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Desde 2014, la ayuda del Grupo Tordesillas permite la colaboración académica entre las siguientes
Universidades:
•
•
•

Universidad de Aveiro (UA; Portugal)
Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM; España)
Universidad Federal de Goiás (UFG; Brasil)

El presupuesto para el 2014 en este proyecto fue de 12.600 € de los cuales se gastó 2.402,46 € en la
reunión que tuvo lugar en la Universidad de Aveiro del 20 al 24 de octubre de 2014. A ésta asistieron
los siguientes investigadores:
-

Fausto Miziara – Universidad Federal de Goiás (UFG), Brasil

-

Laerte Guimarães Ferreira Junior, UFG, Brasil

-

Leandro Gonçalves Oliveira, UFG, Brasil

-

Ina De Souza Nogueira, UFG, Brasil

-

Francis Lee Ribeiro, UFG, Brasil

-

Carlos Fonseca, Universidade de Aveiro (UA), Portugal

-

Amadeu Soares, UA, Portugal

-

Christian Gortázar Schmidt, Universidad Castilla La-Mancha (UCLM), España

-

António Correia, UA, Portugal

-

Ângela Cunha, UA, Portugal

-

Isabel Lopes, UA, Portugal

-

Ana Lillebo, UA, Portugal

-

Kieran Monaghan, UA, Portugal

-

João Pestana, UA, Portugal

-

Inês Domingues, UA, Portugal

-

Susana Gomes, UA, Portugal

-

Catarina Bastos, UA, Portugal

Esta reunión tuvo como objetivo el intercambio de informaciones y de experiencias entre los
investigadores de las diferentes Universidades participantes en este colegio, a fin de identificar los
puntos comunes para colaboraciones a corto y medio plazo. Además de la participación de los
investigadores listados arriba, cerca de 50 asistentes (estudiantes, investigadores, profesores, etc.)
de las diferentes áreas del Departamento de Biología de la Universidade de Aveiro estuvieron
presentes
en
las
reuniones.
Todas
las
presentaciones
pueden
verse
en: https://filesender.fccn.pt/filesender/?vid=5b05fd16-9f72-6129-7a0e-000065723d11

Fig. 1 – Prof. Christian Gortazar presentando la UCLM.

Fig. 2 – El anfitrião, Prof. Dr. Amadeu Soares haciendo la presentación del Departamento de Biologia
de UA.
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El presupuesto para el 2015 es de 10.197,54 € de los remanentes de 2014 más 12.600 € del
presupuesto de 2015 por lo tanto hay un presupuesto de 22.797,54 € para esta anualidad.
De este presupuesto se destinarán 8.000 € para una ayuda a la finalización de la tesis de João Pedro
Valente Santos, cuya tesis esta codirigida entre Carlos Fonseca de la Universidad de Aveiro y Christian
Gortázar de la Universidad de Castilla-La Mancha. Este estudiante será el primero en motivar la
formalización de un acuerdo de cotutela entre la Universidad de Aveiro y la Universidad de Castilla –
La Mancha, dando lugar a una doble titulación, Doctorado por ambas Universidades. Su contratación
se prevé por seis meses, del 1 de abril a 30 de septiembre, hasta la finalización de su tesis (plan de
trabajo en anexo).
Se financiará con 6.000 € el contrato de una alumna que colaborará en trabajos de investigación
colaborativa con la Universidad de Aveiro en Iguazú (Brasil).
Los fondos remanentes podrían destinarse a una colaboración académica entre UA y UCLM (alumna
dirigida por los profesores Fonseca y Acevedo), además de la previsión de los gastos para la reunión
de profesorado en 2015.
Todos los participantes, pertenecientes a las Universidades de Aveiro (Portugal), Castilla – La Mancha
(España) y Federal de Goiás (UFG), Brasil, desean expresar su agradecimiento al Grupo Tordesillas por
la excelente oportunidad de colaboración académica que les brinda la ayuda referida.
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Ecologia e condição física do veado (Cervus elaphus) na
Península Ibérica: implicações para a gestão
Plano de Trabalhos 2012-2015

João Pedro Valente e Santos
Orientadores de tese:
Prof. Dr. Carlos Manuel Martins Santos Fonseca
Departamento de Biologia & Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM)
Universidade de Aveiro
Aveiro, Portugal
Prof. Dr. Christian Gortázar Schmidt
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC, CSIC-UCLM-JCCM)
Universidad de Castilla – La Mancha
Ciudad Real, Espanha
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Introdução e objectivos da tese de doutoramento
O veado (Cervus elaphus Linnaeus, 1758), maior mamífero herbívoro da fauna selvagem
ibérica, desperta, desde tempos remotos, o interesse do ser humano (Tellería, 2010).
Historicamente, as populações desta espécie foram alvo de várias flutuações no território
peninsular, tendo enfrentado, nalguns casos, o risco de extinção. No final do século XIX e
início do século XX, as suas populações sofreram uma redução dramática na área de
distribuição e no número de efectivos populacionais, devido, sobretudo, a uma pressão
cinegética elevada e à perda de habitat favorável. Porém, nas últimas décadas, têm-se
assistido a um novo aumento das populações de veado na Península Ibérica, resultante de
fenómenos de dispersão natural e da implementação de programas de reintrodução para
fins cinegéticos (Carranza, 2007; Vingada et al., 2010). Actualmente, o veado é uma
espécie abundante na península, estando classificada com um estatuto de conservação

Pouco Preocupante em Portugal (Cabral et al., 2005) e em Espanha (Palomo et al.,
2007). Em território português, estima-se que o número total de veados ronde os 15.00020.000 (Vingada et al., 2010), enquanto que, em Espanha, o valor deverá ultrapassar os
500.000 animais (Carranza, 2007).
A espécie é considerada extremamente importante sob os pontos de vista ecológico,
conservacionista e sócio-económico. Ao nível ecológico e conservacionista, salientam-se o
seu papel na dinâmica, estruturação e composição das comunidades vegetais (Palacios et

al., 1984; Gill, 2000; Gill & Beardall, 2001; Iravani, 2009) e a sua importância na
manutenção de populações viáveis de espécies prioritárias para a conservação, como o
lobo-ibérico (Canis lupus signatus Cabrera 1907) (Vingada et al., 1997; Vingada et al., 2010),
espécie estritamente protegida em Portugal (Lei no90/88 de 13 de Agosto) e com estatuto
de conservação Em Perigo (Cabral et al., 2005). Em Espanha, o lobo encontra-se
classificado como uma espécie Quase Ameaçada (Palomo et al., 2007). No contexto social
e económico, o veado possui um elevado potencial para o turismo de natureza e é uma
espécie cinegética fundamental na Península Ibérica. Dados oficiais recentes indicam que se
têm vindo a caçar cerca de 2.000 veados/ano em Portugal (Vingada et al., 2010) e mais
de 70.000 veados/ano em Espanha (Carranza, 2007). De facto, o veado é uma espécie de
referência da caça maior e, de todos os cervídeos ibéricos, tem sido o mais fomentado em
toda a península, constituindo, na actualidade, a base de uma indústria cinegética que,
para além de gerar benefícios económicos, também favorece, nalgumas situações, a
existência de populações com densidades elevadas e com tendência a originar problemas

ambientais (e.g. degradação da vegetação, competição com outras espécies) e/ou
sanitários (Gortázar et al., 2006; Tellería, 2010).
As distintas práticas de gestão utilizadas nos mais variados terrenos cinegéticos podem
influenciar a dinâmica das populações e a performance dos seus indivíduos. De um modo
geral, no norte da península, as populações ocorrem em terrenos abertos, com intervenção
nula ou baixa, e onde os animais dependem, principalmente, dos recursos alimentares
disponíveis no ambiente. Este cenário contrasta com a realidade observada na maioria das
áreas do centro e do sul peninsular, onde as populações se encontram em terrenos cercados,
com níveis de intervenção mais elevados, e onde os animais podem ter acesso a
alimentação suplementar praticamente durante todo o ano, bem como a pontos de água
criados artificialmente (Vicente, 2004). Para além disto, existem variações de terreno para
terreno no que concerne ao número de animais abatidos em cada temporada cinegética,
bem como ao nível das modalidades de caça praticadas.
Estudos comparativos que investiguem sobre os efeitos da gestão cinegética diferenciada
nas populações de veado são escassos na Península Ibérica, facto que não deixa de ser
surpreendente tendo em conta a relevância da espécie nos contextos anteriormente
mencionados. Com o objectivo de colmatar esta lacuna, a presente tese de doutoramento
visa investigar, numa perspectiva ibérica, como diferentes sistemas de gestão cinegética
influenciam a demografia, o estado sanitário e a condição corporal deste cervídeo no
território peninsular. A identificação e a compreensão das relações entre os factores
biológicos, fisiológicos, ecológicos, epidemiológicos e de gestão cinegética que assumem
maior relevância na regulação de diferentes populações serão importantes na criação de
uma base de informação científica e no desenvolvimento de ferramentas que ajudem os
gestores cinegéticos, sejam eles entidades públicas ou privadas, a adoptar políticas de
gestão populacional mais concertadas, integradas e eficazes. Numa outra vertente,
ambiciona-se também que este trabalho de investigação venha a contribuir, de alguma
forma, para a redução de conflitos entre o ser humano e a fauna silvestre e para uma
compatibilização mais efectiva entre a actividade cinegética e a conservação dos recursos
naturais.
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Descrição detalhada do programa de trabalhos
O plano de trabalhos definido no âmbito desta tese de doutoramento encontra-se
descrito nesta secção e a sua calendarização pode ser consultada no cronograma em anexo
ao presente documento. As tarefas previstas no plano de trabalhos serão desenvolvidas no
Departamento de Biologia e no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), na
Universidade de Aveiro, Portugal, e no Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos
(IREC, CSIC-UCLM-JCCM), em Ciudad Real, Espanha. A componente de trabalho de
campo será realizada em diferentes terrenos cinegéticos na Península Ibérica, os quais
deverão representar distintas realidades no que se refere às práticas de gestão cinegética.
No 1.o ano de doutoramento, o doutorando dedicar-se-á a efectuar pesquisa
bibliográfica e realizará formação específica na área das ciências veterinárias no Instituto

de Investigación en Recursos Cinegéticos (Espanha), devendo também frequentar cursos
avançados. Ainda neste primeiro ano, iniciar-se-á o trabalho de investigação propriamente
dito, que deverá prolongar-se até ao início do 4.o ano, o qual será dedicado, quase
exclusivamente, à redacção de artigos científicos e da tese de doutoramento.
Nos parágrafos seguintes, encontram-se descritas, de forma detalhada, as metodologias
que serão aplicadas no âmbito deste doutoramento.

Caracterização demográfica
A caracterização demográfica das diferentes populações de veado será efectuada
através de faroladas nocturnas, em transectos lineares, durante os meses de Setembro e de
Outubro (época de reprodução do veado). Durante a realização dos transectos, será
aplicada a técnica de amostragem de distâncias (Distance sampling), de modo a estimar,
posteriormente, as densidades populacionais (Buckland et al., 1993), recorrendo ao
programa informático Distance 6.0 release 2 (Thomas et al., 2010). Adicionalmente, serão
registados dados relativos ao sexo e à classe etária dos animais observados, com o objectivo
de determinar outros índices populacionais, tais como o rácio entre sexos e o êxito
reprodutor.

Condição física
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A avaliação do estado sanitário e da condição corporal (entenda-se, em lato sensu,
condição física) do veado, nas diferentes populações em estudo, será realizada através da
recolha e análise de amostras biológicas dos animais caçados durante as temporadas
cinegéticas, que decorrerão, principalmente, entre Setembro e Fevereiro.
Relativamente ao estado sanitário, pretende-se determinar a prevalência e a
intensidade de infecção de um microparasita (micobactérias do complexo Mycobacterium

tuberculosis - CMTB; Actinobacteria: Mycobacteriaceae) e de um macroparasita
(Elaphostrongylus cervi Cameron 1931; Nematoda: Protostrongylidae) nas distintas
populações de veado ibéricas.
No que concerne à condição corporal dos animais, a sua avaliação será efectuada
através da determinação e análise de vários indicadores de desenvolvimento corporal,
estado nutricional, desempenho reprodutivo, capacidade imunitária e stress fisiológico.
No sentido de cumprir os objectivos propostos, os animais caçados serão medidos, de
modo a obter algumas biometrias indicadoras do desenvolvimento corporal (e.g.
comprimento cabeça-tronco, perímetro torácico e comprimento da pata posterior), e serão
alvo de uma necrópsia completa, durante a qual se procederá à recolha de vários tecidos,
órgãos e outro material biológico para posterior análise. Registar-se-ão também o sexo e a
idade dos exemplares caçados. A determinação da idade, em indivíduos com idade inferior
a 2 anos, será realizada com base nos padrões de erupção e substituição das peças
dentárias. No caso de animais com idade superior a 2 anos, será extraído um dente incisivo
(incisivo 1) da mandíbula e a idade obter-se-á, posteriormente, através de análise
histológica da raiz (Sáenz de Buruaga et al., 2001).
Durante as necrópsias, após uma primeira inspecção aos animais, serão recolhidas as
seguintes amostras de órgãos e tecidos: [cabeça] gânglios linfáticos retrofaríngeos medianos
e amígdalas orofaríngeas; [tórax] sangue da veia cava craneal, secções dos lóbulos
pulmonares, gânglio linfático brônquico esquerdo e gânglio linfático mediastínico;
[abdómen] baço, rins com a gordura perirrenal, glândulas adrenais e gânglios linfáticos
mesentéricos e ileocecais. Serão também retiradas as fezes do recto dos animais. No caso
das fêmeas, serão extraídos, da cavidade pélvica, os ovários e os fetos.
O diagnóstico de infecção por micobactérias do CMTB será efectuado através da análise
detalhada dos vários órgãos e tecidos recolhidos. No laboratório, os gânglios linfáticos serão
dissecados em lâminas e examinar-se-ão minuciosamente na procura de lesões compatíveis
com tuberculose (LCTB) (Vicente et al., 2007; Vicente et al., 2007b). Os animais que
apresentem LCTB (Rohonczy et al., 1996) serão considerados TB positivos. Todas as lesões
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observadas vão ser registadas e caracterizadas relativamente à localização, ao tipo, ao
número e às dimensões.
O grau de parasitação pelo nemátode Elaphostrongylus cervi nas populações estudadas
será avaliado através da quantificação do primeiro estádio larvar (L1), em fezes frescas. A
extracção de larvas L1 será efectuada a partir de 8-10 gramas de fezes, aplicando o
método de Baermann modificado por Forrester & Lankaster (1997). As larvas serão
quantificadas numa câmara de Favatti e expressas em larvas/grama de fezes (lpg)
(Vicente, 2004).
As fezes recolhidas durante as necrópsias serão ainda utilizadas para avaliação do stress
fisiológico e da qualidade da dieta dos animais. No caso do stress fisiológico, serão
quantificadas as concentrações de glucocorticóides fecais e dos seus metabolitos, através de
imunoensaio enzimático (EIA) ou radioimunoensaio (RIA), no sentido de tentar identificar
situações de stress crónico (Möstl & Palme, 2002). Com este mesmo objectivo, serão pesadas
as glândulas adrenais, uma vez que o seu peso tem sido correlacionado com os níveis de
secreção de corticosteróides (Adams & Hane, 1972). O stress crónico resulta da prolongada
actividade adrenocortical e conduz a alterações no comportamento dos animais, reduz a
sua resistência a doenças e afecta a sua performance (Millspaugh & Washburn, 2004).
Relativamente à avaliação do estado nutricional, utilizar-se-á o nitrogénio fecal (NF) como
indicador da qualidade proteica da dieta (Mattson, 1980; Putman, 1984). O nitrogénio
presente nas fezes será quantificado, em percentagem, a partir da análise de 1-3 mg de
matéria fecal, num analisador elementar LECO CHNS-932, o qual determina as formas
quantitativas de carbono, hidrogénio, nitrogénio e enxofre das amostras (Acevedo et al.,
2011). A condição nutricional dos animais será também avaliada utilizando o índice de
gordura renal (IGR), em inglês kidney fat index (KFI), o qual consiste em expressar, em
percentagem, o peso da gordura perirrenal em relação ao peso dos rins (Riney, 1955). Nos
cervídeos, a quantidade de gordura perirrenal correlaciona-se positivamente com a
quantidade de gordura total presente no organismo (Finger et al., 1981).
O peso do baço será utilizado como indicador da capacidade imunitária dos indivíduos,
uma vez que, em animais abatidos no decurso da actividade cinegética, o baço se contrai e
expulsa grande parte do conteúdo de eritrócitos armazenado. Neste tipo de condições, o
peso do baço é um bom indicador da quantidade de polpa branca (tecido linfóide) que o
constitui (Vicente, 2004; Corbin et al., 2008).
Finalmente, as taxas reprodutivas nas diferentes populações serão avaliadas através de
três tipos de indicadores: taxa de ovulação (número de corpos lúteos por fêmea); taxa fetal
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(número de fetos por fêmea) e taxa de gestação (percentagem de fêmeas gestantes) (Kie,
1988).

Prácticas de gestão cinegética
A informação sobre o tipo de gestão praticada em cada local de amostragem será
obtida através da realização de inquéritos estandardizados junto dos gestores de caça.
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