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Resumo 

A raposa-vermelha (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) é um mesocarnívoro nativo da 

Eurásia, que devido ao seu percurso evolutivo e história de vida, resultou num predador 

generalista quer em termos do uso do habitat quer em termos alimentares, o que lhe 

permitiu tornar-se no carnívoro selvagem com a distribuição geográfica mais ampla. 

Esta capacidade adaptativa torna-se particularmente relevante num habitat fragmentado 

e extremamente sazonal como o Mediterrânico, onde a disponibilidade de recursos varia 

ao longo do ano, podendo estar muito limitada ou indisponível em determinados 

períodos. A heterogeneidade espacial e sazonal, típica desta região do globo, traduz-se 

possivelmente numa maior pressão sobre os animais do que em outros habitats mais 

constantes, sendo que o carácter generalista de uma espécie pode traduzir-se numa 

grande vantagem para o seu sucesso. 

Até aos finais da década de 1970 o conhecimento acerca da dieta dos animais resultava 

de observações directas ou de análises estomacais ou fecais. Contudo no início da 

década de oitenta, surgiu outro tipo de técnicas analíticas, como a análise da 

composição isotópica, que permitiu um enorme avanço no estudo da dieta das espécies e 

das cadeias tróficas. Esta técnica baseia-se no estudo da composição isotópica, a qual 

tem como base as razões isotópicas entre o isótopo pesado e o leve de elementos 

químicos básicos. Neste estudo avaliou-se a composição isotópica do carbono (δ13
C) 

através do rácio 
13

C/
12

C e do azoto (δ15
N) usando o rácio 

15
N/

14
N. O estudo do 

fraccionamento isotópico de amostras de animais permite-nos compreender, com 

precisão e relativa facilidade, a dieta e a utilização dos recursos no habitat, 

ultrapassando muitas das desvantagens dos métodos tradicionais. 

O objectivo geral deste estudo foi avaliar a aplicabilidade e relevância da análise 

isotópica na compreensão da dieta raposa, ao nível da sua dinâmica temporal 

(sazonalidade: Inverno e Primavera) e espacial (fontes alimentares: montado e galeria 

ripícola), no contexto de uma região mediterrânica. Para tal foi analisada a composição 

isotópica do carbono (δ13
C), azoto (δ15

N), e ainda o rácio C:N, de amostras de dejectos 

de raposa e dos possíveis recursos alimentares, permitindo, através do uso de um 

modelo isotópico misto de partição (IsoSource), avaliar os padrões de consumo e 

importância dos recursos nos níveis referidos. Os dejectos permitiram ainda uma análise 

com base na técnica tradicional de identificação dos restos não digeridos. A área de 

estudo situa-se na Companhia das Lezírias (S.A.), um sistema agro-pecuário e florestal, 
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e a recolha de amostras decorreu ao longo de dois transectos onde foram recolhidos 

dejectos de raposa, pêlos de roedores capturados vivos por armadilhagem (Apodemus 

sylvaticus, Linnaeus, 1758), insectos da ordem Coleoptera capturados por meio de 

armadilhas de queda (pitfalls), e frutos de quatro espécies (amora, Rubus sp., L.; rosa, 

Rosa sp., L.; bolota de sobreiro, Quercus suber, L.; e azeitona, Olea europaea, L.) para 

as análises isotópicas.  

Os resultados mostraram que os coleópteros foram a principal presa consumida pela 

raposa em ambos os habitats e estações do ano, embora variando a importância relativa 

de consumo. Apodemus sylvaticus foi a segunda fonte de alimento mais importante 

durante a Primavera, quer no montado quer na galeria, apresentando contudo 

proporções reduzidas no Inverno, quando esta espécie se encontra em menor densidade. 

A flutuação na disponibilidade deste recurso é causada por factores dependentes da 

densidade ou factores abióticos, dependendo da estação. Como esperado o consumo de 

frutos demostrou uma forte sazonalidade, sendo que os que ocorrem no montado são 

apenas consumidos na Primavera, e em percentagens reduzidas, enquanto que os 

presentes na galeria são exclusivamente consumidos no (início do) Inverno, com 

percentagens muito significativas, superiores mesmo à de A. sylvaticus, demostrando 

assim a importância que a galeria ripícola tem como fonte sazonal de alimento quando 

inserida numa matriz de montado. A análise mostrou também no Inverno uma maior 

diversidade de recursos consumidos na galeria (insectos, frutos e roedores), enquanto no 

montado quase 99% da dieta foi constituída por insectos, praticamente a única fonte de 

proteína disponível em quantidade suficiente neste período. Na primavera a maior 

diversidade de alimentos é encontrada no montado; no entanto os frutos aqui 

consumidos são-no em percentagens mais reduzidas, contrastando com o que se passa 

com os frutos da galeria durante o Inverno. 

Observou-se uma correspondência entre os resultados da dieta com base nos restos 

alimentares encontrados nos dejectos de raposa e os do modelo criado pelo IsoSource 

em que o grupo alimentar mais consumido foram os coleópteros, seguidos de Apodemus 

sylvaticus, e por fim dos frutos. 

Este estudo permitiu corroborar a aplicabilidade e utilidade desta técnica no estudo da 

dieta e origem dos alimentos em espécies generalistas, como a raposa, que habita num 

contexto de heterogeneidade espacial e sazonal, como o Mediterrâneo, permitindo uma 

melhor compreensão da ecologia deste carnívoro e consequentemente das estratégias de 

conservação e gestão desta espécie, dos seus recursos alimentares e do habitat. A 
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inclusão de outras fontes de alimento permitirá reforçar a análise, melhorando o quão 

precisa e fiel é a representação da população de raposas. 

 

 

Palavras-chave: isótopos estáveis, recursos tróficos, montado de sobro, galeria 

ripícola. 

 

 

Abstract 

The red fox (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) is a mesocarnivore native to Eurasia which, 

due to its evolutionary history, resulted in a generalist predator, both in terms of habitat 

and food resources, which made it possible to have the widest geographic distribution of 

any other wild carnivore. This ability to easily adapt to new situations is particularly 

relevant in fragmented and extremely seasonal habitats such as those in the 

Mediterranean basin, where resources availability varies throughout the year and can be 

very limited or absent during some periods. The spatial and seasonal heterogeneity, 

typical on this region of the globe, possibly translates into more pressure over animals 

than in other more stable habitats, and being generalist was a great advantage for the 

success of this species. 

Until the late 1970s, the knowledge on animal diets was obtained through direct 

observations or methods such as stomach and faecal analysis. However since the 

beginning of the 1980s other analytical techniques emerged, one being the isotopic 

composition analysis, which allowed for a huge progress in the study of animal diets 

and trophic chains. This technique is based on the use of isotopic ratios between the 

heavy and the light isotope of a basic chemical element. In this study we concentrated in 

the isotopic composition of carbon (δ13
C), through the 

13
C/

12
C ratio, and of nitrogen 

(δ15
N) using the 

15
N/

14
N ratio. The study of isotopic fractionation of animal samples 

allows us to understand, with precision and relative easiness, the use of trophic and 

habitat’s resources, overcoming a lot of disadvantages of the traditional methods. 

The overall objective of this study is to evaluate the applicability and relevance of this 

technique in comprehending the diet of the red-fox, on a temporal (seasonality: Winter 

and Spring) and spatial (food sources: montado and riparian gallery) scales, in the 

context of a Mediterranean region. For such, the isotopic composition of carbon (δ13
C), 
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nitrogen (δ15
N), and also the C:N ratio, from faecal samples of foxes and from potential 

food resources, allowed, using of a stable isotope mixing model for partitioning 

(IsoSource), to evaluate the patterns of consumption and role of these resources at the 

referred levels. Faeces allowed as well for an analysis based on the traditional technique 

for the identification of non digested remains. 

 The study area is located at Companhia das Lezírias (S.A.), an agro-forest and cattle 

raising farmstead. Samples were obtained along two walking transects where faeces of 

red-foxes, hair from live-trapped wood mice (Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758), 

coleoptera captured with pitfalls and fruits removed from trees/bushes (blackberries, 

Rubus sp.; roses, Rosa sp.; cork oak acorns, Quercus suber; and olives, Olea europaea) 

for isotopic analysis.  

Results showed Coleoptera as the main prey in both habitats and seasons, although 

varying in relative importance. Apodemus sylvaticus was the second most important 

food resource during Spring, both in the montado and in the riparian gallery, however 

much less consumed in Winter, when the species was found in low density. This 

availability fluctuation depends on the season, caused by density dependent factors or 

abiotic factors. As expected fruits showed a strong consumption seasonality, with those 

present in montado only consumed in Spring, and in small proportions, while fruits 

occurring in the gallery were exclusively eaten in the (early) Winter, in very high 

proportions surpassing even A. Sylvaticus. This result highlights the importance of the 

riparian gallery has as a seasonal food source in a montado-montado matrix. The 

analysis also showed a higher diversity of foods consumed (insects, fruits and rodents) 

during Winter in the riparian area, whereas in the montado almost 99% of the diet 

consisted of insects, reflecting the scarcity of food during this period, when insects are 

the only good source of protein available in sufficient quantity. During Spring the 

higher diversity of food items was found in the montado; nonetheless the fruits here 

were consumed in smaller proportions, contrasting with fruit consumption from the 

riparian gallery.  

The model created by IsoSource highlighted a concordance between diet results on the 

basis of the isotopic analysis and those resulting from the identification of food remains 

in the faeces, showing Coleoptera as the main prey, followed by Apodemus sylvaticus, 

and at last fruits. 

This study demonstrated the applicability of stable isotope analysis to investigate the 

origin of food eaten by foxes, which varies and is dependent on the habitat and 
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corresponding availability throughout the year, in a context of spatial and seasonal 

heterogeneity, like the Mediterranean. This allows a better understanding and insight 

into the ecology of this carnivore and consequently of the conservative and management 

strategies for this species, its food resources and habitat. The analysis can still be 

improved if even more sources of food were included, enhancing how accurately the 

population of foxes is represented. 

 

 

Key-words: stable isotopes, trophic resources, cork oak woodland (Montado), riparian 

gallery.  

  

 

1. Introdução  

1.1 Isótopos estáveis e sua relevância na investigação ecológica 

Os isótopos estáveis têm emergido nas últimas décadas como uma importante 

ferramenta em estudos de ecologia (Layman et al. 2012), nomeadamente nos referentes 

à análise das dietas e relações tróficas entre espécies (Vanderklift e Ponsard 2003). 

Sobretudo desde os anos 80 (Crawford et al. 2008; West et al. 2006) o recurso a esta 

técnica tem tido uma importância crescente no âmbito da ecologia animal (Gannes et al. 

1997), estando na base de inúmeros artigos sobre a caracterização do habitat, estudos de 

fisiologia animal e vegetal e análises da dinâmica da teia trófica (Crawford et al. 2008). 

Os isótopos estáveis ocorrem naturalmente e divergem dos isótopos radioactivos por 

não sofrerem desintegração ao longo do tempo. Muitos elementos químicos contêm dois 

ou mais isótopos estáveis com diferentes massas, o que leva a que se comportem de 

forma diferente nos processos ambientais e fisiológicos, resultando em variações 

naturais na respectiva abundância relativa (Crawford et al. 2008; West et al. 2006).  

Esta ferramenta permite traçar o fluxo de nutrientes ao longo das teias tróficas 

(Codron et al. 2007 ; Urton e Hobson 2005) devido ao facto de os rácios dos isótopos 

estáveis presentes nos tecidos/ excreções dos consumidores reflectirem a composição 

isotópica dos tecidos/ excreções do recursos alimentares que fazem parte da sua dieta, e 

de onde retiram os nutrientes para sintetizar os seus próprios tecidos (Ambrose e 

DeNiro 1986; Crawford et al.2008), ou seja, num animal o valor do rácio 

correspondente à abundância relativa entre o isótopo mais pesado e o mais leve, que 
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sofrem uma partição selectiva durante os processos químicos e biológicos devido às 

suas diferenças termodinâmicas e cinéticas, reflecte o valor do rácio da sua dieta (Burns 

et al. 1998; Crowley et al. 2012; Layman et al. 2012). Este fenómeno designa-se por 

fraccionamento isotópico e varia de forma previsível em função da espécie, do tecido, 

do habitat, da dieta e da fisiologia (Caut et al. 2009; Crawford et al. 2008; Vanderklift e 

Ponsard 2003). 

Diferentes isótopos permitem responder a diferentes questões (Crawford et al. 

2008). Os mais vulgarmente usados são o carbono (
13

C/ 
12

C), o azoto (
15

N/ 
14

N) e, em 

menor grau, o oxigénio (
18

O/
16

O) e o hidrogénio (
2
H/

1
H). Existem outros, como o 

enxofre (
34

S/ 
32

S) e o estrôncio (
87

Sr/ 
86

Sr) que, quando o poder discriminatório dos 

primeiros não é suficiente, podem ser usados em conjunto permitindo uma maior 

resolução dos resultados (Crawford et al. 2008; Crowley et al. 2012). 

 

Neste estudo os valores do δ
13

C e do δ
15

N foram analisados para estudar os 

hábitos alimentares de um mesocarnívoro. 

O δ
13

C varia pouco ao longo das teias tróficas, permitindo a reconstrução da 

dieta através da identificação da fonte de carbono (Caut et al. 2009; Crawford et al. 

2008; Gannes et al. 1997; Layman et al. 2012). Possibilita, por exemplo, distinguir 

entre animais que se alimentam de plantas, que seguem a via fotossintética C3 (árvores, 

arbustos e herbáceas), ou de animais que caçam outros animais, que por sua vez se 

alimentaram de plantas C3, daqueles que seguem a via fotossintética C4 (Ambrose e 

DeNiro 1986; Codron et al. 2005; Codron et al. 2007; Crawford et al. 2008; Crowley et 

al. 2012; Newsome et al. 2010; Salvarina et al. 2013). A forma distinta como cada 

grupo funcional fracciona os isótopos do carbono confere-lhes valores isotópicos 

distintos e sem sobreposição (Caut et al. 2009)  

O δ
15

N, por sua vez, varia consideravelmente ao longo da teia trófica, regra geral 

amplificando desde o nível mais baixo para o no topo, e permitindo estimar a posição 

trófica a que uma espécie se encontra (Ambrose e DeNiro 1986; Caut et al. 2009; 

Crawford et al. 2008; Codron et al. 2005; Codron et al. 2007; Crawford et al. 2008; 

Crowley et al. 2012; Gannes et al. 1997; Layman et al. 2012; Newsome et al. 2010), ou 

seja, se é um produtor primário ou um consumidor de primeiro grau, e assim 

sucessivamente. Oferece também informação sobre a fonte de proteína e 

consequentemente a condição corporal e qualidade nutricional da dieta de um animal 

(Codron et al. 2005; Crowley et al. 2012; Gannes et al. 1997), apresentando uma 
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relação positiva; quanto maior a ingestão de proteínas mais elevados os valores de δ
15

N. 

Devido a estas características, este isótopo é útil para fazer inferências sobre a dieta de 

um animal e sobre a comunidade em que se integra. Uma vez que as plantas absorvem 

azoto do solo a sua análise permite também obter informações sobre a qualidade do solo 

(nutrientes) e sobre gradientes ambientais (Codron et al. 2007; Codron et al. 2005; 

Crawford et al. 2008; Gannes et al. 1997) que podem gerar variações espaciais nos 

ecossistemas. 

O rácio C:N e as percentagens de carbono e azoto auxiliaram também na 

obtenção de conclusões quanto à qualidade da dieta (Crawford et al. 2008; Vanderklift e 

Ponsard 2003) nomeadamente ao tipo e origem da proteína ingerida. 

 

O material utlizado neste estudo proveniente do consumidor serão os dejectos. 

As fezes podem servir para distinguir preferências na dieta de espécies simpátricas ou 

ser usadas para associar o tipo de habitat, a disponibilidade alimentar, a qualidade 

nutricional e as preferências alimentares de uma única espécie ao longo de uma 

paisagem heterogénea (Codron et al. 2005; Crowley 2012). A utilização de fezes 

permite estudar a dieta das raposas sem a necessidade de as capturar e manipular para 

recolher amostras e de forma mais simples do que por exemplo os pêlos (Crowley et al. 

2012; Salvarina et al. 2013; Sponheimer et al. 2003b; Sponheimer et al. 2009). As fezes 

são, neste caso, a amostra mais adequada para recolha de informação pois documentam 

a dieta em períodos curtos de tempo (Codron et al. 2005; Codron e Codron 2009; 

Crawford et al. 2008; Crowley et al. 2012; Salvarina et al. 2013; Sponheimer et al. 

2003b; Sponheimer et al. 2009), de apenas alguns dias (“turnover” rápido), adequado 

tendo em conta o objectivo do trabalho. Outra vantagem no turnover rápido das fezes 

está em não ser preciso correcções para erros derivados da taxa de crescimento ou 

atenuação ao longo do tempo (Codron e Codron 2009), como nos pêlos e dentes. Uma 

desvantagem prende-se com o facto de que o material que constitui um dejecto não foi 

digerido e portante falha parte da dieta, levando ainda a uma possível sobre 

representação dos componentes não digeridos presentes nos dejectos (Ambrose e 

DeNiro 1986; Burns et al. 1998; Codron et al. 2005; Darimont e Reimchen 2002). Pode 

haver também variações no carbono e azoto devido às bactérias presentes no sistema 

digestivo (Crowley et al. 2012).   
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1.2 Comparação entre os métodos tradicionais e a análise isotópica no 

estudo das dietas 

Historicamente a dieta dos animais, particularmente de mamíferos carnívoros, 

têm sido alvo de estudo através de métodos tradicionais como observações directas, 

análise dos conteúdos estomacais e análise das fezes (Ambrose e DeNiro 1986; 

Crawford et al. 2008). No entanto estes métodos apesar de todo o conhecimento que 

proporcionaram têm limitações e enviesamentos associados e bem conhecidos 

(Blumenthal et al. 2012; Crawford et al. 2008): i) a necessidade de estudos de campo de 

longo prazo de modo a obter resultados precisos e fiéis relativamente às preferências 

alimentares (Burns et al. 1998; Dalerum e AngerBjörn 2005; Darimont e Reimchen 

2002), ou seja, a análise de por exemplo o conteúdo estomacal de apenas um animal 

reflecte apenas a dieta mais recente, como que uma fotografia sujeita ao acaso do que 

este ingeriu nos últimos dias, não oferecendo uma ideia dos hábitos alimentares gerais e 

globais da espécie, factor muito relevante quando se pretende avaliar diferenças a uma 

escala temporal; ii) já referido, a subestimação das partes moles das presas que são 

perdidas durante a digestão, sendo apenas contabilizadas presas com materiais mais 

duros como ossos e mesmo estes estão muitas vezes em estado de destruição demasiado 

avançado para permitir uma identificação correcta (Ambrose e DeNiro 1986; Burns et 

al. 1998; Darimont e Reimchen 2002); iii) a necessidade de um grande número de 

amostras e de uma escala temporal alargada (Ambrose e DeNiro 1986; Burns et al. 

1998); iv) trabalho moroso, com todas as dificuldades e implicações que estas 

limitações acarretam (Ambrose e DeNiro 1986; Burns et al. 1998). E ainda questões 

éticas e legais geradas por algumas destas práticas (McFadden et al. 2006). 

  

A utilização da composição isotópica do carbono e azoto em estudos de cadeias 

tróficas é uma ferramenta poderosa uma vez que permite resolver muitos dos 

constrangimentos atrás referidos, nomeadamente ao reduzir o tempo e esforço 

despendido na obtenção e análise das amostras (Codron et al. 2005; Crawford et al. 

2008; McFadden et al. 2006; Sponheimer et al. 2009), por exemplo, ao segmentar um 

único pêlo é possível obter informação ao longo do tempo, outro exemplo acontece com 

os dejectos, que são mais facilmente recolhidos amostrados quando comparando com as 

análises estomacais. A análise de qualquer material no espectrómetro de massa permite 

ainda obter os resultados de forma mais eficiente (Blumenthal et al. 2012) do que a 
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análise dos dejectos e conteúdos estomacais. A utilização de amostras como os pêlos, 

dejectos, e outros não invasivos, permite, como anteriormente referido, reduzir ou 

eliminar o manuseamento do animal e consequentemente o stress neste provocado, 

especialmente importante quando se trata de espécies ameaçadas que existem em 

número reduzido e que são muito sensíveis a perturbações humanas (Blumenthal et al. 

2012; Darimont e Reimchen 2002; McFadden et al. 2006; Sponheimer et al. 2009) ou 

em animais como os carnívoros, noctívagos, inconspícuos e com grandes áreas vitais, e 

consequentemente difíceis de observar (Codron et al. 2007; Darimont e Reimchen 

2002; McFadden et al. 2006; Newsome et al. 2010; Sponheimer et al. 2009). A análise 

dos isótopos estáveis permite também documentar a dieta não só de espécies que 

existem actualmente mas também daquelas já extintas (Codron et al. 2007; Sponheimer 

et al. 2009). Outra vantagem, já parcialmente mencionada, resulta dos diferentes 

turnovers das amostras (Crawford et al. 2008; Dalerum e AngerBjörn 2005; Darimont e 

Reimchen 2002; Salvarina et al. 2013; Urton e Hobson 2005), ou seja, a taxa de 

renovação dos tecidos/ excreções de um animal, que permite abordar escalas temporais 

distintas. Os tecidos/ excreções integram e reflectem assim a dieta do período de tempo 

durante os quais foram sintetizados, estando constantemente a mudar, por exemplo, as 

fezes, urina, e o plasma do sangue são geradas e morrem num curto espaço de tempo, e 

assim reflectem a ingestão de alimentos a partir dos quais são sintetizados apenas por 

alguns dias; por outro lado os músculos e o sangue (plasma e células sanguíneas) 

permitem um intervalo de tempo de várias semanas; e o colagénio dos ossos por vários 

anos, uma vez que a renovação deste material é muito mais lenta que nos outros casos. 

No caso de tecidos metabolicamente inertes (Crawford et al. 2008; Darimont e 

Reimchen 2002; Dalerum e AngerBjörn 2005; Urton e Hobson 2005), como os pêlos e 

o esmalte dos dentes, as células depois de formadas não são renovados, mantendo-se 

constantes ao logo do tempo (excepto no caso dos pêlos na época de muda), reflectindo 

a dieta apenas durante o período de crescimento. 

   

No entanto os isótopos estáveis também têm algumas características que podem 

dificultar a interpretação dos resultados (Gannes et al. 1997). 

Das fontes para os consumidores ocorre um enriquecimento nos valores dos 

rácios dos isótopos estáveis, ou seja, o fracionamento isotópico (ou factores de 

discriminação). Como referido antes o grau de fracionamento depende de diversos 

factores (Caut et al. 2009; Crawford et al. 2008; Vanderklift e Ponsard 2003) como o 
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tipo de dieta (por ex.: herbívora vs carnívora), o tipo de tecido, excreção ou órgão que 

se analisa (musculo, pêlos, ossos, etc.), o ambiente (por ex.: terrestre vs marítimo, 

temperatura, precipitação, etc.), o taxon, a idade e sexo, o tratamento das amostras como 

a extração de lípidos, a condição corporal (e.g. estado nutricional), fisiologia e 

metabolismo, entre outros. Por vezes em alguns casos particulares quando se analisa 

determinado material pode-se observar um valor inferior ao da dieta devido a 

determinados processos fisiológicos (Sponheimer et al. 2003 a e b). DeNiro e Epstein 

(1978 e 1981) foram pioneiros na tentativa de calcular os valores de fraccionamentos. 

Desde então diversos autores, como Caut et al. (2009), Roth e Hobson (2000), e 

Sponheimer et al. 2003 a e b), entre outros, têm realizado estudos para melhorar e 

expandir a outras espécies e tecidos os valores a usar. Uma aplicação incorrecta destes 

factores de fracionamento pode conduzir a uma análise e interpretação errada dos 

resultados (Crawford et al. 2008). 

Outra fonte de ressalva está no chamado “isotopic routing” (Crawford et al. 

2008; Gannes et al. 1997, Layman et al. 2012), em que os diferentes isótopos presentes 

nas presas são processados, assimilados e distribuídos de forma não igualitária, ou seja, 

são encaminhados diferencialmente para os vários tipos de tecidos do consumidor. 

Assim, frequentemente um tecido não reflecte a maior parte da dieta mas sim apenas o 

componente/ nutriente a partir do qual é sintetizado. Gannes et al. (1997) dá o exemplo 

de um animal com duas fontes de alimento, uma marinha, por ex. peixe que fornece 

especialmente proteína e lípidos, e outra terreste, por ex. bagas, que são uma fonte de 

hidratos de carbono. Uma vez que é energeticamente mais eficiente depositar lípidos e 

catabolizar hidratos de carbono, e porque que a proteína é depositada na componente 

proteica dos tecidos, a composição isotópica dos tecidos deste animal irá subestimar a 

contribuição da fonte terrestre na sua dieta.  

É ainda de referir que similaridade isotópica não significa obrigatoriamente 

similaridade ecológica (Layman et al. 2012). Dois indivíduos podem ter os mesmos 

valores isotópicos mas nichos tróficos diferentes, ou seja, podem ter praticamente os 

mesmos valores isotópicos mesmo seguindo vias tróficas distintas. Também a 

sobreposição dos valores isotópicos das potenciais fontes pode impedir os modelos de 

analise isotópica de distinguir se determinada fonte está ou não a ser utilizada, e em que 

proporções (Crawford et al. 2008; Crowley et al. 2012; Layman et al. 2012). 

Por fim é necessário que, tendo em conta o objectivo do estudo, quer o 

consumidor quer as fontes alimentares sejam amostrados numa escala espácio-temporal 
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adequada, e que dentro do possível todas as fontes que potencialmente podem contribuir 

para a dieta do consumidor sejam amostradas (Crawford et al. 2008; Layman et al. 

2012).   

 

1.2 A Raposa-vermelha (Vulpes vulpes)  

 A espécie alvo deste trabalho é a raposa-vermelha (Vulpes vulpes, Linnaeus, 

1758) um carnívoro generalista quer em termos de como aproveita os recursos 

alimentares quer no uso do habitat. Nativa da Eurásia tem actualmente a distribuição 

mais alargada de qualquer carnívoro selvagem e é um dos mesocarnívoros mais 

abundante do Mediterrâneo, estando classificado pela IUCN como Pouco Preocupante. 

As raposas-vermelhas habitam um vasto leque de habitats desde florestas e pradarias, 

aos desertos, tundras e áreas urbanas, e até altitudes de 4500 m. Preferem uma paisagem 

de vegetação mista com habitats de orla (Macdonald e Barret 1993; MacDonald e 

Reynolds 2008). 

No Mediterrâneo a disponibilidades dos recursos oscila fortemente ao longo do 

ano, facto que impõe constrangimentos mesmo em espécies generalistas (Rosalino e 

Santos-Reis 2009; Santos et al. 2007). Essencialmente omnívoros alimentam de 

pequenos mamíferos como roedores, coelhos e lebres, de insectos e outros 

invertebrados, répteis, aves, peixes, frutos, outros materiais vegetais e ocasionalmente 

carcaças (Herrera 1989; Macdonald e Barret 1993; MacDonald e Reynolds 2008). Estão 

geralmente activos ao final da tarde e nas primeiras horas antes do nascer do sol 

(Macdonald e Barret 1993). 

Ao nível global as principais ameaças a esta espécie são os canídeos (lobo e 

coiote), felídeos (lince euroasiático, leopardo, etc.), aves de rapina (bufo-real e águia-

real) e o Homem. Este é responsável pela perda, degradação e fragmentação do habitat e 

caça furtiva (pela pelagem ou como controlo quando considerada peste). Têm como 

competidores outras espécies de raposa, a hiena-riscada, o chacal-dourado, entre outras. 

(Macdonald e Barret 1993; MacDonald e Reynolds 2008). 

Existem três tipos gerais de padrão do pêlo: vermelha (mais comum), prata e 

cross. Utilizam tocas e em habitats de boa qualidade têm áreas vitais menores. Muito 

ágeis, medem do focinho à cauda 75-145 cm e pesam entre 2,2 e 14 kg. Em liberdade 

vivem entre 3-5 anos (até 12 anos em captividade) (Macdonald e Barret 1993; 

MacDonald e Reynolds 2008).  
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A maturidade sexual é atingida por volta 10 meses e há dimorfismo sexual sendo 

as fêmeas mais pequenas. As raposas-vermelhas são monogâmicas, mas com uma alta 

incidência de poliginia. Durante a época reprodutiva vivem em grupos familiares, em 

que o casal coopera para cuidar das crias, muitas vezes auxiliados pela sua prole mais 

velha. Acontece uma vez por ano, sendo a época muito variável com a região do 

planeta, mas em geral ocorre de Dezembro a Janeiro no sul, de Janeiro a Fevereiro nas 

regiões centrais, e de Fevereiro a Abril no norte. A gestação dura entre 51-53 dias, 

ninhadas em média de 4 a 5 crias, com pesos entre as 50 e as 150 g. Ao fim de 4 a 5 

semanas deixam a toca pela primeira vez e o desmame ocorre entre a 8ª a 10ª semana. 

(Macdonald e Barret 1993; MacDonald e Reynolds 2008). 

 

1.3 Objectivo 

O objectivo geral deste trabalho foi o de avaliar a aplicabilidade e relevância da 

técnica de análise de isótopos estáveis na compreensão da dieta da raposa-vermelha 

(Vulpes vulpes) ao nível da dinâmica temporal (sazonalidade: Inverno e Primavera) e da 

dinâmica espacial (origem das fontes alimentares: montado e galeria ripícola), no 

contexto de uma região mediterrânica. Para tal foi analisada a composição isotópica do 

carbono (δ13
C), azoto (δ15

N), e ainda o rácio C:N de amostras de dejectos de raposas e 

dos possíveis recursos alimentares, permitindo, através do uso de um modelo isotópico 

misto de partição (IsoSource), avaliar os padrões de consumo e importância dos 

recursos nos níveis referidos.  

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo situa-se na Companhia das Lezírias S.A. (CL) (Companhia das 

Lezírias, 2013; Pereira 2010; Resumo do Plano de Gestão, 2011), exploração fundada 

em 1836, no Ribatejo, centro de Portugal (Fig. 1). A CL é um sistema de exploração 

agro-pecuária e florestal com cerca de 18.000 ha (quase 200 km
2
) e que se divide em 

dois núcleos distintos: a Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, com cerca de 8.000 ha 

(69 km
2
),

 
e a Charneca do Infantado, com cerca de 12.000 ha (109 km

2
). Mais de 

metade (53%) da Companhia está incluída na Reserva Natural do Estuário do Tejo e na 
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Rede Natura 2000 ao abrigo da Directiva Aves como uma Zona de Protecção Especial 

(ZPE) e um Sítio de Interesse Comunitário (SIC). A Companhia é ainda abrangida por 

legislação relativa à rede RAMSAR, Convenção de Berna e a Reserva da Biosfera. 

A CL desempenha um papel muito importante ao nível regional e nacional em 

diversas vertentes como a económico-financeira, social e ambiental, tendo como pilar 

principal a sustentabilidade (Companhia das Lezírias, 2013; Pereira 2010; Resumo do 

Plano de Gestão, 2011). Inúmeras actividades são aqui desenvolvidas, nomeadamente a 

extracção de cortiça proveniente dos 6.725 ha de montado de sobro (Quercus suber), 

característico da Península Ibérica, o pastoreio de gado bovino de raças autóctones 

portuguesas, a criação de cavalos de Puro-sangue Lusitano, a produção de vinho, azeite 

e arroz, e a caça e pesca. A companhia desenvolve ainda actividades de lazer, desporto, 

apoio á comunidade e projectos científicos, turismo de natureza (equestre, EVOA – 

birdwatching, entre outras actividades), educação e sensibilização ambiental da 

população  

 

Fig. 1 Mapa do distrito Santarém (esquerda) e do Município de Benavente (direita), 

onde se situa a Companhia das Lezírias. 
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A Companhia situa-se na Zona Ecológica Sub-Mediterrânea, caracterizada por 

um clima considerado como Mediterrâneo de transição entre o Semi-árido e o Sub-

Húmido, com um longo período seco entre Maio/ Junho e Setembro. O estuário do Tejo 

caracteriza-se por um clima ameno, influenciado pela proximidade do mar, com 

características do clima do sul de Portugal como os Invernos curtos e húmidos e os 

Verões secos e quentes (Pereira 2010; Resumo do Plano de Gestão, 2011). Para o 

período de tempo relevante para este estudo, entre Junho e Novembro de 2012 (que 

precede e incluí a amostragem de Inverno) a temperatura média foi de 19.5 °C, a média 

da precipitação foi de 40.6 mm, e a humidade relativa média de 72.5%.
1
 Entre 

Dezembro de 2012 e Maio de 2013 (período que precede e incluí a amostragem da 

Primavera) a temperatura média foi 12.9 °C, a precipitação média de 61 mm, e a 

humidade relativa média foi 80.1% (Fig.2). 
1
 

A área onde decorreu o estudo está inserida na Charneca do Infantado, a qual 

está em grande parte (55%) incluída na ZPE do Estuário do Tejo (Fig3). De origem 

aluvionar antiga, esta é caracterizada por solos pobres (regossolos e podzóis não 

                                                           
1
 Valores retirados da estação meteorológica de Benavente, Santarém (estação 

IPORTUGA39 a uma Lat: N 38° 56' 52'', 38.948°, e Long: O 8° 49' 35'', -8.826 °, e Alt: 

14 m) (Weather Wunderground 2013). 
 

 

 

Fig. 2 Médias mensais da temperatura (°C), precipitação (mm), e humidade (%) durante 

o período no qual este estudo decorreu. 
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hidromórficos), de textura arenosa ou franco-arenosa e com fraca drenagem (Resumo do 

Plano de Gestão, 2011). A grande ocupação da Charneca é florestal (74%), com 

destaque particular para o sobreiro (Quercus suber) com 6.700 ha, e também o pinheiro-

bravo (Pinus pinaster) com 1.100 ha, o pinheiro-manso (Pinus pinea) com 500 ha, e o 

eucalipto (Eucalyptus sp.) com 423 ha (Companhia das Lezírias, 2013; Pereira 2010; 

Resumo do Plano de Gestão, 2011). 

 

 

A região do Mediterrâneo é caracterizada por uma grande heterogeneidade e 

sazonalidade tanto ao nível do clima, como do habitat e na disponibilidade de alimento 

(Rosalino e Santos-Reis 2009; Rosalino et al. 2011 a e b).  

 

Fig. 3 Mapa do uso do solo na Charneca da Companhia das Lezírias onde se localiza o 

transecto do Montado (círculo esquerdo) e da Galeria Ripícola (círculo direita).   

 

 



21 
 

O montado de sobro (Quercus suber) é um ecossistema particular desta região, 

especialmente da Península Ibérica, tem origem na ocupação e uso antropogénico do 

bosque mediterrâneo oferecendo pastagens para o gado, um variado leque de produtos 

para consumo humano e animal (por ex.: a cortiça e bolota), serviços (como sumidouro 

de CO2), é o habitat para centenas de espécies de fauna e flora incluindo espécies 

ameaçadas como o lince-ibérico e a águia-imperial-ibérica, e é particularmente 

resistente ao fogo e com grande longevidade (Pereira, 2010). A sua singularidade e 

importância para a biodiversidade e para as populações humanas tornam-no um 

importante alvo para a investigação do seu funcionamento e dinâmica (Pereira, 2010; 

Rosalino et al. 2009; Rosalino et al. 2011 a e b), quer a um nível teórico quer prático. 

 

A galeria ripícola corresponde à interface entre a terra e um curso de água, com 

vegetação característica que prospera com a proximidade da água (Leitão et al. 2001). 

Funcionam como uma “bolsa de oxigénio”, no sentido em que são muito ricas na 

biodiversidade e abundância das espécies, servindo ainda como uma fonte de água, 

abrigo e regulação térmica devido ao microclima mais húmido e à maior sombra (Matos 

et al. 2009; Rosalino et al. 2009; Santos et al. 2007). Têm também função de corredor 

ecológico entre diferentes sistemas, buffer, filtro biológico de substâncias e nutrientes 

(como o azoto) provenientes dos sistemas adjacentes (Leitão et al. 2001; Matos et al. 

2009; Rosalino et al. 2009), na preservação dos solos (Zanden et al. 2005), e como local 

para actividades recreativas humanas (Leitão et al. 2001, Pereira 2010). Num contexto 

em que este sistema está rodeado por montado e pastagens (Resumo do Plano de 

Gestão, 2011; Pereira 2010; Rosalino et al. 2009) muitas das características acima 

referidas fazem dele como que um oásis para os carnívoros, nomeadamente a raposa. 

 

Ambos os sistemas (montado e galeria ripícola) têm vindo a ser alvo de 

intervenção (Resumo do Plano de Gestão, 2011; Pereira 2010). No montado têm vindo a 

ser levadas a cabo acções de adensamento do arvoredo, utilizando prioritariamente a 

regeneração natural mas também a eliminação de espécies concorrentes. Outra acção foi 

a instalação de pastagem permanente semeada biodiversa, rica em leguminosas, que são 

fixadoras de azoto, promovendo o aumento da assimilação de carbono, devido ao 

acréscimo da matéria orgânica do solo, e também o aumento da retenção de água no 

solo, e logo da capacidade de produtividade e resistência do mesmo. As galerias 

ripícolas têm vindo a ser intervencionadas com o objectivo da sua recuperação como 
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corredores ecológicos, através da plantação de espécies autóctones, da protecção das 

linhas de água, eliminação do pastoreio e correcção das margens. 

 

2.2 Métodos de campo 

 A amostragem decorreu ao longo de dois transectos, com cerca de 3 km cada, 

um na matriz de montado de sobro (Silha do Matias) e o outro na galeria ripícola ao 

longo da Ribeira de Vale Cobrão (Fig. 4), onde foram recolhidos dejectos de raposas e 3 

fontes de alimento: 4 espécies de frutos, insectos, e pêlos de uma espécie de roedor.  

  

Especificamente em cada transecto foram definidos 5 pontos de amostragem de 

micromamíferos e insectos (Fig. 5), recursos básicos para a raposa (Macdonald e Barret 

1993; MacDonald e Reynolds 2008; Santos et al. 2007).  

 

O transecto da Ribeira de Vale Cobrão caracteriza-se pela presença de vegetação 

característica de uma galeria ripícola muito densa, diversa e heterogénea. Várias 

espécies, desde com porte arbóreo, arbustivo ao herbáceo, encontram-se dispersas ao 

longo da linha de água, incluindo por exemplo, choupo-branco (Populus alba), freixo 

 
Fig. 4 Mapa com os transectos a amarelo, no montado (esquerda) e na galeria Ripícola (direita).  

 

 

Fig. 5 Esquema do transecto ao longo do qual decorreu a amostragem. Os círculos pretos ( ) 

indicam o centro de cada ponto e são onde estão colocadas as pitfalls para a captura de insectos, 

os (|------|) representa a linha de armadilhagem de micromamíferos com centro no ponto das 

pitfalls. 
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(Fraxinus angustifolia), silva (Rubus sp.), figueira (Ficus carica), medronheiro (Arbutus 

unedo), roseira-brava (Rosa sp), (Cistus spp), e juncos (Juncus sp.), entre muitas outras. 

Na margem a norte da galeria corre um caminho de terra batida que durante 2,4 km do 

percurso segue próxima e paralelamente à ribeira mas que se afasta nos últimos 0,6 km. 

Parte da transecto não se encontra vedado por uma cerca. A galeria ripícola da ribeira é 

ladeada na margem norte por montado e na margem sul por pastagem natural (área 

aberta).  

O transecto na Silha do Matias é dominado por sobreiros (Quercus suber), 

embora também ocorram a azinheira (Quercus ilex), várias espécies de arbustos e 

gramíneas. Na zona mais a noroeste uma pequena mancha de pinhal que acompanha o 

transecto ao longo de 1,30 km. Nos restantes 2,70 km, quer de um lado quer de outro do 

transecto, há montado. De forma análoga à galeria também aqui existe um caminho ide 

terra batida. Existe uma vedação ao longo dos primeiros 2,2 km do transecto. 

 

2.1.1 Amostragem de Frutos 

As 4 espécies de fruto analisadas foram a amora-silvestre da silva (Rubus sp.), a 

rosa da roseira-brava (Rosa sp.), a bolota do sobreiro (Quercus suber) e a azeitona da 

oliveira (Olea europaea). As amoras e rosas foram colhidas em Outubro, de forma 

dispersa e aleatória ao longo dos 3 km da Galeria ripícola que rodeia o Vale Cobrão, as 

azeitonas em Novembro num olival plantado perto do transecto do montado, e as 

bolotas em Dezembro nos 3 km do percurso do montado na Silha do Matias. Foram 

recolhidos um mínimo de 5 frutos por árvore, num total de 10 árvores por espécie e 

cada árvore.  

 

2.1.2 Amostragem de Insectos 

A captura de insectos foi realizada durante 3 sessões de 2 semanas cada, através 

do uso de armadilhas de queda (“pitfalls”), isto é copos transparentes enterrados de 

forma que o rebordo ficasse ao nível do solo para que os insectos facilmente caíssem 

nestes; a abertura do mesmo era tapada por pratos de plástico seguros com estacas de 

metal que actuavam como proteção da precipitação, impedindo os copos de transbordar. 

No montado foi instalado um total de 20 pitfalls, nos meses de Novembro, Dezembro e 

Maio e outras 20 na Galeria em Novembro, Dezembro e Abril. No centro de cada um 

dos cinco pontos de cada transecto eram colocados 4 pitfalls em linha distanciadas cerca 
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de 2 m entre si, e as pitffals entre cada ponto estariam distanciadas entre si por 500 m 

(Fig. 5).  

A frequência com que as pitfalls foram verificadas dependeu da disponibilidade 

para tal. Quando a verificação diária não foi possível foi utilizado um líquido 

anticongelante (2:1 água-liquido), que serve para que os insectos afundem e para 

preservar o seu estado.  

  

2.1.3 Amostragem de Micromamíferos  

A armadilhagem de micromamíferos foi realizada, utilizando o método de 

captura-marcação-recaptura, no montado durante os meses de Novembro, Dezembro e 

Maio e na Galeria Ripícola em Novembro, Dezembro e Abril. O esquema consistia em 

20 armadilhas de alumínio (H. B. Sherman Traps, Tallahassee, FL, USA) em cada 

ponto de amostragem, distribuídas 10 para a esquerda e 10 para direita do centro do 

ponto, distanciados cerca de 10 m entre si (Fig. 5). 

Para aumentar a probabilidade de captura, na sexta-feira anterior à semana de 

armadilhagem as armadilhas eram colocadas no terreno com as portas fechadas e 

camufladas pela vegetação. Segunda-feira era colocado o isco (mistura de sardinhas de 

lata, flocos de aveia e óleo) e o algodão cardado, que tem como função manter os 

animais quentes durante a noite, e as armadilhas eram tornadas operacionais até à sexta 

-feira seguinte (Rosalino et al. 2009; Rosalino et al. 2011).  

Cada sessão de armadilhagem correspondeu a 4 noites consecutivas sendo as 

armadilhas verificadas a cada manhã, sendo o isco e o algodão cardado renovados a 

meio da semana. Em caso de captura o animal era anestesiado com éter e, com o auxílio 

de uma tesoura, era cortado um tufo de pêlos, o mais rente possível à pele, sendo 

guardados num envelope devidamente identificado. A espécie, as dimensões, o sexo, a 

classe etária (juvenil ou adulto), a noite da captura, e o número da armadilha eram 

anotados in loco (Rosalino et al. 2009; Rosalino et al. 2011 a e b). No final do processo 

de manuseamento o animal era libertado no local de captura, sendo colocado novo isco 

e algodão na armadilha. 

A fim de não duplicar amostragens, os indivíduos capturados eram marcados 

recorrendo ao corte dos pêlos para análise isotópica, sendo que o mesmo era feito de 

acordo com uma combinação pré-definida baseada nas diferentes zonas do corpo que 
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correspondem a uma letra pré-definida, para que pudessem ser identificados nos dias 

seguintes, em caso de recaptura (Rosalino et al. 2009; Rosalino et al. 2011b). 

 

2.1.4 Amostragem de Dejectos de Raposa 

A recolha de dejectos foi efectuada em Novembro, Dezembro, e Maio, ao longo 

da estrada que segue paralela ao transecto no Montado, e em Novembro, Dezembro, e 

Abril na Galeria Ripícola. A identificação da espécie produtora do dejecto foi com base 

nas características morfológicas (Macdonald e Barret 1993), sendo efectuado o registo 

fotográfico e anotadas as coordenadas geográficas com recurso a um GPS.  

 

2.1.5 Armazenamento do material vegetal e animal para posterior análise isotópica  

Após a recolha no campo, com excepção dos pêlos dos micromamíferos, as 

amostras foram conservadas o mais rapidamente possível no congelador até ao seu 

processamento e análise.  

As amoras, rosas, insectos e dejectos eram guardados em tubos de plástico, 

enquanto as bolotas e azeitonas o foram em sacos de plástico. Os pêlos dos 

micromamíferos eram guardados em envelopes de papel. Todo o material era 

identificado, anotando a espécie, ID GPS, local e ponto de amostragem (1º a 5º), data, e 

outra informação adicional se adequado. No caso dos dejectos os tubos eram 

esterilizados e a recolha era efectuada com luvas no sentido de não contaminar a 

amostra para efeitos da análise genética, sendo guardado dentro de uma luva “palhaço”.  

 

No total foram recolhidas 490 amostras, distribuídas por 39 frutos, tufos de pêlos 

de 155 micromamíferos, 224 insectos e 95 dejectos, dos quais 35 de raposa (Tabela 1). 

Devido a restrições financeiras não foi possível analisar o total de espécies e amostras 

recolhidas. Assim foram excluídos das análises todas as amostras provenientes do 

Outono, decisão tomada tendo em consideração que as diferenças fundamentais 

estariam entre o Inverno e a Primavera, e que a probabilidade de que possíveis 

diferenças entre o Outono e o Inverno fossem significativas seria bastante mais 

reduzida. Nas amostras provenientes do Inverno e Primavera foram também excluídos 

nos pequenos mamíferos, os indivíduos das espécies Mus musculus e Crocidura 

russula, e nos insectos, os orthoptera (gafanhotos e grilos). No caso dos pequenos 
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mamíferos da espécie Apodemus sylvaticus e dos insectos coleópteros o número de 

amostras analisadas foi reduzido reduzidas. 

A exclusão de parte das amostras da análise não afecta a análise uma vez que 

neste tipo de estudos não é essencial um número de amostras elevado, além disso este 

estudo tem um caracter de análise exploratória.  

 

 

Tabela 1 Sumário das amostras (n= 490) recolhidas ao longo do ano e nos dois habitats amostrados.  

    

 

Montado  
  

Galeria Ripícola   

  

  

    Outono Inverno Primavera Outono Inverno Primavera Total 

Raposa-vermelha Vulpes vulpes 
 

- 3 6 
 

15 5 6 
 

35 

Dejectos 
Todos os 

carnívoros  
7 4 7   32 13 9 

 
72 

Ratinho-do-campo 
Apodemus 

sylvaticus  
4 8 6 

 
22 14 27 

 
81 

Rato-caseiro Mus musculus 
 

5 4 0 
 

15 14 1 
 

39 

Musaranho-de-

dentes-brancos-

grande 

Crocidura 

russula  
0 1 0 

 
10 7 17 

 
35 

Coleópteros 

Carabidae 
 

22 26 18 
 

1 9 12 
 

88 

Scarabaeoidea 
 

8 2 0 
 

1 0 0 
 

11 

Tenebrionidae 
 

1 0 25 
 

0 0 4 
 

30 

Staphylinoidea 
 

3 1 3 
 

1 0 4 
 

12 

Polyphaga  
 

0 0 11 
 

1 0 0 
 

12 

Desconhecido 
 

1 0 0 
 

1 0 0 
 

2 

Gafanhoto Acrididae 
 

0 0 0 
 

1 0 3 
 

4 

Grilo Gryllidae 
 

0 0 0 
 

19 15 2 
 

36 

Milípede Julidae 
 

17 1 0 
 

8 1 0 
 

27 

Centopeia Lithobiomorpha 
 

1 0 0 
 

1 0 0 
 

2 

Silva-silvestre Rubus spp. 
 

- - - 
 

10 - - 
 

10 

Roseira-brava Rosa spp. 
 

- - - 
 

10 - - 
 

10 

Sobreiro Quercus suber 
 

10 - - 
 

- - - 
 

10 

Oliveira Olea europaea   9 - -   - - -   9 

            
Total   88 47 70   133 73 79   490 

A linha “dejectos” representa os dejectos recolhidos de todos os carnívoros (raposas e outras espécies). 

A linha “Polyphaga” inclui insectos em apenas foi possível identificar até à sub-ordem e a linha “desconhecido” inclui indivíduos 

em que não foi possível identificar para além da ordem. 
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2.3 Métodos laboratoriais 

 

2.3.1 Análise da dieta da raposa 

Previamente à triagem para análise dos restos alimentares não digeridos, cada 

dejecto era pesado e tirada uma foto de referência. De seguida o dejecto era colocado 

num passador sob água corrente para o desagregar e eliminar o máximo de detritos e 

material solúvel. Ao microscópio estereoscópico eram separados sementes de frutos, 

insectos ou partes, pêlos, ossos, penas, patas de répteis, e outros itens alimentares, 

retirando qualquer sujidade agarrada e passando o item em água destilada. Os vários 

itens encontrados foram agrupados em 4 categorias (sementes, insectos, pêlos e ossos). 

Os restos relativos a cada categoria eram de seguida colocados na estufa a 60 °C durante 

pelo menos uma semana e de seguida pesados (Breuer 2005; Burns et al. 1998; Chuang 

& Lee 1997; Crowley 2012; McFadden et al. 2006; Newsome et al. 2010). Foi tirada 

uma foto para referência com as diferentes categorias de um dejecto juntas, e guardado 

em caixas de Petri devidamente identificadas e distribuídas por categoria e por dejecto. 

Durante o decorrer da análise, numa folha era anotado para cada dejecto: o habitat 

proveniente, a data da recolha, o ID GPS, um ID especifico da análise, a identificação 

específica feita no campo, o resultado da validação genética (quando Vulpes vulpes), o 

peso do dejecto completo, presença ou ausência de cada categoria e em caso afirmativo 

o respectivo peso seco, ID do registo fotográfico do dejecto completo, e informação 

adicional, se aplicável.   

 

2.3.2 Tratamento das amostras para análise isotópica 

Previamente ao início do tratamento para análise isotópica, eram cortados dois 

fragmentos do dejecto, da zona mais superficial das extremidades, para validação 

genética da identidade específica (Fernandes, 2008) efectuando um PCR – RFLP 

(Polymerase chain reaction – Restriction fragment lenght polymorphism). O DNA 

(ADN) foi extraído das amostras de dejectos utilizado o kit PSP Spin Stool (Invitek, 

Berlim, Alemanha). As amostras foram corridas no dispositivo GeneAmp PCR System 

9700 (Applied Biosystems, Warrington, Reino Unido). A quantidade (µL) dos reagentes 

para uma amostra é: 2,37 de H2O; 1 X Buffer 10x; 0,8 de MgCl2 50 mM; 0,8 de dNTP 

10 mM; 0,6 de BSA 5 mg/ mL; 0,8 do Primer 5 mM; 0,13 da NZY TAQ 5U; e 3,5 de 

DNA. Outro fragmento era também cortado para a análise isotópica. Entre amostras as 
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pinças eram limpas com água destilada e álcool. No caso do material destinado à análise 

genética uma lamparina e álcool eram utilizados para as pinças (3 vezes) e lixívia para 

limpar a bancada de trabalho.  

 

Quanto aos insectos estes eram previamente identificados pelo menos até à 

família, e em alguns casos espécie, através da consulta do Guia de Campo de Chinery 

(1993). O comprimento máximo e a largura máxima eram anotados e uma foto era 

tirada. De seguida os insectos eram individualmente lavados por três vezes em água 

destilada para retirar possíveis detritos.  

Às rosas, amoras e azeitonas eram retirados os pedúnculos e todo o fruto era 

utilizado, às bolotas era tirado o epicarpo (casca) aproveitando-se apenas a o endocarpo 

(semente), e às azeitonas apenas o mesocarpo (polpa) e epicarpo (“casca”) eram 

utilizados, reflectindo as partes que as raposas ingerem e assimilam.  

 

O tratamento aplicado, ao fragmento do dejecto (Codron et al. 2005; Codron et 

al. 2007; Codron et al. 2011, Crawley et al. 2012), aos frutos (Codron et al. 2005; 

Crowley et al. 2012) e aos insectos (Crowley et al. 2012; International Atomic Energy 

Agence 2009), numa primeira etapa consistia na sua secagem de forma individual em 

estufa a 60ºC durante pelo menos 72h, tempo que dependia do tipo de amostra e da 

espécie em questão. Devido à grande quantidade de óleos que as azeitonas contem não 

foi possível seca-las na estufa. A solução foi mergulhar a polpa da azeitona em azoto 

líquido e depois utilizar um almofariz para fazer um homogenato. Na etapa seguinte à 

secagem, cada fruto (excepto a azeitona), insecto e dejecto era individualmente moído 

num moinho de esferas até ter a consistência de um pó fino, que era guardado num 

eppendorf devidamente identificado e armazenado num dissecador até posterior análise. 

O tempo de moagem e a velocidade dependiam também do tipo e espécie da amostra, 

podendo variar desde 1 min para as roseiras até cerca de 10 min para as bolotas, e 

frequências entre os 30 e as 90 rpm (rotações por minuto). 

 

Relativamente aos pêlos dos micromamíferos (Darimont et al. 2007; Crowley et 

al. 2012; Darimont e Reimchen 2002; Urton e Hobson 2005; Newsome et al. 2010) 

estes eram submetidos a um tratamento anterior à secagem em estufa que consistia em 

mergulhar cada tufo, pertencente a um individuo, num tubo de ensaio contendo uma 

solução 2:1 de clorofórmio-metanol, e colocado durante uma hora num Sonicador 
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(máquina que produz ultrassons). Os ultrassons provocam ondas de compressão que 

permitem que as partículas de detritos e óleos presentes nas amostras sejam separadas 

dos pêlos, limpando-os destes contaminantes que poderiam induzir um erro nos valores 

das análises isotópicas. Imediatamente a seguir a este tratamento, a solução de 

clorofórmio-metanol é extraída, sendo colocada uma nova dose, o tubo agitado e a 

solução novamente extraída, este processo é repetido uma outra vez. Por fim o mesmo 

método é aplicado também três vezes com água destilada de forma a limpar a solução e/ 

ou possíveis contaminantes que ainda permaneçam. São então colocados na estufa a 

60°C até estarem completamente secos, normalmente 24 a 48h. Depois de secos são 

guardados em eppendorfs num dessecador, devidamente identificados. Quer durante a 

limpeza com a solução quer com a de água destilada era usada uma pipeta de Pasteur 

para cada amostra. 

 

Antes de realizar a determinação da composição isotópica, os frutos eram 

homogeneizados, procedimento que consiste em juntar material das diferentes amostras. 

Assim 0,032 g do pó, resultante do processo da moagem de cada um dos 5 frutos de 

uma árvore foram juntos num novo eppendorf e homogeneizados (peso do material do 

novo eppendorf = 5 * 0,032 = 0,160 g). Foram então analisadas efectivamente 10 

amostras (árvores) por espécie, excepto nas oliveiras, que foram 9.  

 

2.3.3 Análise da composição isotópica do carbono (
13

C) e azoto ( 
15

N)  

A preparação da análise isotópica das amostras em pó (frutos, insectos e 

dejectos) era feita com recurso a uma balança de precisão com portas, onde o material 

era pesado em cápsulas de estanho de 5 x 9 mm. No caso de material animal (roedores, 

insectos e dejectos) eram pesados 1 mg (erro de ± 0,20 mg) por amostra e 5 mg (± 0,20 

mg) para o material vegetal (frutos). No caso dos pêlos estes eram homogeneizados, 

cortando com um bisturi em pedaços mais pequenos de forma a facilitar a colocação nas 

cápsulas. As cápsulas eram fechadas de forma a formar um cubo, o peso final era 

anotado (a tara previamente tirada à cápsula) e eram guardadas numa caixa com poços 

identificados por uma combinação de uma letra e um número. A cada 10 amostras 

pesadas era feito um triplicado para avaliar a variância intra-amostral. A análise dava 

resultados para δ
15

N, δ
13

C, %N e %C. Entre cada amostra todas as pinças e material 

utilizado eram desinfectados com álcool. 
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As análises de razão isotópica e determinação da composição isotópicas do 

carbono e azoto foram levadas a cabo no SIIAF (Stable Isotopes and Instrumental 

Analysis Facility) do Centro de Biologia Ambiental (CBA) da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa. As razões 
13

C/
12

C e 
15

N/
14

N foram determinadas por 

espectrometria de massa de razão de isótopos estáveis em modo de fluxo contínuo (CF-

IRMS) (Preston e Owens, 1983), num espectrómetro de massas Sercon Hydra 20-22 

(Sercon, Reino Unido), acoplado a um Analisador Elementar EuroEA (EuroVector, 

Itália), que efectua a preparação automática das amostras por combustão de Dumas. 

Foram utilizados os materiais de referência IAEA-CH6 e IAEA-CH7 para as 

determinações da razão isotópica do Carbono, ao passo que se utilizou os materiais de 

referência IAEA-N1 e USGS-35 nas determinações da razão isotópica do Azoto; os 

valores de δ
13

C apresentam-se na escala determinada pelo standard Vienna PeeDee 

Belemnite (VPDB), enquanto que os valores de δ
15

N se reportam ao Ar atmosférico 

(N2). A precisão das análises, calculada a partir da análise de 6 a 9 réplicas de padrões 

de laboratório (Metionina OAS e L-Cistina OAS, Elemental Microanalysis, Reino 

Unido), intercaladas em cada conjunto de análises, foi de 0.1‰. Os resultados são 

expressos na notação δ (delta) em partes por mil (‰): δX= [( RAMOSTRA⁄ RSTANDARD) −1] 

x 1000, onde X representa 
15

N ou 
13

C e R os rácios 
13

C/
12

C  ou 
15

N/
14

N
 
da amostra e do 

standard. 

    

2.4 Fraccionamento 

O número de estudos que têm utilizado a composição das fezes no estudo de 

cadeias tróficas tem sido reduzido. Um dos poucos estudos foi realizado por Roth e 

Hobson (2000) sobre a raposa-vermelha e que avaliou os diferentes fraccionamentos 

que ocorrem nos vários tipos de tecido/ excreção, não analisou no entanto fezes. Foram 

assim assumidos para o meu trabalho valores de fraccionamento de -0.9‰ para o δ
13

C e 

1‰ para o δ
15

N. No caso do δ
13

C este valor foi retirado de Sponheimer et al. 2003 a e b; 

e Codron et al. 2005), que calculou o fraccionamento de vários tecidos, incluindo fezes, 

em mamíferos herbívoros. O δ
15

N foi retirado de Codron et al. (2007) que calculou 

estes valores para o fraccionamento das fezes de mamíferos herbívoros. Estes valores 

são suportados por Codron et al. (2007) que no seu estudo verificou que a média do 

δ
13

C e do δ
15

N nas fezes de todos os carnívoros divergiam dos valores convertidos do 
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músculo de todos os herbívoros dos quais se alimentavam em -0.9 e 1.1‰, 

respectivamente. Também Salvarina et al. (2013) que avaliou, entre outras coisas, as 

diferenças que ocorrem no fracionamento de duas espécies de morcegos insectívoros e 

dois tipos de dieta. Para a dieta ligh-labeled, a que mais se assemelha aos valores das 

fontes aqui analisadas e fazendo a média entre as duas espécies de morcegos, o 

fraccionamento encontrava-se na ordem de valores dos que eu utilizei (Δ
13

C= -0.2 ± 1‰ 

[SD] e Δ
15

N= 1.2 ± 0.9‰ [SD]). 

 

2.5 Análise estatística 

Os itens resultantes da análise tradicional dos dejectos foram expressos em 

frequência de ocorrência (F.O.), que corresponde ao número de dejectos em que 

determinado item existe (n) a dividir pelo total de dejectos (N) tendo em atenção o 

habitat e época do ano. Os cálculos das percentagens de frequência de ocorrência foram 

realizados utilizando o Microsoft Office Excel. 

 

Para a análise estatística dos isótopos testou-se a normalidade e a 

homocedasticidade das amostras através do teste de Shapiro-Wilk (mais adequado para 

amostras pequenas) e o teste de Levene, respectivamente. Para testar as diferenças e 

interações entre habitats e estação do ano nas raposas, em Apodemus sylvaticus, 

coleópteros e insectos foi usada uma ANOVA 2-way e main effects ANOVA (efeitos 

principais), que analisa cada efeito por si, caso a interação entre efeitos não fosse 

significativa. Para testar as diferenças entre a espécie de fruto efectuou-se uma ANOVA 

1-way. As análises post-hoc para as ANOVAS foram o teste Unequal N HSD, em um 

caso o teste de Tukey (HSD), e outros testes de comparações múltiplas, dependendo do 

tipo de análise referidas acima e do número de amostras. No caso da análise do rácio 

C:N foi utilizado um teste de comparação de médias. Foi utilizado para todas as análises 

um nível de significância de α= 0.05 e todas as análises foram executadas no programa 

STATISTICA 10 (Data analysis software system) (StatSoft, Inc. 2011). 

 

Modelos mistos de um único isótopo (single isotope mixing models) têm vindo a 

ser largamente usados para quantificar o contributo de diferentes fontes de alimento na 

dieta de um consumidor. No entanto quando as fontes superam em n + 1, em que n é o 



32 
 

número de isótopos, estes métodos não são aplicáveis. Phillips e Gregg (2003) 

desenvolveram assim um programa interactivo, o IsoSource versão 1.3.1 (Western 

Ecology Division 2012) que consiste num modelo multisource (múltiplas fontes) (ver 

por exemplo: Codron et al. 2007; Codron e Codron 2009; Inger et al. 2006; Urton e 

Hobson 2005) que calcula todas as soluções possíveis e viáveis, ou seja, cria cada 

combinação possível de proporção das fontes que contribuem para a dieta, em 

incrementos escolhidos pelo utilizador (geralmente 1%) e que satisfazem o equilíbrio 

isotópico de massa. É necessário introduzir no programa os valores médios isotópicos 

do consumidor (ajustados para o fraccionamento isotópico), das fontes e escolher a 

tolerância do erro de medição analítica ou variabilidade da amostragem. Neste estudo 

forma introduzidas as médias para o carbono e azoto das raposas e presas de acordo 

com a estação do ano e local, o incremento escolhido foi de 1% e a tolerância 0.1%, 

excepto em um caso onde não criava soluções viáveis e então o valor foi aumentado até 

0.5%. São apresentadas as médias e o 1º e 99º percentil das soluções criadas pelo 

software, uma vez que os utilizadores são desencorajados pelos autores a apresentar 

apenas a média, pois esta é apenas uma das muitas soluções possíveis.  

 

3. Resultados 

 

3.1 Análise da dieta de raposa  

Com o objectivo de conhecer os recursos de que as raposas da Charneca do 

Infantado se alimentam, servindo como termo de comparação à análise isotópica em 

teste, foram analisados um total de 35 dejectos de raposa (consultar Tabela 1 ou Tabela 

2 para distribuição pormenorizada por habitat e estação). Apesar de não terem sido 

realizadas análises isotópicas em número suficiente nos dejectos da galeria em Outubro, 

os resultados da recolha dos itens alimentares são também apresentados com carácter 

informativo. Os vários itens encontrados foram agrupados em 4 categorias (Anexo A). 

A categoria “Sementes” inclui sementes de amora (Rubus sp.), figo (Ficus sp.), azeitona 

(Olea europaea) e uma espécie que não foi possível identificar. A categoria “Insectos” 

inclui na sua grande maioria coleópteros (Coleoptera) mas também, em muito menor 

quantidade, gafanhotos (Orthoptera) e formigas (Formicidae). A categoria “Pêlos” 

inclui pêlos das próprias raposas, de roedores (Apodemus sylvaticus e Mus musculus), 

insectívoros (Crocidura russula) e/ ou coelho (Oryctolagus cuniculus). A última 
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categoria, “Ossos” inclui crânios, maxilares, mandibulas, dentes, vertebras e outros 

ossos que pertencem a pequenos mamíferos roedores e insectívoros como os referidos 

na categoria anterior. Outros itens como patas de répteis, penas e partes de lagostim-

vermelho (Procambarus clarkii), por não serem alvo de análise isotópica e se 

encontrarem em número muito reduzido não foram incluídos.  

 

Para que não houvesse uma sobre-contagem dos mamíferos, os pêlos e ossos 

foram agrupados, formando um total de 3 categorias alimentares: as sementes, os 

insectos, e os pequenos mamíferos (pêlos e ossos). Nos ossos e pêlos em vez de calcular 

a média ou somar os dois valores foi apenas contabilizado o número mais elevado, por 

exemplo se no mesmo habitat e estação existissem 5 dejectos com pêlos e 5 com ossos 

utilizou-se o valor de 5 para o cálculo, caso houvesse 6 dejectos com pêlos e 4 com 

ossos utilizou-se o valor 6. Excluindo o Outono, O item predominante foram os insectos 

com uma percentagem de frequência de ocorrência (PFO) média de 90,8% dos dejectos 

de ambos os habitats e estações, a seguir estão os pequenos mamíferos, com 73,3%, e 

por último as sementes com 67.5% (Tabela 2).  

No montado, do Inverno para a Primavera, a PFO (Tabela 2) das sementes 

diminui em 50%, nos insectos em 16.7% enquanto que para os mamíferos a PFO 

mantem-se. Na galeria, a PFO das sementes aumenta em 80%, os insectos em 20%, e os 

mamíferos diminuem em 26.7%. No Inverno a diferença entre habitats é considerável, 

especialmente nas sementes com uma diferença de 80%, de seguida os mamíferos em 

40%, e por último os insectos em 20%, sendo que o montado apresenta sempre 

frequências de 100%. Na Primavera as sementes são 50% mais frequentes na galeria, os 

insectos são 16.7%, e por fim os mamíferos são mais frequentes no montado em 66.7%.  

Tabela 2 Percentagens de frequência de ocorrência (PFO) das 4 categorias da análise tradicional dos 

dejectos pelo habitat e estação. Os números entre parêntesis correspondem ao número de dejectos 

analisados.   

  
Montado (8) 

 
Galeria (26) 

  
Inverno (2) 

 
Primavera (6) 

 
Outono (15) 

 
Inverno (5) 

 
Primavera (6) 

           Sementes 
 

100.0 
 

50.0 
 

86.7 
 

20.0 
 

100.0 

           Insectos 
 

100.0 
 

83.3 
 

86.7 
 

80.0 
 

100.0 

           Pêlos 
 

100.0 
 

100.0 
 

60.0 
 

60.0 
 

33.3 

           Ossos 
 

100.0 
 

100.0 
 

60.0 
 

60.0 
 

33.3 
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Tabela 3 Sumário das médias do rácios do δ
13

C, δ
15

N, e C:N e desvio padrão associado (SD) dos animais e 

plantas analisados pelo habitat e estação. 

    
Inverno 

  
Primavera 

   
n δ

13
C ± SD δ

15
N ± SD C:N ± SD 

 
n δ

13
C ± SD δ

15
N ± SD C:N ± SD 

Montado 

Vulpes vulpes 
 

3 -22.8 ± 0.1 5.8 ± 0.3 15.7 ± 0.4 
 

6 -26.8 ± 0.3 4.3 ± 1.6 11.0 ± 1.5 

A. sylvaticus 
 

8 -24.0 ± 1.4 3.9 ± 2.4 3.1 ± 0.1 
 

6 -23.4 ± 1.5 3.4 ± 1.9 5.4 ± 0.1 

Coleópteros 
 

11 -28.2 ± 0.6 5.9 ± 1.6 4.7 ± 0.5 
 

5 -29.8 ± 1.2 4.4 ± 1.7 8.3 ± 0.8 

Quercus suber 
 

10 -24.9 ± 1.1 -1.8 ± 0.4 44.2 ± 4.9 
  

- 

Olea europaea 
 

9 -28.7 ± 0.5 0.8 ± 0.9 181.0 ± 31.9 
  

- 

Galeria 

Ripícola 

Vulpes vulpes 
 

5 -27.3 ± 2.0 4.5 ± 1.8 20.7 ± 8.2 
 

6 -27.6 ± 1.3 5.2 ± 1.2 19.5 ± 4.9 

A. sylvaticus 
 

8 -24.6 ± 1.3 4.9 ± 1.0 3.2 ± 0.1 
 

6 -22.5 ± 1.1 4.9 ± 1.0 5.3 ± 0.0 

Coleópteros 
 

11 -28.2 ± 1.0 6.0 ± 1.6 4.6 ± 0.2 
 

5 -29.2 ± 1.2 4.7 ± 0.9 7.7 ± 0.9 

Rubus spp. 
 

10 -26.6 ± 1.5 1.2 ± 1.4 51.8 ± 10.2 
 

- 

Rosa spp. 
 

10 -24.3 ± 0.9 0.9 ± 1.0 71.5 ± 5.7 
 

- 

n = número de amostras analisadas 

O C:N é obtido através da divisão da %C pela %C incluídas nos resultados da análise dos isótopos.  

  

3.2 Análise da composição isotópica do carbono (
13

C) e azoto ( 
15

N) 

No total deste estudo foram analisadas 122 amostras, provenientes de 2 habitats, 

2 estações do ano e 7 espécies (Tabela 3). Frutos de 39 árvores: 10 de silva (Rubus sp.), 

10 de roseira-brava (Rosa sp.), 10 de sobreiro (Quercus suber) e 9 de oliveira (Olea 

europae); pêlos de 28 Ratinhos-do-campo (Apodemus sylvaticus), 32 coleópteros e 20 

dejectos de raposa-vermelha (Vulpes vulpes). As médias do δ
13

C,o δ
13

N e o C:N, por 

espécie, habitat e estação podem ser consultadas na Tabela 3 e Fig. 6. 

Do mais empobrecido para o mais enriquecido, o fruto azeitona apresentou um 

valor médio do δ
13

C de -28.7 ± 0.5‰ (SD), a amora de -26.6 ± 1.5‰, a bolota de -24.9 

± 1.2‰ e a rosa de -24.3 ± 0.9‰. A média geral do grupo foi de -26.1 ± 1‰ (SD).  

Os A. sylvaticus tiveram uma média do δ
13

Cde -23.6 ± 1.3‰ (SD), (mínimo: -

22.5‰ e máximo: -24.6‰), que depende o habitat e estação. Em ambos os habitats 

houve do Inverno para a Primavera um enriquecimento, mais prenunciado na galeria de 

2,1‰, contra 0.6‰ no montado. Numa escala espacial a diferença entre habitats 

considerado o mesmo período de tempo, foi superior na Primavera, 0.9‰,



 
 

 

Fig. 6 Média para os valores do δ
13

C e δ
15

N nas raposas, A. sylvaticus, e coleópteros em de acordo com o habitat e estação, e das 4 espécies de frutos. As barras de erro 

correspondem ao desvio padrão (SD). 

AS – Apodemus sylvaticus; Col – coleópteros; Fox – raposa; mont – montado; gal – galeria ripícola; inv – inverno; prim – primavera. 
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relativamente ao Inverno, 0.6‰. 

 Os coleópteros apresentaram uma média do δ
13

C de -28.9 ± 1‰ (SD), (min.: -

28.1‰ e máx.: -29.8‰), dependendo do habitat e estação. À escala temporal aconteceu 

o oposto em relação aos roedores, ou seja, um empobrecimento do Inverno para a 

Primavera, ligeiramente maior no montado, 1.7‰, do que na galeria, 1‰. Entre 

habitats, a diferença na Primavera foi de 0.6‰, e de 0.1‰ no Inverno.      

Ao analisar os valores para as raposas observou-se uma variação maior que nos 

roedores e insectos, com uma média do δ
13

Cde -26.1 ± 0.9‰ (SD), (min.: -22.8‰ e 

máx.: -27.6), dependendo do habitat e estação. Do Inverno para a Primavera houve um 

enriquecimento, bastante mais significativo no montado, 4‰, do que na galeria, 0.3‰. 

Entre o montado e a galeria, a diferença foi bastante maior no Inverno, 4.5‰, do que na 

Primavera, 0.8‰. 

 

Do mais empobrecido para o mais enriquecido, o fruto bolota apresentou um 

valor médio do δ
15

N de -1.8 ± 0.4 ‰ (SD), a azeitona de 0.8 ± 0.9 ‰, rosa com 0.9 ± 1 

‰, e a amora com 1.2 ± 1.4 ‰. A média geral do grupo foi de 0.3 ± 0.9‰ (SD).  

Nos A. sylvaticus a média do δ
13

N foi de 4.3‰ ± 1.6‰ (SD), (min.: 3.4‰ e 

máx.: 4.9‰). Do Inverno para a Primavera ocorreram alterações apenas no montado, 

um ligeiro empobrecimento de 0.5‰. Entre habitats, a diferença foi maior na 

Primavera, 1.5‰, relativamente ao Inverno que foi 1‰. 

Nos coleópteros média do δ
13

N foi de 5.3‰ ± 1.5‰ (SD), (min.: 4.4‰ e máx.: 

6‰). Do Inverno para a Primavera houve um empobrecimento no montado de 1.5‰, e 

na galeria de 1.3‰. Entre o montado e a galeria a diferença foi baixa, 0.1‰ no Inverno 

e 0.3‰ na Primavera.  

Nas raposas a média do δ
13

N foi de 5.0 ± 1.2‰ (SD), (mín.: 4.3‰ e máx.: 

5.8‰). Neste caso houve uma divergência entre habitas na evolução do Inverno para a 

Primavera. No montado houve um empobrecimento de 1.5‰, enquanto que na galeria 

ocorreu um enriquecimento (0.7‰). Entre habitats a diferença foi de 1.3‰ no Inverno, 

e 0.9‰ na Primavera.      

 

De forma a testar a significância dos resultados apresentados anteriormente 

procedeu-se a uma ANOVA 1-way para testar o efeito da espécie nos valores de δ
13

C e 

do δ
15

N dos frutos (Tabela 4). Foram obtidos resultados significativos para o δ
13

C 

(ANOVA 1-way, F (3,34) =27.894, P <0.00000001) entre a amora e a rosa (Tukey 
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HSD, P= 0.0003), a amora e a bolota (P= 0.0065), a amora e a azeitona (P= 0.0027), a 

rosa e azeitona (P= 0.0002), e entre a bolota e a azeitona (P= 0.0002). Ordenando do 

mais enriquecido para o mais empobrecido temos: rosa> bolota> amora> azeitona. 

Foram também encontradas diferenças significativas no δ
15

N (1-way ANOVA, F (3,34) 

= 18.221, P< 0.000001). O teste post-hoc de Tukey HSD revela diferenças entre a 

amora e a bolota (P= 0.0002), entre a rosa e a bolota (P= 0.0002), e entre a bolota e a 

azeitona (P= 0.0002). Ordenando do mais enriquecido para o mais empobrecido: 

amora> rosa> azeitona> bolota.  

Foi conduzida uma ANOVA 2-way de forma a testar a significância do efeito do 

habitat, estação e interacção entre os dois, nos valores do δ
13

C e nos valores do δ
15

N das 

raposas, dos Apodemus, e dos coleópteros (Tabela 5). 

Para os A. sylvaticus não houve uma interação significativa (P= 0.1463), ou seja, 

o efeito do habitat no δ
13

C foi o mesmo independentemente da estação que se 

considerasse, e o efeito da estação o mesmo independentemente do habitat. Efectuou-se 

então uma análise ANOVA Main effects (efeitos principais), que avalia cada variável 

num modelo aditivo oposto ao modelo de interação anterior, em que o habitat não teve 

efeito significativo (P= 0.9918), enquanto que estação teve (P= 0.0120), ou seja, 

diferenças significativas no δ
13

C resulta apenas da estação no qual foi amostrado. Nos 

coleópteros a situação foi semelhante, a interação não foi significativa (P= 0.3997), e os 

Tabela 4 Resultados da comparação entre as 4 espécies de fruto para o δ
13

C e o δ
15

N.  

 
df F P value Post-hoc Amora Rosa Bolota Azeitona Ordem 

δ
13

C 3 27.894 0.0000 

Amora - 0.0003 0.0065 0.0027 

2 > 3 > 1 > 4 
Rosa - - 0.6154 0.0002 

Bolota - - - 0.0002 

Azeitona - - - - 

δ
15

N 3 18.222 0.0000 

Amora - 0.9433 0.0002 0.8180 

1 > 2 > 4 > 3 
Rosa - - 0.0002 0.9866 

Bolota - - - 0.0002 

Azeitona - - - - 

Os P values a negrito indicam significância estatística 

Na última coluna as 4 espécies estão ordenadas da mais enriquecida para a mais empobrecida. 

1 (Amora), 2 (rosa), 3 (bolota), e 4 (azeitona). 
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main effects revelaram que o factor estação foi significativo (P= 0.0007), enquanto que 

o habitat não (P= 0.5744). Nas raposas não houve interação significativa (P=0.0863), e 

os main effects mostraram que o habitat foi significativo (P= 0.0038), enquanto que a 

estação não (P= 0.2598). 

Quanto ao δ
15

N não houve uma interação significativa (P= 0.7026) para os A. 

sylvaticus. Examinando os main effects nem o habitat (P= 0.0589), embora perto da 

significância estatística, nem a estação do ano (P= 0.7372) tiveram efeito. Nos 

coleópteros a interação não foi significativa (P= 0.9099), e os main effects mostraram 

que o factor habitat não foi significativo (P= 0.7760), enquanto que a estação foi (P= 

0.0254). Por último, não houve interação significativa entre factores (P= 0.1154) nas 

Tabela 5 Resultados do efeito do habitat, estação e interacção habitat*estação no δ
13

C e δ
15

N das 

raposas, A. sylvaticus, e coleópteros 

  
Factor df F P value 

δ
13

C 

Raposa 

Habitat 1 11.192 0.0038 

Estação 1 1.359 0.2598 

Interacção 1 3.341 0.0863 

Apodemus sylvaticus 

Habitat 1 0.000 0.9918 

Estação 1 7.248 0.0120 

Interacção 1 2.242 0.1463 

Coleópteros 

Habitat 1 0.322 0.5744 

Estação 1 14.393 0.0007 

Interacção 1 0.730 0.3997 

δ
15

N 

Raposa 

Habitat 1 0.056 0.8157 

Estação 1 0.301 0.5907 

Interacção 1 2.772 0.1154 

Apodemus sylvaticus 

Habitat 1 3.889 0.0589 

Estação 1 0.115 0.7372 

Interacção 1 0.149 0.7026 

Coleópteros 

Habitat 1 0.083 0.7760 

Estação 1 5.558 0.0254 

Interacção 1 0.013 0.9098 

Os P values estatisticamente significativos estão a negrito. 
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raposas, e os main effects não foram significativos nem para o habitat (P= 0.8872) nem 

para a estação (P= 0.7814). 

 

Ao analisar como cada habitat e estação se relacionou, foram encontradas 

diferenças significativas no δ
13

C dos A. sylvaticus (2-way ANOVA, F (3,26) = 3.275, 

P= 0.0370). Na análise post-hoc (Unequal N HSD) a diferença entre a galeria no 

Inverno e a galeria na Primavera encontrava-se no limiar da significância estatística (P= 

0.0501), assim tendo em conta que a diferença no tamanho da amostra entre os dois 

grupos foi de apenas 3 indivíduos considerou-se o teste post-hoc de Tukey que foi 

significativo (P= 0.0280). Os roedores da galeria no Inverno foram então 

significativamente mais empobrecidos em 
13

C que na Primavera (Tabela 6).  

 Nos coleópteros verificaram-se diferenças significativas no δ
13

C (2-way 

ANOVA, F (3,29) = 5.135, P= 0.0057), os testes post-hoc mostraram que os do 

Tabela 6 Resultados dos testes post-hoc à ANOVA 2-way entre os diferentes habitats e estações para o δ
13

C nas 

raposas, A. sylvaticus e coleópteros. 

δ
13

C P value Habitat Estação 
Montado 

Inverno 

Montado 

Primavera 

Galeria 

Inverno 

Galeria 

Primavera 
Ordem 

Apodemus 

sylvaticus  
0.0370 

Montado Inverno - 0.8111 0.7845 0.1595 

4 > 2 > 1 > 3 
Montado Primavera - - 0.3303 0.6527 

Galeria Inverno - - - 0.0279 

Galeria Primavera - - - - 

Coleópteros 0.0057 

Montado Inverno - 0.0442 1.0000 0.3143 

3 = 1 > 4 > 2  
Montado Primavera - - 0.0441 0.7366 

Galeria Inverno - - - 0.3140 

Galeria Primavera - - - - 

Raposa 0.0082 

Montado Inverno - 0.2658 0.0229 0.0327 

1 > 2 > 4 > 3 
Montado Primavera - - 0.3299 0.3726 

Galeria Inverno - - - 0.9954 

Galeria Primavera - - - - 

Os P values a negrito indicam significância estatística. 

A última coluna ordena do mais enriquecido para o mais empobrecido em δ
13

C. 

1 (Montado no Inverno), 2 (Montado na Primavera), 3 (Galeria no Inverno), e 4 (Galeria na Primavera). 
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Tabela 7 Resultados dos testes post-hoc à ANOVA 2-way entre os diferentes habitats e estações para o δ
15

N nas 

raposas, A. sylvaticus e coleópteros. 

δ
15

N P value Habitat Estação 
Montado 

Inverno 

Montado 

Primavera 

Galeria 

Inverno 

Galeria 

Primavera 
Ordem 

Apodemus 

sylvaticus  
0.2823 

Montado Inverno - 0.9662 0.5962 0.7152 

4 > 3 > 1 > 2 
Montado Primavera - - 0.4562 0.4369 

Galeria Inverno - - - 1.0000 

Galeria Primavera - - - - 

Coleópteros 0.1663 

Montado Inverno - 0.4707 0.9983 0.6237 

3 > 1 > 4 > 2 
Montado Primavera - - 0.4055 0.9943 

Galeria Inverno - - - 0.5533 

Galeria Primavera - - - - 

Raposa 0.4333 

Montado Inverno - 0.5987 0.7039 0.9691 

1 > 4 > 3 > 2 
Montado Primavera - - 0.9956 0.6647 

Galeria Inverno - - - 0.8436 

Galeria Primavera - - - - 

A última coluna ordena do mais enriquecido para o mais empobrecido em δ
13

C. 

1 (Montado no Inverno), 2 (Montado na Primavera), 3 (Galeria no Inverno), e 4 (Galeria na Primavera). 

 

montado foram mais enriquecidos no Inverno que na Primavera (Unequal N HSD, 

P=0.0442) (Tabela 6).  

Nas raposas o teste de Levene foi significativo (P= 0.0336) para o δ
13

C, 

procedeu-se então à tentativa de transformação dos dados através do Logaritmo e da 

Raiz Quadrada, no entanto permaneceram heterocedásticos, atribuiu-se então Ranks aos 

dados que já permitiu analisá-los que foi significativa no δ
13

C (2-way ANOVA, F (3,16) 

= 5.577, P= 0.0082), através do post-hoc verificou-se que no Inverno, o montado foi 

mais enriquecidos que a galeria (Unequal N HSD, P= 0.0229) (Tabela 6).  

No δ
15

N (Tabela 7) não foram detectadas diferenças significativas nos Apodemus 

(2-way ANOVA, F (3,26) = 1.342, P= 0.2823), nos coleópteros (2-way ANOVA, F 

(3,29) = 1.820, P= 0.1660), nem nas raposas (2-way ANOVA, F (3,16) = 0.965, P= 

0.4333). 

Para comparar o efeito da estação e do habitat no rácio C:N executaram-se 

vários testes de comparações de médias (Tabela 8). Verificou-se nos Apodemus um 

aumento significativo do Inverno para a Primavera quer no montado (P< 0.00001) quer 

na galeria (P< 0.0001). Nos coleópteros houve também um aumento no montado (P< 
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0.00001) e na galeria (P< 0.00001). No caso das raposas, passou-se o oposto, o rácio 

diminui, valor apenas significativo no montado (P= 0.0130), em oposição à galeria (P= 

0.7972). Entre o montado e a galeria, o único resultado significativo foi nas raposas, 

durante a Primavera (P= 0.0230).  

 

3.3 IsoSource 

De modo a quantificar a contribuição relativa das diferentes fontes de alimento na dieta 

da raposa (Tabela 9 e Fig. 7), foi utilizado um modelo isotópico misto de partição, o 

IsoSource. De uma forma geral a condição de que, em cada habitat, os diferentes tipos 

de alimentos apresentassem assinaturas isotópicas distintas foi cumprido, contudo em 

alguns casos a situação ideal, ou seja, ambos os elementos (C e N) diferentes não se 

verificou. Nestes casos, quando a assinatura isotópica de um dos isótopos foi 

semelhante, a assinatura do outro isótopo era significativamente diferente, permitindo 

ao IsoSource diferenciar uma fonte da outra. Em nenhum caso se verificou o δ
13

C e o 

δ
13

N simultaneamente iguais ou semelhantes.   

 

Tabela 8 Resultados dos testes de comparações de médias dos valores do rácio C:N das raposas, A. 

sylvaticus e coleópteros entre os diferentes habitats e estações. 

C:N Habitat Estação 
Montado 

Inverno 

Montado 

Primavera 

Galeria 

Inverno 

Galeria 

Primavera 
Ordem 

Apodemus 

sylvaticus 

Montado Inverno - 0.0000 1.0000 - 

2 > 4 > 3 > 1  

Montado Primavera - - - 0.8124 

Galeria Inverno - - - 0.0001 

Galeria Primavera - - - - 

Coleópteros 

Montado Inverno - 0.0000 0.5449 - 

2 > 4 > 3 > 1 
Montado Primavera - - - 0.2976 

Galeria Inverno - - - 0.0000 

Galeria Primavera - - - - 

Raposa 

Montado Inverno - 0.0130 0.4252 - 

3 > 4 > 1 > 2 
Montado Primavera - - - 0.0230 

Galeria Inverno - - - 0.7972 

Galeria Primavera - - - - 

Os P values a negrito indicam significância estatística.  

A última coluna ordena do mais do rácio C:N mais alto para o mais baixo. 

1 (Montado no Inverno), 2 (Montado na Primavera), 3 (Galeria no Inverno), e 4 (Galeria na Primavera). 

 

u 



42 
 

 

Fig. 7 Partição pelo habitat e estação das percentagens médias dos vários tipos de recursos 

consumidas pelas raposas reflectido pelo δ
13

C e δ
15

N dos dejectos baseado num modelo misto 

de múltiplas fontes (IsoSource). 
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Tabela 9 Contribuições possíveis (%), média (1º-99º percentis), por habitat e estação, de cada fonte 

de alimento consumido pelas raposas, calculadas usando o modelo de mistura de múltiplas fontes, 

IsoSource.   

  
Inverno 

 
Primavera 

Montado 

Bolota 
 

0.3 (0-1) 
 

2.7 (0-7) 

Azeitona 
 

0.4 (0-10) 
 

5.1 (0-12) 

A. sylvaticus 
 

0.9 (0-2) 
 

39.1 (37-41) 

Coleópteros 
 

98.5 (97-100) 
 

53.1 (47-57) 

Galeria R. 

Amora 
 

20.9 (9-30) 
 

0 

Rosa 
 

8.1 (0-19) 
 

0 

A. sylvaticus 
 

5.7 (0-14) 
 

27 (24-30) 

Coleópteros 
 

65.3 (58-72) 
 

73 (70-76) 
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Observou-se um padrão geral (em ambos os habitats e estações) em que os 

coleópteros foram sempre a fonte de alimento que mais contribuiu para a dieta deste 

carnívoro. No montado a sua contribuição foi maior no Inverno com 98.5% (97-100%, 

1º-99º percentis) do que na Primavera com 53.1% (47-57%). Na galeria houve uma 

inversão, com 73% (70-76%) na Primavera e 65.3% (58-73%) no Inverno. Esta 

diferença entre o Inverno e a Primavera foi bastante mais acentuada no Montado que 

variou em 45.4% (50-43%) e em apenas 7.7% (12-4%) na galeria. No Inverno, a 

percentagem ingerida foi superior no montado (98.5% contra 65.3%), e na Primavera 

foi superior na galeria (73% contra 53.1%).  

Relativamente aos A. sylvaticus, houve um claro aumento no seu consumo do 

Inverno para a Primavera, quer no montado onde passou de uma presa residual com 

0.9% (0-2%) para 39.1% (37-41%), quer na galeria onde no Inverno foi uma presa 

ocasional com 5.7% (0-14%) para 27% (24-30%) na Primavera. A diferença entre 

estações foi superior no montado, em 38.2% (37-39%), contra 21.3% (24-16%) na 

galeria. No Inverno o consumo foi superior na galeria (5.7% contra 0.9%), enquanto que 

na Primavera foi superior no montado (39.1% contra 27%). 

Dos frutos analisados na galeria observou-se que, a amora é o segundo principal 

alimento consumido no Inverno com 20.9% (9-30%) enquanto a rosa representa 8.1% 

(0-19%), na Primavera ambos não foram consumidos (0%). No montado a bolota e a 

azeitona foram muito pouco consumidas no Inverno, 0.3% (0-1%) e 0.4% (0-1%), 

respectivamente, na Primavera estas proporções sobem ligeiramente para 2.7% (0-7%) e 

5.1% (0-12%), respectivamente. A diferença entre estações nos frutos foi superior na 

galeria com 29% (9-49%), contra 7.1% (0-8%) no montado. No inverno a ingestão foi 

superior na galeria (29% contra 0.7%), enquanto que na Primavera foi superior no 

montado (7.8% contra 0%). 

 

4. Discussão  

 

4.1 A dieta da raposa à escala espacial e temporal  

O presente estudo confirmou que os isótopos estáveis são uma ferramenta 

extraordinariamente importante em estudos de cadeias alimentares, tendo sido possível 

identificar os padrões de utilização de recursos ao longo do ano pela raposa e, confirmar 
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a sua dieta generalista e heterogénea, que se enquadra e reflecte as características 

ambientais da região do Mediterrâneo, à qual as raposas se mostram bem adaptadas. 

A utilização do modelo IsoSource mostrou-se muito útil e eficaz na 

quantificação e ilustração da relação entre as fontes de alimento. Verificou-se uma 

correspondência entre os resultados da recolha de restos alimentares dos dejectos e do 

modelo criado pelo IsoSource em relação à ordem de importância de cada grupo 

alimentar. Em ambos o mais consumido foram os coleópteros, seguido dos Apodemus 

sylvaticus, e por último os frutos.   

  

Neste estudo verificou-se que independentemente do habitat e estação do ano os 

coleópteros são a presa mais consumida pelas raposas. Este alimento serve como um 

complemento proteico e mineral muito rico (Cavani 1991; Rosalino et al. 2005) que, ao 

contrário dos outros recursos, como os frutos ou os roedores, se encontram disponível 

ao longo do ano, em maior ou menor abundância. Este resultado difere dos obtidos 

noutros estudos onde os pequenos mamíferos são considerados as principais presas das 

raposas (e.g. Santos et al. 2007); no entanto pode ser explicado pela variação inter-anual 

e pela imprevisibilidade característica dos ambientes Mediterrânicos (Rosalino e 

Santos-Reis 2009; Rosalino et al. 2011 a e b), onde por exemplo, um ano ou mais anos, 

de elevada precipitação pode estar associado a um aumento na abundância de insectos 

(Díaz e Arrizabalaga 2010).  

O aumento no consumo de insectos do Inverno para a Primavera (de 65% para 

75%) na galeria pode ser explicado pela maior abundância destes na Primavera 

(Rosalino et al. 2005). No entanto, tal não se refletiu na área do montado ocorrendo 

mesmo uma queda (de 99% para 53%) na ingestão de insectos, possivelmente devido ao 

aumento no consumo de roedores, mais significativo que na galeria, e ainda ao aumento 

no consumo de frutos, contrariamente ao que ocorreu na galeria. Estes valores estão de 

acordo com os resultados da análise tradicional dos dejectos que indicam também a 

diminuição no consumo de insectos no montado e o inverso na galeria.  

No montado e no Inverno os quase 99% de insectos e menos de 1% dos outros 

itens alimentares são um reflexo da menor diversidade e abundância de recursos 

disponíveis, comparativamente à galeria, incluindo os frutos da galeria que são 

consumidos em percentagens mais elevadas. (Matos et al. 2009; Santos et al. 2011).  
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O aumento do consumo de A. sylvaticus do Inverno para a Primavera, quer no 

montado (de 1% para 39%) quer na galeria (6% para 27%) torna-os o segundo item 

mais consumido nesta estação, resultado suportado pelo decréscimo do rácio de C:N. 

Este resultado está de acordo com o que se conhece sobre a abundância destes animais 

(Matos et al. 2009). No Mediterrâneo a época reprodutiva ocorre no Outono/Inverno 

(Díaz e Arrizabalaga 2010; Guilherme 2010). Várias hipóteses que vão desde a 

abundância dos recursos, ao comportamento, e à taxa de sobrevivência dos juvenis, têm 

sido propostas para explicar a acentuada redução da taxa de crescimento das populações 

na época reprodutiva; razões que parecem estar relacionados com factores dependentes 

da densidade (Díaz e Alonso 2003; Díaz e Arrizabalaga 2010; Montgomery et al. 1991; 

Randolph 1977; Watts 1969). Por outro lado, na época não reprodutiva a elevada 

heterogeneidade característica do Mediterrâneo pode ter uma forte influência na 

densidade de Apodemus sp.. Díaz et al. (2010) encontrou uma relação positiva a curto 

prazo entre o crescimento da população e a precipitação e por outro lado uma ausência 

de significância dos factores dependentes da densidade (como a competição por 

alimento e/ ou território, a organização social, a dispersão/ recrutamento de indivíduos, 

a supressão reproductiva ou maturação atrasada, e a predação) durante esta época no 

Mediterrâneo. No nosso estudo na Primavera (época não reprodutiva), em que a 

abundância foi mais elevada, o mês de Março que precede os de amostragem (Abril e 

Maio) teve cerca de seis vezes mais precipitação (188 mm) que Fevereiro e Abril (32 e 

30 mm, respectivamente) e 26 vezes mais precipitação que Maio (7 mm). No Inverno 

(época reprodutiva), apesar de se verificar um padrão semelhante (140 mm em 

Novembro, mês anterior ao da amostragem, teve mais do dobro da precipitação de 

Outubro (61.7mm) e de Dezembro (61.5 mm), este último o mês da amostragem), o 

factor precipitação não é significativo, e como referido anteriormente, outros factores, 

dependentes da densidade, entram em acção, inibindo a taxa de crescimento, como 

conclui Díaz et al (2010).      

 

Pode-se ainda concluir que a maior variação nas percentagens de consumo de 

Apodemus e coleópteros de uma estação para a outra, no montado, reflecte numa maior 

sazonalidade na sua disponibilidade, comparativamente à galeria. As raposas que se 

alimentam no montado estão mais sujeitas às condições ambientais do que na galeria, 

onde o microclima mais constante torna estes recursos menos variáveis e imprevisíveis, 

resultado apoiado pelo efeito significativo do factor estação na análise ANOVA 2-way e 
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por Rosalino et al. (2009). Este autor, em habitats semelhantes, utilizando o método de 

captura por armadilhagem, demostrou um efeito significativo da interacção habitat e 

estação no índice de diversidade de Shannon-Wienner em pequenos mamíferos. Nos 

frutos a sazonalidade é superior na galeria onde as percentagens de consumo variam 

mais, possivelmente devido à maior riqueza específica e diferentes períodos de 

frutificação. (Santos et al. 2011).  

 

Relativamente aos frutos no montado há um ligeiro aumento no consumo do 

Inverno para a Primavera. Apesar das bolotas e das azeitonas terem a sua produtividade 

máxima o seu auge no Inverno e Outono, respectivamente, podem no entanto, ser 

encontradas à superfície do solo até ao Inverno, devido à sua lenta decomposição, 

continuando assim a estar disponíveis para as raposas (Loureiro et al. 2009; Rosalino et 

al. 2011b), ou mesmo até à Primavera e Verão seguintes mas enterradas no solo 

(Rosalino et al. 2005; Rosalino et al. 2009). As próprias raposas e os roedores (Sone et 

al. 2002) armazenam-nos no solo ou nas tocas, sendo muito eficazes a reencontrá-los.  

As percentagens reduzidas de consumo de bolota (0% e 3%), em ambas as 

estações, podem ser explicadas pela sua elevada concentração de taninos, que confere 

um paladar amargo e dificultam a digestão das proteínas, levando as raposas a preferir 

outros alimentos (Rosalino et al. 2005). As azeitonas (0% e 5%), apesar de serem uma 

boa fonte de lípidos e usualmente bastante consumidas (Rosalino et al. 2009; Santos et 

al. 2007), apenas estão disponíveis numa região adjacente à área amostrada, com uma 

maior actividade humana e sem vegetação que servisse de abrigo, factores que podem 

ter mantido as raposas afastadas dos olivais, apenas visitados esporadicamente.  

 

Na galeria no Inverno o segundo item mais ingerido foram as amoras-silvestres 

com 21%, muito ricas em açúcares e água, disponíveis entre o Verão e o Outono. 

Apesar de não estarem normalmente muito disponíveis no início de Dezembro, devido à 

frutificação poder variar de ano para ano, em função dos factores climáticos (Rosalino e 

Santos-Reis 2009; Santos et al. 2011), e como no Outono de 2012 as temperaturas 

estiveram relativamente amenas até mais tarde, estas poderão ter frutificado tardiamente 

ou resistido no arbusto durante mais tempo. Na Primavera, antes da floração e 

frutificação começar não estão de todo disponíveis, e o seu consumo foi nulo.  

A rosa encontra-se disponível desde o fim do Verão até o início do Inverno, 

contribuindo em 8% para a dieta observada. O reduzido teor em proteínas, gordura ou 
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água, e grande diversidade (Santos et al. 2011) de frutos de melhor qualidade 

nutricional, como os mais carnudos, preferidos pelos carnívoros (Rosalino e Santos-

Reis 2009) e ocorrendo em maior abundância leva as raposas a optarem por frutos como 

a amora ou o figo. De forma similar às amoras, também as rosas não foram consumidas 

na Primavera. 

 

Em resumo na galeria há um aumento do consumo de insectos na Primavera 

enquanto o consumo de frutos é nulo. No montado acontece o inverso, ou seja, um 

grande decréscimo no consumo de insectos e um aumento da ingestão de frutos. O 

consumo de Apodemus aumentou na Primavera em ambos os habitats. Pode-se concluir 

que na galeria os insectos e os Apodemus “ocupam o lugar” deixado pelos frutos, e no 

montado os frutos e Apodemus “ocupam” uma substancial parte do “lugar” dos insectos. 

Os insectos, em particular, tornam-se especialmente importantes quando os frutos 

escasseiam. 

 

Ao analisar a composição isotópica do δ13
C verificou-se que a ordem do fruto 

mais empobrecido para o mais enriquecido foi: as azeitonas, que são ricas em lípidos; 

de seguida as amoras, ricas em hidratos de carbono (e água); e por fim as rosas e 

bolotas, menos ricas em hidratos de carbono que as amoras (e mais secas), resultado que 

está de acordo com o facto de os lípidos tenderem a ser mais empobrecidos em 
13

C que 

os hidratos de carbono e as proteínas (McCutchan et al. 2003; Salvarina et al. 2013; 

Tieszen et al. 1983).  

O reduzido rácio C:N está associado a uma ingestão elevada de proteína 

(Crawford et al. 2008; Vanderklift et al. 2003), e logo uma dieta de boa qualidade. O 

valor superior na Primavera comparativamente ao Inverno de Apodemus e coleópteros 

em ambos os habitats é possivelmente explicado pelo aumento no consumo de plantas e 

frutos que se desenvolvem durante a Primavera, resultado suportado pelo 

empobrecimento do δ
15

N na Primavera que revela o consumo de fontes de proteína 

vegetais. Nas raposas passa-se o contrário, ou seja, o rácio diminui, indicando uma dieta 

mais rica em proteína na Primavera, conclusão suportada pelo aumento geral no 

consumo de roedores, e insectos na galeria, e ainda pelo enriquecimento do δ
15

N que 

indica uma fonte de proteína animal. Seria talvez esperado valores superiores no δ
15

N 

para carnívoros como as raposas, no entanto este resultado é explicado pelo facto destes 

animais apresentarem uma dieta muito omnívora, incluindo tanto material animal como 
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vegetal (Codron et al. 2005. Codron et al. 2007). Entre os dois habitats a diferença foi 

significativa apenas na Primavera, sendo que o montado tem um C:N inferior o que está 

de acordo com a maior percentagem de consumo de Apodemus neste habitat (39% 

contra 27%). 

 

Não foi possível testar a hipótese de que as raposas que frequentam 

habitualmente o montado se deslocariam até à galeria para beneficiar da maior 

abundância e riqueza específica de presas animais, da disponibilidade sazonal dos 

frutos, e de outros factores, pois como condição a priori era necessário que os valores 

isotópicos de cada fonte alimentar em cada habitat na mesma estação fosse 

suficientemente diferente para permitir ao IsoSource testar, sem se cometerem erros do 

tipo I, ou seja, dizer que as raposas do montado estariam a frequentar a galeria quando 

na realidade tal não acontecia, resultando apenas da forma como o modelo funciona. 

Além disso os resultados das ANOVAS 2-way indicam apenas um efeito significativo 

da estação e não do habitat para os roedores e coleópteros, ou seja, as diferenças que se 

verificaram advêm de diferenças entre estações e não entre habitats. Tentativas com o 

IsoSource revelaram-se muito pouco credíveis, pois necessitavam de grandes valores de 

tolerância (> 4%) para que se obtivessem quaisquer resultados.     

 

4.2 Limitações do estudo e recomendações  

Na interpretação dos resultados obtidos neste trabalho é essencial não se 

esquecer que, por serem generalistas, as raposas apresentam uma dieta que inclui uma 

grande variedade de recursos, tornando-se bastante difícil amostrar todos as potencias 

fonte de alimento, apesar disso, e como referido anteriormente, desde início que este 

estudo foi sempre assumido como uma abordagem preliminar. 

O coelho-europeu (Oryctolagus cuniculus) é uma importante fonte de alimento 

(e.g. Santos et al. 2007), sendo portanto bastante recomendado que estudos futuros 

incluam este animal. Também outros pequenos mamíferos como Mus musculus e 

Crocidura russula, particularmente o último pois apresenta uma dieta, e provavelmente 

assinatura isotópica, distinta da do roedor estudado, e ambos com uma 

representatividade próxima à de Apodemus, nos restos recolhidos dos dejectos. Outros 

frutos, como a pêra (Pyrus sp.) e o figo (Ficus sp.), são também alimentos frequentes na 

dieta (Herrera 1989; Rosalino et al. 2009; Rosalino e Santos-Reis 2009) por serem uma 
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importante fonte de energia e água, especialmente na estação seca, e no caso do último 

ser encontrado com uma muito elevada representatividade nos dejectos da galeria. Seria 

também importante analisar a ordem Orthoptera, especialmente os gafanhotos, pois 

foram a 2ª ordem de insectos mais representada nos dejectos. Foi ainda encontrado em 

número reduzido nos dejectos partes de lagostim-vermelho (Procambarus clarkii), 

espécie introduzida e considerada praga, que por essa razão se tornou uma fonte de 

alimento comum para muitos carnívoros (Santos et al. 2007). 

Quanto maior a diversidade de potencias fontes forem analisadas mais 

representativa e fiel à população será a análise e modelo resultante, e menos 

susceptíveis a erros (Crawford et al. 2008; Layman et al. 2012).  

 

Outro factor indutor de erro na análise, pelo facto de poder não representar 

fielmente a população, está no número mais pequeno de amostras especialmente no caso 

dos dejectos do montado na Primavera. No entanto, como referido anteriormente, neste 

tipo de estudos normalmente não é essencial um número de amostras muito elevado, 

tendo ainda em consideração tratar-se de uma análise exploratória  

Por fim uma outra via que poderia melhorar os resultados são os valores de 

fracionamento mais ajustados à espécie raposa para o tecido utilizado (Crawford et al. 

2008; Salvarina et al. 2013; Sponheimer et al. 2003 b e c); no entanto tal requer 

usualmente estudos controlados em laboratório com a presença dos animais aos quais 

são dados diferentes tipos de alimento com assinaturas isotópicas conhecidas e bem 

distintas, o que em raposas impõem enormes restrições e dificuldades do ponto de vista  

ético, logístico e financeiro, traduzindo-se em geral numa falta deste tipo de estudos 

(Gannes et al. 1997)  

 

4.3 Conservação e gestão das espécies e habitats em análise, e estudos 

futuros 

O estudo da dieta ajudar-nos a perceber o papel que uma ou mais espécies 

desempenham no ecossistema, particularmente relevante nos carnívoros, uma vez que 

estão no topo da cadeia alimentar, tendo um papel fundamental no controlo de outras 

espécies, de forma directa ou indirecta, e enquanto dispersora de sementes (Breuer 

2005; Codron et al. 2007, Crawford et al. 2008). 



50 
 

Conhecer a contribuição relativa das diferentes fontes de alimento e do diferente 

uso do habitat a uma escala espacial e temporal, tem implicações ao nível do nosso 

conhecimento sobre a dinâmica das comunidades e a ecologia da conservação, 

possibilitando uma adaptação contínua das medidas de gestão, especialmente nos locais 

e épocas mais críticas. (Codron et al. 2005; Condron et al. 2007; Crawford et al. 2008; 

Dalerum e Angerbjörn 2005; Semmens et al. 2009; West et al. 2006). Acresce o facto 

de o conhecimento dos hábitos alimentares oferecer informação sobre as condições do 

habitat (Codron et al. 2005; Crawford et al. 2008). A análise dos isótopos estáveis 

demostra um grande potencial para a concretização destes objectivos.  

 

Este estudo confirma que a galeria é largamente utlizada pelas raposas, que 

exploram e beneficiam da grande abundância e diversidade de recursos, especialmente 

frutos, associados a uma fonte permanente de água e abrigo, entre outras variáveis 

(Rosalino et al. 2009; Santos et al. 2011). Esta conclusão vem reforçar a importância de 

continuar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na recuperação da galeria 

ripícola, através da replantação e da colocação de cercas para afastar o gado. 

No montado seria importante ter em atenção os efeitos que o gado pode ter no 

habitat como o empobrecimento dos solos devido ao pastoreio que provoca a 

diminuição das concentrações de azoto e carbono (Golluscio et al. 2009). O consumo da 

vegetação e a compactação dos solos afecta também os pequenos mamíferos, ao 

provocar um declínio na diversidade de espécies de plantas (Torre et al. 2007; Rosalino 

et al. 2009) e a destruição das suas tocas e caminhos (Torre et al. 2007). Estes efeitos 

são particularmente sentidos e prejudiciais nas épocas críticas como durante a época 

reprodutiva, outros períodos de reduzida densidade populacional, ou menor abundância 

de alimento (Torre et al. 2007).  

 

A caça, actividade praticada na Companhia, inclui a raposa (Resumo do Plano 

de Gestão, 2011; Pereira 2010). Este estudo permite avaliar quando é que as raposas 

estão mais limitadas em certos recursos e logo mais vulneráveis a pressões 

antropogénicas, podendo servir como auxiliar na tomada de certas decisões como, 

quando e que cota esta espécie pode ser caçada. Para além da raposa, também o coelho 

(reintroduzida na Companhia) pelas razões referidas no subtítulo anterior e por ser a 

segunda espécie mais caçada na Companhia (Pereira 2010), seria importante manter e 

ajustar a gestão que tem vindo a ser efectuada. De uma forma geral as suas populações 
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na Península Ibérica apresentam uma tendência negativa desde o final da década de 

oitenta, devido à doença hemorrágica do coelho, à mixomatose (1950s) e à perda de 

habitat. As poucas populações com tendências estáveis ou positivas coincidem muitas 

vezes com regiões com alguma intervenção humana, onde a agricultura tradicional 

fornece alimento e abrigo, onde existe uma pressão de caça reduzida, aplicação de 

medidas de gestão (limpeza das matas, bebedouros, etc.), e controlo de predadores 

(Delibes-Mateos et al. 2009). A Companhia insere-se nesta categoria de habitats 

humanizados, apresentando condições adequadas como solo arenoso, necessário para o 

sucesso destes animais (Delibes-Mateos et al. 2009), e interesse e empenho na 

conservação das espécies e habitats.  

 

 Seria importante aplicar esta técnica a outras espécies e ao nível da comunidade, 

avaliando o grau generalista/especialista e de como varia ao longo do tempo (ex.: Ben-

David et al. 1997; McFadden et al. 2006; Roth 2002; Sponheimer et al. 2003a; 

Szepanski et al. 1999). Poder-se-ia comparar ao nível inter-específico os vários 

carnívoros, avaliando preferências alimentares, e diferentes grau de omnívorismo (ex.: 

Codron et al. 2007), e se ocorre qualquer tipo de especialização do nicho, intra ou inter-

específica, de forma a evitar possível competição (ex.: Darimont et al. 2009, Semmens 

et al. 2009; York e Billings 2009).  

A heterogeneidade espacial no habitat pode gerar competição que por sua vez 

pode criar um alargamento do nicho através da expansão de recursos consumidos, ou 

seja, o animal consumirá os recursos (mais) disponíveis na região que frequenta dentro 

desse habitat (Darimont et al. 2009, Semmens et al. 2009). Na raposa esta sub-

especialização pode-se verificar nos diferentes frutos que as raposas no montado e nas 

da galeria comem, alargando o nicho trófico da espécie. Estudos com os isótopos 

estáveis seriam necessários para confirmar e estender ou não, esta hipótese a outros 

recursos, reforçando a importância de preservar a heterogeneidade da região, mais 

diversa em recursos que uma paisagem homogénea, especialmente importante devido a 

sazonalidade destes. 

 

 
A análise isotópica ao elemento oxigénio (δ

18
O) poderia trazer também um 

importante contributo (Cerling et al. 2008; Crawford et al. 2008; Kohn 1996; Smith et 

al. 2010; West et al. 2006). Este ao evaporar perde o isótopo mais leve conduzido a um 
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enriquecimento do isótopo pesado, acontecendo o oposto durante a condensação. Em 

estudos futuros seria útil analisar este elemento que fornece informação sobre condições 

ambientais e o clima. Permite distinguir entre uma fonte de água meteórica 

(precipitação) e uma fonte proveniente da dieta, possibilitando distinguir entre animais 

que têm bebem praticamente todos os dias, estando dependentes de corpos de água; 

daqueles que extraem a maior parte da água da sua dieta. Permite também separar 

animais que bebem de águas paradas como lagos (maior evaporação) daqueles que 

bebem de águas correntes como rios.  

Este trabalho permitiria avaliar a importância da ribeira da galaria ripícola, 

contrastando com a falta de uma fonte constante no montado, e ainda responder à 

hipótese de que as raposas do montado se deslocariam à galeria para usufruir da fonte 

de água (e alimento).  

 

Todas as ideias propostas complementariam e permitiriam ou não, corroborar o 

conhecimento prévio adquirido, avaliando a dinâmica do ecossistema de forma mais 

aprofundada, e actuando em conformidade.   

   

Relativamente ao olival, apesar da sua origem antropogénica e do uso de 

fertilizantes, as raposas utilizam efectivamente esta fonte de alimento rica em lípidos, 

mesmo que não frequentemente devido à presença humana. Seria importante que a 

Companhia mantivesse a política de utilizar fertilizantes ecológicos, menos danosos 

para o ambiente, e o controlo estrito das quantidades administradas. A produção e lucro 

do olival não é significativamente afectada pois a raposa consome os frutos que caem no 

chão. Esta zona é quase totalmente despida de outra vegetação, a considerar estaria a 

plantação de arbustos ou outras plantas, próximo ou à voltadas oliveiras, de forma a 

oferecer mais protecção às raposas, que preferem deslocar-se em espaços fechados 

(Rosalino et al. 2009). No entanto o impacto desta medida no olival e na sua produção 

teria de ser alvo de consulta dos gestores e técnicos responsáveis e com conhecimento.     

 

Este estudo contribuiu assim para uma melhor compreensão da aplicação de 

isótopos estáveis no estudo da ecologia trófica da raposa num contexto Mediterrânico, 

onde existe uma escassez destes estudos. Ao conhecer melhor as características e 

necessidades das espécies foco, as estratégias de conservação e gestão na Companhia 

poderão ser melhoradas e ajustadas, não só em relação aos carnívoros, mas também aos 
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seus recursos alimentares, nomeadamente aqueles com interesse para a conservação, e 

ao habitat, sendo a galeria ripícola um elemento chave em paisagens humanizadas e 

fragmentadas e o montado um bem único de elevado valor antropogénico e biológico.    
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6. Anexos 

Anexo A Dados do peso total de cada dejecto e de cada categoria de itens recolhidos nas análises da dieta 

das raposas, por habitat e estação.  

Habitat Data ID 
Peso  

dejecto 
Peso 

(sementes) 
Peso 

(insectos) 
Peso 

(pêlos) 
Peso 

(ossos) 
Peso 

(outros) 

Montado Inverno 

36 5.866 0.721 0.025 0.051 0.054 - 

37 6.992 0.593 0.035 0.070 0.041 - 

38 3.427 1.550 0.004 0.019 0.044 - 

Montado Primavera 

39 23.927 1.174 - 0.033 0.365 - 

40 16.397 - 0.066 0.080 0.146 - 

41 7.705 - 0.260 0.054 0.171 - 

43 22.785 0.662 0.002 0.007 0.690 - 

44 13.782 - 0.009 0.012 0.117 - 

45 41.321 2.850 0.003 0.024 0.180 - 

Galeria 
ripícola 

Outono 

21 28.619 0.447 0.011 - 0.178 - 

22 8.056 0.013 0.041 0.051 0.481 - 

23 2.498 - 0.212 0.029 0.054 - 

24 8.455 3.994 0.006 0.016 0.733 - 

25 5.966 2.608 0.045 - 0.005 - 

26 10.850 0.869 0.005 0.074 0.134 - 

27 13.519 0.010 0.169 0.014 0.651 - 

28 7.951 0.599 0.070 - - - 

29 7.823 0.393 0.007 0.011 1.587 - 

30 7.300 0.821 0.016 - - - 

31 15.496 2.492 0.028 0.003 - - 

32 2.063 0.678 - - - - 

33 4.486 - 0.052 - - - 

34 1.918 0.359 - 0.025 0.392 - 

35 0.620 0.312 0.011 0.001 - - 

Galeria 
ripícola 

Inverno 

46 15.595 - - 0.086 0.109 - 

47 24.885 - 0.077 0.048 0.014 - 

48 13.078 - 0.680 0.099 0.107 - 

49 3.000 - 0.015 - - - 

56 11.900 0.109 0.050 - - 0.033 

Galeria 
ripícola 

Primavera 

50 5.735 0.118 0.022 0.008 0.004 - 

51 22.515 0.949 0.096 - - - 

52 20.778 0.814 0.181 - - 0.003 

53 37.822 0.109 0.102 - - 0.029 

54 13.434 0.006 0.256 - - 0.017 

55 7.230 0.049 0.054 0.168 0.030 - 
“-“ - a categoria não foi encontrada no dejecto. 

A categoria “outros” inclui partes de lagostins (P. clarkii). Outros itens não foram incluídos devido ao número 

reduzido. 
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