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Nota 

  A dissertação é composta por uma breve introdução geral sobre os pecaris, 

uma descrição sobre os queixadas (Tayassu pecari) e uma revisão sobre bem-estar 

animal, enriquecimento ambiental, previsibilidade e imprevisibilidade e indicadores 

positivos de bem-estar. Em seguida apresento o manuscrito composto por 

introdução, métodos, resultados e discussão e finalmente uma breve conclusão 

sobre a avaliação da imprevisibilidade sinalizada no bem-estar de queixadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Imprevisibilidade sinalizada na alimentação de queixadas, Tayassu pecari (Link, 

1795), mantidos em cativeiro. Shauana de Araújo Abreu 

 

Resumo 

Alguns autores têm sugerido que um ambiente imprevisível, acompanhado por 

algum tipo de sinal condicionado, poderia melhorar o bem-estar dos animais, 

promovendo a segurança destes e a expressão de comportamentos positivos. 

Assim, foi avaliado o efeito da imprevisibilidade com e sem sinalização em 12 

queixadas (Tayassu pecari, Tayassuidae, Mammalia), mantidos no Laboratório de 

Etologia Aplicada da Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC. Foi aplicado o 

modelo experimental A1B1A2B2A3 (A1, A2 e A3 (controles)- previsibilidade, sem 

alteração temporal ou espacial na rotina de alimentação; B1- imprevisibilidade não 

sinalizada- tempo e localização do alimento aleatórios; B2- imprevisibilidade 

sinalizada- adicionado um sinal seguro na apresentação do alimento). Cada 

tratamento durou 10 dias e as atividades de cada animal foram registradas pelo 

método animal focal com cinco minutos por animal durante a alimentação, 8H00 as 

9H00, totalizando 50 min. por animal para cada tratamento. O tempo gasto por cada 

indivíduo com comportamentos exploratórios, agonísticos e de inatividade, em cada 

fase experimental, foi somado para criar um registro individual. Utilizamos a Análise 

estatística ANOVAs com medidas repetidas, seguida pelo post hoc teste de Duncan, 

quando apropriado. O nível de significância foi P<0,05. Os animais passaram mais 

tempo explorando durante ambas as fases de enriquecimento do que em relação ao 

controle (A1: 249,7±187,5; B1: 623,7±263,4; A2: 359,9 ±188,0; B2: 550,9 ±195,8; A3: 

520,5± 215,4; Ps<0,01). Não houve diferença entre as fases imprevisíveis sinalizada 

e não sinalizada (P=0,29). No entanto, houve um efeito residual de B2 para A3 



 
 

(P=0,56). Independentemente das fases, os machos passaram mais tempo 

explorando dos que as fêmeas (M: 571,1±242,9; F: 350,8±199,0; P=0,006). Durante 

as diferentes fases, os animais não apresentaram diferenças no tempo gasto nas 

relações agonísticas (P=0,17), de inatividade (P=1,01), e tampouco houve alteração 

no peso vivo dos animais (P=0,31). As vocalizações agonísticas foram mais 

frequentes do que o esperado durante as fases controle (As) do que nos tratamentos 

com imprevisibilidade ambiental (B1 e B2) X
2= 24,40; GL=4; P<0,0001). Assim como 

ocorreu com a expressão do comportamento exploratório, houve um efeito residual 

da fase B2 para a fase A3. Os dados sugerem que a imprevisibilidade sinalizada tem 

um efeito positivo sobre o comportamento de queixadas por prolongar a expressão 

dos comportamentos exploratórios e a diminuição de vocalizações relacionadas à 

agressão. 

 Palavras-chave: previsibilidade, enriquecimento ambiental, bem-estar, 

condicionamento comportamental, programação alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Signalized unpredictability on feeding for captive Tayassu pecari (Link, 1795). 

Shauana de Araújo Abreu 

Abstract 

Some authors have suggested that an unpredictable environment, accompanied by 

some sort of signal for behavioral conditioning, could improve animals’ welfare, 

promoting confidence and positive behaviors. We evaluated the effects of 

unpredictability with and without signaling by using feeding enrichment with 12 

captive white-lipped peccaries (Tayassu pecari), categorized as a near-threatened 

species. The A1B1A2B2A3 experimental treatment sequence (A1, A2, A3 – control – no 

change in spatial or temporal feeding routine; B1 – non-signaled unpredictability – 

random feeding time and random feed location; B2– signaled unpredictability –, 

adding a whistle signal exactly when feed is provided) was followed. Each treatment 

lasted 10 days and each focal animal’s activities were recorded for 5 minutes during 

feeding time from 8AM to 9AM, totaling 50min per animal for each treatment. Time 

spent on exploratory and agonistic behavioral patterns on multiple days was totaled 

to create one record per individual in each experimental phase during feeding 

periods. We employed ANOVAs with repeated measures followed by post hoc 

Duncan test, when appropriate, using P < 0,05 significance level. The animals spent 

more time exploring during both enrichment phases than in control ones (A1: 

249,7±187,5; B1: 623,7±263,4; A2: 359,9 ±188,0; B2: 550,9 ±195,8; A3: 520,5± 215,4 

Ps < 0,01). There was no difference between unpredictable signaled and non-

signaled enrichment phases (P= 0,29). However, there was a carryover effect of B2 

to A3 (P= 0,56). During the different phases animals showed no differences in time 

spent on agonistic relationships (P= 0,17), sleep (P=1,01) nor did live weight change 



 
 

(P= 0,31). The agonistic vocalizations were more frequent than expected during 

control phases (As) when compared to unpredicted ones (B1 and B2)(X
2= 24,40; 

GL=4; P<0,0001). As observed for exploratory behaviors, we found a residual effect 

from B2 to A3. Our data suggest an positive effect of signalized  unpredictability 

because makes longer the exploratory behaviors and decrease agonistic 

vocalizations.  

Keywords: predictability, environment enrichment, welfare, behavioral conditioning, 

feeding schedule.
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Revisão de Literatura  

1.1. A espécie e sua origem 

As espécies da família Tayassuidae, também conhecidos como pecaris ou 

pecarídeos, pertencem à Ordem Artiodactyla, Subordem Suiforme. A esta Subordem 

compreendem também as famílias Suidae (suínos) e Hippopotamidae (hipopótamos) 

(Sowls, 1997). 

Os primeiros pecaris apareceram no início do Oligoceno, no Hemisfério 

Ocidental, na América do Norte, e migraram para a América do Sul no período 

Terciário. Este grupo possui três espécies viventes: cateto (Tayassu tajacu), taguá 

ou gigante (Catagonus wagneri) e queixada (Tayassu pecari) (Sowls, 1997). 

O queixada, também conhecido popularmente como porco-do-mato ou porco 

selvagem, é encontrado desde o sul do México, a partir de Vera Cruz e Ooxaca até 

Entre Rios, província ao norte da Argentina, sendo descontinuamente distribuídos 

nestas regiões (Oliver, 1993; Sowls, 1997).  

Não há nenhuma revisão moderna das espécies (Oliver, 1993). Deste modo, 

há registro das seguintes subespécies: T. p. pecari (Guianas), T. p. albirostris 

(Paraguai), T. p. ringens (México), T. p. spiradens (Costa Rica) e T. p. equatoris 

(Equador). No Brasil mais ao Sul, são encontrados T. p. albirostris e mais ao Norte, o 

T. p. pecari (Oliver, 1993; Sowls, 1997), porém acredita-se que seja uma única 

subespécie (Oliver, 1993). 

Os queixadas são ungulados que vivem principalmente em florestas tropicais 

úmidas. No Brasil vivem em florestas tais como a Mata Atlântica e a Floresta 

Amazônica (Sowls, 1997; Gottdenker e Bodmer, 1998), onde se encontram em 

crescente declínio, devido à intensa caça (Oliver, 1993).  



18 
 

Entretanto, de acordo com Sowls (1997) podem ocorrer em ambientes áridos 

como o Gran Chaco do Paraguai e na caatinga e no nordeste do Brasil, vivendo 

simpatricamente com o cateto, Tayassu tajacu. 

  

1.2. Características morfológicas 

Como os demais pecaris, os queixadas possuem o corpo relativamente 

grande, em proporção às pernas e pés, que são pequenos e delgados e possuem 

metacarpos e metatarsos fusionados. Sua dentição se constitui de 38 dentes, sendo 

10 incisivos, 12 pré-molares, quatro caninos e 12 molares. Entre 74 e 94 semanas, 

com o irrompimento dos terceiros molares, está completa a dentição. Quanto à sua 

mastigação, não possuem movimento transversal e maxilar, devido aos seus 

grandes caninos (Sowls, 1997). 

A espécie é caracterizada por possuir pêlo na cor castanho escuro ou 

levemente enegrecida em animais com mais idade, o que contrasta com a 

tonalidade esbranquiçada (Sowls, 1997) ou branco-amarelada das regiões abaixo do 

queixo e bochecha (Oliver, 1993; Sowls, 1996),  confererindo-lhe o apelido de 

queixada ou pecari do lábio branco (Oliver, 1993). 

Possuem uma glândula na região lombar, utilizada para marcação de território 

e identificação dos indivíduos no grupo (Oliver, 1993), associada assim, ao seu 

comportamento social (Sowls, 1997). 

Possuem um estômago compartimentalizado, com capacidade para realizar 

fermentação microbiana (Sowls, 1997). 

 

 

 



19 
 

1.3. Comportamento alimentar em queixadas 

Os queixadas são onívoros, pois podem alimentar-se de  frutos, pequenos 

insetos, pequenos mamíferos, raízes e de sementes (Oliver, 1993). Desta forma, são 

importantes predadores e dispersores secundários de sementes (Keuroghlian e 

Eaton, 2008b). Contudo, em florestas úmidas são predominantemente frugívoros 

(Oliver,1993; Keuroghlian e Eaton, 2008ª) .  

   Por possuírem estômago compartimentalizado, alimentam-se também de 

forragens, devido à sua grande capacidade de digerir fibras pela fermentação 

microbiana (Gallagher, et al., 1984).  

Estes animais possuem olfato muito desenvolvido, o que facilita a localização 

do alimento no solo, que é revolvido pelo seu hábito de fuçar. Com suas presas 

quebram raízes muito duras, com muita facilidade (Oliver, 1993). 

 

1.4. Comportamento social da espécie 

A espécie, como os demais pecaris, é altamente social (Sowls, 1997) e desta 

forma, vive em sociedade que se organiza por meio de hierarquia de dominância 

social linear (Nogueira-Filho et al., 1999).  

Esta estrutura social, bastante rígida, os torna pouco tolerantes à presença de 

novos indivíduos dentro do grupo, reagindo assim o grupo, de forma agressiva em 

relação aos animais novos (Nogueira-Filho, 1991). 

 Vivem em grupos grandes de 50 a 100 indivíduos (Oliver, 1993), mas podem 

chegar a 200 indivíduos (Fragoso, 1997). Estes grupos são compostos por machos e 

fêmeas de todas as idades (Oliver, 1993), não apresentam flutuação em sua 

composição e migram de um local para o outro em períodos de escassez alimentar 

(Bodmer, 1990; Fragoso, 1997).  
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Possuem um amplo repertório vocal, que associado ao forte odor de sua 

glândula, auxilia no reconhecimento e manutenção da coesão deste grande grupo, 

isto comprovado pelo fato de sempre haver uma resposta a uma vocalização, 

realizada por um membro do grupo (Sowls, 1997).  

Sowls (1997) em observação em floresta brasileira notou que quando os 

animais se afastavam um pouco do grupo, emitiam um ronco baixo e grave, porém 

quando os membros estavam próximos uns dos outros, se alimentando, observou 

sons agressivos e batidas de dentes, confirmando assim o papel da vocalização na 

sociedade destes animais.   

 

1.5. Uso da espécie pelo homem 

O interesse de criadores por esta espécie, com finalidade zootécnica, tem 

aumentado devido ao alto valor econômico das carnes exóticas no mercado 

(Nogueira-Filho e Lavorenti, 1997; Sowls, 1997).  

A carne de queixadas é bastante apreciada pela população da América Latina 

e consiste em uma importante fonte de proteína para populações rurais e indígenas 

que a utilizam para subsistência (Nogueira-Filho e Lavorenti, 1997; Sowls, 1997).  

Comumente, a carne é obtida por meio da caça ilegal (Nogueira-Filho e 

Lavorenti, 1997; Cullen et al., 2000), que associada à fragmentação das florestas, é 

responsável pela diminuição das populações desta espécie em algumas áreas do 

Brasil (Oliver, 1993), como  na Mata da região do Planalto no interior de São Paulo 

(Cullen et al., 2000).  

Alguns autores acreditam que a exploração de queixadas de forma 

sustentável (Gottdenker e Bodmer, 1998; Nogueira e Nogueira-Filho, 2011), por 

meio de um plano de manejo racional, favoreceria sua sobrevivência em ambiente 
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natural, na medida em que legalizaria seu aproveitamento tanto pela população 

carente, quanto por pequenos e grandes empresários. 

Desta forma reduziria o assim a necessidade do envolvimento destes com o 

tráfico de animais silvestres, além de manter as populações naturais em seu 

ambiente (Nogueira-Filho e Lavorenti, 1997), contribuindo para a manutenção e 

conservação da espécie in situ (Nogueira e Nogueira-Filho, 2011). 

 

1.6. Bem-estar em animais de cativeiro 

Animais criados em cativeiro freqüentemente apresentam comportamentos 

distintos de seus co-específicos que vivem em ambiente natural, contudo, esta 

distinção depende do tipo do ambiente de cativeiro e do quanto este estimula os 

animais a expressarem comportamentos naturais da espécie (Carsltead, 1996).  

Em geral, o ambiente de cativeiro é pouco rico em estímulos e, portanto 

pouco dinâmico quando comparado ao ambiente de vida livre (Carsltead, 1996). 

Nestas condições o animal possui pouco ou nenhum controle sobre o ambiente 

(Carsltead, 1996; Morgan; Tromborg, 2007), o contrário do que ocorre em ambiente 

natural (Carsltead, 1996). 

A avaliação do bem-estar animal é muito complexa, por isso, diversos 

métodos são utilizados, tais como avaliações clínicas, fisiológicas e também 

avaliações psicológicas por meio de observações de comportamento, sendo esta 

muito utilizada para avaliar o bem-estar animal principalmente em animais em 

cativeiro (Broom, 1986; Carsltead, 1996; Christiansen; Forkman, 2007). 

Ausência de lesões e doenças é umas das primeiras observações feitas para 

avaliação do bem-estar animal e é fundamental para tê-lo. Porém, com esses dados, 
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por si só, não se pode confirmar que o animal esteja em boas condições físicas e 

psicológicas (Dawkins, 2003).  

É importante também saber se os animais têm os recursos que necessitam, 

se não estão frustrados, entediados ou com medo (Dawkins, 2003). 

Por isso, associado a avaliações físicas e psicológicas, medidas fisiológicas e 

bioquímicas, como freqüência cardíaca, temperatura corporal, freqüência respiratória 

e medidas hormonais, tais como de medidas de cortisol respondem melhor sobre o 

bem-estar dos animais (Dawkins, 2003). Além disto, a avaliação do comportamento 

do animal é também muito importante. 

Estas medidas podem mostrar como os animais se comportam em relação ao 

ambiente em que estão inseridos, como utilizam os espaço, como se comportam em 

relação aos seus co-especifícos, e assim, fornecer informações valiosas sobre seu 

grau de bem-estar, associados às demais medidas citadas (Dawkins, 2003).  

 O animal em condições adequadas de bem-estar freqüentemente apresenta 

comportamentos característicos da espécie que seriam observados em ambiente 

natural (Carsltead, 1996; Swaisgood, 2007). 

 Por outro lado, em condições inadequadas de bem-estar é comum que o 

indivíduo apresente um quadro de estresse, muitas vezes crônico, pelo fato de 

frequentemente estar em um ambiente impróprio, com espaço inadequado, sem 

estímulos e por vezes impedido de realizar os comportamentos característicos da 

espécie (Swaisgood, 2007).  

O estresse contínuo e prolongado, pode provocar hiper-ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (Webster,1998; Moberg, 2000; Young, 2003) e resultar 

em consequências físicas para os animais, como problemas reprodutivos como 

interferência na ovulação e espermatogênese, imunossupressão (Moberg, 2000) e 
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alterações comportamentais, como as estereotipias (Mason et al., 2007), implicando 

assim, em  bem-estar pobre.  

Desta forma, visando a melhoria das condições físicas e psicológicas para os 

animais confinados, ambientes de cativeiro que promovam complexidade e estímulo 

aos animais são os mais indicados (Young, 2003).  

 

1.7. O uso do enriquecimento ambiental para a melhoria do bem-

estar animal 

O enriquecimento ambiental é uma importante ferramenta a ser utilizada para 

animais que vivem em cativeiro (Carlstead, 1996; Bracke et al., 2006) e tem o 

objetivo de estimular as atividades do animal no recinto em que está abrigado, 

aumentando a motivação desses para a realização de comportamentos naturais da 

espécie (Swaisgood, 2001; Mehan et al., 2003). 

 Desta forma, conseqüentemente haverá melhora em seu bem-estar, na 

medida em que o aumento das atividades promove melhoria em seu estado mental 

(Newberry, 1995). 

Diferente de quando são criados em ambientes empobrecidos de estímulos, os 

animais em ambientes enriquecidos têm a atividade aumentada (Bracke et al., 

2006), já que variações no ambiente e objetos novos instigam sua percepção 

(Young, 2003). 

Devido à idéia de que o enriquecimento ambiental seria capaz de melhorar o 

bem-estar dos animais cativos, diversos tipos foram desenvolvidos (Swaisgood, 

2001). São estes: enriquecimento ambiental físico (e.g. aumento da complexidade 

do alojamento e acessórios para manipulação); social (e.g. promoção do contato 

com co-específicos ou animais de outras espécies, inclusive humanos); sensorial 
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(e.g. inclusão de estímulo visual, olfativo ou auditivo); alimentar (e.g. programa de 

oferecimento de alimento que propicie trabalho aos animais confinados) e cognitivo 

(e.g. desafios e exercícios mentais) (Young, 2003). 

O oferecimento de enriquecimento físico para suínos tem sido realizado há 

bastante tempo com o objetivo de diminuir estereotipias e apatia dos animais 

(Grandim, 1988). Em muitos casos, apenas o aumento do espaço de alojamento já é 

considerado responsável pela melhoria das condições do ambiente dos animais e de 

seu bem-estar (Turner et al., 2003).  

Contudo, Averós et al. (2010) mostraram que quando o animal tem espaço 

adequado, associado a algum tipo de enriquecimento ambiental, haverá mais tempo 

gasto com a exploração do ambiente, e consequentemente, mais tempo em 

atividades mais positivas no que diz respeito ao seu bem-estar.  

Da mesma forma, quando os animais têm acesso a diversos tipos de 

enriquecimento, gastam ainda mais tempo na exploração do ambiente e mantém-se 

mais motivados evitando comportamentos anômalos.  

Portanto, o acesso dos animais a um programa de enriquecimento ambiental, 

considerando o tempo de exposição neste ambiente, e ao que de novo este 

enriquecimento lhes proporciona serão fatores que influenciarão na qualidade do 

bem-estar do animal (Young, 2003). 

Apesar disso, o enriquecimento ambiental por si só, muitas vezes não é o 

bastante para melhorar o bem-estar dos animais, na medida em que estes se 

adaptam ao enriquecimento, deixando este de ser novidade, e se tornam assim 

ineficazes. Assim, é preciso avaliar o impacto do enriquecimento, individualmente 

nos animais (Mason, 1997). 
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1.8. Previsibilidade e imprevisibilidade 

Em ambiente natural, ocorrem mudanças a todo o tempo. Há variação na 

disponibilidade de recursos alimentares, de água, mudança das estações do ano e 

com isso mudanças climáticas. (Douwnes; Hoefer, 2009). 

Desta forma, em vida livre os animais passam por adversidades como, 

intempéries climáticas, fuga de predadores, busca por alimento, por parceiro sexual, 

o que resulta em algum grau de estresse e na necessidade de desenvolvimento de 

estratégias adaptativas. Essa habilidade para lidar com mudanças foi conseguida ao 

longo da seleção natural das espécies (Douwnes; Hoefer, 2009).  

Contudo, para muitos animais cativos, o ambiente em que vivem é de total 

previsibilidade e eles aprendem rapidamente os horários em que receberão 

alimento, de que forma este será fornecido, em que local e por quem (Calrstead, 

1996). Portanto, os animais que aprenderam ao longo da evolução a responder a 

incertezas, não mais a encontram em cativeiro (Mason, 2007). 

Apesar desta capacidade de adaptação dos animais a incertezas, alguns 

pesquisadores acreditam que há a necessidade do animal controlar de alguma 

forma o ambiente em que vive, por isso introduziram nos cativeiros, os horários fixos 

de alimentação, com os objetivos de reduzir estresse e criar segurança para os 

animais (Morberg, 2000).  

Este controle permite que ele tenha sucesso ao lidar com novas experiências 

proporcionadas em seu ambiente e, desta forma tenha respostas emocionais 

positivas, pelo fato de ter conseguido, com sucesso, resolver um problema ou 

desafio (Broom, 1986).  

Assim, acredita-se que a previsibilidade, possibilite ao animal este controle, 

na medida em que ele sabe o que esperar deste ambiente, já que ele é constante 
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Entretanto, esta certeza pode aumentar a ansiedade dos animais em torno da 

entrega do alimento e levá-los a apresentar comportamentos estereotipados (Weller; 

Bennet, 2001). 

Por outro lado, alguns pesquisadores, (Calrstead, 1996; Bassett; Buchanan-

Smith, 2007; Dishman et al., 2009; Nogueira, et al., 2011),   acreditam que a 

imprevisibilidade, isto é, o inesperado no ambiente de cativeiro é importante, pois 

imita o que ocorre na natureza, onde o animal não sabe o que pode esperar, tal 

como a presença de um predador, ou a busca de abrigo, alimento ou parceiro 

sexual. Assim, a imprevisibilidade, diferente da previsibilidade tenta reproduzir o que 

ocorre em ambiente natural.  

Tais autores se pautam no fato de que quando o animal está em cativeiro 

torna-se menos ativo, devido ao ambiente previsível, isto é, com a alimentação já 

processada e com hora marcada para sua chegada e que isto não é benéfico para o 

seu bem-estar.  

Quando a alimentação é fornecida em horário e local variados, estimula o 

animal a explorar o ambiente, forrageando (Bassett e Buchanan-Smith, 2007). Desta 

forma, a incerteza seria um estímulo para motivação do animal (Watters, 2009). 

Porém, para algumas espécies a previsibilidade parece ser mais benéfica (Ulyan et 

al., 2006) em comparação com  a imprevisibilidade, que parece ser melhor para 

outras (Weller e Bennett, 2001; Watters, 2009), em virtude dos comportamentos 

gerados pela ansiedade.  

Alguns pesquisadores acreditam que associar a imprevisibilidade a um sinal 

seguro, parece melhorar o bem-estar dos animais cativos (Gilbert-Norton et al., 

2009; Watters, 2009) comparados  à imprevisibilidade total, sem sinal que promova 

segurança aos animais. 
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Contudo, em experimento com galinhas poedeiras, (Moe et al., 2009) 

condicionaram-nas a receber alimento após um sinal de luz e observou que as 

galinhas experimentais, que receberam o alimento em intervalo muito grande após o 

sinal, tiveram um aumento de comportamentos antecipatório e a duração deste foi 

muito maior do que os animais controle, que não tiveram a sinalização para a 

entrega do alimento. Neste grupo também houve uma maior latência para o início do 

comportamento antecipatório. 

Estes resultados corroboram com os resultados encontrados por Imfeld-

Muellera et al. (2011), em pesquisa com suínos domésticos (Sus scrofa) em que, 

animais condicionados a sons de tons, que diferenciavam uma situação positiva de 

uma negativa, os animais moveram-se mais, indicando estresse a ansiedade, na 

situação negativa. Emitiram também, nesta situação, mais vocalizações de alta 

frequência, bem como também tiveram uma latência maior para moverem-se, 

indicando medo. 

Embora a imprevisibilidade estimule os animais, outros fatores, tais como, 

espaço disponível e densidade animal, devem ser levados em consideração 

(Bassett; Buchanan-Smith, 2007; Morgan e Tromborg, 2007), pois ambos, além do 

tipo de enriquecimento ambiental têm impacto sobre os animais (Calrstead, 1996).  

Em virtude destas contradições e pelo reduzido número de estudos avaliando 

a imprevisibilidade sinalizada e a imprevisibilidade total torna-se necessário 

incrementar os estudos acerca do efeito e benefícios destas em cativeiro, levando 

em consideração estudos comportamentais da espécie (Gilbert-Norton et al., 2009). 
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1.9. Indicadores não invasivos de bem-estar animal  

Atualmente pesquisadores estão fazendo esforços na busca de métodos não 

invasivos para a análise do bem-estar animal (Grandim, 2001; Burman et al., 2008; 

Yeates e  Main, 2008) e que priorizem os comportamentos positivos dos animais, 

como a brincadeira ou o comportamento exploratório (Dawkins, 2003; Nogueira et al. 

2011).   

Esta preocupação com o estudo dos comportamentos positivos dos animais 

decorre do fato de acreditar-se que o bem-estar animal não é garantido apenas com 

a ausência de experiências negativas ou aversivas, mas também com a presença de 

experiências positivas e prazerosas para o animal (Fraser; Duncan, 1998; Boissy et 

al., 2007; Yeates e Main, 2008).  

Desta forma, os comportamentos positivos realizados por eles quando estão 

bem psicologicamente, podem ser realizados para evitar o sofrimento, indicando 

assim, uma boa condição psíquica (Boissy et al., 2007; Yeates e Main, 2008).  

Técnicas de avaliação de bem-estar animal têm sido usadas para estruturar 

legislações, melhorar o manejo e respaldar a pesquisa na área veterinária e 

zootécnica. Tais avaliações são baseadas nas condições a que os animais são 

submetidos, como instalações, recursos alimentares e sanidade (Yeates;Main, 

2008). 

 É esperado que nestas avaliações ocorram medidas objetivas do ambiente, 

das instalações, do espaço e dos recursos disponíveis para os animais. Entretanto, 

para saber se os recursos oferecidos são positivos para os animais, ou seja, se eles 

os recebem de forma positiva, é preciso analisar a motivação dos mesmos e como 

estes recursos são disponibilizados (Yeates e Main, 2008).  
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Alguns comportamentos não indicam de forma direta um estado fisiológico e 

mental positivos dos animais, mas quando estes estão em boas condições físicas e 

psíquicas, podem realizá-los com mais freqüência. Assim, os comportamentos 

apresentados pelos mesmos, podem ser associados a efeitos positivos em seu bem-

estar (Yeates e Main, 2008). 

O comportamento exploratório é um bom indicador de bem-estar de animais 

(Nogueira et al., 2011). Os queixadas passam a maior parte de seu tempo na 

natureza explorando o ambiente em busca de alimento (Sowls, 1997), percorrendo 

para isso, longas distâncias (Fragoso, 1997), desta forma, em cativeiro a realização 

deste comportamento indica que o animal está bem, física e emocionalmente.  

Outras ferramentas com potencial de avaliação do bem-estar animal de forma 

não invasiva são a análise de vocalizações dos animais e a análise de metabólitos 

de cortisol fecal (Grandim, 2001; Jahns, 2008).  

O monitoramento acústico fornece informação a respeito do estado emocional 

dos animais (Jon et al., 1999; Grandim, 2001; Manteuffel et al., 2004; Yeates e Main, 

2008) e transmite de forma não invasiva, informações qualitativas acerca do seu 

bem-estar (Sandem, 2002; Moura et al., 2008). 

A análise de metabólitos fecais é um mecanismo de avaliação do nível de 

estresse que os animais estão submetidos. A maioria dos vertebrados elimina nas 

fezes metabólitos de hormônios esteróides, como os glicocorticóides, que podem ser 

medidos sem a necessidade de contenção dos animais, e pode fornecer 

informações sobre seu estado psicológico (Hunt et al., 2004). 

 Desta forma, a partir da avaliação de respostas a uma determinada alteração 

no ambiente, como um programa de enriquecimento ambiental, estes indicadores 
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positivos e não invasivos oferecem informações objetivas acerca do grau de bem-

estar do animal (Boissy et al., 2007). 

Baseado nestas informações, o presente estudo teve como objetivo analisar 

os efeitos de um esquema de fornecimento de alimento imprevisível sinalizado e um 

imprevisível sem sinalização sob os comportamentos agonísticos e exploratórios de 

queixadas. Adicionalmente, avaliamos as emissões vocais dos animais e as 

associamos ao contexto comportamental, para validar tais vocalizações como 

indicadores de bem-estar vocais, uma vez que queixadas possuem um amplo 

repertório vocal (Sowls, 1997). 
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MANUSCRITO 

 

Imprevisibilidade sinalizada na alimentação de queixadas, Tayassu pecari (Link, 

1795), mantidos em cativeiro 

Shauana  Araújo de Abreu 

 

Abstract 

Some authors have suggested that an unpredictable environment, accompanied by 

some sort of signal for behavioral conditioning, could improve animals’ welfare, 

promoting confidence and positive behaviors. We evaluated the effects of 

unpredictability with and without signaling by using feeding enrichment with 12 

captive white-lipped peccaries (Tayassu pecari), categorized as a near-threatened 

species. The A1 B1 A2 B2 A3 experimental treatment sequence (A1, A2, A3 – control – 

no change in spatial or temporal feeding routine; B1 – non-signaled unpredictability – 

random feeding time and random feed location; B2– signaled unpredictability –, 

adding a whistle signal exactly when feed is provided) was followed. Each treatment 

lasted 10 days and each focal animal’s activities were recorded for 5 minutes during 

feeding time from 8AM to 9AM, totaling 50min per animal for each treatment. Time 

spent on exploratory and agonistic behavioral patterns on multiple days was totaled 

to create one record per individual in each experimental phase during feeding 

periods. We employed ANOVAs with repeated measures followed by post hoc 

Duncan test, when appropriate, using P < 0,05 significance level. The animals spent 

more time exploring during both enrichment phases than in control ones (A1: 

249,7±187,5; B1: 623,7±263,4; A2: 359,9 ±188,0; B2: 550,9 ±195,8; A3: 520,5± 215,4 

Ps < 0,01). There was no difference between unpredictable signaled and non-

signaled enrichment phases (P=0,29). However, there was a carryover effect of B2 to 
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A3 (P=0,56). During the different phases animals showed no differences in time spent 

on agonistic relationships (P=0,17), sleep (P=1,01) nor did live weight change (P= 

0,31). The agonistic vocalizations were more frequent than expected during control 

phases (As) when compared to unpredicted ones (B1 and B2)(X
2= 24,40; GL=4; 

P<0,0001). As observed for exploratory behaviors, we found a residual effect from B2 

to A3. Our data suggest an positive effect of signalized  unpredictability because 

makes longer the exploratory behaviors and decrease agonistic vocalizations. 

Keywords: predictability, environment enrichment, welfare, behavioral conditioning, 

feeding schedule 
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1.Introdução 

Estudos recentes têm apontado a necessidade de melhor compreender como 

as técnicas de enriquecimento ambiental podem influir na expressão de 

comportamentos positivos ou negativos dos animais (Basset; Buchanan-Smith, 

2007; Watters, 2009). Esta necessidade é pautada principalmente, devido a não 

garantia de benefícios ao bem-estar dos animais quando submetidos a algumas 

técnicas de enriquecimento (Azevedo et al., 2007) e por controvérsias no 

entendimento dos efeitos desta técnica nos organismos (Watters, 2009). 

Watters (2009) buscando uma teoria que suporte o entendimento dos 

benefícios da técnica de enriquecimento ambiental levanta questões sobre a 

necessidade que os animais têm de viver em um ambiente com maior previsibilidade 

(certeza-controle) ou imprevisibilidade (incerteza) que gera maior motivação. O uso 

de esquemas previsíveis ou imprevisíveis, no entanto, ainda é contraditório (Basset; 

Buchanan-Smith, 2007), pois para algumas espécies a previsibilidade parece ser 

mais benéfica (Ulyan et al., 2006) do que a imprevisibilidade o é para outras 

(Mistilberger, 1994; Weller; Bennett, 2001; Watters, 2009), que parecem sofrer com o 

aumento de comportamentos antecipatórios.  

Alguns autores aparentemente concordam, porém, que ambientes 

imprevisíveis (espacial ou temporal), que mantenham um sinal seguro (previsível-

controlado) associado ao fornecimento de alimento parecem ter maior benefício ao 

bem-estar dos animais (Gilbert-Norton et al., 2009; Watters, 2009) do que a 

imprevisibilidade total, sem sinais que promovam segurança. Como sinal seguro, 

pode ser aplicado um sinal indicador de chegada de alimento, por exemplo. No 

entanto, ainda há poucos estudos que tenham testado a imprevisibilidade sinalizada 

e a imprevisibilidade total (Gilbert-Norton et al., 2009).  
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O queixada (Tayassu pecari) é uma espécie que tem sido criada em cativeiro 

como fonte alternativa de proteína e de rendimento econômico para os agricultores 

dos neotrópicos (Nogueira-Filho; Nogueira, 2004), uma vez que há grande demanda 

por carnes exóticas e pelo couro no mercado internacional (Sowls, 1997). Fatores 

que têm contribuído para atrair o interesse dos criadores da espécie (Nogueira-Filho; 

Nogueira, 2004). Atualmente, há mais de 15 criadouros de queixadas no Brasil, 

registrados junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA, 2009), além de um número crescente ainda não estimado em 

outros países do continente sul americano (Nogueira Filho, comunicação pessoal).  

Na natureza essa espécie vive em grupos mistos com aproximadamente 200 

indivíduos (Sowls, 1997) e sua área de vida compreende mais de 100 km2 (Fragoso, 

1997). Os criatórios da espécie adotam, em sua maioria, sistemas de produção 

semi-confinado com aproximadamente 200m2 por indivíduo (Nogueira-Filho; 

Nogueira, 2004). Os indivíduos de um grupo social se organizam através de um 

sistema de hierarquia de dominância linear (Nogueira-Filho et al., 1999; Dubost,  

2001). Em ambientes de confinamento esses animais aumentam a expressão de 

comportamentos agressivos, no qual os animais mais submissos são os que mais 

sofrem com tais agressões (Nogueira-Filho, 1997). Este comportamento pode estar 

associado aos efeitos deletérios do cativeiro (Carlstead, 1996; Shepherdson, 1998) 

em virtude da ausência de atividades disponíveis para que os animais possam 

expressar os comportamentos naturais da espécie como os exploratórios e de 

brincadeira (Nogueira et al., 2011). 

A alteração do ambiente com a introdução de esquemas de enriquecimento 

alimentar que promovam imprevisibilidade tem sido apontada como uma forma de 

minimizar agressões e aumentar as atividades gerais dos animais trazendo um 
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benefício ao seu bem-estar em cativeiro por manter os animas mais ativos (Wood-

Gush et al., 1990; Shepherdson, 1998; Young, 2003). Entre as possibilidades para 

avaliar os efeitos da imprevisibilidade alguns autores destacam a manipulação 

temporal e/ou espacial do fornecimento do alimento (Gilbert-Norton et al., 2009; 

Kistler et al., 2009). 

 O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos de um esquema de 

fornecimento de alimento imprevisível sinalizado sobre os comportamentos 

agonísticos, exploratórios e inatividade de queixadas. Prediz-se que com a 

sinalização da chegada do alimento, os animais diminuirão a expressão dos 

comportamentos agressivos e a inatividade durante a alimentação, além de 

aumentarem os comportamentos exploratórios, porque haverá diminuição da 

ansiedade relacionada à espera do alimento. Adicionalmente, avaliamos as 

emissões vocais dos animais e as associamos ao contexto comportamental nas 

fases experimentais, para validar tais vocalizações como indicadores de bem-estar, 

uma vez que queixadas possuem um amplo repertório vocal (Sowls, 1997). Esta 

metodologia, não invasiva, tem sido explorada nos últimos anos para várias 

espécies domésticas e pode trazer resultados positivos para se predizer o estado 

emocional dos animais (Grandim, 2001; Jahns, 2008). 

 

2.  Métodos 

2.1.  Animais e Área de estudo 

O estudo foi realizado no Laboratório de Etologia Aplicada (LABET) da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA (14o47’39,8’’S, 39o10’27,7’’O) com 

12 queixadas adultos (seis machos; seis fêmeas), alojados no LABET para fins de 

pesquisa. Esses animais nascidos e criados em cativeiro são originários da Fazenda 
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Almada, localizada no município de Ilhéus, BA, Brasil. Todos os animais foram 

identificados com brincos de plástico cortados em diferentes formatos com o objetivo 

de visualização dos indivíduos à distância. Os machos foram marcados na orelha 

direita e as fêmeas na orelha esquerda (Tabela 1).  

Os animais estavam alojados em um piquete (Figura 1) de 939,93 m², 

cercado com tela de alambrado, fio 12 com malha de 2,5 polegadas, 1,5m de altura, 

sustentadas por mourões de eucalipto espaçados a cada 2,5m. Este piquete possuía 

uma área destinada a alimentação dos animais, aqui denominada cafeteria e outra 

área denominada área de lazer, onde os animais realizavam atividades variadas. 

 O piquete cafeteria, onde ocorreram as observações (Figura 1) possui uma 

área 14,20m² x 26,70m², totalizando 375,14m². Contêm um curral armadilha com 

uma área de 2m X 6m, cercada com tela de alambrado de 1,50m de altura e malha 

de 2,5 polegadas, presa a um baldrame, sustentada por mourões espaçados a cada 

2,5m e dotada de uma porta do tipo guilhotina. Paralelo ao curral armadilha há um 

tronco de 1,70m X 0,70m, para manejo e contenção dos animais no momento da 

pesagem. Este é construído de pequenos mourões de madeira e cercado com tela, 

com ambas as extremidades abertas, para passagem do animal. A área de cafeteria 

possui piso de terra, um abrigo (2,0m X 1,0m X 1,5m), um bebedouro (0,6m X 0,3m). 

A observação foi realizada em uma torre a 1,46m de altura, localizada em frente à 

área de observação.  

A área de lazer (Figura 1) compreende uma área de 18,78m² x 30,0m², com 

área total de 563,40m², com piso de terra e cobertura vegetal natural que fornecia 

sombra aos animais, além de um bebedouro. Esta área é separada da área de 

cafeteria por um portão de madeira. Os animais foram mantidos na área de lazer, 
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enquanto a área de cafeteria, onde foram realizadas as observações, era preparada 

para o experimento. 

Esta preparação consistia em limpeza da área, com retirada de fezes e 

abastecimento dos comedouros com alimento. 

 

2.2. Rotina alimentar 

O estudo seguiu o modelo de Hefner, 2004. O período de maior atividade dos 

animais é entre às 8h00 e 16h00 (Sowls 1997). O LABET, portanto, tem como norma 

fornecer alimento às 8h00 e 16h00, respeitando esse período. 

A alimentação consistiu em ração concentrada e balanceada de acordo com 

as exigências nutricionais de caititus estabelecidas por Galagher et al. (1984) e com 

dados de digestibilidade dos nutrientes para queixadas, determinados por Moraes 

(1992).  A dieta era composta por uma mistura de milho em grão (70%), farelo de 

soja (30%) e sal mineral (1% do peso vivo). Foram fornecidos 0,5 Kg de 

ração/animal nos horários de alimentação, isto é, 1.200Kg de ração /comedouro. A 

água foi disponibilizada ad libitum. 

A alimentação era previamente pesada e disponibilizada diariamente nos 

comedouros às 8h00 e às 16h00, durante as fases controle A1, A2, A3 (ver detalhes 

abaixo). Foi utilizada a proporção de um comedouro para três animais, totalizando 

cinco comedouros preenchidos. Tais comedouros das fases A serão denominados 

tradicionais por serem usados habitualmente para os animais. Esses comedouros 

consistiram de pneus de caminhão, com 1m de diâmetro e 0,30m de altura (Figura 

2), cortados horizontalmente, dispostos no chão da área de cafeteria. Os 

comedouros distanciavam-se entre si aproximadamente 5m. Durante todo o 

experimento, os animais foram alimentados pela mesma pessoa.   
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2.3.  Desenho experimental  

O estudo seguiu o modelo ABABA (Hefner, 2004). As fases A (A1, A2 e A3) 

representam as fases controle (previsibilidade ambiental) e as fases B (B1 e B2) 

representam as fases enriquecidas (imprevisibilidade ambiental). Cada fase (A1, B1, 

A2, B2 e A3) experimental teve a duração de 10 dias. Na fase B1 foi adotada a 

imprevisibilidade tanto espacial quanto temporal do alimento.  Nesta fase o local e o 

horário do fornecimento do alimento foram randomizados através de sorteio. Na fase 

B2 adotamos o mesmo método de imprevisibilidade da fase B1, porém com a 

introdução de um sinal seguro (o assobio de um apito) no momento exato da 

alimentação.  

Para as fases de imprevisibilidade (B1 e B2) foram usados 10 comedouros 

desafio, que proporcionavam trabalho aos animais para abri-lo (Figura 2; ver 

detalhes de treinamento abaixo). Em ambas as fases B o alimento foi fornecido 

apenas em cinco dos 10 comedouros para garantimos a imprevisibilidade espacial 

na distribuição de alimento. Assim havia alteração no preenchimento dos 

comedouros a cada período de alimentação e os animais tinham que procurar onde 

se encontrava o alimento. Nas fases controle (As) foram respeitados os horários 

rotineiros de alimentação (8h00 e 16h00). Para todas as fases (A e B) adotamos a 

proporção de um comedouro (tradicional ou desafio) para três animais.  

 O comedouro desafio consistiu de um tubo de PVC de 1,2m de comprimento 

e 0,3m de diâmetro adotado por Nogueira et al. (2011). A extremidade inferior do 

tubo é fechada, para evitar o derramamento da ração e a parte superior aberta, para 

que o comedouro possa ser abastecido. Há uma porta na parte inferior, onde os 

animais têm acesso ao alimento. Os animais precisavam abrir a porta que se 

fechava automaticamente por um sistema de molas. Havia uma borracha na 
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extremidade da porta para que o animal com o focinho pudesse abri-la. Cada 

comedouro desafio foi enumerado para sua identificação no sorteio para 

imprevisibilidade espacial. Nas fases controle (A1, A2 e A3) foram utilizados os 

comedouros tradicionais em que os animais estavam habituados a comer, sem a 

introdução de um programa de enriquecimento.  

  

2.4. Treino dos animais ao sinal seguro e ao comedouro desafio 

No mês de abril, antes do início da fase A1, os animais foram condicionados a 

responder, direcionando-se para a área de cafeteria ao ouvir um sinal seguro 

quando da presença do alimento. Os animais permaneciam na área de lazer a maior 

parte do tempo e no momento da alimentação os mesmos eram liberados para a 

área de cafeteria com a abertura do portão que dividia as áreas cafeteria e lazer. 

Anteriormente ao estudo e nas fases não enriquecidas (As) os animais entravam na 

área de cafeteria e se alimentavam diretamente nos comedouros tradicionais. Para o 

treino dos animais ao reconhecimento do sinal na alimentação foi adotada a 

apresentação de três silvos curtos de apito plástico (sem marca registrada). 

Primeiramente, o tratador preenchia os comedouros tradicionais nas 

dependências do laboratório, fora da área de cafeteria (Figura 1) para minimizar a 

associação dos animais ao movimento do tratador durante o procedimento de 

colocação do alimento nos comedouros desafio. Assim que os comedouros estavam 

completos, o tratador se direcionava para o recinto cafeteria posicionava os 

comedouros na área de cafeteria, e imediatamente após tal procedimento, se 

direcionava ao portão que divide a área de lazer e cafeteria e apitava três vezes 

para os animais e abria o portão.  
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O condicionamento dos animais à presença do alimento após a sinalização foi 

realizado por 10 dias consecutivos com a utilização dos comedouros tradicionais. 

Em uma semana, os animais estavam condicionados. 

Para a habituação dos animais ao uso dos comedouros desafio, realizamos 

um treinamento sete dias antes do início da fase A1, no mês de abril. Este treino teve 

a duração de três dias consecutivos, como segue. No primeiro dia, as portas dos 

comedouros ficaram totalmente abertas para que os animais pudessem ter total 

acesso ao alimento. No segundo dia, deixamos as portas entreabertas e no terceiro 

dia, totalmente fechadas para que os animais a abrissem por si só. Os animais 

dominaram a abertura dos comedouros em período inferior a uma hora, a partir da 

primeira exposição aos comedouros. Os comedouros foram fixados na cerca da área 

de cafeteria, na posição vertical, por meio de cordões. 

 

2.5. Procedimentos 

 Trinta minutos antes da preparação do alimento, a área de cafeteria era limpa. 

A limpeza consistiu na retirada de fezes existentes no piquete, coleta das sobras de 

ração para pesagem e reabastecimento dos comedouros com a nova ração.  

No 11º dia após o início de cada tratamento, foi realizado o manejo para 

pesagem dos animais. Para tal procedimento todos os animais foram pesados 

individualmente, no início e final de cada fase experimental, com o auxílio de uma 

balança (Cauduro, modelo F5, Cachoeira do Sul, RS, Brasil). 

Para a pesagem, os animais eram colocados no curral armadilha e passados 

para dentro de uma gaiola de metal (1,13m comprimento; 0,55m altura; 0,51 

largura). Entre o dia da pesagem dos indivíduos e o tratamento seguinte houve 

intervalo de quatro dias, para que o estresse inerente aos procedimentos de manejo 
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não influenciasse no comportamento dos animais no tratamento seguinte. A 

alteração no peso (P) dos animais foi calculada pela diferença entre o peso inicial 

(Pi) e final (Pf) a cada tratamento (P=Pi-Pf).  

A ração foi pesada antes e ao final de cada período de observação para 

avaliar consumo e foram respeitadas as quantidades citadas na rotina de 

alimentação.    

 

2.6. Coleta de dados e método de observação 

 Os animais foram observados de uma sala a 4,5m de distância do piquete de 

observação (Figura 1). Seus comportamentos foram gravados com uma câmera 

digital Sony (DCR-SR45 Sony, Toquio, Japão), pelo método animal focal (Altman, 

1974). Cada focal teve a duração  de 5 min./animal, totalizando 60min. por sessão 

de observação. As sessões de observação ocorreram sempre durante a primeira 

alimentação do dia para os tratamentos controle, isto é, das 8h00 às 9h00. A ordem 

de observação dos animais foi estabelecida por meio de sorteio excludente, antes do 

início de cada sessão de observação. 

De acordo com Sowls (1997), queixadas vocalizam agonisticamente durante a 

alimentação, portanto com o intuito de analisar possíveis variações na emissão 

dessas vocalizações, registramos todas as ocorrências de vocalizações agonísticas 

que foram emitidas pelos queixadas. Para tal registro utilizamos gravador DAT 

Marantz-PMD-670 (Sogomihara, Japão), acoplado a um microfone unidirecional 

Sennheiser ME67 (Wedemark, Alemanha). 
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 2.7. Análise do consumo alimentar dos animais 

  Para analisar o consumo de alimento pelos animais, calculamos a diferença 

entre o fornecido (Ai) e a sobra nos comedouros (Af), (C=Ai-Af).  Após uma hora de 

alimentação, as sobras alimentos eram retiradas dos comedouros e acondicionadas 

em sacos plásticos para proceder a pesagem (Balança Filizola, ano 1990, modelo 

44,  pesagem mínima de 100g e máxima de 10kg). 

 

2.8. Coleta de fezes 

 Amostras de fezes foram coletadas com o objetivo de monitorar o estresse 

dos animais por meio da análise dos níveis de glicocorticóides fecais durante os 

tratamentos. 

  Assim, imediatamente após o término de cada sessão de observação as 

fezes dos animais eram coletadas e o animal que defecou era identificado. Tais 

amostras fecais foram acondicionadas em sacos plásticos, identificadas e mantidas 

a temperatura de -20C° (Coradello, 2009). Ao final do experimento, as amostras de 

um mesmo indivíduo eram homogeneizadas por cada fase experimental. 

  Pesamos em balança centesimal (Bel Engineering, modelo VL 48-1, made in 

P.R.C.), amostras de 2g em pequenos envelopes de papel laminado para posterior 

liofilização (FreeZone ® Plus 4,5 Litros Cascade Benchtop, Labconco, Kansas City, 

MI, 64,132, EUA) que durou três dias. Este processo elimina variação no  teor de 

água da amostra e evita proliferação de microorganismos e foi realizado no 

Laboratório de Biotecnologia da Universidade Estadual de Santa Cruz. Após este 

procedimento, as amostras foram e armazenadas a -20°C no LABET. A análise 

da concentração (ngg−1) de metabólitos de glicocorticóides fecais foi determinada 
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no Laboratório de Fisiologia do Comportamento, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.  

 

2.9. Análise dos dados e métodos estatísticos 

 Os registros comportamentais foram analisados utilizando o software 

Ethoplayer 1.3 (Leo software Inc., Toulouse, França). Durante o período de 

habituação dos animais, selecionamos seis estados comportamentais (Tabela 3), 

relacionados com as atividades dos animais durante o período de alimentação e 

analisamos os comportamentos referentes à exploração, comportamentos 

agonísticos e inatividade. Assim, o tempo gasto pelos animais nessas atividades 

foram comparados entre as fases controle e experimental, bem como a análise da 

variação de peso dos animais, do consumo alimentar e do nível de metabólitos de 

glicocorticóides. Adicionalmente avaliamos o posto hierárquico dos indivíduos do 

grupo para relacionar com a expressão dos comportamentos exploratórios. 

  Desta forma, comparamos o tempo gasto em cada comportamento 

exploratório, agonístico e de inatividade, selecionado através de ANOVAs para 

medidas repetidas, seguido por um post hoc Duncan (Statistica version 7.0–StatSoft, 

Tulsa, OK, USA), quando apropriado. Foram incluídos nos modelo os efeitos das 

fases experimentais como fatores independentes do gênero. Usando este mesmo 

modelo analisamos as mudanças de concentração de metabólitos de 

glicocorticóides fecais entre as fases experimentais.  

Dentre as vocalizações registradas, foram analisadas apenas as vocalizações 

em que foi possível identificar o contexto. Para as análises sonográficas utilizamos o 

software Avisoft-SASLab Pro 4.3 (R. Spencht, Berlim, Alemanha). Através deste 

programa foram determinados os componentes estruturais destas vocalizações: 
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número de elementos, duração dos elementos, frequências mínimas, máximas e 

frequências dominantes. Para analisar a ocorrência das vocalizações ao longo das 

fases experimentais (A1, B1, A2, B2 e A3) foi usado o teste de Chi-quadrado (X2).  

 Como queixadas são animais que possuem hierarquia de dominância social 

linear (Nogueira-Filho, 1999; Dubost, 2001), analisamos o status social  dos 

integrantes do grupo e estabelecemos relações entre tal status e a expressão 

comportamental entre os indivíduos. Para a análise hierárquica foi utilizado o teste 

de Vries (1998), por meio do software SOCPROG. Posteriormente realizamos uma 

análise de regressão linear para relacionar o status social do indivíduo com a 

expressão de comportamento exploratório. Os dados foram analisados através do 

programa Statistica (versão 7.0 StatSoft, Tulsa, Ok, EUA). Transformações Log(x+1) 

foram feitas quando necessário para atender os requisitos de normalidade. O nível 

de significância adotado foi P< 0,05. 

 

2.10. Nota ética 

 Este trabalho seguiu os princípios éticos de cuidado para com animais de 

laboratório adotado internacionalmente, e foi aprovado pelo Comitê de Ética para 

uso animal (CEUA) da Universidade Estadual de Santa Cruz, processo n0 012/10. 

 

3. Resultados  

3.1. O efeito do sinal seguro para alimentação sobre os 

comportamentos exploratórios, agonísticos e de inatividade de 

queixadas.  

  Os animais exploraram mais o ambiente durante as fases de enriquecimento 

do que nas fases controle (A1: 249,7±187,5; B1: 623,7±263,4; A2: 520,5± 215,4; B2: 
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550,9 ±195,8 e A3: 359,9 ±188,0; F4,40= 10,033; Ps< 0.01) (Figura 1). Ambas as 

fases imprevisíveis tanto a sinalizada, quanto a não sinalizada (P=0,29) não 

apresentaram diferença. No entanto, observa-se que houve um efeito residual da 

fase B2 para A3 (P=0,56), revelando o prolongamento do efeito do enriquecimento 

com imprevisibilidade sinalizada nesta fase controle.  Independentemente das fases, 

os machos passaram mais tempo explorando dos que as fêmeas (M: 571.1±242.9; 

F: 35,.8±199,0; F 1,10= 11,942; P=0,006) (Figura 2). Já a análise das relações 

agonísticas entre os animais não mostrou diferença entre as fases experimentais 

(P=0,17), bem como a análise da inatividade (P= 1,01). 

 

 

 

Figura 1: Tempo gasto pelos queixadas (Tayassu pecari) realizando   

comportamento exploratório durante as fases experimentais.  
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Figura 2: Tempo gasto pelos queixadas (Tayassu pecari) realizando 

comportamento exploratório, quanto ao gênero. 

 

 

3.2. Efeito da imprevisibilidade sinalizada na variação do peso dos 

animais e consumo alimentar 

 Não foram observados efeitos sobre a mudança de peso vivo em qualquer 

das fases experimentais (F 4,40= 4,1185; P=0,06). No entanto, houve diferença entre 

as fases na quantidade de alimento consumido (F4,36= 8,3604; P>0,0007). Os 

animais reduziram o consumo de alimento em todas as fases, porém este consumo 

aumentou na fase B2 em que houve imprevisibilidade sinalizada. 
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Figura 3. Efeito da imprevisibilidade sinalizada no consumo alimentar 

 dos queixadas (Tayassu pecari), nas fases experimentais. 

  

 

3.3. Efeito da imprevisibilidade sinalizada alimentar na 

concentração de metabólitos de glicocorticóides fecais 

 Foram coletadas 14 amostras de fezes durante o experimento. Este número 

reduzido impediu a realização das análises de glicocorticóides considerando as 

fases experimentais. A dificuldade de observação do local de excreção dos animais, 

que defecavam na área de lazer onde havia vegetação rasteira e arbustiva que 

impedia a visualização de tais dejetos. A tabela 4 informa as dosagens de 

glicocorticóides analisados nas amostras coletadas.  
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Tabela 4. Médias das amostras de fezes 

 

 

 

3.4. Análise hierárquica dos animais e sua relação com o 

comportamento exploratório. 

Foram registradas 181 interações agonísticas (Tabela 2), das quais obtivemos 

uma ordem hierárquica linear (h’= 0,804) (Tabela 5).  

 A regressão linear (Fig. 6) não mostrou relação entre posição hierárquica e 

realização do comportamento exploratório (P>0,054), porém indicou uma tendência 

de que, quanto maior a posição hierárquica do indivíduo, maior foi o tempo em que  

o animal passou explorando o ambiente. 
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Figura 6. Relação entre posição hierárquica (x) e tempo de expressão       do 

comportamento exploratório (y). (R2=0,49; P=0,026; y=1034,5-52,4x). 

      
 
 
 
 

Tabela 5. Posição hierárquica dos animais 
                                                  experimentais. 
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3.6. Avaliação do efeito da imprevisibilidade sinalizada através da 

vocalização de queixadas  

Durante as diferentes fases experimentais foram registradas quatro chamados 

vocais: resmungar (27), latido (7), batida de dente (34) emitidos apenas por animais 

adultos. As vocalizações emitidas foram realizadas em contexto agonístico. Durante 

as fases de imprevisibilidade (B1 e B2) ocorreram menos vocalizações agonísticas do 

que o esperado (X2= 24,40; GL= 4; P<0,0001) (Figura 7). As fases controle (A1 e A2) 

apresentaram mais vocalizações agonísticas do que esperado, no entanto em A3 

observa-se que o número de vocalizações agonísticas foi menor do que o esperado, 

havendo, portanto uma influência da fase B1 de imprevisibilidade sinalizada (Figura 

7). 

 

 

           Figura 7. Ocorrência de vocalizações agonísticas emitidas por queixadas  

(Tayassu pecari) durante as fases    experimentais. 
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Tabela 6. Características estruturais das vocalizações emitidas por queixadas 

(Tayassu pecari) (Médias ± DP). 

 

Vocalizações 

(n= 68) 

Número de 

elementos 

Duração dos 

elementos (s) 

Frequência 

máxima (Hz) 

Frequência 

dominante (Hz) 

     

Resmungar 

(n=27) 

3,03  

 

(±1,63)  

 

48,09 

 

(±244,63) 

 

2496, 80 

 

(±680,84)  

 

941, 046  

 

(±1060,39)  

 

     

Batida de dente 

(n=34) 

4,45  

 

(±2,06)  

 

0,028  

 

(±0,01)  

 

4960,36 

 

(±1784,32)  

 

699,87 

 

 (±671,53)  

 

Latido 

(n=7) 

1,28 

 

 (±0,48)  

 

0,11  

 

(±0,02)  

 

2487,14 

 

(±689,60)  

 

568,57 

 

 (±160,07)  

 

 

 

  

4. Discussão 

A imprevisibilidade sinalizada não afetou o comportamento agonístico e/ou a 

inatividade dos animais, desta forma não confirmando nossa hipótese. No entanto, a 

imprevisibilidade per se alterou os comportamentos exploratórios e a expressão de 

vocalizações agonísticas dos animais, quando comparados as fases controle. 

Queixadas expressam uma série de padrões comportamentais associados à 

ameaça e agressão devido à necessidade do estabelecimento da hierarquia de 

dominância social do grupo (Nogueira- Filho et al., 1999). Esta característica da 

espécie dificulta a avaliação de seu bem-estar por meio desta categoria 
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comportamental, que é muito utilizada para tal avaliação em outras espécies 

(Zenaida doves (Goldberg et al., 2001); Pan troglodytes (Blomsmith; Lambeth, 1995) 

e Sus scrofa (Dudink et al., 2006). 

 Nogueira et al. (2011) ao estudarem o efeito de um programa de 

enriquecimento ambiental em caititus (Tayassu tajacu), também não encontraram 

diferença na expressão de comportamentos agonísticos entre os tratamentos, 

atribuindo tal dificuldade a manutenção do status de dominância social, como 

observado em nosso estudo. 

A não influência da imprevisibilidade, sinalizada ou não, na inatividade dos 

animais corrobora com os resultados encontrados por Gilber-Norton et al. (2009), 

trabalhando com Canis latrans. O contrário ocorreu com Pan troglodytes, em que 

Blomsmith e Lambeth (1995) observaram um aumento da inatividade quando foi 

fornecida a alimentação de forma previsível. 

 Apesar de não ter efeito sobre os comportamentos agonísticos, a 

imprevisibilidade teve uma influência positiva sobre o comportamento exploratório 

dos queixadas.  A incerteza da chegada do alimento e de onde ele estaria, isto é, em 

qual comedouro estaria, causou o aumento do comportamento exploratório, 

independente do efeito da sinalização do alimento, como previsto por outros autores 

(Gilbert-Norton et al., 2009; Watters, 2009; Zebunke et al., 2011). Vários autores 

também encontraram aumento do comportamento exploratório com a adoção de um 

programa de imprevisibilidade alimentar (Felis viverrina; Shepherdson et al., 1993; 

Vulpes vulpes; Kistle et al., 2009; Pan troglodytes; Bloomsmith; Lambert, 1995; 

Tayassu tajacu; Nogueira et al., 2011) e tais comportamentos foram mais 

expressivos quando houve a associação da imprevisibilidade temporal e espacial ao 

programa de enriquecimento.   



59 
 

Aparentemente a presença de um sinal seguro para a chegada do alimento 

para queixadas não é um fator importante. Esses animais na natureza estão 

habituados a forragear por vastas áreas de floresta, apresentando um home range 

de mais de 100 km (Fragoso, 1997). Assim o programa de enriquecimento torna-se 

mais positivo para esses animais do que a presença de um sinal seguro para a 

chegada do alimento.  Observamos, no entanto, um fator positivo da 

imprevisibilidade sinalizada (B2) com relação a não sinalizada, a qual carregou o 

efeito do aumento do comportamento exploratório desta fase para a fase A3. Este 

efeito residual revela que a sinalização do alimento de alguma forma estabilizou a 

exploração do ambiente. As causas deste resultado devem ser mais exploradas em 

trabalhos futuros para melhor compreendermos tal efeito.  

Ulyan et al., 2006, em pesquisa com Cebus apella, encontraram resultado 

semelhante adotando  um sistema de alimentação previsível e imprevisível. Nesta 

fase houve aumento na atividade de forrageamento, porém, não encontraram 

diferença nos comportamentos que indicassem estresse ou ansiedade comparando 

as duas fases. Esses autores encontraram concentrações de cortisol fecal mais altas 

na fase imprevisível. Em nosso estudo não foi possível fazer essa análise por falta 

de amostras suficientes nas fases experimentais, mas acreditamos que devido ao 

aumento do comportamento exploratório este resultado possa ser semelhante em 

nosso estudo, como também foi encontrado por Nogueira et al. (2011) para Tayassu 

tajacu. Estes autores observaram que o aumento do cortisol estava associado a uma 

atividade positiva dos animais a exploração do ambiente.   

Em contrapartida, Gilbert-Norton et al. (2009), em pesquisa com coiotes 

(Canis latrans), não encontraram diferenças significativas na atividade exploratória  

dos animais, quando  implantaram a imprevisibilidade alimentar, comparado com a 
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atividade dos animais que o receberam de forma previsível, porém assim como os 

pesquisadores acima,  observaram maior atividade de forrageio durante a noite. 

Independente da fase, os machos sempre exploraram mais do que as 

fêmeas. Isto pode estar relacionado à posição hierárquica no grupo (Nogueira-Filho, 

1999; Dubost, 2001). Segundo Sowls (1997), tanto machos quanto fêmeas podem 

ser dominantes no grupo de queixadas. No presente estudo observamos que os 

indivíduos que ocupavam o topo da escala hierárquica eram machos. Nogueira et al. 

(2011), em estudo com queixadas, observaram que os indivíduos dominantes 

brincavam mais com os objetos fornecidos do que os animais submissos.  

Apesar de não haver variação no peso vivo dos animais, o consumo alimentar 

diminuiu, aumentando apenas na fase B2, sinalizada, voltando a cair na fase 

seguinte. Este resultado pode estar relacionado com o desperdício de alimento 

quando é utilizado o comedouro tradicional nas fases controle.  Este fato pode ser 

evidenciado pela manutenção do peso dos animais. 

Em nosso estudo observamos que queixadas comunicam-se continuamente 

através de emissões vocais. Estas vocalizações são supostamente importantes para 

o reconhecimento inter-individual e manutenção da coesão do grupo. Sowls (1997) 

relata que sempre há uma resposta de um animal a uma vocalização emitida por 

outro membro do grupo. O mesmo autor registrou o aumento de vocalizações 

agonísticas durante o momento da alimentação, supostamente associado à disputa 

por alimento. Nos momentos em que os indivíduos estão mais espaçados entre si, 

estes animais emitem mais vocalizações afiliativas com o objetivo de manterem 

contato com os membros do grupo (Sowls, 1997). 

Imfeld-Muellera et al. (2011), observaram que porcos domésticos (Sus scrofa) 

vocalizam em  alta frequência durante situações negativas, o contrário ocorrendo em 
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situações positivas. Watts e Stookeys (1999) estudando a emissão de vocalizações 

em bezerros (Bos taurus) encontraram diferenças estruturais nos sonogramas 

registrados, os quais apresentaram as freqüências máximas e fundamentais maiores 

durante procedimentos de marcação, que é uma prática dolorosa.  

A imprevisibilidade proporcionou aos animais maior atividade, pelo fato de 

terem que procurar o alimento, diminuindo assim as disputas, e consequentemente 

as vocalizações agonísticas. Este efeito foi observado mais intensamente na fase 

sinalizada, o que permitiu diminuir ainda mais as disputas pela segurança associada 

à maior movimentação e aumento das atividades no piquete em busca do alimento 

que não estava sempre no mesmo local e horário.  

Nosso estudo revelou que houve alteração da emissão vocal durante as fases 

testadas. Assim, há possibilidade de avaliar o estado de bem-estar dos animais por 

meio de suas vocalizações, como proposto para outras espécies (Grandim, 1998; 

Watts; Stookeys, 1999; Mantelffel et al., 2004;  Imfeld-Mullera, 2011), no entanto 

ainda há necessidade de mais estudos que possibilitarão a  validação de diferenças 

nas estruturas sonográficas e assim poder  acessar de forma segura a qualidade do  

bem-estar na espécie. 

Concluímos que o enriquecimento associado à imprevisibilidade contribui para 

o bem-estar animal, aumentando o comportamento exploratório dos animais. A 

imprevisibilidade sinalizada sugere interferir positivamente no comportamento de 

queixadas, porém mais estudos serão necessários para avaliar tal benefício.  
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TABELAS 

Tabela 1. Matriz dos comportamentos agonísticos entre queixadas (Tayassu pecari). 

 

 A: autores (nas linhas) e R: receptores (nas colunas).  
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Tabela 2. Comportamentos agonísticos observados durante as interações sociais 

entre queixadas (Tayassu pecari) em cativeiro. 

 

                 Fonte: Byers e Bekoff,1981. 
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Tabela 3. Descrição dos comportamentos padrões dos pecaris. 

 

    Fonte: Byers e Bekoff, 1981. 
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FIGURAS 
 
 
 

 
Figura 1. Desenho esquemático da área de cafeteria e área de laze.r 

 

 

Figura 2. Desenho esquemático do comedouro desafio (A) e comedouro tradicional 

(B). 
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ANEXO 

 

1. Descrição da metodologia de análise de metabólitos de glicocorticóides 

fecais de Tayassu pecari. 

Para extração dos metabólitos de gliococorticóides, foi pesado 1mg de cada 

amostra liofilizada em balança de centesimal (Bel Engineering, modelo yL 48-1, 

made in P.R.C.), adicionado 1ml de etanol 80% diluído (1:50), sendo este suficiente 

para gerar a curva de validação.  

Após agitação em vórtice (Multi-Pulse Vortexer, modelo 099 ª VB4, 50/60Hz - 

Glass-Col ®, Glas-Col, LLC, de Terre Haute, IN, 47802-0128, EUA) por cinco 

minutos, seguida por centrifugação (1000 xg, 15 min), o sobrenadante contendo os 

hormônios foram colocados em tubos de propileno a 20 0C. Todos os reagentes 

utilizados neste estudo foram Sigma-Aldrich (3050 Abeto de St. St Louis, MO 

63.103, EUA), e todas as soluções foram preparadas com água destilada. 

  As concentrações de metabólitos de gliococorticóides fecais foram testadas 

usando o imunoensaio enzimático (ELISA). No dia seguinte à extração, foi 

preparada a placa de ELISA, previamente sensibilizada com anticorpo policlonal 

para o cortisol (R4866; 1:8500 de diluição). O conjugado usado foi conjugado de 

cortisol-HRP (1:20000) obtido a partir de Coralie Munro (Universidade da Califórnia, 

Davis, CA, 95616, EUA.  

A preparação da placa consistiu na retirada do congelador e colocação em 

estufa por duas horas. Foram retirados 100µL de cada amostra obtida no dia anterior 

para ser feito o ELISA e para preparação do pool maior e menor, com finalidade de 

controle, foram pipetados respectivamente 320µL e 80µL. Foi também pipetada uma 

curva padrão(100µL EIA 500µL de conjugado, enzima + EIA) para auxiliar no cálculo 
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após a leitura pelo ELIZA e foram colocados em secadora por 10 minutos. Foram 

adicionados 400µL de EIA, colocados no vórtice e desta amostra tirados 50µL e 

adicionados 250µL de conjugado. Depois de dosada, a concentração de metabólitos 

foi multiplicada por 40, devido às diluições realizadas. 

 

2. Descrição da construção da matriz de interação social 

Para cada comportamento observado foi construída uma matriz de interação 

social, ascendente x descendente, a partir da totalização das frequências de suas 

ocorrências entre todos os possíveis pares de indivíduos (díades) do grupo. 

 Nestas matrizes, os autores dos comportamentos são dispostos nas linhas e 

os receptores, nas colunas, construindo uma matriz do tipo vencedor e perdedor. 

Para a construção da matriz de comportamentos agonísticos houve necessidade da 

inversão da posição autor/receptor para comportamentos submissos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


