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BIOMETRIA TESTICULAR E HIERARQUIA DE DOMINÂNCIA DO QUEIXADA 

(Mammalia, Tayassuidae) 

RESUMO 

Queixada (Tayassu pecari) é um mamífero neotropical classificado como vulnerável 
devido ao desflorestamento e caça excessiva. Foi proposta a sua produção em 
cativeiro para posterior soltura em áreas onde a espécie tenha sido extinta para 
recuperação da espécie. Em algumas criações, contudo, são obtidos índices 
reprodutivos baixos que podem estar associados com a baixa fertilidade dos machos. 
Por estes motivos, objetivou-se nesse estudo obter dados sobre a biometria testicular 
e epididimária desses animais e verificar se existe correlação entre dados da biometria 
dos indivíduos com os postos ocupados pelos machos na hierarquia de dominância 
(rank). Foram coletados dados de 16 queixadas machos adultos, com idades entre 
dois e 16 anos, distribuídos em três grupos. Por meio de observações de interações 
agonísticas foram calculados os índices de linearidade (h’) da hierarquia de 
dominância e determinado o rank dos indivíduos. Ao término das observações, os 
machos foram capturados para coleta de dados biométricos dos testículos e 
epidídimos. Queixadas apresentaram testículos localizados em posição perineal, 
inclinados crânio-ventralmente com formato ovalado, achatados látero-lateralmente e 
de consistência tensoelástica (2,54±0,07). Apesar de em geral apresentarem simetria 
testicular, foi verificado um tamanho um pouco maior do testículo esquerdo em relação 
ao direito. Houve grande variação para os valores médios (± desvio padrão) para 
comprimento dos testículos (5,88±1,05cm), largura (4,24±0,98cm), altura 
(4,44±0,86cm) e largura escrotal total (7,66±17,05). A mesma variação foi encontrada 
para os dados da cauda do epidídimo, que apresentaram as seguintes médias (±DP) 
para comprimento (1,92±0,27cm), largura (1,95±0,23cm), altura (1,96±0,21cm). A 
hierarquia de dominância linear descreveu a estrutura social dos machos nos grupos 
G1 e G2 (h’>0,9). Apenas o G1, contudo, a probabilidade de linearidade na hierarquia 
foi maior do que o acaso (P = 0,02). Para esse grupo, verificou-se correlação entre o 
rank com a massa corporal, com o comprimento e o volume dos testículos, e também 
com o comprimento dos epidídimos. Como de forma geral as dimensões dos testículos 
têm correlação direta com a produção espermática e também de testosterona, essas 
características favorecem o desempenho reprodutivo dos machos dominantes de 
grupos de queixadas. Portanto, as características da biometria testicular e 
epididimária dos machos de queixadas devem ser levadas em consideração para 
seleção de indivíduos mais aptos a reproduzir em cativeiro favorecendo a 
conservação dessa espécie vulnerável. 

Palavras-chave: animais silvestres; criação em cativeiro; espécie ameaçada; etologia 
aplicada; manejo de fauna silvestre; reprodução animal. 
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TESTICULAR BIOMETRY AND DOMINANCE HIERARCHY OF THE WHITE-

LIPPED PECCARY (Tayassu pecari) 

ABSTRACT 

The white-lipped peccary (Tayassu pecari) is a Neotropical mammal classified as 

vulnerable due to deforestation and excessive hunting. The production in captivity for 

later release in areas where the species has been extinct can be an alternative to 

recover the species. In some captive breeding, however, low reproductive rates are 

obtained which may be associated with poor male fertility. Therefore, the objective of 

this study was to obtain data on the testicular and epididymal biometry of these animals 

and to verify if there is a correlation between the individual’s biometric data with their 

dominance rank. Data were collected from 16 adult males, aged between two and 16 

years, divided into three groups. By the agonistic interactions analyses we calculated 

the linearity indexes (h') of the dominance hierarchy and determined the individuals 

dominance rank. At the end of the behavioral observations, the males were captured 

to collect biometric data from the testis and epididymis. White-lips presented testicles 

located in a perineal position, inclined cranio-ventrally with oval shape, flattened 

laterally and with tenso-elastic consistency (2.54 ± 0.07). Although they generally 

presented testicular symmetry, they showed a slight superiority of the left testicle in 

relation to the right one. There was great variance in the means (± standard deviation) 

of testis length (5.88 ± 1.05cm), width (4.24 ± 0.98cm), height (4.44 ± 0.86cm) and 

total scrotal width (7, 66 ± 17.05). The same was observed for the tail of the epididymis 

data, which mean (± SD) were: length (1.92 ± 0.27cm), width (1.95 ± 0.23cm), height 

(1.96 ± 0.21cm), with an intermediate epididymal consistency (2.43 ± 0.07). The linear 

dominance hierarchy described the social structure of the males in G1 and G2 (h'>0.9). 

Only for G1, however, the probability of linearity in the hierarchy was greater than 

chance (P = 0.02). For this group, there was a correlation between the dominance rank 

with body mass, the length and volume of the testicles, and the length of the 

epididymis. As in general the dimensions of the testicles are directly correlated with 

sperm production and also testosterone, this characteristic favors the reproductive 

performance of dominant white-lips males. Therefore, the characteristics of testicular 

and epididymal biometry of white-lips should be considered for the selection of 

individuals more likely to reproduce in captivity favoring the conservation of this 

vulnerable species. 

Keywords: animal reproduction; applied ethology; captive breeding; endangered 

species; wildlife management.  
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1 INTRODUÇÃO 

Queixada (Tayassu pecari) é um mamífero popularmente denominado como 

porco do mato ou pecari (SOWLS, 1997), que pode chegar a 1,10 m de comprimento 

e pesar até 54 kg em cativeiro (LAVORENTI; NOGUEIRA-FILHO, 1997). Sua 

distribuição vai desde o sul do México até o nordeste da Argentina (ALTRICHTER et 

al., 2012). Esse animal atua na dispersão e predação de sementes e plântulas 

(PAINTER, 1998) e, por isso, é considerado como “engenheiro ambiental” 

(KEUROGHLIAN; EATON, 2009). A caça e destruição de seu hábitat, contudo, 

ameaçam a espécie que atualmente está classificada como vulnerável pela União 

Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) (KEUROGHLIAN et al., 2013). 

Devido à importância do queixada para a manutenção dos ecossistemas (DESBIEZ; 

KEUROGHLIAN, 2009), é preciso estabelecer práticas que reduzam seu declínio 

populacional. 

Para reverter esse processo, além da proteção de seu habitat e controle da caça 

(KEUROGHLIAN et al., 2013), existe a proposta da produção de queixadas em 

cativeiro, para posterior soltura em áreas onde ocorreu a extinção da espécie, como 

estratégia para a recuperação da espécie (NOGUEIRA et al., 2014). Algumas 

características do comportamento social do queixada facilitam a sua criação em 

cativeiro. Por exemplo, em vida livre formam grupos estáveis, compostos por centenas 

de indivíduos de ambos os sexos e de diversas faixas etárias (KEUROGHLIAN et al., 

2015; REYNA-HURTADO et al., 2016). Podem ser mantidos vários machos e fêmeas 

em um único recinto e as fêmeas podem parir seus filhotes junto aos demais membros 

do grupo. Não são necessárias, portanto, instalações específicas para machos e 

fêmeas ou baias/gaiolas de parição, como ocorre com o porco doméstico. Por esses 

motivos, em geral, adota-se o sistema de produção em semi confinamento 

(NOGUEIRA-FILHO, 1999).  

Observa-se ampla variedade de comportamentos sociais entre os indivíduos dos 

grupos de queixadas, sendo frequentemente notados comportamentos agonísticos 

(agressão e submissão) e também interações amigáveis, como a catação social e o 

esfregamento mútuo (SOWLS, 1997; NOGUEIRA-FILHO et al., 1999; DUBOST, 

2001).  
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Em cativeiro, queixadas apresentam hierarquia de dominância linear única, que 

inclui machos e fêmeas, sob a liderança de um macho (NOGUEIRA-FILHO et al., 

1999; DUBOST, 2001). Algumas vezes, uma fêmea pode ocupar o topo da hierarquia 

(SOWLS, 1997). Em geral, os animais mais pesados estão no topo da hierarquia 

(NOGUEIRA-FILHO et al., 1999). Os postos hierárquicos são estabelecidos e 

mantidos por meio de conflitos ritualizados entre os membros do grupo (NOGUEIRA-

FILHO et al., 1999; DUBOST, 2001). O estabelecimento de uma hierarquia de 

dominância reduz os níveis de agressão no grupo, pois permiti aos indivíduos 

dominantes a prioridade de acesso aos recursos (PREUSCHOFT; VAN SCHAIK, 

2000; AURELI et al., 2002). Esse tipo de organização pode beneficiar todos os 

integrantes do grupo, pois evita interações negativas, como agressões físicas que 

resultam em ferimentos e, podem levar a fragmentação do grupo (FESTA-BIANCHET; 

FOURNIER, 1995). Na cultura popular brasileira existe um ditado que ilustra as 

vantagens da vida em grupo: “queixada fora do bando vira comida de onça”.  

Em geral, a espécie se reproduz facilmente em cativeiro. Contudo, quando são 

mantidos em grupos pequenos com um ou dois machos e duas ou três fêmeas nem 

sempre se consegue a reprodução de queixadas cativos (SOWLS, 1997). Lasley 

(1978) sugeriu que a baixa fertilidade de machos pode ser responsável pelos baixos 

índices reprodutivos da espécie em cativeiro. Neste contexto, é preciso obter mais 

dados sobre a biologia reprodutiva da espécie, que permitam a seleção de indivíduos 

mais aptos a reproduzir em cativeiro, ou seja, animais com maior massa corporal, 

maior volume testicular, boa libido e melhor qualidade seminal, visando favorecer a 

conservação da espécie.  

Sabe-se que a capacidade reprodutiva dos machos está diretamente 

relacionada à competência dos testículos em produzir um grande número de 

espermatozoides viáveis, além de concentrações adequadas de hormônios sexuais 

para promover libido e o correto desenvolvimento dos órgãos reprodutivos (GIER; 

MARION, 1970). Em programas de seleção e melhoramento em animais de produção, 

o perímetro escrotal tem sido um critério usado como medida indicativa de 

características morfofisiológicas das gônadas e também das características 

quantitativas e qualitativas do sêmen. Esta mensuração constitui um importante 

indicador da precocidade sexual em animais jovens (SILVA et al., 2002). 
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Portanto, para melhor compreensão da biologia dos queixadas em cativeiro é 

necessária à obtenção de mais dados biológicos básicos sobre a espécie como os 

parâmetros biométricos testiculares e epididimários e a sua relação com a hierarquia 

de dominância. Dessa forma, pretendeu-se nesse estudo descrever a biometria das 

gônadas e dos epidídimos desses animais, como também descrever a estrutura social 

dos machos de queixadas mantidos em cativeiro e, finalmente, verificar se existe 

correlação entre a biometria testicular e epididimária dos indivíduos e os postos 

ocupados por esses na hierarquia de dominância (rank). Os resultados desta pesquisa 

poderão contribuir para a seleção e a produção de queixadas em cativeiro. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Conservação da biodiversidade 

O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo, no entanto a 

perda desta biodiversidade vem crescendo de forma exponencial (MYERS et al., 

2000). Entre os fatores que contribuem para este processo estão à caça 

indiscriminada, a extração de madeira e a destruição de habitat em função, 

principalmente, da conversão de florestas em áreas de produção agrícola ou pecuária 

(FAHRING, 2003).  

A excessiva exploração dos recursos naturais vem ocasionando drásticas 

modificações físicas e biológicas nos ecossistemas, bem como a perda de espécies e 

alterações climáticas, o que, para diversos autores, representa a era do 

antropocentrismo, a qual é caracterizada por impactos globais decorrentes das ações 

humanas (STEFFEN et al., 2011: VINCE, 2011). A extinção de espécies, modificações 

nos fenômenos climáticos e a degradação dos ecossistemas são bons exemplos 

desses impactos (WU, 2013). De acordo com o documento “Estratégia Mundial para 

a Conservação da Natureza: a conservação dos recursos vivos para um 

desenvolvimento sustentável”, três são os objetivos da conservação, são esses: a 

preservação da biodiversidade genética; a manutenção dos processos ecológicos 

essenciais e dos sistemas vitais; e a utilização sustentada das espécies e dos 

ecossistemas (IUCN, 1984). A preservação da diversidade genética descrita como um 

dos objetivos prioritários para a conservação, garantindo melhorias na produção 

pesqueira, florestal e agrícola, além de proteção contra mudanças ambientais, 

segundo o mesmo autor. 

Na tentativa de evitar a extinção das espécies, devem-se priorizar ações 

referentes àquelas ameaçadas (LÉVÊQUE, 1999). Essa preservação se dá por ações 

in situ e ex situ. No primeiro caso, são adotadas medidas que reduzam as ameaças à 

espécie em suas áreas de ocorrência (ANDRIOLO, 2007). As ações ex situ, incluem 

zoológicos e criações conservacionistas que podem gerar indivíduos para práticas de 

reintrodução e revigoramento genético. Independentemente do método empregado é 

necessária à adoção de medidas que reduzam o declínio populacional das espécies 

bem como a degradação do meio ambiente (IUCN, 1984). 
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Além da finalidade conservacionista, a criação em cativeiro pode assumir a 

função comercial. A criação comercial de animais silvestres justifica-se por propiciar a 

diversificação da produção em propriedades rurais, além de causar menor impacto 

negativo ao ambiente como, por exemplo, a criação de gado bovino que requer o 

desmatamento para a produção de pastagens (NOGUEIRA; NOGUEIRA-FILHO, 

2011). A criação comercial de animais neotropicais como o queixada é indicada em 

regiões onde as condições locais oferecem fatores limitantes para a produção agrícola 

ou ainda limitações para a produção de animais domésticos (NOGUEIRA-FILHO; 

NOGUEIRA, 2004). A produção de espécies neotropicais em larga escala pode se 

tornar uma estratégia de conservação, principalmente pelo aumento do estoque 

populacional, além de reduzir os impactos ambientais, justamente pelo fato de tais 

espécies serem naturalmente adaptadas às condições locais, assim não havendo a 

necessidade de grandes alterações do ambiente para a implantação da atividade 

(SANTOS et al., 2009). 

 

2.2 Espécie Tayassu pecari 

Além dos prejuízos decorrentes do desflorestamento e consequente 

degradação dos hábitat, os pecaris vêm sofrendo com os efeitos da pressão da caça 

excessiva e ou ilegal (DESBIEZ et al., 2012; KEUROGHLIAN et al., 2012). Em virtude 

destes fatores, o queixada está classificado como “vulnerável” a extinção pela União 

Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, 2015). No bioma Mata Atlântica 

que possui apenas 12,5% de floresta nativa, conforme o levantamento SOS Mata 

Atlântica (2013-2014), a espécie foi classificada como “criticamente em perigo”, 

segundo a Avaliação do Risco do Queixada no Brasil (2012). 

No Brasil, essa espécie vive em regiões de Mata Atlântica e Floresta 

Amazônica (SOWLS, 1997; GOTTDENKER; BODMER, 1998), onde, além de sofrer 

com os efeitos da destruição dos ecossistemas naturais, enfrenta as consequências 

da caça excessiva, fatores que têm levado ao declínio de suas populações (OLIVER, 

1993). Isso ocorre, porque a espécie necessita de grandes áreas contínuas de mata 

para a sua manutenção e sobrevivência, dessa forma, ambientes degradados 

representam uma ameaça aos queixadas. À medida que são bastante suscetíveis ao 

processo de antropização, por isso, estes animais acabam sofrendo um acelerado 
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declínio populacional e consequentemente extinções locais (FRAGOSO, 1998; 

AZEVEDO; CONFORTI, 2008; KEUROGHLIAN et al., 2012). Apesar de semelhantes 

taxonomicamente, os catetos diferem dos queixadas no que se refere a sua menor 

exigência ecológica, o que se reflete na diferença de status de conservação entre as 

duas espécies. Os catetos possuem uma ampla distribuição geográfica porque é mais 

tolerante que o queixada às mudanças ambientais antropogênicas (DESBIEZ et al., 

2012), e no Brasil como um todo, a espécie foi considerada Menos preocupante. 

O queixada é uma mamífero neotropical pertencente à família Tayassuidae, 

ordem Cetartiodactyla (AGNARSSON; MAY-COLLADO, 2008). Na família 

Tayassuidae, além do queixada, estão incluídos o cateto ou caititu (P. tajacu) e o taguá 

(Catagonus wagneri) conhecidos de forma geral como pecaris – que em tupi-guarani 

significa animais que andam em trilhas (GOELDI, 1944). Esses animais também são 

chamados popularmente como porcos do mato (SOWLS, 1997), embora não façam 

parte da família Suidae, na qual estão classificados o porco doméstico (Sus scrofa 

domesticus) e o javali (Sus scrofa scrofa) (SILVA, 2006).  

Os pecaris apresentam algumas características que os diferenciam dos porcos. 

Por exemplo, queixadas e catetos apresentam uma glândula de cheiro próxima ao 

ânus e o estômago dividido em quatro compartimentos (SOWLS, 1997). A distribuição 

dos pecaris restringe-se às Américas (VECCHIA, 2011; DESBIEZ et al., 2012; 

KEUROGHLIAN et al., 2013), com os queixadas apresentando uma distribuição que 

vai do Sul do México ao nordeste da Argentina, mais restrita portanto que a dos 

catetos (Figura 1). 
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Figura 1. Distribuição geográfica do queixada (Tayassu pecari) (Fonte: cortesia de 
Altrichter et al., 2012). 

 

O T. pecari é o maior dentre os pecaris, podendo chegar a 1,10 m de 

comprimento e pesar até 54 kg em cativeiro (LAVORENTI; NOGUEIRA-FILHO, 1997). 

Animais adultos possuem pelagem que varia em tons de castanho escuro a negro, 

contrastando com a faixa de pelos esbranquiçados abaixo da mandíbula (SOWLS, 

1997; Figura 2). A espécie também possui o hábito de bater violentamente o queixo, 

exibindo um forte estalar dos dentes, característica que resultou em sua denominação 

como queixada ou pecari do lábio branco (OLIVER, 1993). 
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Figura 2. Queixadas (Tayassu pecari) em ambiente de cativeiro (Fonte: arquivo 
pessoal). 

 

Apesar de classificado como onívoro (BODMER, 1989), o queixada consome 

predominantemente frutos, raízes e folhas em florestas tropicais úmidas (KILTIE, 

1982). Uma ampla variedade de itens alimentares compõe a sua dieta, além dos já 

citados, alimentam-se ainda de tubérculos, caules, sementes, insetos e pequenos 

vertebrados, eventualmente (OLIVER, 1993). Seu olfato muito apurado contribui para 

a localização de alimentos no solo, facilitado pelo hábito de fuçar (EATON; 

KEUROGHLIAN, 2008; OLIVER, 1993). Por possuírem tal hábito alimentar, estes 

animais assumem o importante papel de dispersores de sementes, influenciando de 

forma positiva a composição das florestas (EATON; KEUROGHLIAN, 2008). 

Além de sua importância ecológica, a espécie possui um importante papel 

econômico e cultural para as populações que habitam as florestas tropicais e 

dependem dos recursos naturais para a sua subsistência. Tal atividade, contudo, 

poderá não mais ocorrer em futuro próximo devido ao declínio populacional sofrido 

pela espécie em decorrência de sua sensibilidade à fragmentação ambiental e à 

pressão da caça excessiva. Por isso, além da proteção de seu habitat e controle da 

caça (KEUROGHLIAN et al., 2013), para reverter esse processo de extinção gradual 

da espécie, existe a proposta da produção de queixadas em cativeiro, para posterior 

soltura em áreas onde ocorreu a extinção da espécie, como estratégia de manejo  

para a recuperação da espécie (NOGUEIRA et al., 2014). 
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2.3 Biometria testicular e epididimária 

A capacidade reprodutiva dos machos está diretamente relacionada à 

competência dos testículos em produzir um grande número de espermatozoides 

viáveis, além de concentrações adequadas de hormônios sexuais para promover 

libido e o correto desenvolvimento dos órgãos reprodutivos (GIER; MARION, 1970). 

O testículo dos mamíferos é um órgão de formato oval a arredondado, geralmente 

localizado em uma bolsa escrotal, fora da cavidade abdominal (KIERSZENBAUM, 

2008). Os testículos são envolvidos pela albugínea testicular, tal tecido consiste em 

uma cápsula constituída de tecido conjuntivo fibroso e, também por células contráteis. 

Esta túnica é responsável por dividir o parênquima testicular em compartimentos, 

onde ficam situados os túbulos seminíferos que convergem para o mediastino 

testicular (SETCHELL, 1991). 

Os testículos apresentam função endócrina e também exócrina, ambas as 

funções são controladas por hormônios gonadotróficos hipofisários. O hormônio 

folículo estimulante (FSH) está diretamente relacionado com o início e a manutenção 

da atividade gametogênica as quais ocorrem no interior dos túbulos seminíferos. Já o 

hormônio luteinizante (LH) regula a atividade endócrina das células de Leydig, dando 

suporte à atividade gametogênica, pois essas células são responsáveis pela produção 

de testosterona, sendo esse hormônio indispensável para o desenvolvimento das 

características sexuais nos machos adultos (ASHDOWN; HANCOCK, 1988). 

O crescimento testicular depende da ação do FSH, este hormônio estimula as 

células de Sertoli a sintetizar glicoproteínas denominadas de ativinas e inibinas, as 

quais pertencem à família de fatores regulatórios de crescimento (RODRIGUES; 

FAVARETO, 1999). No geral, para que um animal seja considerado púbere é 

necessário que ele produza ejaculados contendo 50 milhões de espermatozoides com 

no mínimo 10% de motilidade. Tal condição está positivamente relacionada ao 

tamanho testicular e a idade do animal. A puberdade configura a passagem de um 

indivíduo imaturo para a fase adulta, sendo então o marco inicial da reprodução, pois 

este começa a adquirir a capacidade de exercer suas funções reprodutoras 

(RODRIGUES; FAVARETO, 1999). 
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 Segundo França e Russel (1998) existe correlação positiva entre o tamanho 

testicular e a produção espermática nos animais domésticos: quanto maior forem os 

testículos, maior será a produção de espermatozoides. De forma geral, o tamanho 

testicular está diretamente relacionado ao comportamento reprodutivo (SHORT, 

1997). Sabe-se que animais com comportamento monogâmico apresentam menor 

índice gonadossomático quando comparados com espécies que possuem 

comportamento promíscuo (KENAGY; TROMBULAK, 1986). Para espécies 

monogâmicas ou poligínicas, o menor investimento testicular decorre da formação de 

casais ou haréns, onde um único macho é responsável pela cópula (KENAGY; 

TROMBULAK, 1986). Nas espécies poliândricas ou promíscuas, vários machos têm 

acesso à mesma fêmea, sendo selecionado à paternidade daquele com a maior 

produção espermática, logo, dos indivíduos que apresentarem tamanho testicular 

maior (KENAGY; TROMBULAK, 1986). Como as fêmeas de queixadas são 

consideradas promíscuas (SOWLS, 1997), espera-se que essas relações também 

ocorram na espécie: machos dominantes com tamanho testicular maior. 

 Adicionalmente, a mensuração das características biométricas testiculares 

(comprimento, largura, altura ou espessura testicular dependendo da espécie e 

perímetro ou circunferência escrotal em ruminantes ou largura escrotal total nas 

demais espécies; Figura 3) faz parte do processo de avaliação e seleção de 

reprodutores (NOTTER et al., 1981). A inclusão das características biométricas 

testiculares no processo de seleção de reprodutores deve-se principalmente em 

decorrência de sua correlação positiva com a produção e liberação espermática diária 

e consequentemente a fertilidade dos machos (REGE et al., 2000). 
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Figura 3. Mensuração testicular em queixadas (Tayassu pecari). 

 

Em programas de seleção e melhoramento animal, o perímetro escrotal tem 

sido um dos critérios usados como medida indicativa de características 

morfofisiológicas das gônadas, características quantitativas e qualitativas do sêmen e 

constitui também um indicador da precocidade sexual (SILVA et al., 2002; 

ALBUQUERQUE, 2004). Um menor perímetro escrotal está relacionado com 

infertilidade (VERAMACHANENI et al., 1986). Embora essa característica não possa 

ser avaliada nos queixadas. Nessa espécie, a mensuração de tamanho testicular dar-

se-á pela avaliação da largura escrotal total, tendo em vista que a posição dos 

testículos não permite que uma fita seja colocada em volta dos testículos (CBRA, 

2013).  

A maioria dos animais apresentam testículos com formatos ovoides, entretanto 

algumas variações testiculares podem ser observadas, como testículos curtos, mais 

esféricos, formato longo e ainda longo-moderado (BAILEY et al., 1998). Segundo 

Bailey et al. (1996) testículos mais alongados apresentam melhor arquitetura vascular, 

com melhor distribuições arterial e venosas, maior área superficial, apresentam ainda 

maior gradiente de temperatura entre os polos testiculares, resultando em menor 

temperatura média no interior dos testículos, como comprovado em animais com 

excelentes padrões seminais avaliados por termografia infravermelho (KASTELIC et 

al., 1997). 
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Para a criação da espécie em cativeiro, é primordial a obtenção e o 

conhecimento a respeito de sua biologia reprodutiva (ANDRABI; MAXWELL 2007; 

MAYOR et al., 2007), porém os mecanismos fisiológicos que regulam a reprodução 

de queixada são ainda desconhecidos. De modo geral, sabe-se que a avaliação da 

morfologia e morfometria testicular são imprescindíveis para a identificação de 

patologias e alterações gonadais, as quais podem influenciar diretamente na produção 

e qualidade seminal, causando impactos negativos sobre a fertilidade do indivíduo 

(HELLGREN et al., 1989; SONNER et al., 2004). 

Sonner et al. (2004) avaliando a biometria testicular de queixadas e caititus 

adultos criados em cativeiro, após o abate, mensuraram a gônada quanto ao 

comprimento, espessura e largura, com o auxílio de um paquímetro. Os autores 

descreveram que os testículos dos pecaris possuem formato ovalado, situados na 

região perineal, em uma posição intermediária entre o ânus e a região inguinal, mais 

ventralmente quando comparados aos testículos dos suínos. Para queixadas, houve 

similaridade entre os parâmetros biométricos dos testículos direito e esquerdo 

(comprimento do direito: 5,36 ± 0,64 cm; esquerdo: 5,45 ± 0,77 cm; largura do direito: 

3,64 ± 0,64 cm; esquerdo: 3,68 ± 0,59 cm e espessura do direito: 3,30 ± 0,52 cm; 

esquerdo: 3,32 ± 0,54 cm) (SONNER et al., 2004).   

 

2.4 Comportamento social 

A vida social oferece uma série de vantagens e desvantagens embora deva 

existir um equilíbrio responsável por manter a coesão do grupo. Partindo deste 

princípio, sabe-se que pode ser custoso para um indivíduo permanecer no grupo 

social, pois para manter a harmonia deste é necessário abrir mão de necessidades 

individuais em prol das necessidades coletivas (CONRADT; ROPE, 2005). Indivíduos 

que vivem em grupo precisam em geral partilhar uma determinada área e espera-se 

que haja uma sincronia de atividades no grupo. A disponibilidade de alimentos é outro 

aspecto relevante que pode determinar o grau de coesão ou a estrutura social em um 

dado grupo, pois permite que seja analisada a relação de dominância entre os 

indivíduos de um grupo. Para Drews (1993), dominância social refere-se ao atributo 

do padrão de repetição de interações agonísticas entre dois indivíduos e que 

determina o status ou rank do indivíduo. O vencedor é o dominante e quem perde é o 
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subordinado. Partindo desse princípio, entende-se que a relação de dominância será 

analisada levando em consideração os pares de indivíduos, os quais irão estabelecer 

o rank de cada um. O rank representa a posição de um indivíduo dentro da hierarquia 

de dominância do grupo, que varia desde a posição mais elevada até a mais baixa 

(DREWS, 1993). O indivíduo vencedor encontra-se no topo do rank e por sua vez 

domina todos os demais membros do grupo, este animal é conhecido como indivíduo 

alfa, e logo abaixo do alfa encontra-se o indivíduo beta, o qual domina todos os demais 

indivíduos, com exceção do alfa, e assim segue até o indivíduo ômega, o qual se 

encontra na base da hierarquia de dominância e por sua vez não domina ninguém 

(DE VRIES, 1998). 

 

2.5 Comportamento social em queixadas 

Queixadas são animais ágeis e quando ameaçados batem o queixo com muita 

força, hábito este que precede um embate corporal (DUBOST, 1997). Sowls (1997) 

relata que devido ao contato mais próximo existente entre os indivíduos de um grupo 

de queixadas, existe maior ocorrência de contatos agressivos entre estes e 

alternância com contatos afiliativos que podem ser informativos sobre a dinâmica 

comportamental do grupo. O autor afirma ainda que queixadas mantém contato físico 

(esfregamento, cheirar o outro e limpeza social) entre os indivíduos do grupo durante 

todo o instante (Figura 4).  
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Figura 4. Registros de interações amigáveis entre queixadas (Tayassu pecari). 

 

Os T. pecari apresentam relações sociais complexas, podendo ser comumente 

observado o uso frequente de vocalizações (BISSONETE 1982; PEREIRA-NETO 

2015; NOGUEIRA et al., 2016), manifestam também comportamentos amigáveis e 

agonísticos (NOGUEIRA-FILHO, 1997). Sowls (1997) sugeriu que as vocalizações 

poderiam ser usadas para a identificação dos indivíduos em grupos de queixadas, fato 

não confirmado por Nogueira et al. (2016). Contudo, Nogueira et al. (2016) mostraram 

que por meio da vocalização denominada grunhido, queixadas mais submissos 

informam seu status social aos indivíduos com quem competem para determinados 

recursos.  

O comportamento amigável ou afiliativo possui uma importante função na 

manutenção da coesão do grupo (DUBOST, 2001). Entre estes comportamentos 

estão: os hábitos de esfregamento mútuo ou unilateral das glândulas de cheiro com 

intuito de facilitar o reconhecimento dos membros do grupo, cheirar os membros do 

grupo e realizar a catação social (SOWLS, 1997). Nesta espécie, o comportamento 
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de esfregamento pode ser mútuo, quando indivíduos dispostos em sentidos contrários 

um ao outro, esfregam a cabeça na glândula de cheiro do outro indivíduo. Esse 

comportamento pode ser realizado de modo unilateral quando apenas um animal 

esfrega a glândula de cheiro no outro, sem que este retribua o comportamento 

(SOWLS, 1997; Figura 5). 

 

Figura 5. Comportamento de esfregamento unilateral em queixadas (Tayassu pecari) 
(Fonte: arquivo pessoal). 

 

Já os comportamentos agonísticos, que incluem padrões comportamentais 

relacionados com a dominância e submissão, são o tipo de interação social mais 

frequentemente observada entre machos adultos de queixadas (HERNANDEZ et al., 

1995). Dubost (2001) verificou que o macho dominante está presente na maior parte 

das vezes em que as interações desse tipo acontecem. Machos e fêmeas são 

igualmente integrados na sociedade de queixadas e mantém constantes relações com 

os diferentes membros do rebanho por meio de brincadeiras (NOGUEIRA et al., 2011), 

da atividade de cheirar outros animais, da catação e de deitar junto de outros animais 

do grupo (DUBOST, 2001). 

A disputa pela dominância em queixadas abrange ambos os sexos. Ao 

contrário dos caititus, em que machos e fêmeas ocupam hierarquias diferentes 

segundo o gênero (NOGUEIRA FILHO et al., 1999; DUBOST, 2001). Em grupos de 

queixadas, algumas vezes, uma fêmea pode assumir o posto de dominante 
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(NOGUEIRA-FILHO et al., 1999). Na sociedade de queixadas, machos e fêmeas 

disputam igualmente por recursos limitados, como abrigo e alimento e, dessa forma 

apresentam uma hierarquia de dominância linear única, com os animais mais pesados 

ocupam os postos mais elevados (NOGUEIRA-FILHO et al., 1999; DUBOST, 2001). 

No caso de fêmeas no estro, no entanto, a disputa ocorre apenas entre machos, e 

dominante poderá ter prioridade. Isso pode ocorrer porque, além dos machos 

dominantes serem os mais pesados (NOGUEIRA-FILHO et al., 1999), é possível que 

também tenham testículos e epidídimos maiores, o que precisa ser verificado.  

Em geral, a espécie se reproduz facilmente em cativeiro. Contudo, quando são 

mantidos em grupos pequenos com um macho e duas ou três fêmeas nem sempre se 

consegue a reprodução de queixadas (SOWLS, 1997). Lasley (1978) sugere que a 

baixa fertilidade de machos pode ser responsável pelos baixos índices reprodutivos 

da espécie em cativeiro. Portanto, é preciso obter maiores informações a respeito da 

biologia básica da espécie, como informações sobre sua anatomia que possam ser 

usadas para seleção de indivíduos mais aptos a reproduzir em cativeiro.   
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Nota Ética 

Os procedimentos usados neste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Proc. n° 031/16). 

3.2 Local do estudo e animais experimentais 

O estudo foi realizado no Laboratório de Etologia Aplicada, Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Bahia, Brasil, de janeiro a junho de 2017. 

Foram coletados dados de 16 queixadas machos adultos, nascidos e criados em 

condições de cativeiro, com idades entre dois e 16 anos, distribuídos em três grupos 

juntamente com fêmeas adultas. O grupo 1 (G1) foi composto por 12 indivíduos (seis 

machos e seis fêmeas), o grupo 2 (G2) composto por 11 indivíduos (cinco machos e 

seis fêmeas) e finalmente o grupo 3 (G3) composto por seis indivíduos (cinco machos 

e uma fêmea). Os animais do G1 e G2 compunham um único grupo original que, foram 

separados em dois grupos, três meses antes do início do estudo, devido à elevada 

taxa de interações agonísticas. Para a separação dos grupos levou-se em 

consideração a variável massa corporal (kg), sendo o grupo G1 composto pelos 

animais mais pesados e o grupo G2 composto pelos animais mais leves. Na formação 

desses grupos, buscou-se um equilíbrio entre machos e fêmeas, compondo cada 

grupo com uma razão sexual próxima de 1:1. Por sua vez, o G3 foi formado pelo 

macho alfa do grupo original, uma fêmea que era sempre observada ao seu lado e 

por quatro machos deste mesmo grupo, mas que haviam sido isolados para um estudo 

de nutrição quatro meses antes do início das observações etológicas. 

Os três grupos foram alojados em piquetes construídos em área com vegetação 

de pequeno e médio porte, que conferiam sombreamento aos animais. O piso era de 

terra batida e os piquetes foram delimitados por cerca de tela de alambrado de 1,5 m 

de altura sustentada por mourões de eucalipto. O piquete do G1 possuía 940 m² e os 

demais com 400m², o que resultou em disponibilidade de 78,3 m² de área por animal 

no G1, 36,4 m² por animal no G2 e 66,7 m² por animal no G3. Os piquetes possuíam 

curral de armadilha para auxiliar no manejo, contenção e marcação dos animais. Em 

cada piquete havia um bebedouro de alvenaria de tijolos (0,6m X 0,3m X 0,2m) e três 



31 

 

comedouros confeccionados a partir de pneus reciclados cortados ao meio. Os 

animais foram alimentados duas vezes ao dia, às 8h e às 16h, com uma dieta 

composta por uma mistura de milho, farelo de soja e suplementos minerais, 

proporcionando 120 g/kg de proteína bruta e 14,5 MJ/kg de energia digestível, com 

base na matéria seca, seguindo as recomendações de Nogueira-Filho et al. (2006); 

com água disponível ad libitum. Um mês antes da coleta de dados observacionais, os 

animais foram contidos com uma rede de contenção (puçá) para marcação individual 

com brincos plásticos com diferentes formatos a fim de facilitar a identificação à 

distância. 

 

3.3 Coleta de dados comportamentais 

Os dados comportamentais foram extraídos dos dados coletados por Leonardo 

(2017) para sua dissertação sobre hierarquia de dominância desses grupos de 

queixadas intitulada “Intervenção de conflitos e sua relação com a hierarquia de 

dominância social em queixadas (Tayassu pecari)”. Apresentamos a seguir o resumo 

da metodologia de coleta de dados adotada pelo referido autor. Durante 90 dias, duas 

vezes por dia nos momentos de alimentação (entre às 8h e 9h e entre às 16h e 17h) 

imagens dos animais foram gravadas com uma câmera digital (JVCGZ-HD500, 

Tóquio, Japão) posicionada fora do piquete e a uma distância 5,0 m dos comedouros, 

onde era ofertada a alimentação, totalizando-se 60h por grupo. Em seguida com o 

auxílio do software Windows Media Player (Microsoft Corporation, EUA, 2013), 

usando o método de registro de todas as ocorrências (ALTMANN, 1974) das 

interações agonísticas, foram registrados em planilha eletrônica os ganhadores e 

perdedores de cada interação social agonística, após análise das interações entre 

estes. Dessas planilhas originais que incluíam interações entre todos os indivíduos do 

grupo, selecionamos apenas as interações agonísticas (agressão e submissão) que 

envolviam os machos de cada grupo que foram analisadas conforme descrito na 

seção análise de dados.  

3.4 Coleta de dados biométricos dos testículos e epidídimos 

Ao final da coleta de dados comportamentais, procedeu-se a coleta dos dados 

biométricos. Os animais foram transferidos para baias individuais dois dias antes do 
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início das coletas, para evitar que a atividade sexual interferisse na coleta de dados. 

Para a transferência, os machos de cada grupo foram contidos com auxílio do puçá, 

pesados e isolados em baias individuais com 12m2, cercadas por tela de alambrado 

com 1,5 m de altura. Salienta-se que os animais continuaram recebendo a mesma 

dieta que recebiam em seu piquete original, em comedouro de madeira (0,4 m x 0,4 

m x 0,3 m) e água à vontade em bebedouro (0,2 m x 0,2 m x 0,2 m). No dia da coleta, 

os animais foram imobilizados com o puçá, pesados e submetidos ao protocolo 

anestésico. Para este protocolo, foi usada a associação de acepromazina com 

quetamina. Em primeiro lugar, a acepromazina (Acepran 0,2%®, Univet S.A., São 

Paulo-SP, Brasil) foi aplicada como medicação pré-anestésica na dose de 0,2 mg/kg 

IM e cinco minutos depois, foi administrada 5 mg/kg IM de quetamina (Dopalen®, 

Vetbrands Saúde, Jacareí-SP, Brasil), conforme descrito por Kahwage et al., (2008). 

Após aplicação dos fármacos, os animais foram monitorados quanto à sedação, 

analgesia e relaxamento muscular desejáveis para garantir que os testículos e 

epidídimos fossem mensurados com segurança. Para esse fim, os testículos foram 

levemente tracionados e posicionados paralelamente dentro do escroto. Por palpação 

testicular, foi avaliada a forma e a mobilidade dos testículos no escroto, a consistência 

dos testículos e epidídimos, variando em uma escala de 1 a 5, onde 1 corresponde ao 

testículo-epidídimo de consistência flácida, 2,5 representa a consistência 

tensoelástica e 5 à consistência firme, como preconizado por Unanian et al. (2000). 

As avaliações foram realizadas sempre pelo mesmo técnico e com o auxílio de um 

paquímetro foi mensurado: o comprimento de cada testículo (medida crânio-caudal, 

descontando a cabeça e cauda do epidídimo, largura de cada testículo (medida látero-

medial), altura de cada testículo (medida dorso-ventral) e a largura escrotal total (LET) 

(medida látero-lateral de ambos os testículos) e também o comprimento, largura e 

altura de cada epidídimo levando em consideração as descrições acima. Para o 

cálculo do volume testicular utilizou-se a fórmula proposta por Bailey et al. (1998) para 

estruturas ovoides: VOL = 4/3 x ¶ x (L/2)2 x (h/2) (individual de cada testículo), onde ¶ 

= 3,1416, L = largura testicular, h = comprimento testicular. Não foram coletados os 

dados biométricos do animal M1 do G3, que poderia não resistir aos procedimentos 

adotados para essa coleta devido a sua idade avançada (16 anos).  
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3.5  Análise dos dados e análise estatística 

Previamente às demais análises, a normalidade dos dados da biometria dos 

testículos e epidídimos foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk usando o 

procedimento PROC UNIVARIANTE do SAS (9.3). As análises descritivas foram 

realizadas por meio do mesmo procedimento no qual foram determinadas as médias, 

valores máximo e mínimo, além dos coeficientes de variação de cada medida. Em 

seguida, para verificar a simetria entre os testículos e epidídimos direito e esquerdo, 

as médias dos dados biométricos dos testículos e epidídimos foram comparadas por 

meio do teste ANOVA univariada usando o procedimento PROC MIXED do SAS (9.3). 

Posteriormente, foram feitas análises de correlação de Pearson usando o 

procedimento PROC CORR do SAS (9.3) sendo considerados os seguintes 

parâmetros: comprimento dos testículos, largura dos testículos, altura dos testículos, 

largura escrotal total, volume dos testículos, comprimento da cauda dos epidídimos, 

largura da cauda dos epidídimos, altura da cauda dos epidídimos e massa corporal.  

Para a análise dos dados comportamentais, inicialmente foram totalizadas as 

interações agonísticas entre os machos de cada grupo. Em seguida, foi calculada a 

frequência de ocorrência de interações agonísticas por macho e hora de observação. 

Essas frequências foram comparadas por meio do teste não-paramétrico qui-

quadrado. Posteriormente, os dados das interações agonísticas foram analisados 

para descrever a estrutura social dos machos de queixadas por meio do índice de 

linearidade (h’) (DE VRIES, 1998) de cada grupo usando o programa SOCPROG 2.4 

(WHITEHEAD, 2009). O índice h’, varia de zero a 1,0 e quanto mais próximo de 1,0 

indica maior linearidade da hierarquia. Adicionalmente, o SOCPROG 2.4 forneceu o 

nível de significância do valor do índice h’ determinado. Em seguida, foram 

determinados os postos ocupados pelos indivíduos na hierarquia de dominância (rank) 

por meio do método I&SI descrito por de Vries (1998), que minimiza o efeito de 

eventuais empates (indivíduos com mesmo ranque). Adicionalmente, foram 

determinados os índices de consistência direcional (DCI do inglês ‘directional 

consistency index’) (VAN HOOFF; WENSING, 1987) para cada díade nos grupos e 

em seguida foi calculado o DCI médio de cada grupo. O DCI mensura a direção da 

dominância dentro da hierarquia e varia de zero (troca igual de atos de agressão) a 

1,0 (completa unidirecionalidade). Um valor de DCI igual a 1,0 indica que as interações 

ocorreram em uma única direção, isto é que não houve dominância reversa, o 
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indivíduo subordinado atacando um animal dominante (VAN HOOFF; WENSING, 

1987). O programa SOCPROG 2.4 também foi usado para gerar os sociogramas das 

interações agonísticas entre os machos de cada grupo. Posteriormente, foi 

empregado o teste de correlação de Spearman para verificar se há correlação entre o 

rank dos machos com sua massa corporal e os valores biométricos dos seus testículos 

e epidídimos usando o programa Stastistica (versão 7.0, Stat Soft, Tulsa, OK, EUA). 

Para todas as análises, considerou-se o nível de significância de P<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 Biometria testicular e epididimária 

A caracterização biométrica dos testículos e epidídimos das queixadas mostrou 

grande variabilidade individual expressa por valores de coeficientes de variação 
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próximos ou acima de 20% para comprimento, largura, largura escrotal total (LET) e 

volume dos testículos (Tabela 1). A caracterização e comparação de dados 

biométricos dos testículos e cauda dos epidídimos dos queixadas mostrou que, de 

forma geral, houve simetria entre testículo e epidídimo direito e esquerdo nos animais 

estudados (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Médias dos parâmetros de biometria testicular e epididimária de 

queixadas (n=15) 

Parâmetros (cm) Direito Esquerdo         P     CV(%)* 

Testículos     

Comprimento  5,79 6,35 0,06 16,35 

Largura  4,39 4,39 0,98 18,54 

Altura 4,46 4,61 0,60 16,23 

Volume 62,09 67,75 0,54 37,31 

Consistência 2,55 2,53 0,65 3,03 

Epidídimos     

Comprimento  1,84 1,99 0,17 15,36 

Largura  1,94 1,95 0,95 12,51 

Altura  1,94 1,99 0,58 12,12 

Consistência  2,43 2,41 0,62 2,95 

*C.V.: coeficiente de variação. 

LET: largura escrotal total. 

 

Foram evidenciadas correlações lineares entre massa corporal e comprimento, 

largura, altura e volume dos testículos (Tabela 2). Também foram observadas 

correlações entre largura, altura e volume dos testículos, bem como entre largura e 

comprimento dos epidídimos. 

 
Tabela 2. Coeficientes de correlação de Pearson entre a massa corporal e 
parâmetros de biometria testicular e epididimária de queixadas (N=15) 
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Parâmetros* LT AT VOL CCE LCE ACE MC 

CT 0,76 0,81 0,87 0,21 0,13 0,14 0,60 

LT  - 0,91 0,94 0,36 0,30 0,20 0,65 

AT   - 0,89 0,32 0,27 0,20 0,72 

VOL    - 0,26 0,20 0,16 0,65 

CCE     - 0,79 0,74 0,17 

LCE      - 0,90 0,31 

ACE       - 0,20 

*CT: comprimento dos testículos; LT: largura dos testículos; AT: altura dos testículos; 

VOL: volume total dos testículos; CCE: comprimento da cauda dos epidídimos; LCE: 

largura da cauda dos epidídimos; ACE: altura da cauda dos epidídimos; MC: massa 

corporal. Coeficientes de correlação destacados em negrito foram estatisticamente 

significativos (P<0,05) 

 

4.2 Análise da estrutura social 

Nas 60 horas de observação por grupo foram registradas 349 interações 

agonísticas entre os seis machos do G1, 409 entre os seis machos do G2 e 253 entre 

os cinco machos do G3. Não houve diferença (X2=1,23 P=0,54) na frequência de 

interações agonísticas (G1=11,6; G2=13,6 e G3=8,4) por indivíduo e hora de 

observação entre os três grupos estudados. A análise das interações agonísticas 

mostrou que a hierarquia de dominância linear descreveu a estrutura social dos três 

grupos, com índices h’ próximos a 1,0 (Tabela 3).  

Apenas para os machos do G1 o valor do h’ foi significativo (Tabela 3). Dessa 

forma, a linearidade nos G2 e G3 foi devido ao acaso. Adicionalmente, as médias dos 

índices de consistência direcional (DCI) entre as díades foram próximas ou iguais a 

1,0 para G1 e G2, mas 0,71 para G3 (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Índice de linearidade, médias (±Desvio Padrão) dos índices de consistência 

direcional (DCI) e coeficientes de correlação de Spearman (rS) entre massa corporal 

e rank na hierarquia entre machos de três grupos de queixadas  
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Grupo h’ P DCI rS P 

G1 (N=6♂) 1,0 0,02 0,97(±0,09) 0,98 <0,05 

G2 (N=5♂) 1,0 0,13 1,00(±0,00)   0,56 N.S. 

G3 (N=5♂) 0,75 0,18 0,71(±0,36) 0,70 N.S. 

 

Os sociogramas de G1 (Figura 6A) e G2 (Figura 6B) mostram 

unidirecionalidade das interações agonísticas entre os machos desses grupos. No G3, 

por sua vez, notam-se trocas similares de interações agonísticas mesmo entre díades 

compostas por animal de rank mais baixo em direção a um macho de rank mais 

elevado, como o macho do rank 3 e o macho do rank 1 (Figura 6C). 

 

 

Figura 6. Sociogramas das interações agonísticas entre machos do grupo G1 (A), G2 

(B) e G3 (C). A espessura das linhas indica o número de interações entre as díades, 

os quadrados representam os autores das interações agonísticas de onde partem as 

setas e os receptores os que recebem as setas. 

Adicionalmente, apenas no G1 houve correlação entre o rank com a massa 

corporal dos animais, com os animais mais pesados ocupando os ranks mais elevados 

na hierarquia (Tabelas 3 e 4). 

Tabela 4. Rank (α: dominante), massa corporal (kg) e códigos dos indivíduos nos três 

grupos de queixadas 

DOMINANTE 

DOMINANTE 

DOMINANTE 
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 Grupo 
1 

 Grupo 2  Grupo 3 

Código/Rank* Peso 
(kg) 

Código/Rank (Peso) 
kg 

Código/Rank (peso) 
kg 

M1 (α) 42,0 M1 (α) 37,0 M1 (α) 35,0 

M2 41,0 M2 37,2 M2 32,0 

M3 41,0 M3 37,0 M3 34,5 

M4 40,0 M4 38,3 M4 33,0 

M5 33,0 M5 38,0 M5 30,3 

M6 30,0 - - - - 

*Código/Rank: código alfanumérico dos indivíduos dos grupos (a letra identifica o sexo e os números 

indicam o rank em ordem crescente). α, animal considerado dominante. 

 

4.3 Hierarquia de dominância x biometria testicular e epididimária 

A correlação entre o rank na hierarquia social de dominância e a biometria 

testicular e epididimária foi testada apenas para os animais do G1, uma vez que 

apenas nesse grupo a probabilidade da linearidade na hierarquia foi maior do que o 

acaso. Para esses animais houve correlação entre o rank (1=topo da hierarquia) com 

o comprimento do testículo direito e comprimento do epidídimo esquerdo assim como 

com o volume de ambos os testículos (Tabela 5). Também houve tendência de 

correlações entre a posição no rank com comprimento do testículo esquerdo (rS= 0,78, 

P= 0,07) e com LET (rS= 0,77, P= 0,07). Apesar de apresentar rS > 0,70, a correlação 

ente rank com largura do testículo esquerdo (P= 0,11) não foi significativa. Nota-se 

que houve correlação positiva, forte e significativa entre a posição no rank da 

hierarquia de dominância linear dos queixadas e as características biométricas de 

comprimento do testículo direito e comprimento do epidídimo esquerdo. Além disso, 

houve correlação positiva, forte e significativa entre a posição no rank da hierarquia 

de dominância linear dos queixadas e o volume do testículo direito e esquerdo. 

Tabela 5. Coeficientes de correlação entre a posição (rank) na hierarquia de 

dominância linear e parâmetros de biometria testicular e epididimária dos machos do 

G1 (N=6)  
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Parâmetros*  rS 

Testículo direito  

Comprimento  0,94 

Largura  0,60 

Altura 0,54 

Volume 0,83 

Consistência testicular 0,62 

Testículo esquerdo  

Comprimento 0,78 

Largura 0,71 

Altura 0,55 

Volume 0,83 

LET 0,77 

Consistência testicular 0,62 

Epidídimo direito  

Comprimento 0,55 

Largura 0,49 

Altura 0,50 

Epidídimo esquerdo  

Comprimento 0,90 

Largura 0,46 

Altura 0,71 

Consistência epididimária 0,34 

* Valores destacados em negrito foram estatisticamente significativos (P<0,05). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Verificou-se que queixadas apresentam os testículos situados em posição 

perineal, em uma posição intermediária entre o ânus e a região inguinal, mais 

ventralmente quando comparados aos testículos dos suínos, com formato ovalado e 

alongado crânio-ventralmente, achatados látero-lateralmente semelhante aos 

testículos de catetos, corroborando as descrições gerais feitas por Dyce et al. (1997) 

e Sonner et al. (2004). Adicionalmente, queixadas apresentaram testículos com 

presença de mobilidade dentro do escroto e consistência tensoelástica, também 

semelhante ao descrito para catetos por Kahwage et al. (2010). A consistência tenso-

elástica determinada para queixadas no presente estudo é considerada de valor 

intermediário (2,54±0,07), corresponde ao padrão encontrado para suínos e descrita 

como ideal para machos em reprodução.  

São poucos os trabalhos que apresentam dados de biometria testicular e 

epididimária nos queixadas e antes do presente estudo a biometria epididimária não 

havia sido descrita para a espécie. Nesse estudo, queixadas apresentaram valores 

médios para comprimento (5,88±1,05cm), largura (4,24±0,98cm), altura 

(4,44±0,86cm) e LET (7,66±17,05) superiores às médias descritas por Sonner et al. 

(2004). Isso pode ser explicado pela diferença de idade dos animais em ambos os 

estudos. Sonner et al. (2004) coletaram dados de animais destinados ao abate, 

provavelmente entre 10 meses e 1,5 ano de idade (NOGUEIRA-FILHO, 1999), 

portanto, mais jovens do que os usados no presente estudo.  

Queixadas, aqui avaliados, apresentaram biometria da cauda do epidídimo 

(comprimento: 1,92±0,27cm; largura: 1,95±0,23cm e altura: 1,96±0,21cm) e 

consistência epididimária intermediária (2,43±0,07) dentro dos padrões 

recomendados para reprodutores suínos (ALTHOUSE, 2014). Os epidídimos dos 

mamíferos são de modo geral compostos por um único túbulo enovelado cada, 

originados do ducto de Wolff (THIBAULT; LEVASSEUR, 1991). O epidídimo está 

dividido em três regiões anatômicas distintas: cabeça, corpo e cauda, cujos contornos 

podem ser visualizados in vivo, e facilmente palpados, principalmente a porção da 

cauda. A região da cabeça e o corpo estão relacionados com a maturação 



41 

 

espermática, enquanto a cauda desempenha a função do armazenamento de 

espermatozoides (HAFEZ, 2004).  

De forma geral, não foi constatada assimetria entre os testículos direito e 

esquerdo e nem entre os epidídimos direito e esquerdo, apenas uma discreta 

superioridade das medidas comprimento e altura mensuradas (Tabela 1). Por esse 

motivo, a leve assimetria encontrada entre testículos esquerdos e direitos em alguns 

machos de queixadas deve ser investigada para verificar se as mesmas estão 

relacionadas com alterações patológicas nesses animais. Adicionalmente, foram 

verificadas correlações entre os parâmetros: comprimento, largura e altura dos 

testículos e epidídimos; como também entre massa corporal com comprimento, 

largura, altura e volume dos testículos (Tabela 2), o que mostra desenvolvimento 

proporcional das gônadas, e corrobora os resultados descritos por Sonner et al. 

(2004). Partindo do princípio que o desenvolvimento fisiológico das gônadas ocorre 

de maneira equivalente, preservando o formato testicular fusiforme e, portanto, 

mantendo a simetria entre estes, pode-se considerar essa característica como 

essencial para a manutenção de uma boa atividade espermatogênica para machos 

reprodutores.   

Em geral, quando presente, a assimetria entre as gônadas decorre devido a 

alterações patológicas tais como criptorquidismo, monorquidismo ou hipoplasia 

(NASCIMENTO; SANTOS, 2003). Essas alterações patológicas, que acarretam, 

assimetrias, podem explicar a baixa fertilidade de machos em reprodução e já foram 

citadas por Lasley (1978). Adicionalmente, o fato de terem sido encontradas essas 

assimetrias em quatro dos 15 animais analisados (~27%) reforça a necessidade da 

avaliação da biometria testicular para a posterior identificação de possíveis patologias 

e alterações gonadais que podem causar impactos negativos sobre a fertilidade do 

indivíduo, como previamente recomendado por Hellgren et al. (1989) e Sonner et al. 

(2004). Todavia, uma leve assimetria entre os testículos direito e esquerdo pode 

ocorrer fisiologicamente e já foi relatada em equinos, não estando relacionada com 

patologias (KAVAK et al., 2003).  

A hierarquia de dominância linear descreveu a estrutura social entre os machos 

de queixadas nos grupos G1 e G2. Apenas para G1, no entanto, a probabilidade a 

linearidade encontrada foi maior do que o acaso. O método para determinar o h’ 
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empregado nesse estudo foi o descrito por de Vries (1998) que tem como pressuposto 

o princípio da transitividade, que se A domina B e B domina C, A domina C, mesmo 

que não sejam observadas interações entre A e C. Appleby (1983), no entanto, 

mostrou que é alta a probabilidade de ser produzida uma hierarquia linear ou quase 

linear ao acaso, especialmente em grupos com poucos animais, como o caso de G2 

e G3. No presente estudo, apenas os machos do G1 apresentaram valor de h’ linear 

e significativo (Tabela 3).  

Analisando as médias dos índices de consistência direcional (DCI) entre as 

díades, pudemos notar que para G3 o valor médio do DCI foi 0,71 (Tabela 4), 

indicando relações assimétricas pouco estáveis – animais mais subordinados no rank 

dirigindo ações agonísticas contra animais mais dominantes (Figura 6C) o que não foi 

observado em G1 e G2. Isso, provavelmente, ocorreu devido à idade avançada do 

macho dominante do grupo, o qual possuía 16 anos. Leonardo (2017) observou que 

o dominante em grupos de queixadas tem ação fundamental na manutenção da 

coesão do grupo ao interferir de forma constante nas interações agonísticas dos 

demais. Dessa forma, devido a sua idade avançada, o macho dominante do G3 não 

conseguiu impor a ação de controle de interações agressivas que ocorreram entre os 

machos do grupo, sendo este ainda vítima de interações agonísticas por parte dos 

machos submissos na tentativa de substituí-lo na hierarquia de dominância. Esse fato, 

portanto, pode explicar a ausência de significância estatística para a linearidade na 

hierarquia dos machos desse grupo. 

As médias da DCI foram próximas ou iguais a 1,0, para G1 e G2. Isso indica 

unidirecionalidade das interações agonísticas dos animais mais dominantes em 

relação aos de rank mais baixos. No caso dos animais do G2, apesar do h’= 1,0, 

indicando hierarquia de dominância linear, essa linearidade não foi significativa, por 

isso, essa estrutura pode ter sido ao acaso. Talvez, isso tenha ocorrido porque os 

animais foram agrupados três meses antes do início das observações, não havendo 

tempo suficiente para que os efeitos da hierarquia de dominância afetassem as 

características morfológicas dos indivíduos. O que pode ser verificado pela massa 

corporal dos machos que foi homogênea. Por esse motivo, provavelmente, não houve 

correlação entre rank e massa corporal. Por outro lado, apesar das diferenças nas 

relações de dominância entre os machos dos três grupos, não foram verificadas 

diferenças entre as frequências de interações agonísticas por indivíduo e hora de 
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observação. Isso indica que o nível de agressividade entre os machos de queixadas 

independe da maior ou menor estabilidade da estrutura do seu grupo social.  

Queixadas habitam as florestas tropicais em bandos que podem chegar a 

centenas de indivíduos (FRAGOSO, 1998), bandos numerosos como este e 

compostos por indivíduos de ambos os sexos dificulta a manutenção e coesão do 

grupo. Sendo assim, a existência de mecanismos comportamentais, como a 

hierarquia de dominância social (mediado por sinais visuais, acústicos e químicos), na 

qual cada indivíduo reconhece sua posição dentro do bando, contribui para a redução 

de conflitos, antes que estes se transformem em agressões severas e até mesmo 

possa resultar na fragmentação do bando. Em cativeiro, os queixadas podem 

apresentar três vezes mais interações sociais que os catetos (DUBOST, 2001). Desta 

forma, este tipo de estrutura social é fundamental para a coesão do grupo e a 

manutenção das relações sociais (CORDS; KILLEN, 1998; AURELI et al., 2002). Além 

disso, contribui na defesa contra predadores em seu ambiente natural, na qual o grupo 

em conjunto enfrenta predadores, como a onça pintada (Panthera onca) (SOWLS, 

1997).  

Para os animais do G1, o rank dos queixadas foi correlacionado com a massa 

corporal e com as dimensões dos testículos e epidídimos. Animais mais dominantes 

apresentaram testículos e epidídimos maiores do que os mais subordinados na 

hierarquia. De acordo com França e Russel (1998) existe uma correlação entre o 

tamanho testicular e a produção espermática e hormonal, ou seja, quanto maior for os 

testículos, maior é a quantidade de parênquima testicular e mais competente é a 

gônada para produzir espermatozoides, ou seja, maior é a produção de 

espermatozoides. Em contrapartida, testículos pequenos têm sido correlacionados 

com infertilidade (VERAMACHANENI et al., 1986).  

Além da correlação entre a biometria testicular e a produção de 

espermatozoides, existe correlação direta entre volume dos testículos e a produção 

de testosterona (Evans et al., 1996), local de sua biossíntese (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 

Esse hormônio atua estimulando os estágios da espermatogênese, prolongando a 

vida útil dos espermatozoides no epidídimo, é ainda responsável pelas características 

sexuais secundárias masculinas, pelo comportamento de dominância nos machos, 

libido e aumento da massa corporal (HAFEZ; HAFEZ, 2004). Adicionalmente, em 
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algumas espécies de primatas, como no babuíno-anúbis (Papio anubis) 

(MACCORNICK et al., 2012) e chipanzés (Pan troglodytes) (FELDBLUM et al., 2014), 

os machos dominantes usam a agressão para sobrepor a escolha das fêmeas e, 

consequentemente, aumentar seu sucesso reprodutivo.  

A massa corporal maior, assim como os tamanhos maiores dos testículos e 

epidídimos podem favorecer o desempenho reprodutivo dos machos dominantes de 

grupos de queixadas e a seleção de animais com tais características certamente 

favorecerá a reprodução de queixadas em cativeiro. Os resultados descritos nesse 

estudo podem auxiliar a otimização e ou maximização do manejo reprodutivo de 

queixadas, contribuindo para a conservação dessa espécie vulnerável a extinção. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Observou-se que os machos de queixadas tendem-se organizar em hierarquia 

de dominância linear. Os machos mais dominantes na hierarquia apresentam massa 

corporal, testículos e epidídimos com dimensões maiores do que os animais 

subordinados. As maiores massas corporais, em conjunto com maior volume 

testicular, bem como maiores comprimentos dos testículos e epidídimos, pode 

propiciar o desempenho reprodutivo dos machos dominantes de grupos de queixadas. 

A seleção de animais com tais características, portanto, poderá favorecer um sistema 

de criação de queixadas em cativeiro, por meio da otimização/maximização do manejo 

reprodutivo, contribuindo para a sua produção e conservação.  
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