. Tanto o NRC (2006) como Wichert et al. (2014), sugerem a utilização deste fator 

para contabilizar a perda energética na urina. 

No Quadro 1, temos as recomendações em energia da National Research Council (NRC) 

para gatos domésticos. Existe no NRC (2006) uma ressalva apenas para as necessidades 

energéticas de felinos exóticos adultos. 

 

Quadro 1-Necessidades energéticas diárias para gatos domésticos e felinos exóticos em energia metabolizável 

(EM) (NRC, 2006). 

 Gatos domésticos Gatos exóticos 

Crias em 

Crescimento 
100 × PVa

0,67 × 6,7 × [e(–0,189p) – 0,66] 
 

Adultos em 

Manutenção 
100 kcal × kg PV0.67 55-260 kcal × kg PV0,75 

Fêmeas em 

Gestação 
140 kcal × kg PV0,67 

 

Fêmeas em 

Lactação 

(<3 crias)100 × PV0,67 + 18 × PV × L 

(3-4 crias)100 × PV0,67 + 60 × PV × L 

(>4 crias)100 × PV0,67 + 70 × PV × L 

 

PV=Peso Vivo 

kcal=quilocalorias 
p=PVa/PVm 

PVa=Peso vivo na altura da avaliação (kg) 

PVm=Peso vivo esperado aquando da maturação sexual (kg) 
e=log ≈ 2,718 

L=Fatores para cada semana de lactação, da semana 1 a 7: 0,9, 0,9, 1,2, 1,2, 1,1, 1,0, 0,8 

 

Os expoentes de massa sugeridos para o cálculo do peso vivo metabólico em gatos 

domésticos, varia, segundo os autores, entre 0,4 e 1. Contudo, Earle & Smith (1991) mostraram 

que quanto mais pesado é um gato, maior será a sobrestimação da necessidade energética 

calculada pelo peso vivo metabólico com o expoente 1 e sugerem um expoente mais baixo de 

0,404 baseado em 62 observações. Estas conclusões, resultam provavelmente do facto de os 

animais mais pesados apresentarem maior percentagem de tecido gordo e este tecido ser, 
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comparativamente com o tecido magro, metabolicamente menos ativo. Em trabalhos mais 

recentes Nguyen et al. (2001) mediu o total de energia gasta em gatos e obteve o coeficiente 

alométrico de 0,64 para animais cuja condição corporal é ideal. Dados os resultados de Nguyen 

et al. (2001), conclui-se que o coeficiente alométrico intraespecífico teórico de 0,67, proposto 

por (Heusner, 1991) é o mais apropriado para animais que não sejam obesos. Contudo, dada a 

semelhança de pesos adultos entre as diferentes raças de gatos domésticos (dois a sete kg) e a 

forma uniforme do seu corpo, é assumida uma relação linear entre o peso vivo e a necessidade 

energética, o que conduz a uma sobrestimação pouco significativa das necessidades para gatos 

adultos com pesos mais elevados e condição corporal ideal (NRC, 2006).  

Com base no anteriormente exposto, para gatos domésticos magros, o NRC (2006) 

sugere que as recomendações energéticas diárias possam ser estimadas pela equação 100 kcal 

EM kg PV0,67 (Quadro 1) e, portanto, o expoente 0,67 é válido para gatos com uma condição 

corporal (CC) ideal (5.0 numa escala de 0 a 9 pontos, por Bjornvad et al. (2011); Laflamme, 

(1997), (2006)), mas em gatos com excesso de peso (CC>5), o coeficiente a utilizar é 0,4 de 

acordo com a equação 130 kcal EM kg PV0,4. 

Entre espécies de felinos exóticos, a dimensão dos animais possui um intervalo de 

variação superior à dos gatos domésticos, para além de que as necessidades energéticas de 

felinos exóticos não foram ainda extensivamente estudadas. Assim, não será de estranhar que 

para felinos exóticos, como leões e tigres, não seja claro qual o coeficiente alométrico intra- ou 

interespecífico (0,67 ou 0,75, respetivamente) que deva ser utilizado (NRC, 2006). Ainda assim 

e devido à ampla variação de pesos existentes na família Felidae, o NRC (2006) sugere uma 

equação para estimar as necessidades energéticas de felinos exóticos adultos em manutenção, 

55-260 kcal × kg PV0,75, contudo tem um largo espectro de ação que pode influenciar os 

resultados pretendidos (Quadro 1). 

O custo total de energia para um mamífero num determinado período de tempo pode ser 

expresso pelo somatório da energia gasta pelas diferentes atividades mais o custo da 

termorregulação (Powell, 1979). Para linces adultos, as principais atividades não reprodutivas 

são o repouso, a locomoção (patrulha do território incluído), a caça e a alimentação (Aldama et 

al., 1991). 

Para comparar espécies em termos de energia gasta, ambas têm de estar na mesma escala e a 

melhor escala é a Taxa Metabólica Basal (TMB). A TMB é a energia mínima que um animal 

necessita a temperatura corporal neutra, em repouso e em jejum (McNab, 1989). McNab (1989) 

reportou uma taxa metabólica basal de 58 kcal por kg PV0,79 para sete espécies de gatos não-
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domésticos, cujo o peso variava de 4 a 138 kg, contudo, foram observadas grandes variações 

entre espécies. A taxa metabólica do Gato Maracajá (Leopardus wiedii, 3,6 kg PV) é de 32 kcal 

por kg PV e a do Lince Pardo (Lynx rufus, 7,9 kg PV) é de 54 kcal por kg PV (McNab, 1989). 

Para McNab, (1980) a variação da TMB está correlacionada com a variação total de energia 

gasta. Anos mais tarde McNab, (1989) utiliza a TMB como preditor da energia total gasta, 

sendo que esta varia de acordo com o peso vivo, hábitos alimentares, clima e nível de atividade. 

O peso vivo lidera a lista, e é muitas vezes o único fator tido em conta. Outros fatores como os 

hábitos alimentares têm grande influência, principalmente em animais de grande porte que 

consomem grandes quantidades de alimento (devido ao baixo conteúdo energético do alimento) 

e o clima tem também um papel importante, pois carnívoros em ambientes mais amenos tendem 

a apresentar taxas metabólicas mais baixas (McNab, 1989). Kleiber, (1961) estimou a TMB 

para mamíferos através da equação, 70×PV0,75 em kcal/dia. 

 

Recomendações Nutricionais 

A saúde mental e fisiológica dos animais apenas pode ser mantida se a ingestão de todos 

os nutrientes satisfazer as necessidades mínimas de forma continua. As necessidades mínimas 

são definidas como a concentração mínima ou a quantidade bio disponível de nutrientes que 

mantém um determinado estado fisiológico (NRC, 2006). A recomendação nutricional é 

definida como sendo a concentração ou a quantidade de nutriente de uma dieta formulada que 

irá suportar um determinado estado fisiológico, neste caso, a manutenção (NRC, 2006). O 

Quadro 2 apresenta as tanto as necessidades mínimas como as recomendações nutricionais 

adequadas para o gato doméstico nos diferentes estados fisiológicos. 

 

Quadro 2-Necessidades nutricionais para crias e gatos adultos em manutenção, fêmeas em gestação e lactação por 

4000 kcal de EM por kg de MS (NRC, 2006). 

 Crias 
Adultos em 

Manutenção 

Fêmeas em 

Gestação 

Fêmeas em 

Lactação 

Nutrientes RM RA RM RA RM RA RM RA 

Proteína Bruta 180 225 160 200 170 213 240 300 

Aminoácidos 

Arginina (g) 7,7 9,6  7,7  15  15 

Histidina (g) 2,6 3,3  2,6  4,3  7,1 

Isoleucina (g) 4,3 5,4  4,3  7,7  12 

Metionina (g) 3,5 4,4 1,35 1,7  5,0  6,0 

Metionina e Cisteína (g) 7,0 8,8 2,7 3,4  9,0  10,4 
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Leucina (g) 10,2 12,8  10,2  18  20 

Lisina (g) 6,8 8,5 2,7 3,4  11  14 

Fenilalanina (g) 4,0 5,0  4,0     

Fenilalanina e Tirosina (g) 15,3 19,1  15,3 15,3 19,1 15,3 19,1 

Treonina (g) 5,2 6,5  5,2  8,9  10,8 

Triptofano (g) 1,3 1,6  1,3  1,9  1,9 

Valina (g) 5,1 6,4  5,1  10  12 

Taurina (g) 0,32 0,40 0,32 0,4 0,42 0,53  0,53 

Gordura Bruta  90  90  90   

Ácidos Gordos 

Ácido Linoleico (g)  5,5  5,5  5,5  5,5 

Ácido α-Linolénico (g)  0,2    0,2  0,2 

Ácido Araquidónico (g)  0,2  0,06  0,2  0,2 

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,1  0,1  0,1  0,1 

Minerais 

Cálcio (g) 5,2 8,1 1,6 2,9  10,8  10,8 

Fósforo (g) 4,8 7,2 1,4 2,6 4,9 7,6 4,9 7,6 

Magnésio (mg) 160 400 200 400 416 500 416 500 

Sódio (mg) 1240 1400 650 680  2680  2680 

Potássio (g) 2,68 4,0  5,2  5,2  5,2 

Cloro (mg) 760 900  960  4000  4000 

Ferro (mg) 70 80  80  80  80 

Cobre (mg) 4,5 8,4  5,0  8,8  8,8 

Zinco (mg) 50 75  74 42 60 42 60 

Manganês (mg)  4,8  4,8  7,2  7,2 

Selénio (µg) 120 300  300  300  300 

Iodo (µg)  1800 1300 1400  1800  1800 

Vitaminas 

Vitamina A (µg retinol)  1000  1000  2000  2000 

Colecalciferol (µg) 2,78 5,6  7  7,0  7,0 

Vitamina E (α-Tocoferol) (mg)  38  38  31  31 

Vitamina K (Menadiona) (mg)  1,0  1,0  1,0  1,0 

Tiamina (mg) 4,4 5,5  5,6  6,3  6,3 

Riboflavina (mg)  4,0  4,0  4,0  4,0 

Piridoxina (mg) 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,5 

Niacina (mg)  40  40  40  40 

Ácido Pantoténico (mg) 4,6 5,7 4,6 5,75 4,6 5,75 4,6 5,75 

Cobalamina (µg)  22,5  22,5  22,5  22,5 

Ácido Fólico (µg) 600 750 600 750 600 750 600 750 
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Proteína 

A proteína é o componente estrutural mais importante dos órgãos e tecidos. A proteína 

está presente nas cartilagens, tendões, ligamentos (sob forma de colagénio e elastina) músculos 

(pela miosina), pele, pelo e unhas (como queratina) e ainda funcionam como enzimas, hormonas 

e anticorpos. Os aminoácidos (aa) podem ser uma fonte energética depois do grupo amina 

(contendo azoto) ser removido por desaminação ou transaminação (formação de um novo aa) 

(Gross et al., 2000). 

Existem centenas de aa na natureza, mas apenas 20 são normalmente encontrados como 

componentes da proteína, e desses 20, 10 são considerados aa essenciais para felinos. Os aa 

essenciais não são sintetizados pelos gatos em quantidade suficiente, portanto, o seu 

fornecimento via alimentação é crucial. Os restantes aa são considerados não essenciais ou 

dispensáveis, pois o animal consegue sintetizá-los. Contudo, os aa não essenciais são 

igualmente fundamentais para as reações metabólicas e em estados fisiológicos de grande 

exigência nutricional é fundamental que a dieta os proporcione (Gross et al., 2000). 

Os aa essenciais (tanto para gatos como para cães) são a arginina (Arg), histidina (His), 

isoleucina (Ile), leucina (Leu), lisina (Lys), metionina (Met), fenilalanina (Phe), treonina (Thr), 

triptofano (Trp) e valina (Val). Os gatos apresentam uma necessidade adicional para a taurina, 

que eles não conseguem sintetizar a partir da cisteína, em comparação com os cães (Hamper et 

al., 2012). 

A necessidade em proteína para gatos em crescimento é uma vez e meia superior à 

necessidade de proteína para cães em crescimento. Já os gatos adultos, necessitam de duas a 

três vezes mais proteína do que um cão adulto (Hamper et al., 2012). O azoto em excesso, de 

origem proteica é removido pelo ciclo da ureia no fígado. A maioria das espécies omnívoras, 

quando recebe uma dieta com baixo teor proteico, conserva aa pela diminuição da atividade das 

enzimas envolvidas no catabolismo dos aa, enquanto que os gatos não têm capacidade de 

redução da atividade enzimática (Hamper et al., 2012). Em consequência, os gatos não 

conseguem conservar azoto quando ingerem dietas com baixo teor proteico e catabolizam 

fontes proteicas endógenas (e.g. músculo, albumina) para satisfazer as suas necessidades em aa 

(Hamper et al., 2012). 

Biotina (µg)  75  75  75  75 

Colina (mg) 2040 2550 2040 2550 2040 2550 2040 2550 

Recomendação Mínima (RM); Recomendação Adequada (RA) 
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A proteína é também utlizada para a glicogénese. Devido à reduzida concentração de 

hidratos de carbono na sua dieta natural, a capacidade enzimática para digestão e metabolização 

de hidratos de carbono é mais diminuta do que em outras espécies de carnívoros (e.g. cão) 

(Hamper et al., 2012). Contudo, dada a necessidade metabólica de glucose como fonte 

energética preferencial, e até única, para alguns tipos de células (e.g. eritrócitos, glândula 

mamária, etc.), os felinos são metabolicamente eficientes na síntese de glicose a partir das 

proteínas por meio da glicogénese (Hamper et al., 2012). Noutras espécies, a glicogénese ocorre 

várias horas após a refeição, enquanto que nos gatos acontece imediatamente depois de cada 

ingestão de alimento. O beneficio destas adaptações consiste na habilidade imediata de 

catabolizar níveis elevados de proteína sem produzir picos de amónia e na rápida capacidade 

de produzir glicose a partir de proteína (glicogénese) para a produção de energia (Hamper et 

al., 2012). 

 

Gordura 

A ingestão de gordura beneficia o animal em três aspetos: (1) fonte altamente 

concentrada de energia (representa cerca de 2,25 vezes a EM da proteína e hidratos de carbono, 

NRC 2006)), (2) fornece ácidos gordos essenciais e (3) serve como transporte de vitaminas 

lipossolúveis e é um substrato essencial para a sua absorção (Hamper et al., 2012). Os gatos 

têm habilidade de digerir e utilizar altos teores de gordura (M. L. MacDonald, Rogers, & 

Morris, 1984). 

A ingestão excessiva de gordura é assimilada e armazenada em adipócitos, em forma de 

triglicerol, onde podem ser catabolizados como fonte energética. Alguns lípidos, tais como os 

ácidos gordos de cadeia longa que não são sintetizados pelo animal, têm de estar presentes na 

dieta para o bom funcionamento de certas funções fisiológicas, como o revestimento e 

manutenção da barreira permeável da epiderme, o crescimento membranar, pele normal bem 

como pelo adequado (Gross et al., 2000; MacDonald et al.,1984). 

 

Minerais 

 Os minerais presentes no alimento podem ser encontrados sobretudo na fração cinza 

aquando da análise ao alimento, segundo os procedimentos da American Organization of 

Analytical Chemists (AOAC, 1990). 

Os minerais servem muitas funções fisiológicas. Em vertebrados, o cálcio e o fósforo 

têm um papel fundamental na rigidez do esqueleto bem como da dentição (NRC, 2006). O 
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cálcio, o manganês, o potássio e o sódio são essenciais para as transmissões nervosas e para a 

contração muscular bem como para o balanço ácido-base do organismo (NRC, 2006). O fósforo 

é ainda um componente celular essencial das membranas, é crucial na metabolização da energia 

e também no metabolismo do DNA e RNA. Minerais como ferro, zinco e iodo desempenham 

um papel importante sobre as proteínas, estruturas hormonais e sobre as funções das mesmas 

(NRC, 2006). 

 

Hidratos de Carbono 

Está amplamente estudado o facto de os gatos necessitarem de muito mais proteína que 

os cães ou outro omnívoro. Os gatos têm muitas adaptações fisiológicas que refletem a sua 

baixa ingestão de hidratos de carbono (HC). A primeira adaptação é a ausência da amílase 

salivar, enzima responsável pelo início da digestão dos HC (Kienzle, 1993a). Em adição, os 

gatos têm uma baixa atividade intestinal, pancreática e reduzida atividade intestinal de 

dissacarídeos que quebram os HC no intestino delgado (Kienzle, 1993a, 1993b). Estas 

diferenças não significam que os gatos não usem amido visto que são extremamente eficientes 

no uso de açucares simples. Estas adaptações podem significar que altos teores em HC nas 

dietas para gatos levem a problemas nutricionais. Por exemplo, altas concentrações de HC 

diminuem a digestibilidade de PB devido à combinação de alguns fatores, incluindo o aumento 

da taxa de passagem (Kienzle, 1994). Um aumento de HC na dieta causa também uma redução 

no pH fecal em gatos, o que é causado pela fermentação incompleta dos HC no intestino 

delgado o que resulta num aumento de fermentação microbiana no colon e um aumento da 

produção de ácidos orgânicos (Kienzle, 1994). 

 

Vitaminas 

As vitaminas são compostos orgânicos, essenciais em baixas concentrações na dieta, 

que são necessárias para suportar funções metabólicas. O problema é (1) ou não são sintetizados 

a partir de precursores na dieta, ou (2) sob certas condições, a sua síntese é subóptima (NRC, 

2006). 

As vitaminas são divididas em vitaminas solúveis nos lípidos ou solúveis em água. Esta divisão 

tem apenas em consideração a absorção por parte do intestino e não com a função de cada uma. 

As vitaminas lipossolúveis são absorvidas do mesmo modo que os lípidos dos alimentos. As 

vitaminas hidrossolúveis, em altas concentrações são absorvidas por difusão passiva, mas em 
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baixas concentrações a absorção ocorre através de transporte ativo, gastando energia (NRC, 

2006). 

Na natureza, toda a vitamina A ingerida por animais é originada por carotenoides 

sintetizado por plantas. A conversão de carotenoides em vitamina A requer uma divisão na 

oxidação da molécula carotenoide. Apesar da classificação filogenética colocar os cães e gatos 

como carnívoros, somente os cães conseguem ter a capacidade de usar os carotenoides como 

percursores da vitamina A. Os gatos não conseguem converter o ß-caroteno ou outo caroteno 

em vitamina A, quer esteja presente na dieta ou administrado (NRC, 2006). 

 

Água 

A necessidade de água de gatos reflete o seu estado inicial de animal do deserto e o seu 

desenvolvimento como carnívoro estrito sendo que obtêm a maior parte da água através do 

consumo de alimento. Os gatos têm uma menor sensibilidade à sede e à desidratação em 

comparação com cães e outros omnívoros, e conseguem ajustar o consumo de água com o teor 

de MS da dieta (Anderson, 1982). 

 

2.3. Informação nutricional sobre os ingredientes usados em dietas de carnívoros 

No quadro 3 é possível ter acesso a alguns valores da composição química dos principais 

alimentos oferecidos ao lince ibérico em cativeiro, coelho e frango. Todos os valores estão na 

matéria fresca e a maior parte são referentes a partes edíveis do alimento. 

A grande maioria dos valores apresentados são referentes a trabalhos relacionados com a 

nutrição humana e com a qualidade da carne de coelho. Ter a informação nutricional apenas de 

partes edíveis é um problema para o presente estudo, no sentido em que para o lince, todo o 

alimento é edível, sendo que existem partes mais nutritivas do que outras. Para o estudo, ter a 

informação nutricional sobre o coelho inteiro é fundamental para a caracterização detalhada da 

dieta do lince ibérico. 

Existem várias formas de expressar os valores das análises químicas de um alimento, fazê-

lo através da matéria fresca é o mais invulgar, visto que a maior parte dos artigos e trabalhos na 

área apresentam os valores por kg de MS. Ao retirar a água presente num determinado alimento, 

estamos por sua vez a quantificar a quantidade de nutrientes visto que a água não tem 

propriedades energéticas e nutricionais. A utilização da matéria seca (MS) em estudos 

nutricionais prende-se com o facto de que a água influencia a quantidade de MS do alimento, 

logo, influencia a quantidade de um nutriente expresso na MS. Tendo os valores na MS a 
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comparação entre dois nutrientes fica mais facilitado, sendo imediata a escolha do alimento 

mais vantajoso.  

 

Quadro 3-Composição química dos principais alimentos oferecidos ao lince ibérico. Os valores apresentados estão na matéria 

fresca e são referentes a 100g de partes edíveis. 

 
Água 

g/100g 

Proteína 

g/100g 

Gordura 

g/100g 

Cinzas 

g/100g 

Energia 

kcal 100g 

Referência 

Bibliográfica 

Coelho Inteiro1 74 16 3  142 (Kerr et al., 2014a) 

Coelho Inteiro 74 17 4 3 140 (Bennett., et al., 2010) 

Carcaça Coelho 70 20 8 2 189 
(Hernández & Dalle Zotte, 

2010) 

Carcaça Coelho 71 22 7 - 148 (Dalle Zotte, 2002) 

Carcaça Coelho 70 21 8 1 160 (Lebas et al., 1997) 

Carcaça Coelho2 74 20 4 1 117 (INSA, n.d.-a) 

Carcaça Coelho3 73 20 6 1 136 (USDA, n.d.-b)  

Carcaça Coelho4 75 22 2 1 114 (USDA, n.d.-c) 

Carcaça Coelho7 71 21 7 - - (Pla et al., 2010) 

Carcaça Coelho8 75 24 0 1 - (González-Redondo et al., 2010) 

Carcaça Frango6 76 21 3 1 119 (USDA, n.d.-a) 

Carcaça Frango5 74 23 2 1 110 (INSA, n.d.-b) 

Carcaça Frango 72 20 7 - 140 (Dalle Zotte, 2002) 

Carcaça Frango 67 20 12 1 200 (Lebas et al., 1997) 

1Coelho inteiro cru (carne, pele e osso) 
2 Coelho cru 
3 Domesticado, Cru e Composição das partes  
4 Cru e Selvagem 
5 Frango inteiro, cru (carne, pele e osso) 
6 Frango, apenas carne, cru 
7 Carcaça coelho inteiro, 78g edíveis em 100g 
8 Coelho selvagem, sul da península ibérica 

 

 

No Quadro 4, segundo as pesquisas elaboradas para a realização da Quadro 3, é possível 

observar a composição nutricional de quatro tipos de alimento como o coelho cru selvagem, 

coelho doméstico cru por partes, frango cru apenas com carne e frango inteiro cru (carne, pele 

e ossos) retirados das plataformas eletrónicas United States Department of Agriculture - Food 

Composition Databases (USDA) e a Plataforma Portuguesa de Informação Alimentar (PortFir 

INSA). 
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Quadro 4-Composição nutricional retirada da bibliografia dos principais alimentos oferecidos ao lince ibérico 

(g/100g). 

Nutrientes Coelho Inteiro1 Carcaça Coelho2,3 Carcaça Frango4,5 

Energia 142 114 136 119 110 

Proteína Bruta 16,41 21,79 20,05 21,39 22,9 

Aminoácidos      

Arginina (g) 0,965 1,346 1,239 1,290  

Histidina (g) 0,405 0,611 0,562 0,664  

Isoleucina (g) 0,552 1,034 0,951 1,130  

Metionina (g) 0,290 0,545 0,502 0,592  

Metionina e Cisteína (g)      

Leucina (g) 1,124 1,698 1,562 1,605  

Lisina (g) 1 1,908 1,756 1,818  

Fenilalanina (g) 0,598 0,895 0,823 0,849  

Fenilalanina e Tirosina (g)      

Treonina (g) 0,606 0,975 0,897 0,904  

Triptofano (g) 0,133 0,288 0,265 0,25  

Valina (g) 0,790 1,108 1,019 1,061  

Taurina (g) 0,0025     

Gordura Bruta 3,28 2,32 5,55  2 

Ácidos Gordos      

Ácido Linoleico (g) 0,2 0,36 0,86 0,55 0,4 

Ácido α-Linolénico (g) 0,07 0,09 0,220 0,02  

Ácido Araquidónico (g) 0,07   0,08  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 

0,0005   0,04  

Minerais      

Cálcio (mg) 626 12 13 12 12 

Fósforo (mg) 423 226 213 173 200 

Magnésio (mg) 31 29 19 25 27 

Sódio (mg) 93 50 14 77 77 

Potássio (mg) 189 378 330 229 380 

Cloro (mg) 109     

Ferro (mg) 5,1 3,2 1,57 0,89 0,9 

Cobre (mg) 0,75  0,145 0,053  

Zinco (mg) 3  1,57 1,54 1 

Manganês (mg) 0,93  0,026 0,019  

Selénio (µg) 16,5 9,4 23,7 15,7  

Iodo (µg)      

Vitaminas      
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Nutrientes Coelho Inteiro1 Carcaça Coelho2,3 Carcaça Frango4,5 

Vitamina A (µg retinol)    16 10 

Colecalciferol (µg)      

Vitamina E (α-Tocoferol) (mg)    0,21  

Vitamina K (Menadiona) (mg)      

Tiamina (mg)  0,03 0,1 0,073 0,14 

Riboflavina (mg)  0,06 0,15 0,142 0,19 

Piridoxina (mg)   0,5 0,43 0,37 

Niacina (mg)  6,5 7,270 8,239 8 

Ácido Pantoténico (mg)   0,8 1,058  

Cobalamina (µg)   7,16 0,37 0,72 

Ácido Fólico (µg)   4,066   

Biotina (µg)   0,286   

Colina (mg)    65,7  

1(Kerr et al., 2014a, 2014b); 2 (USDA, n.d.-c); 3 (USDA, n.d.-b); 4 (USDA, n.d.-a); 5 (INSA, n.d.-b); 6(Rao, 1979) 
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3. Estágio 

3.1. Introdução 

O Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI) situa-se na Herdade das 

Santinhas, no concelho de Silves, propriedade com cerca de 156 hectares adquiridos pelas 

Águas do Algarve, S.A. O centro tem como objetivo a conservação ex situ, que resulta no centro 

de reprodução de animais selvagens, sendo a reintrodução no estado selvagem o ponto alto de 

todo o processo. Está equipado com tecnologia necessária para a receção e manutenção de 

exemplares de lince ibérico e conta com o apoio de uma equipa técnica de veterinários, 

tratadores e vídeovigilantes. É constituído por diversos edifícios, de referir, o centro de 

coordenação, onde se encontra a sala de videovigilância, o edifício das “presas vivas” onde se 

encontram as presas vivas (coelho doméstico inteiro), clínica veterinária, cria artificial, cozinha 

(para preparação das alimentações dos animais) e os cercados onde residem os linces. Existem 

no CNRLI 16 cercados. Cada cercado tem 1000 m2 e é composto por quatro secções: Campeio 

(CA), Maneio Grande (MG), Maneio Pequeno (MP) e Corredor (C) (figura 7). A 5 de Fevereiro 

de 2017, o centro albergava 12 machos, 10 fêmeas e 10 crias em preparação para reintrodução. 

 

O estágio curricular que serviu de ponto de partida para a realização desta dissertação 

de mestrado teve como local o Centro Nacional de Reprodução do Lince ibérico (CNRLI) em 

Silves, Portugal, sob a orientação do Doutor Rodrigo Serra, o mesmo teve início a 5 de fevereiro 

de 2017, terminando a 28 de abril de 2017. Durante este período o objetivo passou por ajudar 

o centro nas suas tarefas diárias bem como fazer uma caracterização da atual dieta do lince 

ibérico em cativeiro. 

3.1.1. Tarefas Realizadas 

A principal função desempenhada durante o estágio foi a videovigilância, através de 

duas câmaras colocadas em cada um dos 16 cercados. Vigilância que é feita 24 horas por dia, 

Figura 8-Planta dos cercados do CNRLI (cedido pelo CNRLI). 

CA 

MP 

MG 

C 
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todos os dias, permitindo o acompanhamento de todos os animais a toda a hora, ao vivo. A 

videovigilância é fundamental no programa pois sendo o objetivo a manutenção dos animais o 

mais selvagem possível, há que reduzir ao mínimo todas as interações homem-animal. Através 

deste sistema de vigilância, os estagiários/voluntários apoiam o trabalho diário dos tratadores 

tanto nas alimentações, medicações, capturas ou mesmo limpeza dos cercados, realizando ainda 

um etograma por hora para todos os animais. O preenchimento correto e responsável do 

etograma, ainda que não sendo o objetivo desta dissertação, é de extrema importância para que 

mais tarde os dados sejam analisados e dos resultados possam feitas novas descobertas. 

Tendo o meu estágio começado em fevereiro, foi possível participar na observação de 

fêmeas gestantes, bem como em todo o processo de preparação do parto e acompanhamento do 

crescimento das crias nos primeiros meses de vida. Estas foram as tarefas prioritárias durante 

toda a estadia no centro. Das 11 crias em preparação para serem libertadas no ano de 2017, 

apenas 9 foram reintroduzidas, sendo que uma das crias foi o lince ibérico número 50 a ser 

libertado pelo CNRLI. 

Entre outras atividades realizadas, a receção dos coelhos vivos é de extrema 

importância, tal como a manutenção dos mesmos ao longo do período que permanecem no 

centro até serem oferecidos aos linces como presas vivas e que é de, no máximo, uma semana. 
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4. Estudo 1-Caracterização alimentar e nutricional 

4.1. Trabalho Experimental 

4.1.1. Objetivo 

O objetivo deste estudo consiste na caracterização e avaliação comparativa entre as 

recomendações energéticas e nutricionais do gato doméstico com a estimativa de ingestão de 

todos os linces em cativeiro no CNRLI. Os animais foram agrupados por sexo e/ou estado 

fisiológico como machos e fêmeas adultos em manutenção ao longo do ano de 2016, fêmeas 

gestantes, fêmeas lactantes com crias e respetivos jovens em crescimento. 

 

4.1.2. Materiais e Métodos 

De modo a obter os dados, o centro realiza de forma diária, fazendo parte da rotina, as 

pesagens de todos os alimentos fornecidos a cada animal, bem como o seu refugo (caso exista). 

É anotado o tipo de alimento, que varia entre coelho doméstico inteiro (vivo), carcaça de coelho 

(doméstico, sem vísceras e com coração, pulmão, rins e fígado) e carcaça de frango (esta última 

oferecida de três em três semanas, apenas a carcaça, sem vísceras e órgãos). Depois de pesados, 

os alimentos são fornecidos aos animais. Apenas no dia seguinte, aquando da nova alimentação, 

se recupera o refugo deixado pelo animal refente ao alimento oferecido no dia anterior. Como, 

por regra, os animais não deixam refugo e, frequentemente, o que deixam é pelo e 

compartimentos gastrointestinais e seus conteúdos, apenas se regista o peso do refugo quando 

o resto não é só pelo e vísceras, ou seja, quando o refugo é apenas pelo e vísceras, o peso 

anotado é zero. Os pesos são posteriormente colocados num ficheiro Excel por animal, tipo de 

alimento e por dia do ano. Com isto é possível saber o que foi oferecido em determinado dia do 

ano para qualquer animal do centro. 

Depois de os dados serem colocados no Excel, estima-se a quantidade ingerida pela diferença 

entre o total oferecido e a quantidade refugada. No caso de o refugo ser zero, estima-se que a 

ingestão foi o total oferecido. 

Para executar o objetivo deste estudo, o CNRLI e o ICNF tiveram a amabilidade de 

ceder o ficheiro da alimentação do ano de 2016, tendo sido ainda incluídos os dados do mês de 

dezembro de 2015 para perfazer o inverno de 2015/2016. 

 

4.1.3. Animais 

Todos os animais do centro ingressam este estudo pois a monitorização das 

alimentações é feita de forma individual e para todos os exemplares. Este estudo inclui 13 
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machos (14kg-18kg), 11 fêmeas (8kg-13kg) e 9 crias, havendo no final do ano, algumas trocas 

de animas de e para outros centros. Além disso, as fêmeas que tiveram crias, passaram por 

diferentes estados fisiológicos durante o ano, sendo eles a manutenção, a gestação e a lactação, 

podendo, cada um deles ser separado e analisado à parte. Durante o ano de 2016 houve ainda a 

morte de um macho adulto, de uma cria e uma segunda cria foi excluída do estudo devido a 

episódios de epilepsia. 

Como foi referido anteriormente, no grupo dos adultos serão englobados os machos e 

fêmeas em manutenção, as fêmeas gestantes, fêmeas lactantes com crias e os jovens em 

crescimento perfazem os restantes grupos, tendo no total, 4 grupos de animais, sendo que as 

fêmeas gestantes e lactantes são as mesmas. 

 

4.1.4. Análise dos dados 

Primeiramente os dados foram trabalhados para a estimativa da energia diária ingerida 

e só depois foi estimada a ingestão de nutrientes. 

Após todos os dados serem colocados no ficheiro de alimentação e de forma a facilitar 

análise, foi necessário calcular a ingestão total para todos os animais, independente do seu 

estado fisiológico. Apenas para os machos e fêmeas adultos em manutenção o ano foi dividido 

pelas estações do ano, segundo o critério: inverno (dezembro, janeiro e fevereiro), primavera 

(março, abril e maio), verão (junho, julho e agosto) e outono (setembro, outubro e novembro). 

Por padrão, cada estação do ano tem 90 dias. Como foi anotada a quantidade oferecida e 

refugada, por diferença, é possível estimar a quantidade de alimento ingerido em cada dia, logo, 

é possível saber a ingestão numa determinada época do ano e, por conseguinte, estado 

fisiológico (gestação e lactação). Depois de saber a quantidade ingerida por dia e se somarmos 

a ingestão total de uma determinada estação do ano, ao dividir por 90 dias temos uma estimativa 

da ingestão média de alimento naquela estação do ano. O mesmo acontece para a estimativa da 

ingestão de fêmeas gestantes e lactantes pois soma-se o total ingerido e divide-se pelo número 

de dias de cada estado fisiológico. O processo anteriormente referido, tem alguns erros 

associados no que toca à estimativa da quantidade ingerida por parte das fêmeas gestantes, 

lactantes com crias e jovens, ou seja, nestes grupos não é possível saber ao certo o que cada 

animal ingeriu na realidade. 

O período de gestação, tal como referido na revisão bibliográfica tem a duração de 64 dias. A 

ingestão quantificada é apenas referente à fêmea. Durante todo o período de gestação e 

crescimento das crias a interação homem-animal entenda-se, alimentação, é realizada de forma 
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a não perturbar os animais. Com isto, o tempo perdido em cada cercado é menor. Isto tem 

implicações práticas na medida em que, quando o tratador alimenta uma fêmea gestante ou 

lactante e tem a informação dos vídeovigilantes de que existe refugo, o tratador só recolhe o 

refugo, se este estiver perto do local onde é fornecido o alimento (normalmente junto a uma 

porta). Para além de que quando é possível recolher o refugo, este está num estado de 

decomposição avançado. Com isto, nem sempre é possível recolher o refugo e a contabilização 

é feita como se não houvesse refugo, ou seja, a ingestão estimada é o total oferecido. 

Na parte final da gestação, quando o feto começa a desenvolver-se mais rapidamente, a fêmea 

aumenta consideravelmente de peso e o centro proporciona uma alimentação ad libitum. Os 

tratadores aumentam diariamente a quantidade oferecida (por meio de pedaços de carcaça de 

coelho, sendo que para a estimativa da ingestão energética e nutricional é considerado como 

coelho vivo) a cada fêmea e no dia em que a fêmea não ingerir o total oferecido, está 

determinada a ingestão máxima daquela fêmea. Este processo está em constante adaptação. Nos 

sete dias antes do parto, a alimentação é quase exclusivamente coelho vivo e neste período, a 

fêmea tem o comportamento de esconder o alimento, sendo impossível para o tratador recolher 

o refugo, caso exista. Muitas vezes encontram-se metades de coelhos espalhadas pelo cercado 

em que o peso já não entrará nas contabilizações por estar já em decomposição. Como a recolha 

dos refugos é muito inconstante, os dados da ingestão de fêmeas gestantes são algo artificiais, 

principalmente quando se aproxima a data de parto, contudo, foi estimada a ingestão média 

diária da gestação como um todo. 

A partir do momento em que se dá o parto, a alimentação da progenitora e crias é 

exclusivamente coelho vivo. Esta medida é de extrema importância na medida em que, se tudo 

correr como planeado, as crias serão libertadas pelo que têm de aprender a caçar e não devem 

associar a carcaça de coelho ou qualquer outra carcaça a alimento, devido ao risco de 

envenenamento. Para além de outras funções, a oferta do coelho vivo é importante para que se 

estabeleçam relações hierárquicas entre crias. 

Na quantificação da ingestão por parte da progenitora e crias durante o período de lactação e 

crescimento das crias até serem separados existem igualmente alguns erros associados. Em 

primeiro lugar, no primeiro mês de vida das crias, a progenitora não sai da toca, apenas para se 

alimentar, beber água e defecar. Ou seja, para saber a ingestão das crias no período de lactação 

é necessário recorrer à bibliografia, pois estas não se alimentam de coelho ou outro qualquer 

alimento fresco nos primeiros 30 dias, somente leite. Com isto, na tentativa de minimizar os 

erros, nos primeiros 30 dias de lactação sabe-se a quantidade ingerida por parte da progenitora, 
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visto que o coelho vivo é exclusivamente para a fêmea, contudo, nem sempre come tudo e o 

refugo é normalmente escondido. Este comportamento mimetiza o comportamento natural da 

espécie de esconder indícios da presença de crias. Mais uma vez, teremos de assumir que todo 

o alimento oferecido foi ingerido pela fêmea quando o refugo não for possível de ser recolhido. 

No final do primeiro mês, a progenitora começa a apresentar o alimento fresco (coelho inteiro, 

porém já morto) às crias e estas iniciam o processo de desmame, que dura até aos três meses e 

meio (cerca de 105 dias de vida). Passados 60 dias pós-parto, aumenta-se o número de coelhos 

oferecidos consoante a idade, ou seja, quanto mais velhos forem as crias, mais coelhos recebem, 

até ao máximo de um coelho vivo por indivíduo. O alimento é sempre oferecido como um todo, 

ou seja, se uma fêmea teve três crias, serão oferecidos no máximo quatro coelhos, contudo, não 

é linear que cada animal coma um coelho na totalidade. Existe certamente um animal que irá 

alimentar-se mais do que os outros, e é de esperar que seja a progenitora, contudo, não existe 

de possibilidade de confirmação. Como os animais são alimentados todos juntos (progenitora e 

crias), torna-se impossível de saber que animal ingeriu o quê e em que quantidade. Portanto, os 

dados referentes às progenitoras com crias são dados totais da quantidade oferecida e dados 

totais da quantidade refugada, nunca por indivíduo. Neste sentido, o cálculo da estimativa média 

de ingestão por animal é o referido acima, tendo sempre em consideração que não estamos a 

estimar a quantidade ingerida real por animal mas sim uma média da ninhada mais a 

progenitora. 

Para a análise dos dados das fêmeas em lactação e na tentativa de minimizar os erros, foram 

separados os primeiros 30 dias dos restantes 75, que perfazem os 105 dias de lactação. Esta 

separação irá dar resultados mais precisos visto que as crias só se alimentam exclusivamente de 

leite nos primeiros 30 dias de vida, então, nos 30 dias pós-parto os valores obtidos serão apenas 

da estimativa da ingestão da progenitora. Nos restantes 75 dias a estimativa da ingestão é 

calculada para fêmea e respetivas crias como um todo. Para a análise dos dados sobre a ingestão 

das fêmeas com crias em crescimento, os dados são analisados desde o momento do desmame 

(105 dias pós-parto) até ao dia que serão separadas da progenitora, com oito meses de idade. 

Depois da ingestão média diária estar calculada para cada um dos grupos, o processo 

repete-se para a estimativa de ingestão de energia. Usando os valores tabelados da bibliografia 

(Quadro 4), foi possível estimar a ingestão média de energia em cada dia, por estação do ano, 

por estado fisiológico e pelo ano completo de 2016. Os valores utilizados para a energia, no 

caso da carcaça de coelho é a média das energias, para carcaça de frango foi utilizado o valor 

100 kcal/100g visto que era o tipo de alimento mais semelhante ao oferecido ao linces e por 
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fim, o coelho inteiro só tem um valor. Com os valores totais de ingestão estimou-se a energia 

total ingerida e ao dividir pelo número de dias obtém-se a quantidade de energia média por dia. 

No caso das fêmeas gestantes e lactantes com crias e jovens em crescimento há que dividir a 

ingestão de energia por dia pelo número de animais para termos a estimativa por individuo. 

Para a quantificação da ingestão dos nutrientes por parte dos diferentes grupos de 

animais, foi de novo utilizado o quadro 4 como a compilação de referência para as estimativas. 

Acrescentar ainda que o quadro 4 foi completado com valores retirados do estudo de Rao, 

(1979) sobre a qualidade da carne de coelho doméstico, visto existir alguma dificuldade em 

encontrar a composição química do coelho de forma detalha baseada numa única referência. 

Com base na bibliografia existente, as estimativas de ingestão dos nutrientes foram efetuadas 

da mesma forma que a ingestão total e a ingestão de energia. Existem exceções para a estimativa 

de nutrientes e em particular para os nutrientes do coelho inteiro que não foi possível ter suporte 

bibliográfico. De modo a tentar minimizar esta falta de informação e usando o trabalho de Pla 

et al. (2004) que diz que, 78% da carcaça total é edível, e tendo os valores dos nutrientes em 

falta na carcaça de coelho, então assumimos que 78% do valor do nutriente na carcaça de coelho 

é o valor no coelho inteiro. Os nutrientes que necessitam deste cálculo extra são o selénio, 

tiamina, riboflavina, piridoxina, niacina, ácido pantoténico, cobalamina, ácido fólico e biotina. 

A metionina/cisteína e a fenilalanina/tirosina foram estimados com base na metionina e 

fenilalanina do próprio alimento. 

Depois de todas as estimativas energéticas e nutricionais estrem concluídas, os valores 

foram convertidos para as unidades em que o NRC (2006) baseia as suas tabelas. Esta conversão 

é essencial pois só desta forma é possível comparar os valores estimados com os valores 

recomendados, ainda que sejam para gatos domésticos. 

 

4.1.5. Análise Estatística 

As análises estatísticas foram efetuadas com recurso ao programa estatístico JMP 7.0 

(2007). Os efeitos do sexo (S), da estação do ano (E) e a sua interação (S×E) nas variáveis 

estudadas foram avaliadas através da análise de variância (ANOVA) para linces adultos em 

manutenção. O efeito da ingestão de alimento foi analisado para as fêmeas gestantes, lactantes 

e jovens em crescimento. A comparação de médias foi efetuada utilizando o teste de Tukey 

para um nível de significância de 5%. 
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4.2. Resultados 

4.2.1. Necessidades Energéticas 

Machos e Fêmeas adultos em Manutenção 

O quadro 5 apresenta a ingestão média diária de energia dos linces adultos em 

manutenção e apesar dos machos ingerirem mais energia por dia (kcal/dia), não se observaram, 

para esta variável diferenças significativas entre machos e fêmeas (p=0,14). Também não se 

observaram diferenças significativas na quantidade de energia ingerida pelos animais ao longo 

das estações do ano (p=0,41). Por fim, a interação entre ambos os efeitos não tem influência 

sobre a ingestão diária de energia (p=0,09). 

 

 Quadro 5-Influencia do Sexo (S), da Estação do Ano (E) e a sua interação (S×E) na Ingestão média de energia 

por dia (kcal/dia) em machos e fêmeas em manutenção, sendo o n=21 e um PV médio de 13 ± 5kg. 

 

Apesar das diferenças de peso entre machos e fêmeas, onde o macho mais pesado atinge 

os 18 kg e a fêmea mais leve pesa 8 kg, os resultados anteriores mostraram que não houve 

diferenças na ingestão diária de energia entre sexos (p=0,14), contudo, observaram-se 

diferenças significativas quando a ingestão de energia diária é calculada através do PV, PV0,67 

e PV0,75 (p=0,001) (Quadro 6). 

 

Quadro 6-Efeito do sexo na ingestão média diária de energia (kcal), sendo o n=21 e um PV médio de 13 ± 5kg. 

Sexo Fêmea Macho Efeito 

kcal/dia 968 1000 0,14 

kcal/dia/PV 88 67 0,001 

kcal/dia/PV0,67 194 165 0,001 

kcal/dia/PV0,75 160 133 0,001 

 

Quando a ingestão de energia diária é expressa segundo as estações do ano, podemos 

observar que não existem diferenças significativas e a energia ingerida tende a ser semelhante 

quando o cálculo é realizado com o peso vivo e pesos vivos metabólicos (Quadro 7). 

 

Sexo Fêmea  Macho EPM Efeito 

Estação I P V O  I P V O  (S) (E) (S×E) 

IngE (kcal/d) 1034 1006 943 911  982 1011 1010 998 35,08 0,14 0,41 0,09 

Inverno (I); Primavera (P); Verão (V); Outono (O); Erro Padrão Médio (EPM) Ingestão Média de Energia Diária (IngE) 
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Quadro 7-Efeito da estação do ano na ingestão média diária de energia (kcal), sendo o n=21 e um PV médio de 

13 ± 5kg. 

 

 

Fêmeas em Gestação e Fêmeas lactantes com crias 

Os resultados obtidos são referentes a três fêmeas do CNRLI, apesar de em 2016 terem 

ficado quatro fêmeas gestantes, apenas três geraram crias saudáveis. Esta redução no número 

de dados utilizados prende-se pelo facto de a única cria de uma das fêmeas ter morrido dois 

dias após o parto, contudo, os dados da gestação desta fêmea foram utilizados. Houve ainda a 

separação de uma cria de uma ninhada devido a episódios de epilepsia. 

Os estados fisiológicos (e períodos) caracterizados no capítulo 3.2. utilizados para o 

estudo são: a gestação (64 dias), a lactação 30 dias (30 dias pós-parto), a lactação com crias (75 

dias, acaba com o desmame), o crescimento, pós-desmame, das crias em conjunto com a 

progenitora em manutenção (dura até à separação das crias da progenitora, o que acontece aos 

8 meses de vida das crias e, durante o qual, as crias são alimentadas em conjunto com a 

progenitora) e por último a manutenção da progenitora (calculada a partir do momento da 

separação das crias até ao final do ano, ±60 dias). 

Ao observar o gráfico 1, de notar que existem diferenças significativas entre os vários 

estados fisiológicos (p=0,001). Estatisticamente, a ingestão de energia durante a gestação, 

crescimento das crias e manutenção da progenitora é igual. A lactação nos primeiros 30 dias é 

o estado fisiológico que necessita de mais ingestão energética comparando com a lactação+crias 

que obtém o valor mais baixo. Aquando da gestação o n=4, na lactação 30 dias o n=3, na 

lactação+crias o n=13, no crescimento das crias o n=12 e na manutenção o n=4. 

Estação Inverno Primavera Verão Outono Efeito 

kcal/dia 1002 1009 982 963 0,41 

kcal/dia/PV 75 76 75 76 0,99 

kcal/dia/PV0,67 176 178 175 175 0,99 

kcal/dia/PV0,75 143 144 143 143 0,99 
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Jovens em Crescimento 

Os animais jovens são as crias em crescimento que foram separadas da progenitora (aos 

oito meses), mas permanecem todas juntas num novo cercado. Os dados utilizados são 

referentes ao nono e ao décimo mês de vida dos nove jovens devido à morte de uma cria, dois 

dias após o parto e uma cria com episódios de epilepsia. 

A média de ingestão de energia por parte destes sete linces jovens, no nono e décimo 

mês de vida situa-se nas 981 kcal/dia, onde os quatro irmãos (uma ninhada) ingerem mais 

energia, 1006 kcal/dia, e a ninhada com três linces ingere a menor quantidade de energia por 

animal, 960 kcal/dia. 

 

4.2.2. Necessidades Nutricionais 

De modo a poder comparar os valores do NRC (2006) com as estimativas de ingestão 

calculadas de cada nutriente foi necessário proceder à conversão dos mesmo para as unidades 

presentes no NRC (2006) tais como a quantidade ingerida por kg de MS, por 1000 kcal e por 

peso vivo metabólico (PV0,67). Para cada grupo de animais foram elaborados quadros com os 

três modos de recomendações nutricionais, bem como a estimativa de ingestão de cada 

nutriente. Quando a estimativa ingerida se encontra abaixo do valor adequado ou acima do valor 

máximo, foi calculada a percentagem pela qual o valor se diferencia da recomendação. 

 

1150b

1995a

813c

1222b

971b

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Gestação Lactação 30

dias

Lac+Crias Crescimento

Crias

Manutenção

In
g

es
tã

o
 M

éd
ia

 D
iá

ri
a 

d
e 

E
n

er
g

ia
 

(k
ca

l/
d

ia
) 

Gráfico 1-Ingestão média diária de energia (kcal) por animal em fêmeas gestantes, lactantes 

e com crias e em manutenção (p=0,001). a,b,c Médias com letras diferentes, são 

diferentes (P<0,05). 
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Machos e Fêmeas adultos em Manutenção 

Nos quadros 8, 9 e 10 é possível comparar as recomendações nutricionais para o gato 

adulto doméstico por parte do NRC (2006) e a estimativa da ingestão dos nutrientes por parte 

dos linces em cativeiro. Tendo em consideração que são linces adultos em manutenção e 

olhando de uma forma geral para os valores recomendados para a manutenção do gato adulto, 

segundo as estimativas calculadas, o lince ingere grandes quantidades na maioria dos nutrientes. 

A proteína e respetivos aa são os nutrientes que apresentam maior ingestão em relação ao 

adequado, com uma ingestão superior na ordem dos 600% e os minerais apresentam um 

aumento médio de 200%. A exceção é a ingestão de taurina, iodo e a maior parte das vitaminas 

(Vitamina A, Colecalciferol, Vitamina E, Vitamina K, Tiamina, Riboflavina, Ácido Fólico, 

Biotina e Colina) que se encontram abaixo do mínimo recomendado para o gato adulto 

doméstico. Visto que não foi possível quantificar a quantidade dos nutrientes em falta, a 

estimativa de ingestão dos mesmos resulta em valores inferiores ao mínimo recomendado. 

Olhando para os valores estimados de ácidos gordos, observamos que o ácido linoleico e o 

ácido araquidónico ultrapassam o valor máximo recomendado para gatos adultos quando os 

cálculos são realizados com o peso vivo metabólico (PV0,67) (Quadro 10). 
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Quadro 8-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC para gatos adultos em 

manutenção e a estimativa de ingestão por parte dos Linces do CNRLI, tendo em 

conta um alimento com 4000 kcal por kg de MS. 

 Gatos Adultos (kg MS)  Dieta CNRLI (kg MS) 

Nutrientes Mín RA Máx  Ingerido %Dif 

Proteína Bruta (g) 160 200   723,570  

Arginina (g)  7,70   43,569  

Histidina (g)  2,60   19,283  

Isoleucina (g)  4,30   29,990  

Metionina (g) 1,35 1,70   15,790  

Metionina e Cisteína (g) 2,70 3,40   15,790  

Leucina (g)  10,2   53,070  

Lisina (g) 2,70 3,40   54,997  

Fenilalanina (g)  4,0   28,084  

Fenilalanina e Tirosina (g)  15,3   28,084  

Treonina (g)  5,20   29,654  

Triptofano (g)  1,30   7,829  

Valina (g)  5,10   35,779  

Taurina (g) 0,32 0,40   0,051 87% 

Gordura Bruta  90,0 330  151,978  

Ácido Linoleico (g)  5,50 55,0  11,300  

Ácido α-Linolénico (g)     4,097  

Ácido Araquidónico (g)  0,06 2,0  1,676  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,10   

0,179  

Minerais       

Cálcio (g) 1,60 2,90   12,449  

Fósforo (g) 1,40 2,60   12,360  

Magnésio (mg) 200 400   1067,293  

Sódio (mg) 650 680 15000  2518,722  

Potássio (g)  5,20   10,319  

Cloro (mg)  960   2128,424  

Ferro (mg)  80,0   141,680  

Cobre (mg)  5,0   17,268  

Zinco (mg)  74,0 600  88,493  

Manganês (mg)  4,80   18,723  

Selénio (µg)  300   563,797  

Iodo (µg) 1300 1400   0,000 100% 

Vitaminas       

Vit. A (µg retinol)  1000 100000  25,221 97% 

Colecalciferol (µg)  7,0 750  0,000 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  38,0   0,407 99% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  1,0   0,000 100% 

Tiamina (mg)  5,60   2,302 59% 

Riboflavina (mg)  4,0   3,707 7% 

Piridoxina (mg) 2,0 2,50   16,893  

Niacina (mg)  40,0   237,680  

Ácido Pantoténico (mg) 4,60 5,75   27,839  

Cobalamina (µg)  22,5   231,849  

Ácido Fólico (µg) 600 750   37,952 95% 

Biotina (µg)  75,0   2,617 97% 

Colina (mg) 2040 2550   127,462 95% 

Fibra Total Dieta     35,474  
Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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Quadro 9-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC para gatos adultos em manutenção e a 

estimativa de ingestão por parte dos Linces do CNRLI, segundo 1000 kcal. 

 Gatos Adultos (1000 kcal)  Dieta CNRLI (1000 kcal) 

Nutrientes Min  RA Máx  Ingerido  %Dif 

Proteína Bruta (g) 40 50   141,627  

Arginina (g)  1,93   8,528  

Histidina (g)  0,65   3,775  

Isoleucina (g)  1,08   5,871  

Metionina (g) 0,34 0,43   3,091  

Metionina e Cisteína (g) 0,68 0,85   3,091  

Leucina (g)  2,55   10,388  

Lisina (g) 0,68 0,85   10,767  

Fenilalanina (g)  1   5,497  

Fenilalanina e Tirosina (g)  3,83   5,497  

Treonina (g)  1,3   5,805  

Triptofano (g)  0,33   1,533  

Valina (g)  1,28   7,003  

Taurina (g) 0,08 0,1   0,010 90% 

Gordura Bruta  22,5 82,5  29,742  

Ácido Linoleico (g)  1,4 13,8  2,220  

Ácido α-Linolénico (g)     0,802  

Ácido Araquidónico (g)  0,015 0,5  0,328  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,025   

0,035  

Minerais       

Cálcio (g) 0,4 0,72   2,434  

Fósforo (g) 0,35 0,64   2,418  

Magnésio (mg) 50 100   208,856  

Sódio (mg) 160 170   492,746  

Potássio (g)  1,3   2,020  

Cloro (mg)  240   416,155  

Ferro (mg)  20   27,717  

Cobre (mg)  1,2   3,377  

Zinco (mg)  18,5   17,314 6% 

Manganês (mg)  1,2   3,661  

Selénio (µg)  75   110,354  

Iodo (µg) 320 350   0,000 100% 

Vitaminas       

Vit. A (µg retinol)  250 25000  4,945 98% 

Colecalciferol (µg)  1,75 188  0,000 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  10   0,080 99% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  0,25   0,000 100% 

Tiamina (mg)  1,4   0,451 68% 

Riboflavina (mg)  1   0,726 27% 

Piridoxina (mg) 0,5 0,625   3,306  

Niacina (mg)  10   46,523  

Ácido Pantoténico (mg) 1,15 1,44   5,449  

Cobalamina (µg)  5,6   45,377  

Ácido Fólico (µg) 150 188   7,428 96% 

Biotina (µg)  18,75   0,512 97% 

Colina (mg) 510 637   24,991 96% 

Fibra Dieta Total     6,936  

Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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Quadro 10-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC (2006) para gatos adultos em 

manutenção e a estimativa de ingestão por parte dos Linces do CNRLI, segundo o peso 

vivo metabólico dos Linces adultos a 0,67. 

 Gatos Adultos (kg PV0.67)  Dieta CNRLI (kg PV0.67) 

Nutrientes Min  RA Máx  Ingerido % Dif 

Proteína Bruta 3,97 4,96   25,704  

Arginina (g)  0,19   1,547  

Histidina (g)  0,064   0,685  

Isoleucina (g)  0,11   1,064  

Metionina (g) 0,033 0,042   0,560  

Metionina e Cisteína (g) 0,067 0,084   0,560  

Leucina (g)  0,25   1,884  

Lisina (g) 0,067 0,084   1,952  

Fenilalanina (g)  0,099   0,997  

Fenilalanina e Tirosina (g)  0,38   0,997  

Treonina (g)  0,13   1,053  

Triptofano (g)  0,032   0,278  

Valina (g)  0,13   1,271  

Taurina (g) 0,0079 0,0099   0,002 82% 

Gordura Bruta  2,2 8,2  5,404  

Ácido Linoleico (g)  0,14 1,4  4,020 187% 

Ácido α-Linolénico (g)     0,145  

Ácido Araquidónico (g)  0,0015 0,049  0,060 22% 

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,0025   

0,006  

Minerais       

Cálcio (g) 0,04 0,071   0,445  

Fósforo (g) 0,035 0,063   0,440  

Magnésio (mg) 4,9 9,5   37,977  

Sódio (mg) 16 16,7   89,830  

Potássio (g)  0,13   0,366  

Cloro (mg)  23,7   76,167  

Ferro (mg)  1,98   5,049  

Cobre (mg)  0,119   0,617  

Zinco (mg)  1,9   3,153  

Manganês (mg)  0,119   0,670  

Selénio (µg)  6,95   20,028  

Iodo (µg) 31,6 35   0,000 100% 

Vitaminas       

Vit. A (µg retinol)  24,7 2469  0,898 96% 

Colecalciferol (µg)  0,17 19  0,000 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  0,94   0,015 98% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  0,025   0,000 100% 

Tiamina (mg)  0,14   0,082 42% 

Riboflavina (mg)  0,099   0,132  

Piridoxina (mg) 0,05 0,06   0,600  

Niacina (mg)  0,99   8,443  

Ácido Pantoténico (mg) 0,11 0,14   0,989  

Cobalamina (µg)  0,56   8,235  

Ácido Fólico (µg) 15 19   1,348 93% 

Biotina (µg)  1,9   0,093 95% 

Colina (mg) 50 63   4,538 93% 

Fibra Total Dieta     1,269  

Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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As figuras 9, 10 e 11 apresentam uma visão geral da percentagem de alimento 

consumido (e obrigatoriamente oferecido, visto que os animais não têm opção de escolha) pelos 

linces do CNRLI. Da figura 9 conclui-se que o tipo de alimento oferecido/ingerido em maior 

quantidade durante o ano de 2016 foi o coelho inteiro, seguindo-se a carcaça de coelho e a 

carcaça de frango. Comparando o consumo entre sexos, na figura 10, as fêmeas ingerem em 

percentagem, maior quantidade de coelho inteiro e menor quantidade de carcaça de coelho do 

que os machos, contudo, consomem a mesma quantidade de carcaça de frango ao longo do ano 

de 2016. Na figura 11 podemos observar que o coelho inteiro foi ingerido em maior quantidade 

percentagem na primavera, já a carcaça de coelho foi no outono enquanto que a carcaça de 

frango foi oferecida/ingerida em maior quantidade na primavera e no outono. 

 

 

  

Figura 9-Percentagem de biomassa (em natureza) dos ingredientes na dieta total consumida no ano de 

2016 por adultos em manutenção. 
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Figura 10-Percentagem de biomassa (em natureza) dos ingredientes na dieta consumida por sexo. 
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Fêmeas em Gestação e Fêmeas lactantes e com crias 

Nos quadros 11 a 16 é possível comparar as recomendações nutricionais para gatas 

gestantes e lactantes por parte do NRC (2006) com as estimativas de ingestão por parte de linces 

fêmeas nos mesmos estados fisiológicos. As falhas detetadas nos animais em manutenção 

replicam-se nestes grupos com a agravante de que quando a fêmea está em lactação apenas 

recebe um tipo de alimento, o coelho inteiro, logo não existe a compensação nutricional por 

parte da carcaça de coelho e carcaça de frango como acontece por exemplo, na gestação. Os 

valores deficitários de taurina, alguns minerais e a maior parte das vitaminas continuam a 

sobressair aquando a observação dos quadros 11 a 13. No quadro 13, observamos de novo uma 

estimativa acima do valor máximo relativamente ao ácido linoleico, somente quando o cálculo 

é realizado com o peso vivo metabólico (PV0,67) em fêmeas gestantes. 

 Como referido anteriormente, quando as fêmeas estão lactantes (Quadros 14, 15 e 16) 

apenas recebem um tipo de alimento (coelho inteiro) e os resultados da ingestão dos nutrientes 

sofrem pequenas alterações, existindo mais nutrientes com valores de ingestão abaixo do 
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Figura 11-Percentagem de biomassa (em natureza) dos ingredientes da dieta consumida por estação do ano. 
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adequado. Quando o cálculo da ingestão é realizado por 1000 kcal (Quadro 15), a ingestão de 

metionina e cisteína, fenilalanina e tirosina e taurina, é subótimo, tal como o sódio, cloro, iodo 

e a maior parte das vitaminas. Apesar de as fêmeas lactantes serem alimentadas apenas com um 

tipo de alimento, no quadro 16, observa-se mais uma vez um valor superior ao máximo 

recomendado para o ácido linoleico quando a estimativa de ingestão é feita pelo peso vivo 

metabólico (PV0,67). 
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Quadro 11-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC para gatas em gestação e a 

estimativa de ingestão por parte de Linces fêmea gestantes do CNRLI, tendo em conta um 

alimento com 4000 kcal por kg de MS. 

 Gatas em Gestação (kg MS)  Dieta CNRLI (kg MS) 

Nutrientes Min RA Máx  Ingerido DIF 

Proteína Bruta 170 213   704,941  

Arginina (g)  15   42,332  

Histidina (g)  4,3   18,480  

Isoleucina (g)  7,7   28,084  

Metionina (g)  5   14,787  

Metionina e Cisteína (g)  9   14,787  

Leucina (g)  18   51,170  

Lisina (g)  11   51,897  

Fenilalanina (g)     27,101  

Fenilalanina e Tirosina (g) 15,3    27,101  

Treonina (g)  8,9   28,430  

Triptofano (g)  1,9   7,310  

Valina (g)  10   34,747  

Taurina (g) 0,42    0,006 99% 

Gordura Bruta  90 330  155,650  

Ácido Linoleico (g)  5,5 55  10,760  

Ácido α-Linolénico (g)  0,2   3,968  

Ácido Araquidónico (g)  0,2   1,868  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,1 11 

 
0,142  

Minerais       

Cálcio (g)  10,8   14,870  

Fósforo (g) 4,9 7,6   13,213  

Magnésio (mg) 416 500   1092,785  

Sódio (mg)  2680   2696,669  

Potássio (g)  5,2   9,743  

Cloro (mg)  4000   2558,730 36% 

Ferro (mg)  80   154,508  

Cobre (mg)  8,8   19,801  

Zinco (mg) 42 60   94,726  

Manganês (mg)  7,2   22,319  

Selénio (µg)  300   550,799  

Iodo (µg)  1800   0,000 100% 

Vitaminas       

Vitamina A (µg retinol)  2000 100000  6,504 100% 

Colecalciferol (µg)  7 750  0,000 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  31   0,105 100% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  1   0,000 100% 

Tiamina (mg)  6,3   2,186 65% 

Riboflavina (mg)  4   3,528 12% 

Piridoxina (mg) 2 2,5   16,603  

Niacina (mg)  40   229,933  

Ácido Pantoténico (mg) 4,6 5,75   26,774  

Cobalamina (µg)  22,5   235,166  

Ácido Fólico (µg) 600 750   38,626 95% 

Biotina (µg)  75   2,664 96% 

Colina (mg) 2040 2550   32,869 99% 

Fibra Total Dieta     42,646  

Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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Quadro 12-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC para fêmeas em gestação e a estimativa 

de ingestão por parte dos Linces do CNRLI, segundo 1000 kcal. 

 Gatas em Gestação (1000 kcal)  Dieta CNRLI (1000 kcal) 

Nutrientes Min  RA Máx  Ingerido  %Dif 

Proteína Bruta 43 53   135,608  

Arginina (g)  3,75   8,143  

Histidina (g)  1,8   3,555  

Isoleucina (g)  1,93   5,403  

Metionina (g)  1,25   2,845  

Metionina e Cisteína (g)  2,25   2,845  

Leucina (g)  4,5   9,844  

Lisina (g)  2,75   9,983  

Fenilalanina (g)     5,213  

Fenilalanina e Tirosina (g) 3,83 4,78   5,213  

Treonina (g)  2,23   5,469  

Triptofano (g)  0,48   1,406  

Valina (g)  2,5   6,684  

Taurina (g) 0,105 0,13   0,001 99% 

Gordura Bruta  22,5 82,5  29,941  

Ácido Linoleico (g)  1,4 13,8  2,070  

Ácido α-Linolénico (g)  0,05   0,763  

Ácido Araquidónico (g)  0,05   0,359  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,025 2,8 

 
0,027  

Minerais       

Cálcio (g)  2,7   2,860  

Fósforo (g) 1,22 1,9   2,542  

Magnésio (mg) 104 125   210,211  

Sódio (mg)  670   518,733 23% 

Potássio (g)  1,3   1,874  

Cloro (mg)  1000   492,165 51% 

Ferro (mg)  20   29,720  

Cobre (mg)  2,2   3,809  

Zinco (mg) 10,5 15   18,221  

Manganês (mg)  1,8   4,293  

Selénio (µg)  75   105,955  

Iodo (µg)  450   0,000 100% 

Vitaminas       

Vit. A (µg retinol)  500 25000  1,255 100% 

Colecalciferol (µg)  1,75 188  0,000 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  7,8   0,020 100% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  0,25   0,000 100% 

Tiamina (mg)  1,56   0,420 73% 

Riboflavina (mg)  1   0,679 32% 

Piridoxina (mg) 0,5 0,63   3,194  

Niacina (mg)  10   44,232  

Ácido Pantoténico (mg) 1,15 0,19   5,151  

Cobalamina (µg)  5,6   45,236  

Ácido Fólico (µg) 150 187   7,430 96% 

Biotina (µg)  18,8   0,512 97% 

Colina (mg) 510 637   6,344 99% 

Fibra Total Dieta     8,203  

Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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Quadro 13-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC para fêmeas em gestação e a 

estimativa de ingestão por parte dos Linces do CNRLI, segundo o peso vivo metabólico a 0.67. 

 Gatas em Gestação (kg PV0.67)  Dieta CNRLI (kg PV0.67) 

Nutrientes Min  RA Máx  Ingerido %Dif 

Proteína Bruta 5,9 7,4   32,272  

Arginina (g)  0,52   1,938  

Histidina (g)  0,15   0,846  

Isoleucina (g)  0,27   1,285  

Metionina (g)  0,17   0,677  

Metionina e Cisteína (g)  0,31   0,677  

Leucina (g)  0,63   2,342  

Lisina (g)  0,38   2,375  

Fenilalanina (g)     1,241  

Fenilalanina e Tirosina (g) 0,53 0,66   1,241  

Treonina (g)  0,31   1,301  

Triptofano (g)  0,07   0,335  

Valina (g)  0,35   1,591  

Taurina (g) 0,015 0,02   0,003 80% 

Gordura Bruta  4,8 17,6  7,127  

Ácido Linoleico (g)  0,3 2,93  4,920 68% 

Ácido α-Linolénico (g)  0,01   0,182  

Ácido Araquidónico (g)  0,01   0,086  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0 1,4 

 
0,006  

Minerais       

Cálcio (g)  0,57   0,681  

Fósforo (g) 0,261 0,41   0,605  

Magnésio (mg) 22 32   50,038  

Sódio (mg)  142   123,510 13% 

Potássio (g)  0,28   0,446  

Cloro (mg)  213   117,233 45% 

Ferro (mg)  4,3   7,076  

Cobre (mg)  0,47   0,907  

Zinco (mg) 2,2 3,2   4,338  

Manganês (mg)  0,38   1,023  

Selénio (µg)  16   25,215  

Iodo (µg)  96   0,000 100% 

Vitaminas       

Vitamina A (µg retinol)  107 5333  0,297 100% 

Colecalciferol (µg)  0,37 40  0,000 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  1,67   0,005 100% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  0,18   0,000 100% 

Tiamina (mg)  0,32   0,100 69% 

Riboflavina (mg)  0,21   0,161 23% 

Piridoxina (mg)  0,11   0,760  

Niacina (mg) 0,1 2,1   10,526  

Ácido Pantoténico (mg)  0,31   1,226  

Cobalamina (µg) 0,25 1   10,766  

Ácido Fólico (µg)  33   1,768 95% 

Biotina (µg) 27 3,3   0,122 96% 

Colina (mg)  113   1,501 99% 

Fibra Total Dieta 91    1,954  

Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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Fêmeas em Lactação 

Quadro 14-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC para gatas em lactação e a 

estimativa de ingestão por parte de Linces fêmeas nos primeiros 30 dias de lactação, tendo 

em conta um alimento com 4000 kcal por kg de MS. 

 Gatas em Lactação (kg MS)  Dieta CNRLI (kg MS) 

Nutrientes Min  RA Máx  Ingerido %Dif 

Proteína Bruta 240 300   640  

Arginina (g)  15   37,6  

Histidina (g)  7,1   15,8  

Isoleucina (g)  12   21,5  

Metionina (g)  6   11,3  

Metionina e Cisteína (g)  10,4   11,3  

Leucina (g)  20   43,8  

Lisina (g)  14   40  

Fenilalanina (g)     23,3  

Fenilalanina e Tirosina (g) 15,3 19,1   23,3  

Treonina (g)  10,8   23,6  

Triptofano (g)  1,9   5,2  

Valina (g)  12   30,8  

Taurina (g) 0,42 0,53   0,01 98% 

Gordura Bruta  90 330  160  

Ácido Linoleico (g)  5,5 55  8,74  

Ácido α-Linolénico (g)  0,2   2,8  

Ácido Araquidónico (g)  0,2   3  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,1 11 

 
0,2  

Minerais       

Cálcio (g)  10,8   24,1  

Fósforo (g) 4,9 7,6   16,3  

Magnésio (mg) 416 500   1200  

Sódio (mg)  2680   3600  

Potássio (g)  5,2   7,3  

Cloro (mg)  4000   4200  

Ferro (mg)  80   196  

Cobre (mg)  8,8   29  

Zinco (mg) 42 60   117  

Manganês (mg)  7,2   36  

Selénio (µg)  300   496,5  

Iodo (µg)  1800   0 100% 

Vitaminas       

Vitamina A (µg retinol)  2000 100000  0 100% 

Colecalciferol (µg)  7 750  0 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  31   0 100% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  1   0 100% 

Tiamina (mg)  6,3   1,95 69% 

Riboflavina (mg)  4   3,15 21% 

Piridoxina (mg) 2 2,5   15  

Niacina (mg)  40   206,55  

Ácido Pantoténico (mg) 4,6 5,75   24  

Cobalamina (µg)  22,5   214,8  

Ácido Fólico (µg) 600 750   35,322 95% 

Biotina (µg)  75   2,436 97% 

Colina (mg) 2040 2550   0 100% 

Fibra Total Dieta     70  

Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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Quadro 15-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC para gatas em lactação e a estimativa de 

ingestão por parte de Linces fêmea nos primeiros 30 dias de lactação, segundo 1000 kcal. 

 Gatas em Lactação (1000 kcal)  Dieta CNRLI (1000 kcal) 

Nutrientes Min  RA Máx  Ingerido %Dif 

Proteína Bruta  75   117,183  

Arginina (g)  3,8   6,885  

Histidina (g)  1,8   2,893  

Isoleucina (g)  3   3,937  

Metionina (g)  1,5   2,069  

Metionina e Cisteína (g)  2,6   2,069 20% 

Leucina (g)  5   8,020  

Lisina (g)  3,5   7,324  

Fenilalanina (g)     4,266  

Fenilalanina e Tirosina (g)  4,8   4,266 11% 

Treonina (g)  2,7   4,321  

Triptofano (g)  0,48   0,952  

Valina (g)  3   5,639  

Taurina (g) 0,105 0,13   0,002 98% 

Gordura Bruta  22,5 82,5  29,296  

Ácido Linoleico (g)  1,4 13,8  1,600  

Ácido α-Linolénico (g)  0,05   0,513  

Ácido Araquidónico (g)  0,05   0,549  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,03 2,8 

 
0,037  

Minerais       

Cálcio (g)  2,7   4,413  

Fósforo (g) 1,22 1,9   2,985  

Magnésio (mg) 104 125   219,718  

Sódio (mg)  670   659,155 2% 

Potássio (g)  1,3   1,337  

Cloro (mg)  1000   769,014 23% 

Ferro (mg)  20   35,887  

Cobre (mg)  2,2   5,310  

Zinco (mg) 10,5 15   21,423  

Manganês (mg)  1,8   6,592  

Selénio (µg)  75   90,908  

Iodo (µg)  450   0,000 100% 

Vitaminas       

Vitamina A (µg retinol)  500 25000  0,000 100% 

Colecalciferol (µg)  1,75 188  0,000 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  7,8   0,000 100% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  0,25   0,000 100% 

Tiamina (mg)  1,56   0,357 77% 

Riboflavina (mg)  1   0,577 42% 

Piridoxina (mg) 0,5 0,63   2,746  

Niacina (mg)  10   37,819  

Ácido Pantoténico (mg) 1,15 0,19   4,394  

Cobalamina (µg)  5,6   39,330  

Ácido Fólico (µg) 150 187   6,467 97% 

Biotina (µg)  18,8   0,446 98% 

Colina (mg) 510 637   0,000 100% 

Fibra Total Dieta     12,817  

Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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Quadro 16-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC para gatas em lactação e a estimativa de 

ingestão por parte de Linces fêmea nos primeiros 30 dias de lactação, segundo o peso vivo 

metabólico das fêmeas a 0,67. 

 Gatas em Lactação (kg PV0,67)  Dieta CNRLI (kg PV0,67) 

Nutrientes Min  RA Máx  Ingerido  %Dif 

Proteína Bruta 12,9 16,1   46,971  

Arginina (g)  0,81   2,760  

Histidina (g)  0,39   1,160  

Isoleucina (g)  0,64   1,578  

Metionina (g)  0,32   0,829  

Metionina e Cisteína (g)  0,56   0,829  

Leucina (g)  1,07   3,215  

Lisina (g)  0,75   2,936  

Fenilalanina (g)     1,710  

Fenilalanina e Tirosina (g) 0,52 1,03   1,710  

Treonina (g)  0,58   1,732  

Triptofano (g)  0,1   0,382  

Valina (g)  0,64   2,260  

Taurina (g)  0,02   0,007 59% 

Gordura Bruta  4,8 17,6  11,743  

Ácido Linoleico (g)  0,3 2,93  6,414 119% 

Ácido α-Linolénico (g)  0,01   0,205  

Ácido Araquidónico (g)  0,01   0,220  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,004 1,4 

 
0,015  

Minerais       

Cálcio (g)  0,57   1,769  

Fósforo (g) 0,261 0,41   1,196  

Magnésio (mg) 22 32   88,071  

Sódio (mg)  142   264,212  

Potássio (g)  0,28   0,536  

Cloro (mg)  213   308,248  

Ferro (mg)  4,3   14,385  

Cobre (mg)  0,47   2,128  

Zinco (mg) 2,2 3,2   8,587  

Manganês (mg)  0,38   2,642  

Selénio (µg)  16   36,439  

Iodo (µg)  96   0,000 100% 

Vitaminas       

Vitamina A (µg retinol)  107 5333  0,000 100% 

Colecalciferol (µg)  0,37 40  0,000 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  1,67   0,000 100% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  0,18   0,000 100% 

Tiamina (mg)  0,32   0,143 55% 

Riboflavina (mg)  0,21   0,231  

Piridoxina (mg)  0,11   1,101  

Niacina (mg) 0,1 2,1   15,159  

Ácido Pantoténico (mg)  0,31   1,761  

Cobalamina (µg) 0,25 1   15,765  

Ácido Fólico (µg)  33   2,592 92% 

Biotina (µg) 27 3,3   0,179 95% 

Colina (mg)  113   0,000 100% 

Fibra Total Dieta 91    5,137  

Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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Jovens em Crescimento 

Ao comparar as recomendações nutricionais para gatos desmamados em crescimento 

com a estimativa de ingestão por parte dos nove linces jovens em crescimento observamos que 

as deficiências nutricionais são idênticas aos restantes grupos. No quadro 17, destaca-se o valor 

da arginina que se encontra ligeiramente acima do máximo recomendado. Já no quadro 18, as 

principais diferenças para os restantes quadros é o facto de tanto a Metionina e Cisteína como 

a Fenilalanina e Tirosina estarem abaixo do valor adequado. 

 

Quadro 17-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC para jovens em crescimento e a 

estimativa de ingestão por parte de Linces em crescimento nos primeiros pós desmame (nono 

e décimo mês de vida), tendo em conta um alimento com 4000 kcal por kg de MS. 

 Jovens Crescimento (kg MS)  Dieta CNRLI (kg MS) 

Nutrientes Min RA Máx  Ingerido %Dif 

Proteína Bruta 180 225   640  

Arginina (g) 7,7 9,6 35  37,6 7% 

Histidina (g) 2,6 3,3 22  15,8  

Isoleucina (g) 4,3 5,4 87  21,5  

Metionina (g) 3,5 4,4 13  11,3  

Metionina e Cisteína (g) 7 8,8   11,3  

Leucina (g) 10,2 12,8 87  43,8  

Lisina (g) 6,8 8,5 58  40  

Fenilalanina (g) 4 5 29  23,3  

Fenilalanina e Tirosina (g) 15,3 19,1 68  23,3  

Treonina (g) 5,2 6,5 51  23,6  

Triptofano (g) 1,3 1,6 17  5,2  

Valina (g) 5,1 6,4 87  30,8  

Taurina (g) 0,32 0,4 8,9  0,1 75% 

Gordura Bruta  90 330  160  

Ácido Linoleico (g)  5,5 55  8,74  

Ácido α-Linolénico (g)  0,2   2,8  

Ácido Araquidónico (g)  0,2   3  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,1   

0,2  

Minerais       

Cálcio (g) 5,2 8   24,1  

Fósforo (g) 4,8 7,2   16,3  

Magnésio (mg) 160 400   1200  

Sódio (mg) 1240 1400 10g  3600  

Potássio (g) 2,68 4   7,3  

Cloro (mg) 760 900   4200  

Ferro (mg) 70 80   196  

Cobre (mg) 4,5 8,4   29  

Zinco (mg) 50 75   117  

Manganês (mg)  4,8   36  

Selénio (µg) 120 300   496,5  

Iodo (µg)  1800   0 100% 

Vitaminas       

Vit. A (µg retinol)  1000 80000  0 100% 

Colecalciferol (µg) 2,78 5,6 750  0 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  38   0 100% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  1   0 100% 
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Quadro 18-Comparação nutricional entre as recomendações do NRC para gatos em crescimento e a 

estimativa de ingestão por parte de Linces jovens em crescimento, segundo 1000 kcal. 

 Crias Crescimento (1000 kcal)  Dieta CNRLI (1000 kcal) 

Nutrientes Min RA Máx  Ingerido %Dif 

Proteína Bruta 45 56,3   117,183  

Arginina (g) 1,97 2,4 8,75  6,885  

Histidina (g) 0,65 0,83 5,5  2,893  

Isoleucina (g) 1,08 1,4 21,7  3,937  

Metionina (g) 0,88 1,1 3,25  2,069  

Metionina e Cisteína (g) 1,75 2,2   2,069 6% 

Leucina (g) 2,55 3,2 21,7  8,020  

Lisina (g) 1,7 2,1 14,5  7,324  

Fenilalanina (g) 1 1,3 7,25  4,266  

Fenilalanina e Tirosina (g) 3,83 4,8 17  4,266 11% 

Treonina (g) 1,3 1,6 12,7  4,321  

Triptofano (g) 0,33 0,4 4,25  0,952  

Valina (g) 1,28 1,6 21,7  5,639  

Taurina (g) 0,08 0,1 2,22  0,018 82% 

Gordura Bruta  22,5 82,5  29,296  

Ácido Linoleico (g)  1,4 13,8  1,600  

Ácido α-Linolénico (g)  0,05   0,513  

Ácido Araquidónico (g)  0,05   0,549  

Ácido Eicosapentaenóico e 

Docosahexaenóico (g) 
 0,03   

0,037  

Minerais       

Cálcio (g) 1,3 2   4,413  

Fósforo (g) 1,2 1,8   2,985  

Magnésio (mg) 40 100   219,718  

Sódio (mg) 310 350   659,155  

Potássio (g) 0,67 1   1,337  

Cloro (mg) 190 225   769,014  

Ferro (mg) 17 20   35,887  

Cobre (mg) 1,1 2,1   5,310  

Zinco (mg) 12,5 18,5   21,423  

Manganês (mg)  1,2   6,592  

Selénio (µg) 30 75   90,908  

Iodo (µg)  450   0,000 100% 

Vitaminas       

Vit. A (µg retinol)  250 20000  0,000 100% 

Colecalciferol (µg) 0,7 1,4 188  0,000 100% 

Vit. E (α-Tocoferol) (mg)  9,4   0,000 100% 

Vit. K (Menadiona) (mg)  0,25   0,000 100% 

Tiamina (mg) 1,1 1,4   0,357 74% 

Riboflavina (mg)  1   0,577 42% 

Tiamina (mg) 4,4 5,5   1,95 65% 

Riboflavina (mg)  4   3,15 21% 

Piridoxina (mg) 2 2,5   15  

Niacina (mg)  40   206,55  

Ácido Pantoténico (mg) 4,6 5,7   24  

Cobalamina (µg)  22,5   214,8  

Ácido Fólico (µg) 600 750   35,322 95% 

Biotina (µg)  75   2,436 97% 

Colina (mg) 2040 2550   0 100% 

Fibra Total Dieta     70  

Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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 Crias Crescimento (1000 kcal)  Dieta CNRLI (1000 kcal) 

Nutrientes Min RA Máx  Ingerido %Dif 

Piridoxina (mg) 0,5 0,63   2,746  

Niacina (mg)  10   37,819  

Ácido Pantoténico (mg) 1,15 1,43   4,394  

Cobalamina (µg)  5,6   39,330  

Ácido Fólico (µg) 150 188   6,467 97% 

Biotina (µg)  18,8   0,446 98% 

Colina (mg) 510 637   0,000 100% 

Fibra Total Dieta     12,817  

Min (Mínimo Recomendado); RA (Recomendação Adequada); Máx (Valor Máximo Seguro) 
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4.3. Discussão 

Como foi explicado no capítulo 4.1.4, as estimativas de ingestão foram calculadas a partir 

de circunstâncias especiais e em última instância podem levar à limitação da análise de 

determinados componentes. Contudo são suficientes para a caracterização aproximada da 

quantidade de energia e de nutrientes ingeridos pelos diferentes grupos de animais. 

 

4.3.1. Caracterização Energética 

Machos e Fêmeas adultos em manutenção 

Para além da fórmula de estimativa das necessidades energéticas (energia metabolizável, 

EM) específica para gatos domésticos adultos, o NRC (2006) sugere, para o cálculo destas 

necessidades energéticas de gatos exóticos adultos a fórmula: EM (kcal/dia) = 55-250×PV0,75, 

fórmula esta que possui um intervalo de variação alargado. Para além deste aspeto, o NRC faz 

a ressalva de que as necessidades energéticas reais podem diferir da estimativa até cerca de 50% 

do seu valor, o que apresenta uma margem considerável de erro. De facto, as necessidades 

energéticas variam bastante entre felinos mesmo em animais que se encontrem alojados em 

recintos que permitam uma baixa atividade física (Allen et al., 1995). A forma mais elegante 

de lidar com este problema reside no acompanhamento da CC do felino, tendo como referência 

o tabela de classificação da CC que Laflamme, (1997) validou. 

A estimativa das necessidades energéticas do NRC (2006) para gatos adultos em 

manutenção, não contempla o sexo dos animais e, no caso dos felinos exóticos, o cálculo é 

realizado através da fórmula: 55-250×PV0,75, variando apenas o peso vivo do animal (Quadro 

1). Porém, quando se utiliza a fórmula do NRC (2006) para o gato adulto doméstico 

(100×PV0,67, Quadro 1) e se usam os pesos médios de machos e fêmeas dos linces do CNRLI 

(16kg e 11kg, respetivamente), obtemos valores de energia na ordem de 640 e 500 kcal/dia, 

respetivamente. Como seria de esperar, ao utilizar uma fórmula que estima as necessidades 

energéticas para o gato adulto doméstico, obtemos valores muito inferiores às estimativas 

obtidas a partir da alimentação ingerida no ano de 2016 (♂=1000 kcal/dia; ♀=968 kcal/dia, 

Quadro 9). Estes baixos valores de energia podem ser explicados pelo facto de que esta fórmula 

não foi criada com dados provenientes de linces mas sim com milhares de dados de gatos 

domésticos. Tendo em conta que os linces têm um peso corporal bastante superior ao gato 

doméstico comum, será de esperar que se alimentem em maior quantidade e nesse sentido, 

ingerem mais energia. Posto isto, não é possível comparar o gato doméstico com o lince em 

valores absolutos, pois o lince terá de ingerir sempre maior quantidade de alimento devido à 
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sua maior necessidade em energia. Para que a comparação entre ambos os felinos seja mais 

correta e científica, o peso vivo metabólico tem de ser contabilizado, o que acontece 

posteriormente.  

A aplicação direta da fórmula (EM (kcal/dia) = 55-250×PV0,75) para estimar a energia 

utilizando os pesos médios dos linces resulta no intervalo de 330 a 1570 kcal/dia para fêmeas 

adultas, já para machos os valores variam entre 440 a 2000 kcal/dia. Os valores calculados a 

partir da alimentação de 2016 do lince ibérico no CNRLI estão inseridos neste intervalo de 

energia. Assumindo como referência o valor de energia médio ingerido por dia pelos linces 

adultos ao longo de 12 meses (1000 kcal/dia, Quadro 9) e considerando o peso corporal médio 

dos machos e das fêmeas, concluímos que, para o lince ibérico, a expressão da energia ingerida 

por unidade de peso vivo metabólico é traduzida pela fórmula 166×PV0,75 no caso das fêmeas 

e 125×PV0,75 no caso dos machos adultos em manutenção. 

Aldama et al. (1991), caracterizou a energia gasta por linces ibéricos machos e fêmeas 

adultos em manutenção em estado selvagem, no Parque Nacional de Doñana através de uma 

fórmula que inclui o cálculo da energia basal (Kleiber, 1961), de locomoção (Taylor et al. 

1970), de repouso, de alimentação e caça (Calder, 1984), assumindo que a temperatura 

ambiente se encontrava dentro da zona de neutralidade térmica para o lince (Aldama et al., 

1991). Através desta fórmula, Aldama et al. (1991) estimou que um macho de 15,5 kg em 

estado selvagem necessita de 914 kcal/dia, já uma fêmea de 10 kg necessita apenas de 673 

kcal/dia. 

Comparando os valores obtidos por Aldama et al. (1991) (♂=914 kcal/dia, ♀=673 kcal/dia) 

com os valores obtidos através da caracterização da alimentação dos animais do CNRLI 

(♂=1000 kcal/dia, ♀=968 kcal/dia, Quadro 9), e sabendo que estamos a comparar animais em 

localizações diferente e animais em cativeiro vs. animais em liberdade, é de notar as diferenças 

em energia nas fêmeas adultas em manutenção. Embora os valores de Aldama et al. (1991) 

sejam referentes à energia gasta diária e os valores apresentados pelo estudo dos linces do 

CNRLI sejam uma estimativa da quantidade de energia ingerida, no entanto, existe na energia 

ingerida pelos machos um valor aproximado, o que sugere que o comportamento alimentar dos 

machos em cativeiro possa ser semelhante ao comportamento em estado selvagem, o mesmo 

não é evidente nas fêmeas. 

Olhando para estes dados é de estranhar o facto de os animais em estado selvagem terem obtido 

valores de energia gasta inferiores aos resultados da energia ingerida por parte dos linces do 

CNRLI. Será expectável que um animal em natureza tenha gastos energéticos superiores em 
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relação a um animal em cativeiro. Um dos fatores que influencia a quantidade de energia 

ingerida é a quantidade de alimento oferecido, e a razão pela qual os animais em cativeiro obtêm 

valores de energia superiores deve-se ao facto de lhes ser oferecido mais quantidade de 

alimento. Uma possível explicação para que no CNRLI as fêmeas ingiram tanta energia como 

os machos é o facto de serem alimentadas da mesma forma e nas mesmas quantidades. 

Segundo Aldama et al. (1991), a expressão da quantidade de energia consumida por 

unidade de peso vivo metabólico (PV0,75) não apresenta diferenças significativas entre sexos, o 

que não é confirmado pelos resultados obtidos no presente estudo em linces em cativeiro, 

sabendo que a oferta de alimento é condicionada pelo tratador. Observando os valores 

apresentados no quadro 9, para o efeito do sexo na ingestão média diária de energia, e 

comparando com os dados de Aldama et al. (1991) (♂=117 kcal/PV0,75, ♀=120kcal/ PV0,75) 

que não diferem estatisticamente para PV0,75. Os linces do CNRLI ingerem maior quantidade 

de energia por unidade de peso metabólico (PV0,75) e, ao contrário do observado no estudo de 

Aldama et al. (1991), ingerem quantidades de energia estatisticamente diferentes entre sexos 

(♂=133 kcal/PV0,75, ♀=160 kcal/ PV0,75, p=0,001). Contudo, não foi estudada a evolução da 

CC durante os 12 meses de dados pelo que não se pode tecer comentários em relação à 

adequação ou não da atual dieta oferecida. Seria interessante um próximo estudo em que se 

pudesse avaliar a evolução da CC de acordo com a deita e nesse caso, determinar a adequação 

da mesma naqueles animais em particular. Com base nestes dados, sugiro que as quantidade de 

alimento oferecido aos animais seja determinada a partir da estimativa das necessidades 

energética por kg de PV metabólico. Desta forma, cada animal recebe exatamente aquilo de que 

necessita. 

O quadro 8 mostra que não existem diferenças na ingestão média de energia entre sexos 

em termos absolutos e entre estações do ano. Contudo, o estudo de Aldama et al. (1991) indica 

que a energia gasta por linces selvagens de diferentes sexos é significativamente diferente 

(p=0,001) o que é contrariado pelos valores aqui apresentados, em relação à energia total 

ingerida, (p(sexo)=0,14) e se verifica um aumento significativo na energia gasta pelos machos, 

da primavera até ao inverno (p=0,001), contrariado também pelo presente estudo visto que não 

existem diferenças entre a ingestão ao longo das estações bem como na interação entre sexo e 

estação do ano (p=0,41, p=0,09, respetivamente). Serisier et al. (2014), num estudo em gatos 

domesticados (várias raças, idades distintas, diferentes CC e ambos os sexos) alimentados ad 

libitum, mostra que a ingestão no verão sofre uma redução de 15% em comparação com os 

valores de ingestão no inverno. Este autor avança com a possibilidade de estas diferenças se 
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ficarem a dever às diferenças de temperatura e fotoperíodo. Tendo em conta que as diferenças 

de ingestão não levaram a mudanças na CC e no peso, o autor sugere que possa ser uma resposta 

perante o ajuste das necessidades de energia, devido à termorregulação e atividade (com 

interação com o fotoperíodo, Serisier et al. 2014). O autor sugere que se ajuste a estratégia 

alimentar segundo as estações do ano para que as necessidades sejam cobertas durante todo o 

ano. No presente estudo, os animais encontram-se limitados à oferta de alimento por parte do 

tratador e, como tal, a quantidade de alimento ingerido esta dependente da oferta. Só seria 

possível uma comparação com o estudo de Serisier et al. (2014) caso os linces pudessem ter 

uma alimentação ad libitum durante todo o ano. A quantidade de alimento oferecido no centro, 

varia entre sexos (p=0,02), contudo não é significativo ao longo das estações ou na interação 

entre ambos (p=0,18 e p=0,68, respetivamente). Tendo em linha de conta os aspetos acima 

referidos, seria interessante avaliar o impacto que o regime de alimentação, seguido agora no 

centro, tem no peso e na condição corporal dos linces ao longo das estações do ano e entre 

sexos. A avaliação destas variáveis possui, no entanto, fortes limitações de implementação dado 

que estas variáveis não são avaliada de forma regular. Uma alternativa será a criação de uma 

tabela de CC para o lince ibérico à distancia, visto ser possível observar os animais com algum 

detalhe (via videovigilância) e em última instância a adaptação das tabelas criadas para o gato 

doméstico, por exemplo, de Laflamme, (1997). 

Em suma, os dados indicam que o lince ibérico tem, por kg de PV metabólico, 

necessidades energéticas superiores às do gato adulto doméstico comum. 

 

Fêmeas em Gestação e Fêmeas em Lactação com crias 

Analisando os valores obtidos pela estimativa de ingestão em energia de fêmeas em 

gestação e lactação, o valor mais elevado é o da lactação nos primeiros 30 dias pós-parto, em 

que a estimativa da ingestão de energia por parte da progenitora é muito elevado (Gráfico 1). A 

maior ingestão de alimento justifica-se pelo facto de se tratar de um período de grande exigência 

energéticas e nutricional para a produção de leite. Seria de esperar que na fase seguinte, 

lactação+crias, a ingestão sofresse uma diminuição. Esta diminuição não será apenas pelo facto 

de as crias começarem a experienciar outros alimentos (ou seja, o alimento fornecido não 

exclusivamente para a progenitora), mas porque a estimativa da ingestão média de energia por 

animal iria ser contabilizada a partir de todos os animais e não individualmente, como tinha 

sido feito na etapa anterior, lactação nos primeiros 30 dias pós-parto. Deste modo, os valores 

são previsíveis, contudo, esta estimativa assume que a progenitora ingere a mesma quantidade 
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de energia que um lince com dois meses, o que não será inteiramente verdade. As limitações 

deste procedimento são claras e evidentes, ainda assim foi possível separar os dados dos 

primeiros 30 dias de lactação dos restantes 75, o que minimiza o erro da estimativa. O valor 

estimado da energia ingerida para o crescimento das crias, a fase seguinte ao desmame (onde 

progenitora ainda se encontra presente até aos oito meses) sobe para valores mais próximos ao 

da progenitora (e animais adultos no geral) devido, provavelmente, ao aumento de peso e de 

tamanho das crias que necessitam exclusivamente de coelho inteiro, onde as suas necessidades 

em energia são cada vez mais semelhantes aos adultos. Depois das crias terem oito meses são 

separadas da progenitora e iniciam o processo de reintrodução, embora cada ninhada se 

mantenha junta, enquanto que as fêmeas voltam ao estado de manutenção que é idêntico ao 

estimado no capítulo acima. 

O gráfico 1 indica que, numericamente, as fêmeas gestantes necessitam de mais energia 

do que quando se encontram em manutenção, no entanto, os valores não foram estatisticamente 

diferentes. Isto é demonstrativo das limitações deste procedimento, que se baseia na estimativa 

de ingestão, contudo, a principal razão pela qual não existem diferenças é o facto de a 

contabilização energética da gestação ter sido feita do mesmo modo que a estimativa energética 

em manutenção. A gestação não foi dividia em pequenas épocas, onde se sabe que as fêmeas 

ingerem mais alimento devido ao rápido crescimento do feto, mas sim como um todo, ou seja, 

mesmo que uma fêmea tenha uma alta ingestão no final da gestação, não vai ser possível 

identificar as diferenças para a manutenção se no início da gestação a fêmea ingerir pouco 

alimento ou mesmo se tiver uma ingestão normal. Isto porque o aumento da quantidade 

alimento irá ser diluído por todos os dias da gestação não tendo um impacto significativo. 

Os problemas detetados para a estimativa da necessidade em energia para linces adultos 

ocorre de novo para estados fisiológicos mais exigentes, através das equações para gatos 

domésticos como 140×PV0,67 para gatas em gestação e 100 × PV0,67 + 60 × PV × L (três a quatro 

crias) para gatas em lactação. Nos linces do CNRLI, a energia ingerida por fêmeas gestantes 

ronda as 1200 kcal diárias, já a recomendação do NRC (2006) para gatas gestantes sugere 

apenas 700 kcal, para um peso médio de lince fêmea de 11 kg. 

Em fêmeas lactantes e usando as fórmulas para comparar a energia necessária no 

primeiro mês de lactação, tendo em conta que é o mais exigente em termos de produção de leite 

(pois as crias alimentam-se exclusivamente de leite), as fêmeas do CNRLI, por dia, ingerem 

cerca de 2000 kcal, mas a recomendação para gatas lactantes apresenta o valor de 1000 kcal, 

para o mesmo número de crias. Mais uma vez, ao usar as recomendações para gato do NRC 
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(2006) para satisfazer as necessidades de fêmeas gestantes e lactantes teria como consequência 

uma subestimação da energia necessária. 

Como não existe uma equação para estimar a energia diária para fêmeas e respetivas 

crias como um todo, torna-se complicado avaliar os dados retirados do CNRLI para fêmeas 

com crias em crescimento. Como foi explicado no capitulo 3.2.4., os dados obtidos são 

referentes a todos os animais do cercado, ou seja, pela diferença entre o oferecido e o refugado, 

sabemos a quantidade total de energia ingerida por grupo e ao dividir pelo número de animais 

temos uma estimativa da energia ingerida por animal. Usando as três fêmeas gestante e as 9 

crias em crescimento como modelo, obtém-se um valor médio por animal de 1120 kcal por dia, 

desde o desmame até as crias serem separadas da progenitora. O mais aproximado que podemos 

estimar é usar a fórmula para a manutenção de felinos exóticos (assumindo que as fêmeas estão 

em manutenção) e a fórmula para crias em crescimento (para gatos domésticos) ao que se obtém 

1000 kcal para fêmeas e 331 kcal por cria, pesando as crias dois quilogramas e se atingirem um 

peso médio de 13 quilogramas. Ao multiplicar as 1000 kcal pelas três fêmeas, multiplicar as 

331 kcal pelas nove crias e dividir pelo número total de animais (12), obtemos cerca de 500 

kcal por indivíduo, menos de metade dos resultados obtidos com os animais do centro (1200 

kcal). 

Tal como como nos animais adultos, as fêmeas em gestação e lactação, têm, por unidade 

de peso vivo metabólico, mais exigências energéticas do que um gato doméstico no mesmo 

estado fisiológico. Deste modo, quantidade de energia que o lince necessita/ingere no CNRLI 

é superior à estimada para o gato doméstico, tendo como referência o NRC (2006). 

 

Jovens em Crescimento 

Como já foi mencionado anteriormente, estes animais são alimentados exclusivamente 

com coelho inteiro e estão separados da progenitora, mas cada ninhada continua junta. Como 

este grupo de animais é também constituído por mais do que um indivíduo por cercado, teremos 

mais uma vez a limitação no que toca à estimativa de ingestão diária por indivíduo. A média de 

ingestão por animal entre os 240 e os 300 dias (nono e décimo mês de vida) no CNRLI é de 

cerca de 980 kcal/dia, contudo, utilizando a fórmula para gatos desmamados domésticos em 

crescimento do NRC (2006), a estimativa da ingestão de energia é de apenas 645 kcal/dia para 

um peso médio de 4kg e um peso adulto previsto de 14kg. O baixo valor estimado pelo uso da 

fórmula do NRC (2006) era previsível, tendo em conta os resultados anteriores. Ao comparar o 

valor calculado através da estimativa de ingestão por parte dos jovens em crescimento, com o 
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estimado no capítulo sobre os adultos em manutenção, observamos que a energia ingerida por 

estes dois grupos é semelhante, 980 kcal/dia para jovens e 1000 kcal/dia para adultos em 

manutenção. Embora os jovens em crescimento tenham uma ingestão de energia que sugere a 

manutenção, é de notar que têm um peso bastante inferior em relação aos linces adultos, pelo 

que as suas necessidades por kg de PV são bastantes superiores. 

 

4.3.2. Caracterização Nutricional 

Um dos maiores obstáculos à elaboração das comparações entre o recomendado pelo 

(NRC, 2006) e a ingestão estimada pelos animais do CNRLI é o facto de não ter sido possível 

obter a composição química detalhada do coelho doméstico. Dos 42 nutrientes apresentados 

pelo NRC (2006) como essenciais para o gato doméstico, apenas 26 foram facilmente 

encontrados para os três alimentos que constituem a dieta do lince ibérico em cativeiro, dos 

restantes 16 nutrientes só foram encontrados dados referentes a um ou dois desses alimentos. 

Por este motivo, a análise da ingestão em que se observam valores inferiores aos valores 

mínimos recomendados pelo NRC (2006) para gatos domésticos deve ser feita com algum 

cuidado. 

O quadro 4 indica a concentração dos nutrientes em cada alimento que constitui a dieta 

do lince em cativeiro e que foi utilizada para estimar a ingestão. É possível observar neste 

quadro a existência de lacunas na informação sobre a concentração de certos nutrientes para 

alguns alimentos. Esta falta de dados deve-se à grande dificuldade em encontrar uma análise 

química detalhada destes alimentos em particular. Os resultados apresentados no capítulo 4.2 

mostram, na maioria dos casos, que os nutrientes que faltam em um ou dois alimentos são os 

mesmos que se encontram abaixo das recomendações adequadas para o gato doméstico 

(Quadros 8 a 18). Os nutrientes para os quais não foram encontrados dados em nenhum alimento 

são a: metionina e cisteína, fenilalanina e tirosina, iodo, colecalciferol e vitamina K. Os 

nutrientes que estão presentes em apenas um alimento são: cloro, vitamina A, vitamina E, ácido 

fólico, biotina, colina e fibra total da dieta. Os nutrientes que estão presentes em dois alimentos 

são: ácido araquidónico, ácido eicosapentaenóico e docosahexaenóico, tiamina, riboflavina, 

piridoxina, niacina, ácido pantoténico e cobalamina. A fibra total apenas terá incorporação no 

coelho inteiro e a vitamina K é produzida no intestino, razão pela qual não aparece em nenhum 

dos alimentos. 
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Machos e Fêmeas adultos em manutenção 

No grupo de nutrientes que existem dados em todos os alimentos, as estimativas 

calculadas encontram-se acima dos valores adequados, somente o zinco está 6% abaixo do valor 

adequado quando o cálculo é feito com base na energia (1000 kcal, Quadro 9). As restantes 

estimativas de ingestão que se encontram abaixo do valor adequado são referentes aos 

nutrientes em que não foi possível obter dados para todos os alimentos. Quando analisamos a 

estimativa da ingestão para os nutrientes para os quais não temos dados, ou só de apenas um 

alimento, é de notar que a percentagem em falta é 100 ou perto de 100. Já quando os nutrientes 

só têm a incorporação em dois alimentos observamos percentagens mais baixas (ou seja, quanto 

mais perto de 100, mais falta existe desse nutriente), e chegam a ser suficientes para algumas 

vitaminas como a piridoxina, niacina, ácido pantoténico e cobalamina. O ácido araquidónico, 

apesar de estar presente em apenas dois alimentos apresenta uma estimativa de ingestão 

superior ao limite máximo recomendado para o gato adulto doméstico segundo o NRC (2006), 

tal como o ácido linoleico (mas este está presente em todos os alimentos e apresenta uma 

ingestão 187% superior ao valor máximo), para o cálculo através do peso vivo metabólico. 

Como foi referido na revisão bibliográfica, os gatos, sendo carnívoros estritos dependem 

de nutrientes de origem animal. Na natureza os felinos consomem presas com alto teor em 

proteína, com teor moderados em gordura e conteúdos mínimos de hidratos de carbono. Como 

consequência, o metabolismo dos gatos foi-se adaptando no sentido de dietas altamente 

proteicas e a utilização de hidratos de carbono foi sendo cada vez menor (Zoran, 2002). Embora 

os gatos consigam utilizar os hidratos de carbono como fonte energética, estes têm uma 

capacidade limitada no que toca à poupança da proteína para usar os hidratos de carbono (Zoran, 

2002). Os valores presentes nos quadros confirmam estas afirmações no sentido em que os 

valores de proteína ingerida são muito elevados (comparando com gato adultos em 

manutenção) mas necessário, visto que a proteína é a principal fonte energética. A gordura, 

tendo em conta os valores adequados para gatos domésticos segundo o NRC (2006), tem 

sensivelmente metade do valor da proteína, contudo, o valor ingerido pelos linces adultos em 

gordura não é metade do valor ingerido pela proteína. A gordura, sendo mais energética que a 

proteína para a mesma quantidade, não necessita de ter a mesma incorporação. Ainda que a 

proteína esteja altamente incorporada nesta dieta é fundamental que a mesma tenha teor em 

gordura como fonte energética suplementar. 

 Para este grupo de animais, sendo o único que tem três tipos de alimentos, foram 

calculadas as percentagens de alimento ingerido/oferecido no ano, por sexo e por estação do 
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ano (figura 9, 10 e 11). Conclui-se que, apesar de cada animal ter a sua alimentação tabelada, 

ou seja, quantidades especificas para cada indivíduo, o coelho inteiro tem uma importância 

fundamental, seguindo-se a carcaça de coelho e por fim a carcaça de frango. As fêmeas tendem 

a ingerir mais coelho inteiro do que os machos e a mesma quantidade de carcaça de frango 

(Figura 10). Tendo em consideração as estações do ano (Figura 11), de notar que a oferta de 

coelho inteiro é superior no inverno, primavera e verão, enquanto que a carcaça de coelho tem 

valores superiores no outono. A carcaça de frango é oferecida em maior quantidade tanto na 

primavera como no outono. 

 

Fêmeas em gestação e fêmeas lactantes e com crias 

Uma vez que os alimentos são os mesmos, todos os problemas com as estimativas e 

análises dos valores dos animais adultos irão ser reproduzidos nestes grupos. 

Quando analisamos a estimativa de ingestão em fêmeas gestantes por kg de MS (Quadro 11), 

observamos que os valores deficitários são aqueles em que o valor no alimento se encontra 

incompleto. Com a exceção do cloro e riboflavina, todos os outros nutrientes abaixo do valor 

adequado têm altas percentagens de défice. O mesmo acontece quando o cálculo é apresentado 

em 1000 kcal, com o sódio também em défice e estando presente em todos os alimentos. 

Quando usamos a unidade de peso corporal (PV0,67), os valores em défice mantêm-se e acresce 

que o ácido linoleico ultrapassa o valor máximo recomendado em 68%. 

As fêmeas lactantes têm todas as deficiências em termos de estimativas nutricionais das 

fêmeas gestantes com a agravante de que quando o cálculo é feito através de 1000 kcal, a 

metionina e cisteína/fenilalanina e tirosina estão ligeiramente abaixo do adequado. Apesar 

destes aa não terem incorporação em nenhum alimento, a quantificação dos mesmos é relativa 

a um dos dois aa anteriormente quantificados, metionina e fenilalanina. Desta forma, o erro 

associado à ingestão destes aa é minimizado. Mais uma vez o ácido linoleico apresenta valores 

elevados, 119% sobre o valor máximo recomendado para gatas em lactação quando a ingestão 

é expressa por kg PV0,67. 

Tendo em conta que este grupo de animais é mais exigente nutricionalmente do que o 

grupo de animais adultos, seria de esperar que as deficiências dos adultos fossam ainda mais 

evidentes em fêmeas gestantes e lactantes. Contudo, essas deficiências foram mais notórias na 

metionina e cisteína/fenilalanina e tirosina e nos mineiras sódio e cloro. Uma possível razão 

pela qual os valores de fêmeas lactantes tenham mais lacunas é o facto de serem alimentadas 

apenas com coelho inteiro, não tendo a carcaça de coelho e frango para poderem suprimir 
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algumas deficiências. De resto, todos os valores abaixo do adequado são idênticos ao animais 

adultos. Ainda assim, no cálculo de fêmeas lactentes pelo peso vivo metabólico, essas 

deficiências não são visíveis, pelo que será a melhor forma de expressão para as necessidades 

nutricionais de fêmeas gestantes e lactantes. 

 

Jovens em Crescimento 

Em relação a este grupo de animais apenas temos dados de dois meses, após a separação 

da progenitora, no nono e décimo mês de vida dos jovens. Os défices dos nutrientes são 

idênticos visto que também se alimentam exclusivamente de coelho inteiro, apenas a arginina 

está 7% acima do valor máximo recomendado quando expresso por kg de MS. 
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5. Estudo 2–Efeito do tipo de coelho (carcaça vs. inteiro) na digestibilidade aparente do lince 

ibérico 

5.1. Trabalho Experimental 

5.1.1. Objetivo 

Constitui objetivo deste estudo, a análise do efeito da dieta na digestibilidade aparente 

do lince ibérico em animais adultos em manutenção (machos e fêmeas), mantidos em cativeiro 

no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico. 

 

5.1.2. Animais 

Durante o mês de abril de 2017 foram recolhidas fezes e refugo (da alimentação) de oito 

animais adultos, não gestantes, nem lactantes (quatro machos e quatro fêmeas). Os animais 

foram divididos ,de forma aleatória, em dois grupos cada um com dois machos e duas fêmeas,. 

Os grupos diferem na alimentação oferecida. Cada animal permaneceu alojado, de forma 

individual, no seu cercado, a única alteração ao maneio habitual, foi o facto de ter sido oferecido 

o mesmo tipo de alimento durante oito dias seguidos (de sexta feira a domingo da semana 

seguinte, com jejum aos domingos). Os animais utilizados neste estudo estão agrupados no 

quadro 19. A caracterização de cada indivíduo encontra-se nos anexos. 

 

Quadro 19-Animais do estudo 2.  

Grupo 1 Sexo-Idade-Peso Grupo 2 Sexo-Idade-Peso 

Enebro ♂-10anos-14kg Drago ♂-11anos-17kg 

Kaida ♀-5anos-8kg Fruta ♀-9anos-12kg 

Fado ♂-9anos-16kg Fresco ♂-9anos-15kg 

Juncia ♀-SD-10kg Artemisa ♀-14anos-10kg 

 

5.1.3. Desenho experimental 

Os alimentos em estudo são o coelho doméstico (Oryctolagus cuniculus) vivo e de talho 

(carcaça) e o calendário da alimentação encontra-se no quadro 20. Os coelhos vivos chegam 

todas as segundas feiras de uma exploração de coelho (espécie e subespécie do coelho 

oferecido). A chegada do lote semanal de coelho, coincide com o dia seguinte ao vazio sanitário 

no edifício das presas vivas, local onde ficam alojados até serem oferecidos aos linces. O dia 

de vazio sanitário corresponde ao domingo, que corresponde ao dia de jejum dos linces. As 

carcaças de coelho chegam todas as quintas feiras da exploração Pentacoelho, S.A e são 
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armazenadas em arcas frigoríficas e congeladas se não forem oferecidas nos dias mais próximos 

(para existir stock de emergência caso seja necessário). 

O desenho experimental foi elaborado tendo em vista todas as capacidades e limitações 

do centro, de modo a perturbar ao mínimo a rotina diária do centro, dos seus trabalhadores e 

dos próprios animais. O protocolo foi executado somente pelos tratadores sendo informados 

segundo o desenho experimental presente no quadro 21. 

O primeiro período de estudo iniciou a 31 de março e terminou a 9 de abril de 2017. O 

segundo período teve início a 21 de abril, terminando a 30 de abril de 2017. Em cada um dos 

períodos, o estudo começou a uma sexta feira e terminou no domingo da semana seguinte, com 

o jejum dos animais. Em todos os dias de ambos os períodos, com exceção do dia de jejum 

(domingo), os animais receberam o mesmo tipo de alimento. De sexta feira a quarta feira da 

semana seguinte, os animais foram alimentados com o mesmo alimento para que a taxa de 

passagem do alimento fosse suficiente para que o trato gastrointestinal fique “limpo” dos outros 

alimentos oferecidos pelo centro. É necessário a realização deste período de habituação para 

que não exista resíduos de outros alimentos nas recolhas, o que poderia comprometer os 

resultados. Desta forma, existe a certeza de que as fezes recolhidas são apenas referente ao tipo 

de alimento oferecido e não de alimentos oferecidos fora do período de estudo. Depois dos dias 

de habituação, de quarta feira a sábado, os animais continuam a ingerir o mesmo tipo de 

alimento, sendo que cada grupo come alimentos diferentes (Quadro 6), ou seja, no período um, 

o grupo um é alimentado com coelho inteiro e o grupo dois é alimentado com caraça de coelho. 

No período dois, os alimentos são trocados. Ainda na quarta feira e para se ter a certeza de que 

as fezes recolhidas são referentes à refeição do dia anterior, limparam-se totalmente os 

cercados, tanto em fezes como em restos de alimento. De quinta feira a domingo, recolheu-se 

a totalidade das fezes e do refugo em cada dia, como se vê no desenho experimental (Quadro 

7), ou seja, a recolha de quinta feira é referente à alimentação de quarta feira, tal como a recolha 

de domingo (dia de jejum) é referente à alimentação de sábado. 
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Quadro 20-Desenho experimental. 

 
Grupo 1 Grupo 2 

2 Machos 2 Fêmeas 2 Machos 2 Fêmeas 

Período 1 Coelho Vivo Coelho Vivo Carcaça Coelho Carcaça Coelho 

15 dias Repouso com maneio habitual e sem recolhas 

Período 2 Carcaça Coelho Carcaça Coelho Coelho Vivo Coelho Vivo 

 

 

Quadro 21-Desenho experimental para recolha das amostras e limpeza dos cercados (Abril 2017). 

 

Período 1 

Período 2 

Sexta Feira 

31/mar 

21/abr 

… 

Quarta Feira 

05/abr 

26/abr 

Quinta Feira 

06/abr 

27/abr 

Sexta Feira 

07/abr 

28/abr 

Sábado 

08/abr 

29/abr 

Domingo 

09/abr 

30/abr 

 Inicio estudo  Limpeza Cercados Recolha Refugo Recolha Refugo Recolha Refugo Recolha Refugo 

   Congelar AL1 Recolha Fezes Recolha Fezes Recolha Fezes Recolha Fezes 

   Congelar AL2  Congelar AL1  Final do Estudo 

     Congelar AL2   

Alimento 1 (AL1) -Coelho vivo inteiro;  

Alimento 2 (AL2) -Carcaça coelho. 



 

66 

 

5.1.4. Recolha de amostras 

A recolha das amostras é um processo muito simples, nos dias delineados, ou seja, nas 

quintas feiras, sextas feiras, sábados e domingos dos dois períodos de estudo recolhem-se tanto 

a totalidade das fezes como a totalidade do refugo (Quadro 21). Em cada um dos cercados do 

estudo, o tratador, o único pessoal autorizado a entrar nos cercados, recolhe as amostras para 

sacos de plástico que foram previamente identificados com o nome do animal, data e hora da 

recolha e o tipo de amostra, como indica a figura 12. O papel de identificação dos sacos foi 

plastificado de modo a poder ir dentro do saco para evitar haver trocas de amostras. As 

amostras, depois de recolhidas e identificadas, foram colocadas num congelador para melhor 

preservação. 

Durante cada um dos períodos do estudo, na quarta feira e na sexta feira, retiraram-se 

amostras do alimento, tanto coelho inteiro como da carcaça de coelho, congelando-os para 

posterior análise química (Quadro 21). Os coelhos vivos foram dessensibilizados com o 

dispositivo BTG 9023400. 

No fim de cada período de estudo, foram congelados dois coelhos inteiros e duas carcaças 

de coelho. No final dos dois períodos de estudo contabilizaram-se 64 amostras de fezes, 38 

amostras de refugo, quatro coelhos inteiros e quatro carcaças de coelho. Depois de todas as 

amostras serem recolhidas e congeladas, o transporte para Vila Real foi feito com o auxílio de 

arcas térmicas com acumuladores de frio. Chegadas à Universidade foram de imediato 

colocadas numa arca congeladora a -80ºC. 

 

 

 

Figura 12-Exemplo da identificação das amostras (fonte própria). 
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5.1.5. Análises Químicas 

Todas as análises químicas às amostras foram realizadas no Laboratório de Nutrição 

Animal do Departamento de Engenharia Zootécnica, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. 

Procedeu-se à descongelação das amostras num frigorifico a 4ºC durante 48 horas. 

Depois das fezes estarem completamente descongeladas, foram individualmente pesadas e 

retirada toda a contaminação com matéria vegetal visível, pedras e insetos. Inicialmente, as 

amostras de coelho inteiro (animal inteiro com conteúdos gástricos, órgãos e pelo), carcaça de 

coelho e refugo tiveram de sofrer uma primeira moenda numa picadora industrial com o 

objetivo de homogeneizar a amostra, de modo a facilitar as etapas seguintes. Após todas as 

amostras estarem pesadas e limpas, deu-se início às análises químicas. 

Para determinar o teor em matéria seca (MS), as amostras foram secas numa estufa até 

atingirem um peso constante com renovação de ar forçada a 60 ° C e moídas sobre um crivo de 

1 mm (Tecator Cyclotec 1093 Sample Mill, FOSS, Hillerød, Dinamarca). As fibras de 

detergente neutro (NDF), as fibras de detergente ácido (ADF) e a lenhina de detergente ácido 

(ADL) foram determinadas por metodologias de detergente sem o uso de sulfito de sódio 13, 

(Robertson & Van Soest, 1981; Van Soest, Robertson, & Lewis, 1991) A concentração de 

hemicelulose foi calculada a partir da diferença entre o NDF e o ADF, a de celulose através da 

diferença entre o ADF e o ADL. As amostras secas foram analisadas para cinzas (no 942.05) e 

o N total pelo protocolo de Kjeldahl (no 954.01) de acordo com os métodos AOAC (AOAC, 

1990). O teor de proteína bruta (PB) foi calculado com o auxílio da equação N × 6,25. A gordura 

bruta foi calculada através da extração de éter (AOAC, 1990). 

Visto que cada animal é alimentado com a mesma dieta à oito dias no total, tomou-se a 

decisão de juntar as fezes dos segundos, terceiros e quartos dias (sexta feira, sábado e domingo, 

respetivamente) numa só amostra (amostra composta), deixando a amostra do primeiro dia de 

recolha separada. Esta decisão prendeu-se com facto de as amostras de fezes do primeiro dia de 

recolha puderem ter resultados distintos das demais, facto que não se verificou, ou seja, as fezes 

podiam ter sido todas juntas (por animais e por período) numa amostra composta. Sobre este 

facto há ainda a informação por parte do NRC (2006) que a taxa de passagem em gatos demora 

cerca de 15 horas, muito inferior aos quatro dias de período de habituação. Deste modo, foi 

obtido por animal e por período uma amostra do primeiro dia de recolha (quinta feira) e uma 

amostra composta dos restantes dias (sexta feira a domingo). Assim, de um total de 64 amostras 

de fezes, obtiveram-se 32 (8animais*2amostras*2semanas). 
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5.1.6. Análise Estatística 

As análises estatísticas foram efetuadas com recurso ao programa estatístico JMP 7.0 

(2007). Os efeitos da dieta (D), do sexo (S) e a sua interação (D×S) nas variáveis estudadas 

foram avaliadas através da análise de variância (ANOVA). A comparação de médias foi 

efetuada utilizando o teste de Tukey para um nível de significância de 5%. 

 

5.2. Resultados 

5.2.1. Composição química da dieta oferecida 

Para a análise química da composição dos alimentos, foi apenas possível contar com 

três amostras de carcaça de coelho, pois durante o processo de moagem, a quarta amostra ficou 

contaminada (óleo da máquina), revelando valores completamente díspares em relação às 

restantes amostras, portanto, foram utilizadas três amostras de carcaça de coelho e quatro de 

coelho inteiro. Na análise estatística feita à composição química dos dois tipos de alimentos 

oferecidos, apenas na gordura bruta não houve diferença significativa entre os alimentos 

(p=0,24) (Quadro 22). Os nutrientes estão expressos na MS. Como esperado, o coelho inteiro 

apresenta valores de fibras mais elevados em relação à carcaça. 

 

Quadro 22-Composição química da dieta oferecida g/100g MS (n=7). 

 CC CI EPM Efeito 

MS 29,2 24,5 0,41 0,001 

MO 87,3 88,4 0,29 0,03 

PB 68,2 60,4 2,25 0,04 

GB 17,2 14,3 1,67 0,24 

NDF 10,5 16,7 0,79 0,001 

ADF 0,6 8,2 0,17 0,001 

ADL 0,9 5,8 0,08 0,001 

Carcaça Coelho (CC); Coelho Inteiro (CI); Erro Padrão Médio (EPM), Matéria Seca (MS); Matéria 

Orgânica (MO); Proteína Bruta (PB); Gordura Bruta (GB); Fibras Detergente Neutro (NDF); Fibras 

Detergente Ácido (ADF); Lenhina Detergente Ácido (ADL) 

5.2.2. Ingestão (oferta, refugo e ingestão de alimento) 

O quadro 23 apresenta a ingestão média de alimento fresco e matéria seca. A quantidade 

de matéria seca ingerida foi estatisticamente diferente entre dietas e sexos e observou-se 

também efeito da interação entre ambos (p<0,001, p<0,001 e p=0,03, respetivamente). Efeitos 
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previsíveis tendo em conta que a matéria seca oferecida difere significativamente entre dietas, 

sexos e interação dieta × sexo. A matéria seca refugada é, igualmente, diferente entre dietas e 

sexos, contudo não existe diferença na interação (p<0,001, p=0,03 e p=0,09, respetivamente). 

Em relação à ingestão, tanto de alimento fresco como de matéria seca, houve diferenças 

entre sexos (p=0,001), onde os machos ingeriram maior quantidade, quer de carcaça quer de 

coelho inteiro (Quadro 23). Tendo em conta a dieta, a carcaça de coelho foi ingerida em mais 

quantidade tanto em alimento fresco como em matéria seca, porém, no alimento fresco 

oferecido não se observaram diferenças significativas entre dietas (p=0,62) mas o mesmo não 

acontece com a matéria seca oferecida (p=0,001), o que seria de esperar ao observar o quadro 

22, onde existe uma diferença significativa entre o teor em MS nas dietas. A quantidade de 

refugos em matéria seca é maior quando o alimento é coelho inteiro (p=0,001, Gráfico 2) e as 

fêmeas apresentam valores superiores (p=0,02, Quadro 23). 

 

 Quadro 23-Quadro resumo sobre a influência do sexo e da dieta no alimento oferecido, no refugo e na ingestão média de 

alimento em fresco e na MS e sobre a excreção de fezes (% da MS Ingerida) e a interação entre a dieta e o sexo 

(n=8), tendo em conta a MS oferecida e a MS refugada. 

Sexo  Fêmea  Macho 
EPM 

Efeito 

Dieta  CC CI  CC CI Dieta (D) Sexo (S) D×S 

Alimento Fresco (g)   

Ali fresco Oferecido  846,5 896,3  962,0 932,5 20,76 0,62 0,001 0,06 

Refugo fresco  14,3 82,7  0,0 57,0 8,56 0,001 0,02 0,51 

Ingestão Ali Fresco  832,2 813,5  962,0 875,5 21,75 0,02 0,001 0,12 

Alimento MS (g)   

MS Oferecida   248,7b 219,2c  282,9a 228,1c 5,30 0,001 0,001 0,02 

MS Refugada   5,0 22,2  0 16,5 2,51 0,001 0,03 0,9 

MS Ingerida  243,6b 196,9c  282,2a 212,3c 5,61 0,001 0,001 0,03 

Carcaça Coelho (CC); Coelho Inteiro (CI); Erro Padrão Médio (EPM) 

a,b,c Médias com letras diferentes, são diferentes (P<0,05) 
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A ingestão total de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta e gordura bruta foram 

significativamente diferentes ((p=0,001) entre dietas e sexos, independentemente da forma de 

expressão (Quadro 24)). Em relação à ingestão de MS, as fêmeas apresentam os maiores valores 

em relação aos machos quando a ingestão é calculada através da unidade de peso corporal (kg, 

kg0,67, ou 0,75, p=0,001) e segundo a dieta, a carcaça de coelho oferece a maior ingestão de 

quantidade de MS (p=0,001). O mesmo acontece na ingestão de MO, PB, GB, onde as fêmeas 

apresentam valores maiores tal como a carcaça de coelho em comparação com o coelho inteiro. 

A interação entre a dieta e o sexo apenas exerceu um efeito significativo (p<0,05) sobre estas 

variáveis quando a ingestão foi expressa em termos absolutos por dia, com exceção para a GB 

(p=0,09). 

 

Quadro 24-Ingestão dos macronutrientes por gramas de matéria seca, gramas por quilograma de peso vivo, gramas 

por quilograma de peso vivo metabólico para gatos adultos (0,67) e gramas por quilograma de peso vivo 

metabólico de animais de produção (0,75). 

Sexo  Fêmea  Macho 
EPM 

Efeito 

Dieta  CC CI  CC CI Dieta (D) Sexo (S) D×S 

Ingestão MS  

g  243,6b 197c  282,9a 211,6c 5,61 0,001 0,001 0,03 

g/kg PV  24,1 19,7  18,1 13,6 0,79 0,001 0,001 0,98 

g/kg PV0,67  51,6 42,0  44,8 33,7 1,38 0,001 0,001 0,58 

g/kg PV0,75  42,9 34,9  35,9 27,0 1,20 0,001 0,001 0,70 

Ingestão MO  

g  211,3b 174,0c  245,3a 186,7c 4,91 0,001 0,001 0,04 

2,5

19,4

Carcaça Coelho Inteiro

Gráfico 2-Refugo médio, em g de MS, por tipo de dieta 

(p=0,001). 
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Sexo  Fêmea  Macho 
EPM 

Efeito 

Dieta  CC CI  CC CI Dieta (D) Sexo (S) D×S 

g/kg PV  20,9 17,4  15,7 12,0 0,68 0,001 0,001 0,93 

g/kg PV0,67  44,8 37,0  38,9 29,7 1,20 0,001 0,001 0,56 

g/kg PV0,75  37,2 30,8  31,2 23,8 1,04 0,001 0,001 0,66 

Ingestão PB  

g  165,1b 125,0c  190,8a 133,1c 3,50 0,001 0,001 0,02 

g/kg PV  16,3 12,5  12,2 8,6 0,46 0,001 0,001 0,85 

g/kg PV0,67  34,9 26,6  30,2 21,2 0,79 0,001 0,001 0,63 

g/kg PV0,75  29,0 22,2  24,2 17,0 0,70 0,001 0,001 0,78 

Ingestão GB  

g  45,3 30,2  52,8 31,8 1,77 0,001 0,01 0,09 

g/kg PV  4,5 3,0  3,4 2,0 0,20 0,001 0,001 0,71 

g/kg PV0,67  9,67 6,5  8,4 5,1 0,40 0,001 0,001 0,87 

g/kg PV0,75  8,1 5,4  6,7 4,06 0,34 0,001 0,001 0,99 

Ingestão NDF  

g  26,3 27,4  30,7 30,2 1,40 0,82 0,01 0,56 

g/kg PV  2,6 2,8  2,0 2,0 0,17 0,68 0,001 0,61 

g/kg PV0,67  5,6 5,9  4,9 4,8 0,32 0,71 0,01 0,59 

g/kg PV0,75  4,7 5,0  3,9 3,9 0,27 0,70 0,01 0,60 

Ingestão ADF  

g  1,3 11,9  1,6 13,5 0,67 0,001 0,14 0,29 

g/kg PV  0,1c 1,2a  0,1c 0,88b 0,07 0,02 0,01 0,04 

g/kg PV0,67  0,3 2,5  0,2 2,2 0,14 0,001 0,18 0,23 

g/kg PV0,75  0,2 2,1  0,2 1,7 0,12 0,001 0,11 0,15 

Ingestão ADL  

g  1,9b 10,4a  2,4b 5,5b 1,24 0,001 0,08 0,03 

g/kg PV  0,2b 1,0a  0,2b 0,3b 0,09 0,001 0,001 0,003 

g/kg PV0,67  0,4b 2,2a  0,4b 0,9b 0,20 0,001 0,001 0,001 

g/kg PV0,75  0,3b 1,9a  0,3b 0,7b 0,17 0,001 0,001 0,001 

Carcaça Coelho (CC); Coelho Inteiro (CI); Erro Padrão Médio (EPM), Matéria Seca (MS); Matéria Orgânica (MO); Proteína Bruta (PB); Gordura 

Bruta (GB); Fibras Detergente Neutro (NDF); Fibras Detergente Ácido (ADF); Lenhina Detergente Ácido (ADL) 

a,b,c Médias com letras diferentes, são diferentes (P<0,05) 

 

A ingestão de NDF foi significativamente superior nos machos (p=0,01) quando 

expressa em g por dia, contudo, quando expressa por unidade de peso corporal (kg, kg0,67, ou 

0,75) a ingestão deste componente da dieta foi superior nas fêmeas (p=0,01). A ingestão de ADF 

apresenta diferenças significativas superiores para o coelho inteiro (p=0,001) para todas as 

formas de expressão e foram as fêmeas que apresentaram uma maior ingestão de ADF quando 
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o cálculo é realizado por unidade de peso corporal (p=0,01). Ainda na fração ADF aquando da 

interação dieta × sexo, existe uma diferença significativa onde a ingestão é calculada pelo peso 

corporal. Por fim, o ADL apresenta diferenças significativas em todas as frações e efeitos, 

contudo, existe uma exceção para a ingestão de ADL em termos absolutos por dia, em que não 

existem diferenças entre sexos (p=0,008) (Quadro 24). 

Apesar de termos colocados todos os valores na mesma escala, continuam a existir 

muitas diferenças entre sexos e entre a dieta oferecida. Com isto, podemos assumir que os 

animais têm comportamentos diferentes quando recebem a carcaça ou quando recebem o coelho 

inteiro e essa diferença varia entre sexos. 

 

5.2.3. Padrão de excreção fecal 

O gráfico 3 permite analisar a excreção de fezes (em percentagem da matéria seca 

ingerida) por dia de recolha. Os resultados obtidos mostram que não existem diferenças na 

excreção de fezes ao longo dos dias de recolha (p=0,21). Os resultados indicam que a 

percentagem de fezes excretadas no primeiro dia não diferiu de forma significativa da 

percentagem excretada em cada um dos três dias seguintes. 

 

Tal como seria de esperar, o gráfico 4 mostra que os animais excretaram maior quantidade 

de fezes quando alimentados com o coelho inteiro, contudo, não existem diferenças quando 

comparamos os dias (p=0,07), nem quando analisamos a interação entre os dias e a dieta 

(p=0,16) embora hajam diferenças significativas quando comparamos a percentagem de fezes 

segundo a dieta (p=0,001). 

18,7 19,3

15,9 14,9

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4

% fezes excretadas

Gráfico 3-Fezes excretadas (percentagem de matéria seca ingerida) por 

dia de recolha (n=8) (p=0,21). 
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O gráfico 5 mostra na percentagem de fezes excretadas que não existem diferenças na 

interação entre o sexo e o dia (p=0,71), ao longo dos quatro dias de recolha (p(dia)=0,21) nem 

no sexo (p=0,11), apesar dos machos serem maiores, mais pesados e existirem diferenças na 

ingestão média (Quadro 23). 

 

 

No quadro 25 podemos observar que, como já foi referido em cima, a dieta apresenta 

diferenças significativas na excreção média de fezes em % da MS ingerida (p=0,001), sendo 

que o coelho inteiro e os machos obtiveram os valores mais elevados. O sexo tal como a 

interação entre a dieta × sexo não apresentam diferenças (p=0,06, p=0,92, respetivamente). 

15,1
12,9 13,9

11,3

22,2

25,8

18 18,5

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4

Carcaça Coelho Inteiro

Gráfico 4-Percentagem de fezes de acordo com a dieta ingerida em cada um dos quatro 

dias de recolha (n=4 por dieta e por dia) (p(dia×dieta)=0,16; p(dia)=0,07; 

p(dieta)=0,001). 

15,8

18,9

15,3
13,3

21,6
19,8

16,5 16,5

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4

Fêmeas Machos

Gráfico 5-Percentagem de fezes de acordo com o sexo em cada um dos quatro dias de recolha 

(n=8) (p(sexo×dia)=0,71; p(sexo)=0,11; p(dia)=0,21)). 
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Quadro 25-Influencia do sexo e da dieta na excreção média de fezes em % da MS ingerida. 

Sexo  Fêmea  Macho 
EPM 

Efeito 

Dieta  CC CI  CC CI Dieta (D) Sexo (S) D×S 

EMF  11,8 19,8  14,9 22,4 1,42 0,001 0,06 0,92 

Carcaça Coelho (CC); Coelho Inteiro (CI); Erro Padrão Médio (EPM); Excreção média de fezes em % da MS ingerida (EMF) 

a,b,c Médias com letras diferentes, são diferentes (P<0,05) 

 

5.2.4. Digestibilidade 

O Quadro 26 mostra a ingestão média de matéria seca e a digestibilidade média da 

matéria seca por dia de recolha. É importante referir que não existem diferenças ao longo dos 

dias quer na ingestão quer na digestibilidade da matéria seca. 

Quadro 26-Influência do dia na ingestão média de MS e a digestibilidade média da MS (%) (n=8). 

 
 Dia  Dia  Dia  Dia 

EPM Efeito 
 1  2  3  4 

Ingestão média de MS (gramas)  224,2  228,2  242,5  240,8 9,89 0,48 

Digestibilidade média da MS (%)  81,3  80,7  84,1  85,1 1,71 0,21 

Erro Padrão Médio (EPM) 

 

No Quadro 27 é apresentada a digestibilidade das várias frações do alimento, tanto por 

dieta oferecida bem como por sexo e a interação de ambos. As fêmeas apresentam 

digestibilidades maiores para os dois tipos de dieta quando comparadas com os machos, 

contudo não foram observadas diferenças, somente na digestibilidade de NDF (p=0,002). A 

análise dos resultados obtidos em relação à dieta permite afirmar que a carcaça de coelho obteve 

valores de digestibilidade superiores ao coelho inteiro, e que existem diferenças significativas 

em todas as frações, à exceção do ADF. Na digestibilidade da gordura bruta, observou-se uma 

interação significativa dieta × sexo (p=0,05, Quadro 23). 
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Quadro 27-Digestibilidade das frações alimentares de acordo com o grupo de animal e tipo de dieta. Influência da 

dieta, do sexo e da interação de ambos na digestibilidade das frações alimentares(n=8). 

Sexo  Fêmea  Macho 
EPM 

Efeito 

Dieta  CC CI  CC CI Dieta (D) Sexo (S) D×S 

Digestibilidade (%)  

MS  87,5 79,4  85,3 77,4 1,45 0,001 0,16 0,92 

MO  95,2 87,9  95,0 86,5 0,80 0,001 0,27 0,46 

PB  96,4 87,3  96,0 85,6 0,84 0,001 0,55 0,84 

GB  99,8a 98,3b  99,9a 97,8b 0,14 0,001 0,12 0,05 

NDF  79,4 56,0  70,8 44,6 4,20 0,001 0,02 0,73 

Carcaça Coelho (CC); Coelho Inteiro (CI); Erro Padrão Médio (EPM) 

a,b,c Médias com letras diferentes, são diferentes (P<0,05) 

 

5.3. Discussão 

Composição química da dieta oferecida 

Como referido no capitulo 5.2.1. existem diferenças significativas em todas as variáveis 

analisadas com a exceção da gordura bruta (Quadro 22). A carcaça de coelho oferece maior 

quantidade de proteína e gordura do que o coelho inteiro. Ao utilizar os “fatores de Atwater” 

(4 kcal/g de proteina, 4 kcal/g de para hidratos de carbono e 9 kcal/g de gordura) proposto por 

Clauss et al. (2010) estima-se que os linces obtenham cerca de 428 kcal de EM/100g/MS a 

partir da carcaça de coelho e apenas 369 kcal de EM/100g/MS com o coelho inteiro. Esta 

diferença resulta no facto de, como foi abordado anteriormente, a carcaça de coelho ter obtido 

mais proteína e gordura o que leva a uma maior ingestão de energia.. A carcaça inteira ou 

mesmo por partes, é mais energética do que o próprio coelho inteiro. Quanto mais peso tem um 

coelho, mais diluído fica a percentagem dos nutrientes no total do animal. 

Apesar de a carcaça ser mais energética por grama consumida e de mais fácil ingestão, 

no sentido em que a carcaça não engloba pelo e vísceras e o lince não tem de se esforçar para 

ingerir a presa, o coelho inteiro tem propriedades não nutritivas essências para animais 

selvagens. A consistência, a textura, o sabor e a temperatura dos alimentos podem desempenhar 

um papel importante na manutenção do bem-estar (Plantinga, Bosch, & Hendriks, 2011). Bond 

e Lindburg (1990), investigaram para chitas em cativeiro, o efeito da alimentação de carcaças 

inteiras em comparação com uma dieta comercial, e concluiu que, uma alimentação mais 

semelhante ao estado selvagem tem benefícios físicos, em que reduz comportamentos 

estereotipados (Bashaw et al., 2003; McPhee, 2002; Shepherdson et al., 1993), fisiológicos, 

onde todo o seu aparelho dentário e olfativo é usado (Ewer, 1973; Fagan, 2004; Hediger, 1966) 
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e nutricionais, como o aumento da digestibilidade (Kerr et al., 2012). A consistência e a textura 

do alimento mostraram ser fundamentais para a manutenção do equilíbrio da população 

microbiana presente no trato gastrointestinal em diferentes espécies (Huang et al., 2006; 

Mikkelsen et al., 2004). Além disto, o consumo de presas inteiras (incluindo carcaça) 

providencia uma alta ingestão de componentes fermentáveis como as cartilagens, colagénio e 

glicosaminoglicanos, o que aumentam a saúde intestinal, estimulam o crescimento de 

populações de microrganismos e otimiza a o sistema imunitário em comparação com alimentos 

que têm grandes percentagens de matéria vegetal e tratados com calor, como é o caso das dietas 

comerciais (Plantinga et al., 2011). 

 

Ingestão (oferta, refugo e ingestão de alimento) 

A oferta de alimento, tanto em fresco como em MS, mostrou-se significativamente 

diferente entre sexos (p=0.001, Tabela 23), contudo, a dieta apenas difere quando a oferta de 

alimento é feita via MS (p=0.001, Tabela 23). O refugo, é estatisticamente diferente em ambos 

os efeitos para o refugo em fresco e em MS, ou seja, tanto a dieta como o sexo interferem na 

quantidade refugada. Por fim, a ingestão, calculada como sendo a diferença entre o oferecido e 

o refugado, apresenta diferenças significativas para a ingestão de alimento em fresco e em MS, 

tanto para a dieta como para o sexo (Tabela 23). Os machos obtiveram os maiores valores no 

que diz respeito à oferta de alimento, em fresco e em MS, e os maiores valores na ingestão, e, 

fresco e na MS. As fêmeas mostraram ser o sexo que “produz” mais refugo, tanto em fresco 

como em MS. Ambos os sexos refugam mais coelho inteiro do que carcaça de coelho (Gráfico 

2). Tendo os machos recebido mais alimento e as fêmeas, ainda assim, o sexo que menos ingere 

em quantidade absoluta, isto é demonstrativo das altas necessidade dos machos em comparação 

com fêmeas. 

No quadro 24, a ingestão de cada uma das frações da dieta foi expressa de quatro formas 

distintas (total por dia, por kg PV, por kg PV0,67 e por kg PV0,75) de modo a reduzir os valores 

absolutos a uma base comparável entre animais de portes distintos (peso macho c.a. 16 kg e da 

fêmea c.a. 10 kg). A ingestão total de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta e gordura 

bruta foram significativamente diferentes para ambos os efeitos (dieta e sexo). As fêmeas 

obtiveram os maiores quando a ingestão de MS, MO, PB e GB é calculada pela unidade de peso 

corporal (kg, kg0,67, ou 0,75, p=0,001). Nestas frações, a carcaça de coelho apresenta dados mais 

elevados do que o coelho inteiro. Quando as frações são partes fibrosas, e em particular no 

NDF, o resultado foi idêntico ao apresentado nas anteriores frações, tendo as fêmeas maiores 



 

77 

 

valores por unidade de peso corporal. O ADF mostrou maiores valores no coelho inteiro invés 

da carcaça de coelho e o mesmo acontece para o ADL, onde existem diferenças significativas 

entre dietas para ambas as frações. 

 

Padrão de excreção fecal 

O gráfico 3 permite extrair que a % de fezes excretadas (em % de MS ingerida) não 

difere de forma significativa entre os quatro dias de recolha (p=0,21). Já no gráfico 4, aquando 

da comparação entre % de fezes excretadas segundo o tipo de dieta e os quatro dias de estudo, 

observa-se que apenas existe diferença significativas sobre o tipo de dieta ingerida (p=0,001), 

com o coelho inteiro a obter os maiores valores. Em relação ao sexo, o gráfico 5 apresenta os 

dados no sentido em que não existem diferenças entre sexos sobre a % de fezes excretadas nos 

quatros dias de estudo (p=0,11). A tabela 25 mostra ainda que a carcaça de coelho difere 

estatisticamente do coelho inteiro quando a % de fezes excretadas é calculada em % de MS 

ingerida (p=0,001), onde mais um vez o coelho inteiro tem os dados mais elevados, não 

existindo diferenças para o sexo e interação dos efeitos. 

Visto que as diferenças obtidas são referentes apenas às dietas, conclui-se que os dados 

entre sexos e dias de estudo são idênticos e com isto o primeiro dia de recolha não influenciou 

as restantes recolhas pelo que o tempo de passagem dos alimentos no lince foi inferior aos 

quatro dias de habituação.  

 

Digestibilidade 

Tendo a dieta influência sobre a percentagem de fezes excretadas em relação à MS 

ingerida e sendo que os animais alimentados com coelho inteiro têm valores mais elevados no 

que toca à excreção de fezes, uma explicação plausível passa pela maior ingestão de alimento 

não digerível por parte dos linces. Outra possível explicação poderia ser a maior quantidade de 

alimento ingerido, mas segundo o quadro 23, ocorre o oposto, os linces ingerem mais 

quantidade de carcaça do que coelho inteiro, em MS, o que aumenta assim a percentagem de 

partes digestíveis pelos linces e diminui as fezes excretadas. A digestibilidade calculada 

mostrou-se diferente para a dieta oferecida, é a confirmação de que a dieta oferecida é diferente, 

mas a digestibilidade das frações alimentares é idêntica para machos e fêmeas, menos na 

gordura (Tabela 27). Era de esperar que a digestibilidade da gordura bruta fosse mais elevada 

do que a proteína bruta, tal como Powers et al. (1989) no seu estudo de digestibilidade com 

lince pardo, calculou 82% de digestibilidade aparente da proteína bruta e 92,3% para a gordura 



 

78 

 

bruta. Em estudos mais recentes, Bennett et al. (2010) avaliou seis dietas em seis jaguatirica 

(Leopardus pardalis) e obteve valores de digestibilidade aparente semelhantes, com a 

digestibilidades da proteína bruta a situar-se entre 85 a 91% e da gordura bruta entre 96 a 99%. 

Em 2012, Kerr et al. estudou a digestibilidade de macronutrientes em nove gatas adultas, onde 

o valor da digestibilidade da MS é 86,7%, da MO é 90,5% da PB é 93,3% e da GB é 95,5%. Os 

intervalos calculados tendo em conta os alimentos oferecidos aos animais do CNRLI variam de 

77,4 a 87,5% de digestibilidade da MS, de 86,5 a 95,2 para a MO, de 85,6 a 96,4% de 

digestibilidade da proteína bruta e 97,8 a 99,9% para a gordura bruta (Quadro 27). No estudo 

de Kerr et al. ( 2012) a digestibilidade dos macronutrientes foi influenciada pela deita, o que é 

confirmado pelos dados do presente estudo (Quadro 27). Olhando para os valores presentes na 

bibliografia e comparando com as digestibilidades calculadas, apesar de serem dados de outras 

espécies, contudo, felinos, é possível observar semelhanças. 

Todas as digestibilidades de todas as frações mostraram ter os maiores valores para a 

carcaça de coelho e apesar de só existir diferença estatística na digestibilidade do NDF para o 

sexo, as fêmeas apresentam as maiores digestibilidades. Bennett et al. (2010) refere que a 

eficiência da digestão da proteina bruta é relativamente baixa pois uma parte substancial da 

proteína em animais inteiros encontra-se sob a forma de pelo, o que pode confirmar as maiores 

digestibilidades da proteína na carcaça em comparação com o coelho inteiro. 
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6. Conclusão 

A caracterização nutricional da dieta do lince ibérico é crucial para a continuação do 

sucesso do Programa de Conservação Ex-situ do Lince ibérico, pois quanto maior for o 

conhecimento sobre o felino mais ameaçado do mundo, mais forte será a possibilidade de 

recuperação da espécie. 

No estudo 1, sobre a caracterização alimentar e nutricional, foi possível observar que o 

lince ibérico adulto e fêmeas em reprodução têm, por kg de PV metabólico, necessidades 

energéticas superiores às do gato adulto doméstico comum no mesmo estado fisiológico. Os 

linces em crescimento têm, por kg de PV metabólico, necessidades energéticas superiores aos 

linces adultos. Em relação à caracterização nutricional, a forma de expressão kg PV0,67 mostrou 

ser a ideal na contabilização nutricional para cada estado fisiológico. O coelho inteiro é o 

alimento mais oferecido/ingerido (inverno, primavera e verão) pelos linces no CNRLI sendo 

que as fêmeas tendem a ingerir mais quantidade de coelho inteiro do que os machos. 

Analisando o estudo 2, sobre o efeito do tipo de coelho (carcaça vs. inteiro) na 

digestibilidade aparente, de notar que existem diferenças significativas entre as dietas 

oferecidas em todos os parâmetros analisados, exceto na gordura bruta. A carcaça de coelho 

oferece uma melhor digestibilidade, contudo, o coelho inteiro tem propriedade não nutritivas 

essências para carnívoros estritos. Conclui-se que os linces têm um melhor aproveitamento da 

carcaça de coelho do que do coelho inteiro.  
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8. Anexos 

 

Nome Drago 

Sexo Macho 

Data de nascimento 21 de março de 2007 

Origem Cativeiro – Centro de cria “El Acebuche” 

Progenitores Aura × Garfio 

Peso 18 kg 

Condição corporal 3 

Função renal Fase 2 de doença renal crónica. 

Historial 
A 30 de Maio de 2008 é transferido para o Centro de cria “La 

Olivilla”. Chega ao CNRLI em novembro de 2009 
 

Nome Enebro 

Sexo Macho 

Data de nascimento 22 de março de 2008 

Origem Cativeiro – Centro de cria “El Acebuche” 

Progenitores Saliega × Jub 

Peso 14 kg 

Condição corporal 3 

Função renal Fase 2 de doença renal crónica. 

Historial 
Transferido para o Centro de cria “La Olivilla” a 2 de outubro de 

2008. Chegada ao CNRLI a 4 de novembro de 2009. 

 

Nome Fado 

Sexo Macho 

Data de nascimento 3 de abril 2009 

Origem Cativeiro – Centro de cria “El Acebuche” 

Progenitores Aura × Arcex 

Peso 16 kg 

Condição corporal 3 

Função renal Fase 2 de doença renal crónica. 

Historial A 16 de Novembro de 2009 foi transferido para o CNRLI 

 

Nome Fresco 

Sexo Macho 

Data de nascimento 18 de março de 2009 

Origem Cativeiro – Centro de cria “El Acebuche” 

Progenitores Saliega × Almoradux 

Peso 15 kg 

Condição corporal 3 

Função renal Saudável 

Historial Chega ao CNRLI a 16 de novembro de 2009 

Particularidade Único exemplar com fenótipo de Doñana 
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Nome Kaída 

Sexo Fêmea 

Data de nascimento 29 de março de 2013 

Origem Cativeiro – Centro de cria “La Olivilla” 

Progenitores Ceniza × Fadango 

Peso 8 kg 

Condição corporal 3 

Função renal Saudável 

Historial Chega ao CNRLI a 23 de dezembro de 2015 

 

Nome Fruta 

Sexo Fêmea 

Data de nascimento 11 de abril de 2009 

Origem Cativeiro – Centro de cria “El Acebuche” 

Progenitores Aliaga × Cromo 

Peso 12 kg 

Condição corporal 3 

Função renal Saudável 

Historial Chega ao CNRLI a 9 de novembro de 2010 

 

Nome Artemisa 

Sexo Fêmea 

Data de nascimento 2004 

Origem Campo. Serra Morena-Andujar 

Progenitores Desconhecidos 

Peso 10 kg 

Condição corporal 3 

Função renal Saudável 

Historial 

Encontrada no parapeito de uma janela e transferida para o CREA de 

Los Villares (Córdoba). Ingressou no programa de reprodução em 

2005, tando sido transferida para o Zoo de Jerez e chega ao CNRLI a 

10 de dezembro de 2012 

 

Nome Juncia 

Sexo Fêmea 

Data de nascimento  

Origem Cativeiro 

Progenitores  

Peso 10 kg 

Condição corporal 2.5 

Função renal Saudável 

Historial  

 


