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RESUMO 

 

Populações naturais são frequentemente subdivididas em subpopulações, mais ou menos 

isoladas, conforme as barreiras espaciais ou comportamentais. Dentre as barreiras 

comportamentais, pode-se citar a estratégia de viver em grupos sociais, que é empregada por 

diversas espécies, e que pode ser benéfica, ainda mais quando os indivíduos se associam e 

cooperam com parentes próximos. Pelo fato de a reprodução ocorrer, preferencialmente, 

dentro do grupo social ao qual o indivíduo pertence, entende-se que a estruturação em grupos 

sociais pode aumentar a probabilidade de estruturação genética dentro da população. Este 

estudo teve como objetivo avaliar a estrutura socio-genética de oito sub-bandos de queixadas 

(Tayassu pecari) do Parque Nacional das Emas e seu entorno, usando 11 locos de 

microssatélites. A análise da estrutura genética foi realizada comparando-se o parentesco dos 

indivíduos dentro e entre sub-bandos e por meio da análise bayesiana no programa 

STRUCTURE.  A média de parentesco entre indivíduos do mesmo sub-bando foi maior do 

que a média de parentesco entre indivíduos de sub-bandos diferentes e o resultado da análise 

bayesiana revelou dois agrupamentos genéticos. Como as áreas de vida dos sub-bandos 

observados se sobrepõe e as distâncias geográficas entre eles são pouco significativas para a 

capacidade de dispersão da espécie, a diferenciação genética observada seria explicada pela 

organização social e não por barreiras geográficas. 

 

Palavras-chave: dispersão, estruturação genética em fina escala, organização social, 

parentesco. 



 
 

ABSTRACT 

 

Natural populations are usually subdivided in subpopulations with some degree of isolation, 

according to spatial and behavioral barriers. Among behavioral barriers, it is the strategy of 

group living, that is common in many species because of the benefits of associating and 

cooperating with close relatives. As reproduction usually occurs inside the social group, social 

organization could increase the probability of population genetic structuring. Here, we 

evaluated the socio-genetic structure of eight subherds of white-lipped peccaries (Tayassu 

pecari) from the region of Emas National Park using 11 microsatellite loci. We analyzed the 

genetic structure by comparing the degree of relatedness intra subherds and between subherds 

and using the Bayesian analysis in the program STRUCTURE. The mean relatedness intra 

subherds was larger than the mean relatedness between subherds and the results of the 

Bayesian analysis showed two genetic clusters. Because of the overlap in the subherd home 

ranges and the fact that the geographical distances between them are not significant in terms 

of the dispersal capacity of the species, the genetic differentiation observed would be 

explained by the social organization instead of geographical barriers.  

 

Keywords: dispersal, fine scale genetic structure, relatedness, social organization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Populações naturais são frequentemente divididas em subpopulações, mais ou menos 

isoladas, conforme as barreiras espaciais ou comportamentais (Hartl, 1988). Dentre as 

barreiras comportamentais, pode-se citar a estratégia de viver em grupos sociais, que é 

empregada por diversas espécies. Hinde (1976) define estrutura social como sendo a rede de 

relações interindividuais estabelecida entre os membros de um determinado grupo animal. 

Viver em grupo pode ser uma estratégia benéfica para diversos animais, porém, para que a 

socialidade possa evoluir, os custos combinados da vida em sociedade precisam ser superados 

pelos benefícios. Tais benefícios podem ser maiores quando os indivíduos se associam e 

cooperam com parentes próximos, do que com parentes distantes ou com indivíduos sem 

nenhum grau de parentesco, devido à seleção de parentesco (kin selection – Hamilton, 1964). 

Neste tipo de seleção, parentes próximos ajudam uns aos outros seletivamente, aumentando 

sua aptidão abrangente ao aumentar as chances de sobrevivência da prole dos irmãos, pais, 

tios (Alcock, 2011; Hamilton, 1964). 

Pelo fato de a reprodução ocorrer, preferencialmente, dentro do grupo ao qual o 

indivíduo pertence, entende-se que a estruturação em grupos sociais pode aumentar a 

probabilidade de estruturação genética e endocruzamento na população (Storz, 1999). 

Entretanto, o grau com que isso acontece depende de fatores comportamentais como o 

reconhecimento de indivíduos aparentados, bem como os mecanismos de evitação destes 

indivíduos como potenciais parceiros, o padrão de dispersão e o sistema de acasalamento da 

espécie em questão (Frankham et al., 2004; Greenwood, 1980; Storz, 1999; Sutherland et al., 

2005).  

A poliginia é um dos sistemas de acasalamento mais frequentemente observados nos 

mamíferos. Nos sistemas poligínicos, um único macho monopoliza várias fêmeas, sendo os 

filhotes gerados, pelo menos meio-irmãos. Nos casos em que a dispersão é mediada pelos 

machos, as fêmeas no grupo são geralmente aparentadas, por conta da filopatria. Se este 

comportamento filopátrico estiver associado à poliginia, os filhotes gerados terão alto grau de 

parentesco entre si pelo fato de compartilharem o mesmo pai e também a mesma 

matrilinhagem (Greenwood, 1980; Lawson; Handley; Perrin, 2007; Storz, 1999).  Dessa 

forma, a poliginia e a filopatria de fêmeas aumentam o grau de parentesco dentro dos grupos 

sociais contribuindo para a estruturação genética da população. Em ratos-da-neve (Chionomys 

nivalis), por exemplo, Garcia-Navas et al. (2016) encontraram uma correlação positiva entre 
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estruturação genética e os agrupamentos matrilineares formados devido à filopatria de fêmeas. 

Em porcos selvagens (Sus scrofa), também foram encontradas evidências de estrutura socio-

genética em populações distantes apenas 5 km, resultado que foi associado ao sistema de 

acasalamento poligínico da espécie, além da filopatria por parte das fêmeas (Podgórski et al., 

2014).  

Assim, inferir o grau de proximidade genética entre indivíduos dos grupos sociais 

constitui um ponto importante no entendimento da biologia da espécie, uma vez que pode 

ajudar a esclarecer comportamentos relacionados à seleção de parentesco, ao sistema de 

acasalamento e ao padrão de dispersão, e como esses fatores estão associados à estruturação 

genética das populações. (Fiore; Fleischer, 2005; Radespiel et al., 2008; Sutherland et al., 

2005). Para tal, metodologias moleculares que permitem mensurar as relações de parentesco 

entre indivíduos têm sido amplamente utilizadas (Berg et al., 2009). Os marcadores 

moleculares microssatélites, que são sequencias de DNA de 2 a 6 nucleotídeos repetidas em 

tandem, têm sido os mais usados para este fim, devido ao seu alto grau de polimorfismo 

(Queller et al., 1993).  

Neste trabalho, foi avaliada a estrutura socio-genética de queixadas (Tayassu pecari) 

usando marcadores microssatélites. As queixadas são mamíferos ungulados pertencentes à 

família Tayassuidae. Sua distribuição geográfica se estende desde o sul do México até o norte 

da Argentina, estando principalmente associada a florestas tropicais úmidas (Mayer; Wetzel, 

1987). Embora possa se alimentar de invertebrados (Altrichter et al., 2001), a espécie é 

preferencialmente frugívora nos trópicos (Desbiez et al., 2009; Keuroghlian; Eaton, 2009), 

desempenhando uma função ecológica importante, pois é predadora e dispersora de sementes 

em potencial (Keuroghlian; Eaton, 2008a). 

Morfologicamente, as queixadas apresentam pelagem que varia de marrom escura à 

negra com pelos brancos na região do queixo, não apresentando dimorfismo sexual aparente 

(Mayer; Brandt, 1982). Vivem em bandos que frequentemente ultrapassam 100 indivíduos 

(Keuroghlian et al., 2004), sendo constituídos de animais de diferentes faixas etárias e de 

ambos os sexos (Sowls, 1984). Movimentam-se por grandes distâncias e esses movimentos 

são geralmente sazonais e associados a mudanças na disponibilidade de frutos e fontes de 

água (Altrichter; Almeida 2002; Altrichter et al., 2002; Carrillo et al., 2002; Fragoso 1998; 

Keuroghlian; Eaton 2008a, 2008b, 2009; Kiltie; Terborgh, 1983). De acordo com 

Keuroghlian et al. (2004), os bandos de queixadas se subdividem em sub-bandos e se fundem 
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periodicamente, podendo ocorrer a troca de indivíduos entre os sub-bandos durante os ciclos 

de fissão-fusão.  

Em um estudo realizado em duas localidades distantes em 80 km no Pantanal Sul 

Mato-grossense, Biondo et al. (2011) encontraram baixa diferenciação genética entre os 

bandos, o que sugere a ocorrência de fluxo gênico entre eles. Além disso, os autores 

verificaram que aproximadamente 30% dos machos e fêmeas adultos analisados foram 

identificados como sendo dispersores, indicando dispersão de ambos os sexos, e não dispersão 

preferencial de machos, que ocorre na maioria das espécies de mamíferos. Uma possível 

explicação para a dispersão de ambos os sexos em queixadas seria a razão sexual 

significativamente desviada para fêmeas (Altrichter et al., 2001; Biondo et al., 2011; Fragoso, 

1994; Jácomo, 2004). Isto poderia diminuir a competição entre machos por parceiras e 

aumentar a competição entre fêmeas por recursos chaves, causando um equilíbrio entre os 

sexos na intensidade das pressões sexo-específicas para dispersar (Biondo et al. 2011). 

A competição entre fêmeas por recursos-chave também foi empregada para explicar os 

resultados de Leite et al. (2018), que indicam que o sistema de acasalamento das queixadas é 

a promiscuidade. Tem sido demonstrado que fêmeas de várias espécies também podem sofrer 

a ação da seleção sexual e/ou natural, por conta de competirem por parceiros ou outros 

recursos e que essa seleção - dependendo de sua intensidade - pode levar à reversão ou à 

ausência de dimorfismo sexual. No primeiro caso, são as fêmeas que apresentam armamentos 

e/ou ornamentos ao invés dos machos e, no segundo caso, ambos os sexos apresentam 

armamentos e/ou ornamentos e não ocorre diferença morfológica entre eles (Clutton-Brock, 

2007). E nestes casos, nem machos nem fêmeas são capazes de monopolizar seus parceiros, o 

que leva à evolução de um sistema de acasalamento promíscuo (Schulte-Hostedde et al., 

2004). De fato, as queixadas apresentam ausência de dimorfismo, com ambos os sexos com 

caninos longos e afiados que funcionariam como “armas” de defesa (Sowls, 1997).   

Rufo (2012), analisando os mesmos bandos que Biondo et al. (2011), obteve 

resultados que indicam que o parentesco pode influenciar a proximidade espacial entre os 

indivíduos na formação dos bandos. O autor observou que indivíduos capturados juntos, ou 

seja, que estão mais próximos na estrutura social espacial, são mais aparentados do que os que 

foram capturados separados. Apesar desses dados, estudos acerca das relações de parentesco 

entre indivíduos de bandos de queixadas, que são promíscuos e apresentam dispersão de 

ambos os sexos, ainda são escassos e só foram realizados com populações do Pantanal. Neste 
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estudo, será estudada a estrutura socio-genética de queixadas de uma região de Cerrado, o 

Parque Nacional de Emas (GO) e seu entorno.   
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OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a estrutura socio-genética de queixadas 

(Tayassu pecari) do Parque Nacional das Emas (PNE) e seu entorno. Como aproximadamente 

70% dos indivíduos permanecem no local natal (Biondo et al., 2011), espera-se uma grande 

concentração de indivíduos aparentados no bando e respectivos sub-bandos, o que pode levar 

a uma estruturação genética de acordo com a organização social.  

 

 

Objetivos específicos: 

 - Realizar a extração e genotipagem de 145 amostras de sangue de oito sub-bandos de 

queixadas do PNE para 13 locos de microssatélites; 

 - A partir dos genótipos obtidos, estimar a variabilidade genética dos microssatélites 

utilizados e calcular os índices de parentesco entre os indivíduos amostrados; 

 - Comparar as médias de parentesco dos indivíduos intra e entre sub-bandos e usar o 

método bayesiano implementado no programa STRUCTURE para inferir a estrutura socio-

genética das queixadas amostradas.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local de estudo e amostragem 

O Parque Nacional das Emas (PNE, Figura 1) está situado na Serra dos Caiapós, no 

extremo sudoeste de Goiás, próximo às divisas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sua 

área ocupa cerca de 132.000 ha e apresenta uma topografia plana com predominância de 

chapadões. A parte mais elevada chega a ter cerca de 800 m de altitude. A temperatura média 

é de 22 graus, comum no clima tropical quente sub-úmido (ICMBio, 2017). A região se 

caracteriza pelo Clima Tropical, com um clima quente, variando de úmido a semiárido, com 

até cinco meses de seca (IBAMA/DIREC, 2004). 

 

  
Figura 1: Limites do PNE e região do entorno. Mapa: Gabriela Schmaedecke. 
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O Parque é conhecido pela abundância e diversidade de fauna de mamíferos, 

protegendo pelo menos 16 espécies ameaçadas de extinção, entre elas a onça-pintada 

(Panthera onca), o cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus), o cachorro-vinagre 

(Speothos venaticus) e o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus). Além dessas, o PNE abriga 

espécies com alto potencial cinegético (ou seja, susceptíveis à caça), como a queixada 

(Tayassu pecari), o cateto (Pecari tacaju) e a anta (Tapirus terrestris) (Erize, 1977; Redford, 

1983; Silveira, 1999). 

A fragmentação de habitats na região e a insularização do PNE são fatores que estão 

ligados ao uso e ocupação do solo. Atualmente, a região do entorno do PNE é ocupada 

principalmente pela agricultura e pecuária. Destaca-se o plantio de extensas áreas de 

monocultura temporária, principalmente milho, soja e algodão, ocasionando problemas 

relacionados ao manejo inadequado de agrotóxicos nestas lavouras e nas cabeceiras dos Rios 

Formoso e Jacuba. A pecuária, majoritariamente extensiva, é preocupante devido às 

atividades de pastoreio, dada a grande quantidade de gado leiteiro e de corte 

(IBAMA/DIREC, 2004; Jácomo; Silveira, 1998). Outro problema é a construção de rodovias 

e ferrovias, aumentando a propagação de plantas exóticas para o interior do parque, a 

interrupção do fluxo gênico entre populações de animais e a sua mortandade. Atropelamentos 

de animais do Parque têm sido frequentemente registrados na rodovia GO-341, que margeia 

25 quilômetros de seu limite oeste (Jácomo; Silveira, 1998). Além disso, a ferrovia Ferronorte 

vem dificultando o fluxo de animais entre o corredor Cerrado-Pantanal e, ainda que algumas 

passagens de fauna tenham sido construídas, o projeto ainda traz impacto à fauna do PNE 

(IBAMA/DIREC, 2004). 

As amostras analisadas nesse trabalho foram coletadas entre julho de 2000 e fevereiro 

de 2003 pela equipe da Dra. Anah T. A. Jácomo (Instituto Onça Pitada) na região à noroeste 

do PNE (Figura 2).  

 



19 
 

 
 

 
Figura 2: Pontos de amostragem dos indivíduos dos 8 sub-bandos estudados. Cada cor corresponde a um sub-
bando: Bigatinha – branco; Cyntia – rosa; Erosão – cinza; Fundão – roxo; Isa – azul; Lavoura – preto; Milton – 
amarelo e Valdir – verde. Pontos sobrepostos ou adjacentes indicam que indivíduos de mais de um sub-bando 
foram amostrados naquela mesma localidade em épocas diferentes. 

 

Os indivíduos foram capturados com o auxílio de puçás de contenção e anestesiados, 

utilizando-se seringas descartáveis contendo Tiletamina e Zolazepam (Zoletil®). Para coleta 

do sangue, foram utilizados tubos de coleta a vácuo contendo EDTA (ácido etilenodiamino 

tetra-acético) e as amostras foram conservadas a -20°C para posterior extração do DNA. Um 

indivíduo por grupo foi equipado com um rádio-colar para posterior monitoramento e 

identificação dos sub-bandos (sensu Keuroghlian et al. 2004) e suas respectivas áreas de vida 

(Jácomo et al. 2013). Durante o monitoramento, os indivíduos observados próximos ao que 

recebeu o rádio-colar foram considerados como pertencentes ao sub-bando deste indivíduo. 

Os sub-bandos amostrados apresentaram grande sobreposição em suas áreas de vida, e a 

maioria deles fez uso apenas de região do entorno, embora alguns apresentaram áreas de vida 

que invadiam os limites do PNE (Jácomo et al. 2013). Maiores informações sobre o 

procedimento de captura dos animais e coleta de sangue estão disponíveis em Jácomo (2004) 

e Jácomo et al. (2013). 

Ao todo, foram amostrados 145 indivíduos de oito sub-bandos de queixadas (Figura 

2), sendo 101 fêmeas e 44 machos, conforme descrito na Tabela 1.  O maior número de 

fêmeas capturadas, provavelmente deve-se ao fato de a razão sexual em queixadas ser 

significativamente desviada para as fêmeas (Altrichter et al., 2001; Biondo et al., 2011; 

Fragoso, 1994; Jácomo, 2004; Painter, 1998). 
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Tabela 1: Número de indivíduos amostrados separados por sub-bando e sexo. 
 

 Sub-bando 

Sexo Bigatinha Cyntia Erosão Fundão Isa Lavoura  Milton Valdir 

Fêmeas 19 9 18 10 8 10 7 20 

Machos 10 2 8 8 4 4 3 5 

Total  29 11 26 18 12 14 10 25 

 

 

Procedimentos laboratoriais 

O DNA das amostras foi extraído com o uso dos kits comerciais GeneJET Whole 

Blood Genomic DNA Purification Mini Kit (Thermo Scientific®) e ExiPrepTM Beef Genomic 

DNA Kit (Bioneer®), de acordo com as instruções dos fabricantes. Uma vez extraídas, as 

amostras foram amplificadas por meio de reações de PCR (do inglês, Polymerase Chain 

Reaction) para 13 locos de microssatélites: sete desenvolvidos especificamente para 

queixadas (Tpec3, Tpec4, Tpec5, Tpec10, Tpec12, Tpec16 e Tpec18 – Dalla Vecchia et al., 

2011), um que foi desenvolvido para catetos, Pecari tajacu (PT0226 – Biondo et al., 2011), e 

cinco originalmente descritos para porcos domésticos, Sus scrofa, e que foram previamente 

padronizados para queixadas (ACTG2, IGF1, SW444, SW857 e SW957– Rohrer et al., 1994, 

1996). 

Para cada reação de PCR, foram utilizados 2 μl de DNA-alvo (20-30 ng/μl); 1,2 μl de 

tampão (10X - Sinapse); 1 μl de trifosfatos desoxirribonucleotídeos (dNTPs, 2 mM); 0,8 μl de 

cloreto de magnésio (MgCl2, 25 mM); 0,1 μl de Taq polimerase (5 U/μl - Sinapse); 0,3 μl do 

primer R (10 mM); 0,2 μl do primer M13 (10 mM, marcado com fluorescência FAM – 

Applied Biosystems, método de marcação universal de Boutin-Ganache et al. (2001)); 0,1 μl 

do primer F (10 mM) e 6,8 μl de água Milli Q, totalizando um volume de 12,5 μl. O programa 

dos ciclos de amplificação utilizado foi: 95oC por 5 minutos, 45 ciclos de 94 oC por 30 

segundos, TA por 30 segundos, 72 oC por 30 segundos e 72 oC por 10 minutos. TA é a 

temperatura de anelamento específica de cada par de primer. As informações sobre os primers 

utilizados então descritas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Unidade de repetição, temperatura de anelamento e tamanho dos alelos dos microssatélites em 
queixadas (Tayassu pecari). 
 

Loco Repetição TA Tamanho (pb) 

ACTG Di 62°C 132-162 

IGF Di 58°C 248-254 

SW444 Di 58°C 120-126 

SW857 Di 58°C 148-152 

SW957 Di 62°C 133-167 

PT0226 Di 55°C 141-153 

Tpec3 Tetra 58°C 202-206 

Tpec4 Tetra 58°C 245-249 

Tpec5 Tri 58°C 119-125 

Tpec10 Di 58°C 252-264 

Tpec12 Di 58°C 226-248 

Tpec16 Tetra 52°C 248-260 

Tpec18 Tetra 54°C 284-312 
 

A fim de verificar o sucesso de amplificação dos locos, foi realizada eletroforese em 

gel de agarose de 1,5% em TAE 0,5X a 100 V. Os locos que amplificaram com sucesso foram 

genotipados em sequenciador automático ABI 3730 (Applied Biosystems) e tiveram seus 

alelos identificados com o auxílio do programa GeneMarker (Softgenetics). 

 

Análise dos dados  

A caracterização da diversidade genética das amostras analisadas para cada loco foi 

estimada pelo cálculo do número de alelos e pela heterozigosidade observada e esperada, 

usando o programa GENALEX (Peakall; Smouse, 2012), e a riqueza alélica, utilizando o 

programa FSTAT (Goudet, 2002). A ocorrência de erros de genotipagem foi verificada no 

programa MICRO-CHECKER (van Oosterhout et al., 2004). Desvios significativos do 

equilíbrio de Hardy–Weinberg e de ligação foram testados no programa GENEPOP 

(Raymond; Rousset, 1995), aplicando a correção de Benjamini e Yekutieli (BY, 2001) para 

comparações múltiplas. 

Para verificar se a população amostrada se encontra estruturada de acordo com os 

grupos sociais, o coeficiente de parentesco (r) entre os indivíduos amostrados foi calculado 

utilizando um estimador de máxima verossimilhança (Wagner et al., 2006), utilizando o 

programa ML-RELATE (Kalinowski et al., 2006). Apesar de dois locos terem apresentado 

evidências de alelo nulo (ver Resultados), os mesmos foram mantidos para o cálculo do 

coeficiente de parentesco, uma vez que, segundo Wagner et al, (2006), é melhor utilizar esses 
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microssatélites do que os excluir, devido ao fato de eles serem também informativos. As 

médias de parentesco dos indivíduos intra e entre sub-bandos foram calculadas no pacote 

estatístico SPSS (SPSS Inc., Chicago, Illinois). As médias foram comparadas utilizando o 

teste de Mann-Whitney, uma vez que os dados não apresentaram distribuição normal (teste de 

Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors, P < 0,05). Se houver uma estrutura socio-

genética, a média de parentesco intra-grupo será maior do que entre grupos.  

Além disso, foi realizada uma análise de estrutura populacional usando o método 

Bayesiano implementado no programa STRUCTURE (Pritchard et al., 2000). Foram utilizadas 

50.000 iterações de burn in, seguidas de 100.000 iterações de MCMC, assumindo-se mistura 

(admixture) e frequências alélicas correlacionadas. Testou-se o número de populações (K) de 1 a 

10, com 10 réplicas para cada K. Além dessa primeira análise, foi feita uma segunda análise, 

utilizando o modelo LOCPRIOR, que originalmente usa a informação da localidade de 

amostragem como prior. Entretanto, neste trabalho, foi usada a informação dos sub-bandos ao 

invés da localidade. Como foram observados microssatélites com evidência de presença de alelos 

nulos (ver Resultados), as duas análises foram realizadas duas vezes, incluindo e excluindo esses 

locos. O valor mais provável de K foi determinado para todas as análises usando as médias do log 

da probabilidade do K e o valor de Delta K (Evanno et al., 2005), calculados no programa 

STRUCTURE HARVESTER (Earl e Vonholdt, 2011).  O histograma sumarizado das 10 réplicas 

do K mais provável, mostrando os agrupamentos genéticos formados, foi feito no programa 

CLUMPAK (Kopelman et al., 2015).  
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RESULTADOS 

 

Caracterização da diversidade genética 

Das 145 amostras obtidas, 120 tiveram seu DNA extraído e foram genotipadas com 

sucesso para 11 dos 13 locos de microssatélites (Tabela 2). Os locos IGF1 e SW957 não 

foram utilizados, pois apresentaram baixo sucesso de genotipagem (43% e 36%, 

respectivamente), mesmo após ajustes nas PCRs.  

 

Tabela 3: Número de indivíduos genotipados com sucesso para 11 locos de microssatélites, separados por sub-
bando e sexo. 
  

 Sub-bando 

Sexo  Bigatinha Cyntia Erosão Fundão Isa Lavoura  Milton Valdir 

Fêmeas 17 7 15 10 9 7 6 11 

Machos 8 2 9 7 2 4 3 3 

Total  25 9 24 17 11 11 9 14 
 

 Com base nos genótipos obtidos, o número de alelos (Na) encontrados variou de 2 a 

11, com média de 4,91 alelos por microssatélite. A riqueza alélica (Ar) variou de 2 a 9,97, 

com média de 4,80. As heterozigosidades médias, observada (Ho) e esperada (He), foram de 

0,52 e 0,54, respectivamente (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Número de alelos (Na), riqueza alélica (Ar), heterozigosidade esperada (He) e observada (Ho) para 
cada loco de microssatélite. 
 

Loco Na Ar He Ho 

ACTG 10,000 9,971 0,861 0,864 

SW444 5,000 4,618 0,300 0,245 

SW857 3,000 3,000 0,433 0,406 

PT0226 8,000 7,422 0,765 0,752 

Tepc3 2,000 2,000 0,417 0,408 

Tepc4 2,000 2,000 0,340 0,241 

Tpec5 3,000 3,000 0,502 0,462 

Tpec10 5,000 5,000 0,713 0,748 

Tpec12 9,000 8,926 0,776 0,780 

Tpec16 4,000 4,000 0,565 0,561 

Tpec18 3,000 2,829 0,306 0,288 

Média 4,909 4,797 0,544 0,523 

Desvio Padrão 2,844 2,782 0,205 0,230 
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 Dois dos locos analisados, o SW444 e o Tpec4, apresentaram desvio do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (P < 0,02, após a correção de BY), com evidência de ocorrência de alelo 

nulo com frequências de 0,09 e 0,12, respectivamente. O par de microssatélites Tpec4–

Tpec16 apresentou desequilíbrio de ligação (P < 0,01, após a correção de BY).  

 

Estrutura socio-genética 

Os indivíduos pertencentes a um mesmo sub-bando apresentaram maior parentesco 

entre si (r médio = 0,145 ± 0,183) do que os indivíduos de sub-bandos diferentes (r médio = 

0,092 ± 0,139; Z = -8,293, P < 0,01; Figura 3). Embora a média de parentesco entre 

indivíduos de sub-bandos diferentes tenha sido menor do que entre indivíduos do mesmo sub-

bando, observou-se valores outliers altos no primeiro caso, indicando que alguns indivíduos 

de sub-bandos diferentes apresentaram alto grau de parentesco entre si (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3: Boxplots do coeficiente de parentesco (r) estimado entre indivíduos do mesmo sub-bando e entre 
indivíduos de sub-bandos diferentes. Os asteriscos e círculos (outliers) correspondem a valores de parentesco 
entre pares de indivíduos que se encontram acima de 50% do valor superior do interquartil (barra vertical). 
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As médias de parentesco calculadas especificamente para os indivíduos dentro de cada 

um dos sub-bandos variaram entre 0,116 e 0,174 (Tabela 5), sendo os maiores valores 

observados nos bandos Bigatinha, Lavoura, Milton e Valdir.   

 
Tabela 5: Média e desvio-padrão dos coeficientes de parentesco (r) calculados entre indivíduos dentro de cada 
sub-bando amostrado. 
 

Sub-bando Média Desvio (±) 
Bigatinha 0,161 0,190  

Cyntia 0,116 0,123 
Erosão 0,131 0,179 
Fundão 0,119 0,175 

Isa 0,123 0,198 
Lavoura 0,171 0,169 
Milton 0,174 0,177 
Valdir 0,164 0,194 

 

A análise bayesiana no programa STRUCTURE demonstrou ausência de estruturação 

populacional (K=1) quando não usado o modelo LOCPRIOR e estruturação em dois grupos 

genéticos (K=2) quando usada a informação dos sub-bandos à priori, tanto incluindo quanto 

excluindo os locos com alelos nulos (Tabela 6 e 7). Neste caso, os dois grupos genéticos 

formados foram (Figura 4): 1) grupo azul, formado por Bigatinha, Erosão, Lavoura e 

aproximadamente metade dos indivíduos do Fundão e dois indivíduos de Isa; 2) grupo laranja, 

formado por Cyntia, Milton/Beleza, Valdir e a maior parte dos indivíduos de Isa e os 

indivíduos restantes do Fundão. 

 

Tabela 6: Valores das médias e desvios-padrão do log da probabilidade do K (Média LnP(K) e DP LnP(K)) e do 
Delta K, obtidos a partir das análises bayesianas realizadas no programa STRUCTURE incluindo os locos com 
alelos nulos, com e sem a informação dos sub-bandos. Os valores em negritos são referentes ao K mais provável. 
 

Usando os locos com alelos nulos 

 Sem usar a informação dos sub-bandos Usando a informação dos sub-bandos 
K Média LnP(K) DP LnP(K) Delta K Média LnP(K) DP LnP(K) Delta K 
1 -2603,53 0,41 — -2603,54 0,22 — 
2 -2612,03 16,27 5,21 -2569,05 7,41 17,05 
3 -2705,35 39,21 2,61 -2660,90 27,63 1,82 
4 -2901,19 103,97 1,38 -2702,37 59,53 0,16 
5 -2953,84 120,94 0,41 -2734,33 109,40 0,42 
6 -2957,28 65,15 4,15 -2812,40 122,49 1,20 
7 -3231,11 822,34 0,61 -2743,10 82,15 1,00 
8 -3006,10 90,20 2,52 -2755,57 58,12 0,30 
9 -3008,24 171,19 0,49 -2750,36 94,15 0,44 
10 -3094,08 105,89 — -2703,86 71,30 — 
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Tabela 7: Valores das médias e desvios-padrão do log da probabilidade do K (Média LnP(K) e DP LnP(K)) e do 
Delta K, obtidos a partir das análises bayesianas realizadas no programa STRUCTURE excluindo os locos com 
alelos nulos, com e sem a informação dos sub-bandos. Os valores em negritos são referentes ao K mais provável. 
 

Excluindo os locos com alelos nulos 
  Sem usar a informação dos sub-bandos Usando a informação dos sub-bandos 

K Média LnP(K) DP LnP(K) Delta K Média LnP(K) DP LnP(K) Delta K 
1 -2377,02 0,18 — -2377,04 0,49 — 
2 -2409,79 70,20 1,29 -2340,68 4,21 30,44 
3 -2533,05 73,78 1,73 -2432,4 46,77 1,88 
4 -2528,67 66,63 2,37 -2436,37 36,54 0,63 
5 -2682,11 70,44 0,83 -2463,31 58,55 0,10 
6 -2777,27 125,30 0,48 -2496,17 47,54 0,12 
7 -2811,67 427,06 0,24 -2523,11 96,67 0,94 
8 -2743,46 138,70 0,45 -2459,12 77,83 0,84 
9 -2737,44 113,89 1,55 -2460,57 48,47 0,26 
10 -2907,43 502,63 — -2449,19 37,89 — 

 

 
Figura 4: Histograma dos indivíduos de cada sub-bando, gerado a partir dos resultados do STRUCTURE para 
K=2, mostrando os dois agrupamentos genéticos, representados pelas cores azul e laranja. BIG = Bigatinha, 
CYN = Cyntia, ERO = Erosão, FUN = Fundão. ISA = Isa, LAV = Lavoura, MIB = Milton/Beleza, VAL = 
Valdir. 
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DISCUSSÃO 

 

 Os microssatélites utilizados apresentaram índices de diversidade genética (número 

médio de alelos = 4,91, heterozigozidades média esperada e observada = 0,54 e 0,52 

respectivamente, e riqueza alélica média = 4,80) similares aos observados para outras 

populações de queixadas do Cerrado (Na = 4,85, He = 0,56, Ho = 0,54 e Ar = 4,53), Pantanal 

(Na = 4,75, He = 0,57, Ho = 0,57 e Ar = 4,34) e Floresta Atlântica (Na = 4,62, He = 0,54, Ho 

= 0,56 e Ar = 4,32) para os mesmos locos (Maciel, 2018). Com base nesses marcadores, foi 

possível calcular o parentesco entre os indivíduos e analisar a estrutura populacional por 

método bayesiano. 

Apesar das distâncias geográficas entre os pontos de amostragem dos sub-bandos da 

região do PNE não serem consideradas significativas para a espécie em termos de capacidade 

de dispersão (cerca de 15 km entre os pontos extremos da amostragem, Figura 2) e mesmo 

havendo sobreposição de suas áreas de vida (Jácomo et al., 2013), a média dos coeficientes de 

parentesco dentro dos sub-bandos foram maiores do que entre sub-bandos, sugerindo 

estruturação socio-genética. Além disso, os resultados da análise bayesiana no programa 

STRUCTURE, usando a informação dos sub-bandos como prior, mostraram que os sub-

bandos amostrados estão estruturados em dois agrupamentos genéticos. Entretanto, os valores 

outliers altos de coeficiente de parentesco entre indivíduos de sub-bandos diferentes e o fato 

dos resultados do STRUCTURE indicarem que os sub-bandos Fundão e Isa são compostos 

por indivíduos de ambos os agrupamentos genéticos, indicam a ocorrência de dispersão entre 

os sub-bandos. Além disso, a estruturação genética só foi observada no programa 

STRUCTURE com o uso do modelo LOCPRIOR. Este modelo leva em consideração a 

localidade dos indivíduos amostrados (neste caso, os sub-bandos) para definir se existe uma 

diferenciação genética sutil, que não seria percebida se essa informação não fosse levada em 

consideração, justamente pela estruturação ser fraca, em função de alto grau de fluxo gênico 

(Husbisz et al., 2009). Analisando os resultados em conjunto, parece ser esse o caso da 

estrutura genética observada neste estudo. Biondo et al. (2011) e Rufo (2012) também 

observaram uma leve estruturação genética entre bandos de queixadas do Pantanal, com altos 

níveis de fluxo gênico entre eles. Entretanto, as distâncias geográficas entre os pontos 

amostrados na região do PNE (máximo de 15 km) são menores do que a observada entre os 

bandos estudados por esses autores no Pantanal (80 km), mostrando que pode haver 

estruturação genética mesmo em uma escala mais fina. 
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Um dos agrupamentos genéticos formados de acordo com os resultados do 

STRUCTURE agrupou os sub-bandos Bigatinha, Erosão, Lavoura e aproximadamente 

metade dos indivíduos do Fundão e dois indivíduos de Isa (grupo azul).  O outro agrupamento 

correspondeu aos sub-bandos Cyntia, Milton, Valdir e a maior parte dos indivíduos de Isa e os 

restantes do Fundão (grupo laranja). Os sub-bandos Erosão e Lavoura foram amostrados no 

mesmo ponto durante o período de amostragem, no extremo noroeste da área de captura 

(Figura 2), e o sub-bando Bigatinha, no extremo sul, e foram agrupados no mesmo grupo 

genético. Porém, o sub-bando Milton que foi capturado no mesmo ponto do Bigatinha em 

mais de uma ocasião, dentro do período de amostragem, e o sub-bando Valdir que foi 

amostrado próximo da área de amostragem de Lavoura e Erosão, pertencem ao outro grupo 

genético. Esses resultados indicam que os agrupamentos genéticos não estão relacionados à 

proximidade geográfica dos pontos de amostragem, mas que podem estar sendo influenciados 

pela organização social. Considerando o agrupamento dos sub-bandos observados em dois 

grupos genéticos e os resultados de Biondo et al. (2011) e Rufo (2012) que demostraram 

estruturação genética com os agrupamentos correspondendo aos respectivos bandos, supõe-se 

que os sub-bandos amostrados na região do PNE pertencem a dois bandos diferentes.  

Então, a estruturação genética encontrada deve estar associada a questões sociais, 

como a seleção de parentesco (Hamilton, 1964), uma vez que, neste caso, não pode ser 

explicada por características geográficas. Existem indícios de que o parentesco pode 

influenciar a proximidade espacial entre os indivíduos na formação de grupos sociais de 

queixadas (Rufo, 2012). E, apesar de não haver dispersão preferencial de machos, a razão 

sexual é desviada para as fêmeas (Biondo et al., 2011), de forma que ainda que ambos os 

sexos dispersem em taxas iguais, a proporção de machos filopátricos será menor do que a 

quantidade de fêmeas filopátricas, o que favoreceria a formação de agrupamentos 

matrilineares dentro dos bandos. Por conta disso, mesmo o acasalamento sendo promíscuo 

(Leite et al., 2018), mais fêmeas aparentadas do que machos aparentados estão contribuindo 

para o pool gênico. Todos esses fatores poderiam estar favorecendo o agrupamento de 

indivíduos aparentados dentro dos bandos e, consequentemente, a estruturação genética em 

fina escala.  

A influência de parentesco na estrutura social e na estrutura genética correspondente já 

foi confirmada em várias espécies de mamíferos, dentre elas uma que pertence à mesma 

ordem das queixadas (Artiodactyla), os porcos selvagens (Sus scrofa – Garbor et al., 1999; 

Podgórski et al., 2014). Os autores encontraram agrupamentos matrilineares para essa espécie, 
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com ciclos de fissão-fusão baseados no parentesco (fêmeas aparentadas permaneciam juntas 

no mesmo grupo após a fissão). Além disso, para outra espécie da mesma família das 

queixadas (Tayassuidae), os catetos (Pecari tajacu), foi demonstrado que a proximidade 

espacial dos indivíduos está diretamente ligada ao grau de parentesco entre eles (Biondo et al., 

2014). Para a mesma espécie, Cooper et al. (2011) observaram que indivíduos podem 

dispersar do seu grupo natal para se juntar a outro grupo que possua indivíduos aparentados 

aos indivíduos dispersores.  

Assim, os resultados obtidos para queixadas são compatíveis com uma estruturação 

genética em fina escala da população estudada, de acordo com a organização social. Como 

observado para outras espécies, a proximidade espacial entre indivíduos aparentados poderia 

estar vinculada a comportamentos cooperativos como, proteção dos indivíduos jovens, 

vigilância coletiva e encontro de alimentos de forma mais rápida (Kiltie e Terborgh, 1983; 

Fragoso, 1998; Carrillo et al., 2002; Keuroghlian et al., 2004), devido aos benefícios 

associados à seleção de parentesco (Hamilton, 1964). Além disso, informações sobre a 

biologia das espécies, como o padrão de dispersão e formação de grupos sociais, que foi o 

foco deste estudo, podem ajudar a direcionar ações de conservação uma vez que, requerem 

conhecimento aprofundado sobre o padrão de comportamento da espécie.     
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CONCLUSÕES 

 

O alto grau de parentesco observado entre os indivíduos dentro dos sub-bandos e o 

agrupamento destes em dois grupos genéticos corroboraram a hipótese de que as queixadas 

amostradas na região do PNE estariam estruturadas geneticamente de acordo com a 

organização social, devido à concentração de indivíduos aparentados dentro dos bandos. 

Embora haja estruturação, valores outliers altos de parentesco entre sub-bandos e a presença 

de sub-bandos formados por indivíduos de ambos os agrupamentos genéticos, indicam a 

ocorrência de dispersão entre as unidades sociais. Considerando a ausência de barreiras 

geográficas entre os sub-bandos aqui estudados e as grandes distâncias que as queixadas 

podem percorrer diariamente (> 10 km) em conjunto com resultados genéticos obtidos, 

propõe-se que os oito sub-bandos são pertencentes a dois bandos, de acordo com os 

agrupamentos genéticos apontados pelo STRUCTURE, com indivíduos dispersores entre eles. 

Este trabalho é o primeiro a demonstrar estrutura socio-genética em queixadas em tão fina 

escala geográfica, sendo uma importante contribuição para a biologia da espécie e para sua 

conservação. 
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