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requiere priorizar el mejoramiento deI hábitat y establecer un monitoreo demogrãfíco y
genético sistemático que permita determinar su respuesta a Ias variables ambientales.
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cativeiro

Costa, AC (1), Kawhage, P (2), Silva, SSB (1), Ohashi, OM (1), Albuquerque, NI (2), Le Peadu, Y (3),
Guimarães, DA (1)
(1) Universidade Federal do Pará, Instituto Ciências Biológicas, Laboratório de Reprodução Animal. (2)
Embrapa Amazônia Oriental. (3) Universidade Estadual de Santa Cruz. Departamento de Ciências
Biológicas. diva@ufpa.br

Em alguns artiodáctilos o status social aumenta com a idade, e é relacionado ao índice
de massa corporal (lMe). Este índice pode estar associado à qualidade seminal. Em
caititus Pecari tajacu há poucas informações sobre a relação do IMC e as características
andrológicas. Este trabalho objetivou entender o efeito de aspectos anatõmicos na
reprodução dos machos de caititus, observando a relação da morfometria sobre as
características seminais em animais criados em cativeiro. O projeto estudou 10 caititus
adultos, distribuídos em quatro grupos familiares, com um macho fundador (idade
média de 13 anos) e seus descendentes (idade média de 5 anos) em cada grupo. O IMe
foi calculado aferindo-se o peso e mensorando a altura da cemelha de cada animal por
meio da fórmula: IMC--peso (kg)/altura2 (m). Foram avaliados a consistência, o
comprimento e a largura testicular. As colheitas seminais foram feitas com
eletroejaculador de probe compatível às características anatõmicas da espécie. Foi
realizada a análise macroscópica do ejaculado, assim como, a observação da motilidade,
vigor, concentração e viabilidade espermática. Houve diferença significativa (p<0,05)
quando comparados os IMC dos animais, sendo os animais fundadores os que
apresentaram os maiores valores (96,1 kglm2) e os descendentes os menores índices
(81,6 kg/m"). Os parâmetros testiculares analisados entre os indivíduos não foram
significativos (p>O,05). Estes parâmetros também não variaram com relação ao !Me
dos animais. Quando comparadas as características seminais dos indivíduos as mesmas
não foram significativas (p>O,05)em todas as variáveis observadas. Da mesma forma,
estas características não variaram com relação ao IMC dos animais. Os resultados
obtidos durante este estudo mostram que a morfometria não influenciou as
características testiculares e seminais dos caititus. Porém, o IMe de animais fundadores
e de seus descendentes apresentou diferenças entre si, com vantagem aos primeiros
(indivíduos de porte maior), os quais possivelmente são os dominantes nos grupos
familiares.
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EI objetivo de este trabajo fue identificar 10sroedores presentes en Ia autovía Rosario-
Victoria y estimar su densidad, durante Ia ratada ocorrida en abril de 2011. Se
recorrieron los 59 km de Ia conexión via! dividida en 12 tramos en función de Ios
principales cursos de agua presentes. La misma involucra 4 grandes unidades de paisaje
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