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“Não há diferença fundamental entre o Homem e os animais nas suas faculdades 

mentais. Os animais, como o Homem, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e 

sofrimento”.  

(Charles Darwin)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se determinar a exigência de nitrogênio/proteína para manutenção de 

queixadas (Tayassu pecari) adultos por meio de ensaio de balanço nutricional. Em 

delineamento experimental de Quadrado Latino 4 x 4, quatro queixadas machos adultos 

receberam dietas isocalóricas contendo quatro níveis de nitrogênio (13,3; 19,2; 28,7 e 

34,1g N/kg-matéria seca-MS). Após 15 dias de adaptação foi feita a coleta das fezes e 

urina durante cinco dias consecutivos. Por meio de análises de regressão linear entre 

consumo de N e os teores de N nas fezes e na urina foram estimados os valores de N de 

origem metabólica nas fezes (NMF = 3,13 g/kg de matéria seca ingerida) e de origem 

endógena na urina (NEU = 91,0 mg/kg PV0,75*dia), respectivamente, com consumo 

nulo de N. Também por meio de análise de regressão entre o consumo de N e o balanço 

de N (BN = consumo N – (N Fezes + N urina) foi estimada a exigência mínima de 

336,5 mg N/ kg PV0,75*dia. A exigência mínima de proteina bruta foi estimada em 

61,0g de PB/kg de MS quando houver consumo alimentar irrestrito. Estes valores são 

próximos aos de animais ruminantes silvestres o que reforça a proposição de que os 

pecaris têm sua fisiologia digestiva mais próxima a destes animais do que a de suínos.  

 

Palavras-chave: animais silvestres, balanço nutricional, criação de animais silvestres, 

fisiologia comparada, exigência nutricional, nutrição animal, zootecnia. 
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ABSTRACT 

 

The objective was to determine the nitrogen/protein requirement of adult white-lipped 

peccary (Tayassu peccary) bred in captivity through a nutritional balance study. In a 

4 x 4 Latin square design, four adult peccaries were fed isocaloric diets containing four 

levels of nitrogen (13.3; 19.2; 28.7, and 34.1g N/kg dry matter-DM). After 15 days of 

adaptation, the collection of feces and urine was carried out for five consecutive days. 

Regression analyses between N intake and N in feces and urine allowed determine the 

metabolic fecal nitrogen (MFN = 3.13 g/kg dry matter ingested) and endogenous 

urinary N (EUN = 91.0 mg/kgLW0.75*day). Likewise, by regression analyses between N 

consume and the nitrogen balance (NB = N consumed– (fecal N + Urine N) was 

estimated the requirement of 336.5 mg N/kgLW0.75*day. Therefore, if food intake is 

unrestricted, peccaries require minimum crude protein content in their diet of 61.0g 

CP/kg of DM. These values are similar to the wild ruminant ones, which reinforce the 

proposition that peccaries have a digestive physiology nearest to the ruminants than to 

the pigs. 

 

Key-words: animal nutrition, animal production, comparative physiology, nutritional 

balance, nutritional requirements, wild animals, wildlife farming. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os queixadas (Tayassu pecari), também conhecidos como pecaris ou porcos do 

mato, estão entre as espécies mais caçadas para subsistência de povos que vivem dentro 

ou no entorno de florestas tropicais e dependem destes recursos naturais para sua 

sobrevivência (OJASTI, 1984; ROBINSON; REDFORD, 1991). A caça desta espécie 

associada com a destruição de seu habitat para a implantação de projetos agropecuários, 

entretanto, estão ameaçando a sua sobrevivência (ALTRICHTER et al., 2011). Por estes 

motivos, a criação de espécies silvestres nativas, como os queixadas, tem sido apontada 

como alternativa de produção animal, para atender à subsistência humana em regiões de 

florestas tropicais onde as condições locais limitam à criação de espécies domésticas 

(OJASTI, 1991; CHARDONET et al., 2002; NOGUEIRA;  NOGUEIRA-FILHO, 

2011). Estas espécies foram naturalmente selecionadas para viver nestes ambientes e, 

por este motivo, toleram as condições locais, como clima e parasitos, que em geral 

prejudicam a produtividade de espécies domésticas que são exóticas (OJASTI, 1991; 

CHARDONET et al., 2002). Outra vantagem dessas espécies é a de consumirem 

alimentos disponíveis localmente e, por isso, é possível produzi-las sem grandes 

modificações ambientais (NOGUEIRA; NOGUEIRA-FILHO, 2011).  

Para comunidades e propriedades rurais que tenham acesso ao mercado, a 

criação de queixadas e de outras espécies silvestres pode se tornar uma alternativa 

econômica. Além de exótica e com sabor diferenciado, a carne destes animais apresenta 

teores baixos de gordura e colesterol, tornando-se uma alternativa mais saudável em 

relação à carne de bovinos e suínos, o que aumenta sua demanda no mercado que em 

consequência paga mais por este tipo de produto (NOGUEIRA-FILHO; NOGUEIRA, 

2004). De acordo com Nogueira-Filho (2012), a carne de queixada, por exemplo, é 

vendida atualmente a R$78,00/kg em São Paulo (informação verbal). Os custos de 

produção de queixadas, no entanto, são mais altos do que os da produção de porcos 

domésticos (NOGUEIRA-FILHO; LAVORENTI, 1997). Isto ocorre devido aos baixos 

níveis de produtividade na criação de queixadas. Comparados com porcos domésticos, 

os queixadas apresentam um número menor de filhotes desmamados por matriz ao ano e 

menor peso de carcaça dos animais comerciais, além de maior tempo para atingir o peso 

do abate (NOGUEIRA-FILHO; LAVORENTI, 1997).  

Para tornar a atividade competitiva e efetivamente se tornar uma alternativa à 

caça e tráfico ilegal devem ser feitos, portanto, estudos para reduzir os custos de
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produção. Para este fim, os produtores devem aproveitar as características das espécies 

como, por exemplo, a capacidade de digerir alimentos volumosos pelos queixadas 

(COMIZOLLI et al., 1997). Estes animais conseguem aproveitar estes alimentos ricos 

em fibra porque têm seu estômago dividido em quatro compartimentos: o pré-estômago, 

formado por dois sacos cegos e uma câmara de fermentação, que é seguido, na parte 

posterior pelo estômago glandular (LANGER, 1979). O pH do pré-estômago de pecaris 

varia entre 5,0 e 6,2 (CARL; BROWN, 1983), o que confere condições que 

proporcionam um ambiente adequado para a fermentação de alimentos volumosos da 

dieta pela ação destes microrganismos como bactérias e protozoários celulolíticos 

(CARL; BROWN, 1983; OLIVEIRA et al., 2009). Adicionalmente, quando estes 

microrganismos passam para o trato digestivo posterior são digeridos e absorvidos 

posteriormente, servindo então como fonte de proteína para o hospedeiro (LANGER, 

1979; CARL; BROWN, 1983; COMIZOLLI et al., 1997; NOGUEIRA-FILHO, 2005).  

Desta forma, na criação de queixadas é possível usar coprodutos agrícolas ricos 

em fibra e de baixo custo na formulação de dietas para esses animais para diminuir os 

custos com alimentação, que podem representar até 80% dos custos de produção dessas 

espécies em cativeiro quando usados alimentos concentrados, como milho e farelo de 

soja (NOGUEIRA-FILHO, 1999). Para a formulação destas dietas é preciso determinar 

as exigências nutricionais de queixadas que, no entanto, não são disponíveis. Por estes 

motivos, o objetivo do presente estudo foi determinar a exigência de proteína para 

manutenção de queixadas em cativeiro.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Características gerais da espécie 

Dentre os mamíferos da ordem Artiodátila encontra-se a família Tayassuidae, 

que compreende três gêneros e três espécies viventes: o taguá (Catagonus wagneri), o 

queixada (Tayassu pecari) (Figura 1) e o caititu (Pecari tajacu) (Figura 2) 

(MAYER;WETZEL, 1987; GOTTDENKER; BODMER, 2003). O taguá possui a 

menor distribuição entre os pecaris, estando restrita a região do chaco da Argentina, 

Bolívia e do Paraguai (SOWLS, 1997; GOTTDENKER; BODMER, 2003), enquanto o 

queixada possui uma ampla distribuição pela América do Sul, América Central e 

pequena parte da América do Norte, sua ocorrência vai do nordeste da Argentina ao sul 

do México (MAYER; WETZEL, 1987; SOWLS, 1997; FRAGOSO, 1998a; 

GOTTDENKER; BODMER, 2003). Já o caititu possui a distribuição mais extensa entre 

as três espécies de pecaris, ocorrendo do nordeste da Argentina ao sul dos Estados 

Unidos (SOWLS, 1997; GOTTDENKER; BODMER, 2003).  

 

Figura 1. Fêmea adulta de queixada (Tayassu pecari) com seus dois filhotes. 
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Figura 2. Fêmea adulta de caititu (Pecari tajacu) com seus três filhotes. 

           

Apesar de serem conhecidos popularmente como porcos-do-mato ou pecaris, o 

queixada e o caititu possuem algumas diferenças morfológicas e anatômicas que os 

diferenciam dos porcos domésticos e do javali (Sus scrofa) que estão classificados na 

Família Suidae (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Diferenças morfológicas e anatômicas entre pecaris, javalis e suínos 

domésticos. 

Características 
Caititus e Queixadas 

(Família: Tayassuidae) 

Suínos domésticos e Javalis 

(Família: Suidae) 

 

Patas traseiras 

 

Três dedos (dois funcionais) 

 

 

Quatro dedos (dois 

funcionais) 

Número de dentes 38 dentes 

 

34 ou 44 dentes 

Caninos superiores Relativamente pequenos e 

crescem reto para baixo 

 

Crescem curvando-se para 

cima e para fora da boca 

Glândula de cheiro Presente na linha dorsal 

média a 15cm da base da 

cauda 

 

Ausente 

Vesícula biliar Ausente 

 

Presente 

Estômago Complexo 

 

Simples 

Cauda Curta Usualmente comprida 

Fonte: Modificada de Sowls (1997). 
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A seguinte fórmula dentária dos pecaris foi descrita: incisivos 2-2/3-3; caninos 

1-1/1-1; pré-molares 3-3/3-3; molares 3-3/3-3; totalizando 38 dentes (KIRKPATRICK; 

SOWLS, 1962).  Poucos mamíferos não carnívoros possuem dentes caninos tão grandes 

e afiados como os de pecaris (SOWLS, 1997). Enquanto os dentes caninos superiores 

crescem reto e para baixo os inferiores crescem reto para cima e o atrito entre os 

superiores e inferiores deixa-os afiados (HERRING, 1972). De acordo com Sowls 

(1997), os dentes caninos aguçados de pecaris têm um papel muito importante como 

mecanismo de defesa inter- e intraespecífica. Quando os dentes caninos dos pecaris se 

chocam, produzem o som característico que, provavelmente, originou o nome dos 

queixadas (IHERING, 1968). Enquanto caititus batem seus dentes em séries de três a 

oito vezes, normalmente, os queixadas emitem uma única batida que é usada na 

comunicação intra- e interespecífica e está associada a situações de alarme ou agressivas 

(SOWLS, 1997).  

Queixadas e caititus vivem simpatricamente na maior parte de sua ocorrência 

(SOWLS, 1997; FRAGOSO, 1999; DESBIEZ et al., 2009), e nas áreas de ocorrência do 

taguá as três espécies também são simpátricas (SOWLS, 1997). No Brasil, o queixada e 

o caititu ocorriam originalmente em todos os biomas terrestres (SOWLS, 1997). 

Atualmente, porém, o queixada encontra-se praticamente extinto nos Pampas e na 

Caatinga devido principalmente à caça e destruição de habitat (ALTRICHTER et al., 

2011). 

O filhote e o jovem queixada possuem o pelo de cor marrom avermelhado 

enquanto o indivíduo adulto possui a pelagem variando do marrom escuro ao negro, sob 

a mandíbula, os adultos apresentam uma mancha de pelos brancos que também pode ser 

vista nas regiões inguinal e pélvica. O comprimento corporal varia de 0,90 a 1,4 m, a 

altura varia de 0,40 a 0,53 m (MAYER; WETZEL, 1987) e a massa corporal varia entre 

25 e 40 kg (GOTTDENKER; BODMER, 2003), podendo atingir 45 kg em cativeiro 

(NOGUEIRA-FILHO; LAVORENTI, 1997). O filhote de caititu também possui 

pelagem avermelhada, porém, é possível notar desde o nascimento uma linha de pelos 

brancos que vai da região inferior do pescoço até o dorso, formando um “colar” de pelos 

mais claros e destacados, este “colar” permanece por toda a vida do animal, mesmo com 

a mudança de cor da pelagem à medida que o animal vai crescendo. Na fase adulta, o 

caititu possui pelos acinzentados ou negros, com anéis brancos por toda sua extensão 

(SOWLS, 1997). O comprimento corporal de caititus adultos varia entre 0,79 e 1,06 m, 

a altura varia de 0,40 a 0,45 m e o peso entre 14 e 30 kg (NOWAK; PARADISO, 1983). 
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O dimorfismo sexual, que é a diferença aparente entre machos e fêmeas, praticamente 

não existe entre queixadas e caititus, a não ser pela presença do escroto nos machos 

(SOWLS, 1997; GOTTDENKER; BODMER, 2003), desta forma é necessário uma 

observação a curta distância para diferenciar seguramente os sexos.  

 Os pecaris possuem a visão não tão desenvolvida, porém, o olfato é altamente 

aguçado (FOWLER, 1993; SOWLS, 1997), isto pode ser uma vantagem principalmente 

para queixadas, já que estes habitam primariamente ambientes de florestas densas onde 

a visão é limitada, desta forma, o olfato permite que consigam sentir a presença de 

potenciais predadores com facilidade. Outra vantagem relacionada ao olfato bem 

desenvolvido dos pecaris é que na região central do dorso está localizada a glândula de 

cheiro, que ao ser pressionada libera uma substância leitosa, de forte odor que serve 

para marcação e reconhecimento dos indivíduos do bando (SOWLS, 1997; 

GOTTDENKER; BODMER, 2003), já que estes animais vivem em grupos que podem 

ser formados, no caso dos queixadas, por dezenas ou até mesmo centenas de indivíduos, 

variando de 50 a 200 animais com idades variadas e ambos os sexos (KILTIE; 

TERBORGH, 1983; MARCH, 1996; SOWLS, 1997), a área de vida de um grupo de 

queixadas varia de 21 a 200 km2 dependendo do número de indivíduos do grupo 

(SOWLS, 1997; FRAGOSO, 1998b; KILTIE; TERBORGH, 1983).  

 

2.2. Reprodução 

O primeiro parto em fêmeas de queixada ocorre aproximadamente aos 18 meses 

de idade (NOGUEIRA-FILHO; LAVORENTI, 1997; GOTTDENKER; BODMER, 

2003) e a gestação dura entre 156 e 162 dias (GOTTDENKER; BODMER, 2003), estes 

dados sugerem que as fêmeas desta espécie entram na idade reprodutiva por volta dos 

13 meses. Através de estudos feitos em condições naturais, na Amazônia Peruana, 

Mayor et al. (2009) analisando o trato reprodutivo de fêmeas de queixadas estimaram 

uma taxa média de 0,89 partos por ano, com uma média de 1,60 fetos por parto, de 

acordo com estes autores não há uma estação definida de reprodução, corroborando com 

os dados obtidos por Gottdenker e Bodmer (1998) neste mesmo ambiente, onde eles 

registraram fêmeas prenhes durante todo o ano. Foi o que também observaram Figueira 

et al. (2003) em grupos de queixadas criados em sistema semiconfinado e extensivo em 

uma reserva do Cerrado brasileiro se reproduziram durante o ano todo. Em estudo feito 

em cativeiro e com duração de cinco anos Nogueira-Filho e Lavorenti (1997) 

registraram que neste período 17 fêmeas de queixadas produziram 39 ninhadas com 
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média de 1,7 filhotes por parição, com as ninhadas variando de um a dois filhotes, o 

intervalo entre partos foi em média de 203,4±56,5 dias, a primeira parição ocorreu em 

média com 432,5 dias.  

 

2.3.  Alimentação e fisiologia digestiva 

Os pecaris são classificados como onívoros, mas apenas oportunamente 

alimentam-se de animais como insetos, vermes e de pequenos vertebrados (SOLWS, 

1997). A dieta de queixadas e caititus é similar e composta predominantemente por 

frutos e sementes, além de raízes, tubérculos e folhas (KILTIE, 1981; GOTTDENKER; 

BODMER, 2003). Kiltie (1981) analisou o conteúdo estomacal de 34 queixadas na 

floresta amazônica do Peru e determinou que 61% deste conteúdo eram compostos pela 

porção reprodutiva das plantas consumidas e 39% pela porção vegetativa. Bodmer 

(1989), por sua vez, também trabalhando na floresta amazônica do Peru, analisou o 

conteúdo estomacal de queixadas e determinou que nas amostras analisadas os frutos de 

diversas espécies de palmeiras (Palmae) estavam entre os principais itens consumidos 

seguidos por frutos de Sapotaceae, Menispermaceae, Leguminosae e Anacardiaceae, 

além de folhas de Graminae, Araceae e Leguminosae. O autor também encontrou restos 

de raízes e cogumelos.  

Não foram encontradas diferenças em relação às espécies vegetais consumidas 

entre queixadas e caititus (KILTIE, 1981). Para Bodmer (1991), queixadas maximizam 

o ganho nutricional explorando tanto a polpa quanto as sementes dos frutos consumidos, 

devido a sua força mandibular maior, conseguem quebrar as sementes mais duras dos 

frutos de palmeiras ingerindo-as enquanto os caititus cospem estas sementes (KILTIE, 

1982). Estes animais conseguem quebrar estas sementes duras devido à oclusão por 

interposição dos dentes caninos, que previne o deslocamento da mandíbula quando os 

queixadas consomem sementes duras, além de musculatura mandibular mais 

desenvolvida em queixadas em comparação aos caititus (KILTIE, 1982).  

Os pecaris conseguem aproveitar estes alimentos ricos em fibra porque têm seu 

estômago dividido em compartimentos (Figura 3): pré-estômago, formado por dois 

sacos cegos e uma câmara fermentativa, e na parte posterior o estômago glandular 

(LANGER, 1979). Langer (1979) determinou que o volume do pré-estômago de caititus 

representa 85% do volume total do estômago destes animais, valor próximo ao volume 
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do pré-estômago (rúmen) de ovinos e bovinos chegam a representar um valor de 90% 

do volume total do estômago destas duas espécies (MAYNARD et al., 1984). Para 

queixadas, apesar de não terem sido encontradas informações detalhadas sobre sua 

anatomia, na literatura consultada, aparentemente, a proporção do volume de seu pré-

estômago em relação ao volume total do estômago é maior do que a relatada em caititus 

(Figura 3).  

 

 

Figura 3. (A) Estômago de caititu adulto e (B) estômago de queixada adulto. 

O pré-estômago dos pecaris é um ambiente anaeróbico e o pH de caititus varia 

entre 5,0 e 6,2 (CARL; BROWN, 1983), o que confere condições que proporcionam um 

ambiente adequado para a fermentação de alimentos volumosos da dieta pela ação 

destes microrganismos como bactérias e protozoários celulolíticos (CARL; BROWN, 

1983; OLIVEIRA et al., 2009). Neste ambiente a população microbiana é capaz de 

fermentar o alimento e se desenvolver, servindo como fonte de proteína de alto valor 

biológico que será digerida e absorvida no trato digestório posterior (LANGER, 1979; 

CARL; BROWN, 1983; COMIZOLLI et al., 1997; NOGUEIRA-FILHO, 2005). Carl e 

Brown (1983), devido a problemas metodológicos, não encontraram bactérias 

celulolíticas no pré-estômago de caititus, mas registraram a presença de protozoários 

sendo a maioria do gênero Entodinium spp., este mesmo gênero de protozoário ciliado 

foi encontrado em ruminantes verdadeiros tanto domésticos (FRANZOLIN; 

FRANZOLIN, 2000; GOÇMEN; GURELLI, 2009) quanto silvestres (PEARSON, 

1969; GURELLI et al., 2012).  
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Em adição a presença de microrganismos, ácidos graxos voláteis (AGV) ou 

ácidos graxos de cadeia curta também foram encontrados no pré-estômago de caititus. 

Em condições naturais, a concentração de AGV varia de 102,8 a 131,3 mM/L, enquanto 

que consumindo dietas compostas por ração formulada para porcos domésticos, a 

concentração de AGV foi em média de 137,5 ± 22,8 mM/L (SOWLS, 1997). Estes 

níveis são similares aos encontrados no rúmen de ovinos alimentando-se de gramíneas 

(114 mM/L; POND et al. 2004). Não há papilas no pré-estômago dos pecaris 

(LANGER, 1978), estas papilas são encontradas em ruminantes e uma de suas funções é 

a absorção dos AGV. Até o momento não foi determinado nem a quantidade e 

tampouco os locais de absorção de AGV em pecaris, mas Lochmiller et al. (1989) 

propôs que estes seriam absorvidos, por difusão, através da parede do pré-estômago. 

Apesar de não existirem informações, na literatura consultada, o mesmo deve ocorrer 

em queixadas. Os ácidos graxos voláteis são a principal fonte de energia para animais 

ruminantes (MAYNARD et al., 1984) e também devem representar uma fonte 

importante de energia para queixadas e caititus, uma vez que ambas as espécies 

conseguem digerir alimentos volumosos, ricos em fibra, de forma similar aos 

ruminantes (GALAGHER et al., 1984; MORAES, 1992; COMIZOLLI et al., 1997; 

NOGUEIRA-FILHO, 2005).  

Entre os diferentes compartimentos do pré-estômago dos pecaris são encontradas 

dobras que podem retardar a taxa de passagem da digesta (LANGER, 1978). Outra 

característica anatômica que pode influenciar nos coeficientes de digestibilidade da 

porção fibrosa dos alimentos, é a oclusão por interposição dos dentes caninos, 

comentada anteriormente. Esta oclusão impede uma mastigação intensa, resultando na 

deglutição de partículas alimentares relativamente grandes que também diminuem a 

taxa de passagem do alimento, que é em torno de 52 horas (CARL; BROWN, 1986), 

dando maior tempo para a ação de microrganismos celulolíticos (GALLAGHER et al., 

1984).  

Outros autores, no entanto, determinaram coeficientes de digestibilidade da 

porção fibrosa por caititus e queixadas similares a de suínos (SHIVELY et al., 1985; 

SCHWARM et al., 2010). Problemas metodológicos nestes estudos, provavelmente, 

explicam as diferenças encontradas. Shively et al. (1985), por exemplo, usaram animais 

jovens, com seu trato digestório ainda não totalmente desenvolvido, o que pode ter 

levado aos baixos coeficientes de digestibilidade da porção fibrosa registrados por estes 
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autores; Schwarm et al. (2010), por sua vez, testaram alimentos ricos em carboidratos 

solúveis, o que, provavelmente, estimulou a fermentação amilolítica em detrimento da 

digestão celulolítica, também reduzindo a digestibilidade da porção fibrosa. 

Chamberlain et al. (1996), por exemplo, determinaram  que o aumento de carboidratos 

não estruturais, resulta na diminuição da degradação da celulose pelos microrganismos 

ruminais. Por sua vez, os autores citados anteriormente que trabalharam com caititus e 

que determinaram coeficientes de digestibilidade da porção fibrosa similares aos de 

animais ruminantes (GALAGHER et al., 1984; MORAES, 1992; COMIZOLLI et al., 

1997; NOGUEIRA-FILHO, 2005), usaram em seus ensaios nutricionais animais adultos 

e elevadas proporções de alimentos volumosos em relação a concentrados.  

Bodmer (1989) destaca que, além da digestão da fibra, a fermentação que ocorre 

no pré-estômago de queixadas e caititus atua como um mecanismo de desintoxicação 

dos compostos secundários, como alcalóides, que são mecanismos de proteção dos 

frutos. Por sua vez, Strey e Brown (1989) propuseram que a importância do pré-

estômago de pecaris residiria mais propriamente na síntese de proteína microbiana do 

que no metabolismo energético. Os resultados obtidos por Oliveira et al. (2009) 

reforçam esta proposição. Estes autores encontraram comunidades de bactérias e 

arqueobactérias no pré-estômago de caititus mantidos em cativeiro e alimentados com 

dietas contendo ureia. Estes grupos de microrganismos são capazes de utilizar a ureia 

como fonte de nitrogênio não proteico de forma similar aos animais ruminantes. Todos 

estes resultados reforçam a proposição de Langer (1978, 1979) de que os pecaris teriam 

fisiologia digestiva similar ao de ruminantes. 

 

2.4. Exigências nutricionais 

A nutrição é um processo que ocorre através de reações químicas e processos 

fisiológicos que transformam a dieta em atividades e tecidos orgânicos (MAYNARD et 

al., 1984). Para estabelecer dietas nutricionalmente balanceadas e eficazes é necessário 

conhecer as exigências nutricionais dos animais. Exigência nutricional corresponde a 

uma quantidade de um determinado nutriente necessário para promover determinada 

função orgânica a um grau ótimo (MAYNARD et al., 1984).  

Estas exigências dependem basicamente de algumas características no que diz 

respeito ao animal, ao ambiente onde ele se encontra e ao alimento que ele consome. 
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Em relação ao animal, as exigências estão ligadas a genética, faixa etária, sexo, peso, 

saúde, dentre outras. No que diz respeito ao ambiente, o que pode influenciar na 

exigência é o espaço físico, temperatura, umidade, etc. Já em relação ao alimento, a 

exigência pode ser afetada pela digestibilidade, composição, fatores antinutricionais 

deste alimento, etc. (NOBLET; QUINIOU, 1999). A quantidade e o tipo de nutriente 

exigido variam de acordo com a fase biológica do animal: crescimento, reprodução, 

lactação ou simplesmente para manutenção. No caso da manutenção (quando o animal 

não está crescendo, se reproduzindo, não está desenvolvendo nenhum trabalho externo e 

sem gerar nenhum produto, como leite, lã ou ovos), ainda assim processos internos 

vitais estão ocorrendo no corpo do animal como respiração, circulação, secreções 

endócrinas, tônus muscular, entre outros (MAYNARD et al., 1984). Diversos nutrientes 

estão envolvidos direta ou indiretamente nestes processos fisiológicos vitais, sejam eles 

de origem orgânica como os lipídios, carboidratos e as proteínas ou inorgânicas como 

os minerais. Pode-se destacar também a energia, que não é um nutriente, mas uma 

qualidade inerente ao alimento e indispensável para promover os processos fisiológicos.  

Os pecaris, devido à sua fisiologia digestiva similar a de ruminantes (LANGER, 

1979) têm exigências energéticas diárias relativamente baixas que variam entre 88 a 

104,1 Kcal/kg de peso metabólico, no verão e no inverno, respectivamente 

(ZERVANOS; HADLEY, 1973; ZERVANOS; DAY, 1977). Não existem informações 

a respeito das exigências energéticas de queixadas, mas estas devem ser similares às de 

caititus e, como comentado anteriormente, na criação destes animais podem ser usados 

alimentos volumosos e coprodutos agrícolas de baixo como fonte de energia para 

reduzir os custos de produção (NOGUEIRA-FILHO, 1999).  

Por outro lado, os alimentos proteicos representam um importante componente 

dos custos com alimentação. Farelo de soja, por exemplo, um dos concentrados 

proteicos mais comumente usados na nutrição de porcos domésticos apresenta quadro 

de constante instabilidade de preços, assim, é clara a necessidade da procura de novas 

alternativas que possam substituir economicamente este ingrediente (GOMES et al., 

1998; MOREIRA et al., 2002; BASTOS et al., 2006). Albuquerque (2010) mostrou a 

viabilidade do uso de torta de dendê, um coproduto agrícola com teores de proteína 

bruta variando de níveis de PB variando de 140 a 210 g/kg de matéria seca (MS), na 

formulação de dietas para caititus e o mesmo poderia ser aplicado aos queixadas, uma 

vez que estes tem o potencial de digerir alimentos volumosos (MORAES, 1992) como a 
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torta de dendê que apresenta elevados teores de carboidrato estrutural (646 g/kg MS de 

FDN e 386 g/kg MS de FDA, FERREIRA et al., 2012). Para estabelecer dietas 

nutricionalmente balanceadas para queixadas, no entanto, é essencial estabelecer a 

exigência em proteína da espécie.  

O termo proteína vem da palavra grega proteios, que significa primeiro ou de 

primeira importância, elas são os principais constituintes de órgãos e estruturas moles 

do corpo dos animais, grande e ininterrupta ingestão deste nutriente é necessário por 

toda a vida, não só para crescimento, mas também para recuperação (MAYNARD et al., 

1984), já que, de acordo com Nunes (1998), as proteínas não são substâncias de reserva, 

não sendo produzidas mais que o necessário pelo indivíduo. Proteínas são 

macromoléculas presentes nas células com funções diversas como componentes 

estruturais, funções enzimáticas, funções hormonais, recepção de estímulos hormonais e 

armazenamento de funções genéticas (SANTOS; MENDONÇA, 2011). As proteínas 

naturais têm na sua composição os seguintes elementos e proporções: Carbono (51,0 a 

55,0%); Oxigênio (21,5 a 23,5%); Nitrogênio (15,5 a 18,0% em média 16,0%); 

Hidrogênio (6,5 a 7,3%); Enxofre (0,5 a 2,0%) e Fósforo (0,0 a 1,5%) e são estruturadas 

por aminoácidos unidos através de ligações peptídicas (NUNES, 1998).  

Para monogástricos o valor nutricional da proteína dependerá da sua composição 

em aminoácidos, no entanto, em ruminantes a situação é diferente, pois as proteínas e 

outros nutrientes ingeridos estarão sujeitos à ação dos microrganismos presentes no 

rúmen, onde pode ocorrer degradação e síntese antes de seguirem, juntamente com parte 

da massa microbiana, aos tratos gastrintestinais posteriores onde poderão ser digeridos e 

absorvidos (SILVA; LEÃO, 1979). De maneira mais detalhada, alimentos proteicos 

ingeridos pelos ruminantes são compostos por uma fração de proteína degradável no 

rúmen (PDR) e uma fração não degradável no rúmen (PNDR). A secreção de enzimas 

como proteases, peptidases e deaminases pelos microrganismos promoverá a 

degradação da proteina degradável no rúmen, em seguida os microrganismos utilizarão 

peptídeos, aminoácidos e amônia para síntese de proteína microbiana e multiplicação 

celular. Quando a velocidade de degradação da proteina no rúmen excede a capacidade 

de utilização dos compostos nitrogenados para síntese microbiana, o excesso de amônia 

produzido atravessa a parede ruminal e pode ser perdido na urina em forma de ureia. 

Enquanto que peptídeos e aminoácidos resultantes da degradação da proteína que não 

forem usados na síntese microbiana podem chegar ao duodeno e serem absorvidos pelo 
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hospedeiro, porém, parte da proteína dietética que é indigerível será eliminada nas fezes 

(SANTOS; MENDONÇA, 2011). 

As exigências proteicas, normalmente, são determinadas por meio de ensaios de 

balanços nutricionais de nitrogênio (N), que é o método mais comum de estimar a 

exigência de proteína para manutenção (ROBBINS, 1993). Neste método são fornecidas 

dietas com níveis diferentes de proteína para garantir o consumo de N em níveis 

marcadamente diferentes. Deste modo, é possível estimar as quantidades de N nas fezes 

de origem metabólica (NMF) e de N na urina de origem endógena (NEU). O NMF é 

composto por enzimas digestivas não absorvidas, descamação das células do tecido 

epitelial, bactérias e protozoários não digeridos associados com a fermentação, muco e 

outros produtos de origem do animal e excretados nas fezes (ROBBINS, 1993). O NEU 

é a quantidade mínima de nitrogênio excretada na urina, tendo origem da oxidação de 

aminoácidos e dos custos da manutenção associado à reciclagem do nitrogênio. O NEU 

é composto por ácido úrico, ácido hipúrico, aminoácido 3 metil-histidina, alantoína, 

bilirubina, creatinina e ureia (CSIRO, 1990). A soma das perdas mínimas de nitrogênio 

nas fezes (NMF) e na urina (NEU) deve ser balanceada com o consumo para que ocorra 

o equilíbrio de N, o que permite estimar a exigência proteica do animal testado 

(ROBBINS, 1993).  

Por meio de estudos de balanços nitrogenados, Galagher et al. (1984) e Gary e 

Brown (1985) estudaram a exigência de proteína para manutenção de caititus. Estes 

autores estimaram as exigências diárias em 837 e 815 mg N/kg de peso metabólico 

(PV0,75), respectivamente. Para queixadas, por sua vez, não foram encontradas 

informações, na literatura consultada, a respeito de suas exigências nutricionais. 

Normalmente, suas dietas são formuladas com base nas informações existentes para 

caititus (NOGUEIRA-FILHO, 1999). Por estes motivos, o objetivo foi determinar as 

exigências proteicas para manutenção de queixadas em cativeiro.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nota ética: os procedimentos adotados no presente estudo foram aprovados pelo 

Comitê de Ética de Uso de Animais em Pesquisa (CEUA) da UESC (Protocolo no 

010/12). 

 

3.1. Animais experimentais e local do estudo   

Neste estudo foram usados quatro queixadas machos adultos com peso corporal 

homogêneo (36,7 ± 2,7 kg) mantidos no Criadouro Experimental de Animais 

Silvestres da UESC. Todos, portanto, animais nascidos e criados em cativeiro e 

acostumados ao manejo pelo homem. Os animais foram selecionados de acordo com a 

massa corporal e docilidade e introduzidos em baias individuais localizadas no 

Laboratório de Nutrição de Animais Silvestres da UESC. Antes de serem iniciados os 

ensaios de balanços nutricionais os queixadas foram tratados com febendazole (0,25 

g/kg de peso corporal), misturado ao seu alimento, e passaram por período de 30 dias 

para habituação às condições experimentais quando consumiram a mesma dieta 

oferecida anteriormente nos piquetes de origem.  

As com 11,3 m2 (7,5 m x 1,5 m), parcialmente cobertas (9,0 m2) e com 2,3 m2 

não coberta. A área coberta foi dividida em duas partes: uma parte, denominada baia 

metabólica, com 4 m2 (2,0 m x 2,0 m) e piso elevado de estrado de madeira (Figura 

4A), foi dotada com coletores de urina e fezes abaixo deste piso e separada do restante 

da área coberta e das demais áreas da baia por uma porta do tipo guilhotina. O piso de 

estrado foi feito com ripas de madeira com largura de 3 cm e espessura de 1cm que 

foram fixadas lado a lado a uma distância de 1cm entre as ripas, esta distância foi 

previamente estudada e definida de forma a não causar injúria nos cascos dos animais 

e que pudesse ao mesmo tempo permitir a passagem das fezes e da urina. Abaixo do 

estrado foi fixada uma tela do tipo mosquiteiro (Figura 4B) para retenção das fezes e 

este piso foi removido diariamente para coleta e/ou limpeza. O piso ripado estava 

apoiado a duas paredes de alvenaria de tijolos e revestidas com argamassa com 

inclinação de 45º que se encontravam e formavam um canal central, com inclinação de 

5º e por onde a urina era conduzida por gravidade até o coletor. Estas paredes foram 

revestidas por uma lona espessa e lisa feita de Policloreto de Vinila (PVC) de nome 
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comercial “bagum” para evitar a absorção e consequente perda de urina (Figura 5). O 

restante da baia tinha piso de concreto (Figura 5).  

As baias foram cercadas com tela de alambrado com 1,5 m de altura e feita de 

arame galvanizado com fio de 12 mm e malha de 7,6 cm, estas baias continham ainda 

um comedouro (0,30 m x 0,25 m x 0,15 m) (Figura 6), bebedouro (0,2 m x 0,2 m x 0,2 

m), localizados na área de piso ripado (Figura 4A). O uso da tela de alambrado nas 

divisórias entre as baias é recomendado para permitir o contato físico, visual, auditivo 

e olfativo entre os animais, na tentativa de reduzir o estresse causado pelo isolamento 

nestes animais que são altamente sociais (MENDES, 2008). Foi tomado o cuidado de 

colocar lado a lado animais que convivam no mesmo piquete, para evitar conflitos que 

são comuns nesta espécie entre indivíduos de grupos distintos (NOGUEIRA-FILHO et 

al.,1999). 

     

    Figura 4. (A) Piso elevado de estrado de madeira e comedouro e (B) tela do tipo 

mosquiteiro fixada na parte inferior do estrado de madeira com função de coletor 

de fezes. 
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            Figura 5. Colocação da lona bagum abaixo das baias metabólicas. 

 

             
           Figura 6. Visão lateral das baias metabólicas. 
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3.2. Ensaios de balanços nutricionais  

Os ensaios foram feitos através de delineamento experimental de quadrado 

latino (4x4), onde todos os animais recebram todos quatro tratamentos em momentos 

diferentes. 

Tabela 2. Rações experimentais com porcentagens de cada ingrediente 

Ingredientes 

(%) 

Tratamento 1 

(8,1% PB) 

Tratamento 2 

(12% PB) 

Tratamento 3 

(17,9% PB) 

Tratamento 4 

(21,3% PB) 

Farelo de milho 87,2 76,94 63,26 53,0 

Farelo de soja 1,7 11,30 24,1 33,7 

Feno Tifton 85 10,0 10,0 10,0 10,0 

Mistura mineral 0,8 1,46 2,34 3,0 

Sal de cozinha 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Passado o período de habituação às condições experimentais, os queixadas 

foram novamente pesados e passaram a receber de forma aleatória uma das dietas 

contendo quatro níveis de nitrogênio: 13,3; 19,2; 28,7 e 34,1 g N/kg de matéria seca 

(Tabela 1). Aproximadamente isocalóricas (4338 ± 72 Kcal/kg de matéria seca), estas 

dietas, fornecidas à vontade, foram compostas por mistura de milho moído, farelo de 

soja, mistura mineral, sal e feno de capim-tifton 85 (Cynodon spp.), nas proporções de 

0,9 : 0,1 (concentrado: volumoso). A água também foi ofertada à vontade. A sequência 

de fornecimento das dietas foi aleatória, permitindo assim que todas as dietas fossem 

oferecidas nas mesmas condições. Para evitar que o nível anterior de nitrogênio afetasse 

a digestibilidade dos nutrientes da dieta seguinte, houve um novo período de adaptação 

de 15 dias entre um tratamento e outro. Os animais foram pesados ao início e ao fim do 

fornecimento de cada tratamento. 
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Tabela 3. Composição das dietas experimentais 

Item 

Tratamento 1 

(8,1% PB) 

Tratamento 2 

(12% PB) 

Tratamento 3 

(17,9% PB) 

Tratamento 4 

(21,3% PB) 

Nitrogênio (g/kg MS) 13,3 19,2 28,7 34,1 

FDN (g/kg MS) 209,3 208,5 207,4 206,6 

FDA (g/kg MS) 75,0 79,0 84,5 88,5 

Sal (g/kg MS) 5,0 5,0 5,0 5,0 

Mistura mineral1 (g/kg MS) 5,0 5,0 5,0 5,0 

EB (Kcal/kg MS) 4389,7 4217,0 4346,1 4390,5 

1 Mistura mineral formulada para bovinos com a composição mínima (/kg): Ca 167 g, P 

130 g; S 9400 mg; Mn 2000 mg; Fe 2200 mg; Cu 1250 mg; Co, 100 mg; Mg 80 g; Zn 

5270 mg; I 90 mg; Se 15 mg. 

 

As dietas experimentais foram fornecidas uma vez ao dia em torno das 

08h00min por um único tratador. Antes do fornecimento aos animais, as dietas foram 

devidamente homogeneizadas, para coleta de amostras, que foram acondicionadas em 

sacos plásticos identificados. Durante os cinco dias de coleta os animais foram mantidos 

nas baias metabólicas. Para fornecimento das dietas, abria-se a porta que dá acesso ao 

restante da baia, e imediatamente após os animais passarem para a outra porção da baia, 

fechava-se a porta e coletava as fezes em sacos plásticos previamente identificados,  

removendo os coletores localizados abaixo do piso ripado das baias. Após a coleta e 

fornecimento das dietas os animais foram direcionados novamente para a parte coberta 

das baias. A seguir, as fezes foram pesadas e armazenadas em congelador à temperatura 

de 20oC negativos para análises posteriores.  

Durante a fase em que os animais foram mantidos nas baias metabólicas, a urina 

foi coletada em recipientes de vidro escuro com capacidade de 1,5 L contendo uma 

solução de ácido sulfúrico a 10% para evitar perda de nitrogênio. A quantidade desta 

solução foi sempre 10% do total de urina produzida no dia anterior. Uma vez ao dia, os 

recipientes foram substituídos por novos. Após determinado o volume contido nos 

recipientes que continham urina, com auxílio de proveta, descontando-se a quantidade 

de ácido, uma alíquota de 10 mL da urina foi transferida para um recipiente plástico, 

previamente identificado e pesado, para determinação de sua densidade. Posteriormente, 
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estas alíquotas foram armazenadas em refrigerador à temperatura de 4oC para análise 

posterior. 

Terminados os períodos de coletas, as fezes e as amostras de dietas foram 

preparadas para análises químicas no Laboratório de Nutrição Animal da UESC 

conforme descrito em Nogueira e Souza (2005) para determinação da matéria seca, 

energia e nitrogênio. Para as análises químicas, todos os ingredientes da dieta e fezes 

foram amostrados de forma representativa, e as determinações químicas foram 

realizadas, em duplicata, para cada amostra.  

Amostras dos tratamentos e das fezes foram pesadas em bandejas de alumínio, 

previamente identificadas e pesadas. Posteriormente, estas amostras foram mantidas em 

estufa de ventilação forçada a 65ºC até peso constante. Ao final deste período as 

amostras foram retiradas da estufa e após atingir temperatura ambiente estas foram 

pesadas e seu peso anotado. Em seguida, as amostras foram homogeneizadas e moídas 

em moinho Willey em peneira com crivo de 1 mm e acondicionadas em frascos de 

polipropileno previamente identificados. Posteriormente, amostras deste material foram 

pesadas em cadinhos de porcelana, previamente pesados e identificados e mantidas em 

estufa a 105ºC até peso constante. Após serem retiradas da estufa as amostras foram 

mantidas em dessecador até que atingissem temperatura ambiente, posteriormente foram 

pesadas novamente, obtendo-se a quantidade de MS, através da diferença entre os 

pesos.  

O teor de nitrogênio das dietas, fezes e urina foi determinado por meio do 

método de Kjeldahl em destilador de nitrogênio. A determinação do nitrogênio por este 

processo baseia-se na digestão da amostra com ácido sulfúrico concentrado, seguindo 

um tratamento com álcali concentrado e destilação da amônia, captada em um ácido 

diluído, determinando-se, finalmente, o nitrogênio, por titulação. Por sua vez, o teor de 

energia bruta (EB) da dieta e da excreta foi obtido em calorímetro adiabático de Parr. 

Para a determinação dos coeficientes de digestibilidade da matéria seca do 

nitrogênio e de energia foram usadas as equações, propostas por Pond et al. (2004): 

 

Equação(1): Coeficiente de digestibilidade da matéria seca: 

(1 -  f / a ) 

Equação(2): Coeficiente de digestibilidade/disponibilidade da energia e dos elementos: 

(1 - f * fn / a * an ) 
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Onde: 

f = quantidade de matéria seca das fezes;  

a = quantidade de matéria seca do alimento;  

fn = proporção do elemento na matéria seca das fezes; 

an = proporção do elemento na matéria seca do alimento.  

 

3.3. Análise dos dados  

Dados sobre as mudanças na massa corporal dos animais obtidos com as 

pesagens ao início e fim de cada tratamento foram usados para estimar o peso corporal 

durante os períodos de coleta e o efeito das dietas na sua massa corporal. A seguir os 

dados de ganho de peso diário foram correlacionados com o consumo de energia 

digestível durante os cinco dias dos ensaios de digestão para verificar se os animais 

ingeriram energia suficiente das dietas sem precisar catabolizar proteína dos seus 

tecidos. 

Os níveis de consumo de N foram correlacionados, por meio de uma matriz de 

correlação de Pearson, com as diferenças nas mudanças de massa corporal, com o 

consumo de matéria seca, com os coeficientes de digestibilidade da matéria seca, de 

energia bruta e de nitrogênio. Em seguida, os efeitos dos diferentes níveis de nitrogênio 

(N) também foram avaliados por meio de análises de regressão linear. A quantidade de 

nitrogênio metabólico fecal (NMF, g N/kg alimento na matéria seca) foi estimada como 

o intercepto-y negativo da regressão linear  entre o N digestível (g N/kg alimento na 

matéria seca) contra o N da dieta (g/kg). O coeficiente de digestibilidade verdadeira do 

nitrogênio N foi estimado a partir do coeficiente angular da equação de regressão linear. 

A seguir foi feita nova análise de regressão linear entre o consumo de N (mg 

N/kg0,75*dia)-1 contra o N urinário (mg N/kg0,75*dia)-1 e a quantidade de nitrogênio 

endógeno urinário (NEU, mg N/kg0,75*dia)-1 foi estimada pelo intercepto com o eixo y. 

Os dados de dois animais (animal 2 durante tratamento 1 e animal 3 durante o 

tratamento 2) foram omitidos quando se calculou o NMF e NEU porque perderam >50 

g/kg de seu peso corporal durante estas fases experimentais. Nestas fases, estes animais 

apresentaram, inexplicavelmente, consumo alimentar inferior a 10 g/kg de seu peso 

corporal o que levou a esta perda.  

As exigências mínimas diárias de N, isto é, a quantidade mínima (mg 

N/kg0,75*dia)-1 que os animais devem consumir para contrapor às perdas mínimas 

constantes nas fezes e urina de queixadas foram estimadas pelo intercepto do eixo x da 
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análise de regressão entre o consumo de N (mg N/kg0,75*dia)-1 contra o balanço de N (N 

ingerido - (N fezes + N urina). As quantidades mínimas de proteína bruta na dieta (g/kg 

matéria seca) foram derivadas da equação proposta por Robbins (1993): 

 

Equação (3): Mínimo de PB (g/kg) na dieta: 

 

(NEU + NMF(MSI) * 6,25)/MSI/0,74*1000 

 

Onde: 

NEU: nitrogênio endógeno na urina (mg N/kg0,75*dia) -1; 

NMF: nitrogênio metabólico fecal (mg N/kg0,75*dia) -1; 

MSI: matéria seca ingerida (g MS/dia);  

6,25: é o fator d conversão de N em PB; 

0,74: fator composto pela multiplicação dos coeficientes de digestibilidade (0,93) e de 

retenção (0,80) do N. 

Para todas as análises estatísticas deste estudo foi empregado o nível de 

significância 0,05 e usado o programa BioEstat (versão 5.0). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os queixadas consumiram em média 513,3 ± 59,2 g de matéria seca/dia (Tabela 

4), equivalente a 1,4% do peso corporal. O consumo diário de energia digestível foi em 

média de 133,2 ± 19,2 Kcal/kg de PV0,75. Valores acima, portanto, das exigências para a 

manutenção de caititus estimadas entre 88 a 104,1 Kcal/kg de PV0,75  (ZERVANOS; 

HADLEY, 1973; ZERVANOS; DAY, 1977). O ganho de peso diário não foi 

relacionado com o consumo de energia digestível durante os cinco dias dos ensaios de 

digestão (rPearson = -0,16, P>0,05) e tampouco houve correlação entre o consumo de 

energia digestível e o balanço nitrogenado (rPearson = -0,43, P > 0,05). O que indica que 

os animais ingeriram energia suficiente das dietas sem precisar catabolizar proteína dos 

seus tecidos, como havia ocorrido nos estudos de balanço nutricional de caititus 

realizados por Galagher et al. (1984) e Gary e Brown (1985).  

Houve consumo diferenciado de N (F = 15,11, P < 0,05) pelos queixadas de 

acordo com os tratamentos fornecidos (Tabela 4), o que era esperado devido aos 

diferentes teores desse elemento nas dietas experimentais. Não houve correlação, por 

outro lado, entre o consumo de N com a variação no peso corporal dos animais 

(rPearson = -0,10, P>0,05), com o consumo de matéria seca (rPearson = 0,32, P > 0,05) e 

com os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca (rPearson = 0,52, 

P > 0,05). Também não houve correlação dos níveis de consumo de N com o consumo 

de energia bruta (F = -0,59, P > 0,05) e com o consumo de energia digestível 

(rPearson = 0,34, P>0,05).  

Foram observados, por outro lado, efeitos dos tratamentos nos coeficientes de 

digestibilidade aparente de N (F = 0,81, P < 0,05), quanto maior o nível de N na dieta 

maior sua digestibilidade. Os coeficientes de digestibilidade aparente da proteína bruta 

foram superiores aos determinados por Moraes (1992), que variaram de 78 a 82%, 

devido, provavelmente, aos teores mais elevados de alimentos volumosos, que variaram 

de 180 a 500 g/kg na matéria seca, muito superiores aos do presente estudo. Os valores 

de digestibilidade aparente da proteína bruta também foram superiores aos determinados 

para caititus por Galagher et al. (1984) e Gary e Brown (1985), que variaram de 0,22 a 

0,85, provavelmente, também, devido aos teores mais elevados de fibra em detergente 

ácido fornecidos aos caititus nestes estudos. No presente estudo, também foram 
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registrados efeitos dos tratamentos nos níveis de N na urina (F = 0,89, P < 0,05) e no 

balanço de nitrogênio (BN) (F = 0,69, P < 0,05) (Tabela 4). 

 

Tabela 4.  Peso corporal, consumo e digestibilidade aparente da matéria seca, energia e 

nitrogênio de quatro queixadas consumindo dietas com quatro níveis de nitrogênio. 

*EPM: Erro Padrão da Média 

Não houve, porém, correlação entre o consumo de N com os níveis de N 

encontrados nas fezes (F = 2,36, P > 0,05) (Tabela 4). Por outro lado, a proporção de N 

nas dietas foi linearmente relacionada com a quantidade de N digestível (F = 4822,9, 

P < 0,05, Figura 7) pela equação a seguir: N digestível (g/kg alimento) = 0,98 N dieta 

(g/kg) - 3,13, R2 = 0,99, P < 0,05. Por meio desta equação o NMF foi estimado em 3,13 

g N/kg de matéria seca ingerida, e a digestibilidade verdadeira do N foi estimada em 

98,0% (Figura 7).  

Item T1 T2 T3 T4 EPM* 

 Média Média Média Média  

      

Peso corporal (kg) 36,0 38,4 37,2 37,3 0,8 

Diferença de peso (g/dia)  24,2 21,2 17,8 25,6 6,0 

        

Matéria Seca            

Consumo (g/kg0,75*dia) 35,6 33,1 32,7 32,4 1,4 

Coeficiente de digestibilidade aparente  0,91 0,88 0,89 0,88 0,00 

        

Energia Digestível        

Consumo (Kcal/kg0,75*dia) 142,5 124,9 134,0 125,6 4,7 

Coeficiente de digestibilidade aparente  0,91 0,89 0,89 0,89 0,0 

      

Nitrogênio        

Consumo (mg/kg0,75*dia) 473,3 636,8 937,5 1106,4 36,8 

Fecal (mg/kg0,75*dia)  81,2 76,6 49,6 48,0 5,4 

Urinário (mg/kg0,75*dia)  215,5 275,9 389,6 452,2 21,0 

Balanço (mg/kg0,75*dia) 185,3 306,5 535,9 603,2 27,7 

Coeficiente digestibilidade aparente  0,83 0,88 0,95 0,95 0,19 
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Carl e Brown (1985) também encontraram níveis de nitrogênio nas fezes 

relativamente constantes com o aumento de nitrogênio consumido por caititus e 

argumentam que este é o motivo do incremento da digestibilidade aparente do 

nitrogênio com o aumento de nitrogênio da dieta. Em bovinos, Ribeiro et al. (2001) 

também determinaram que, com o incremento do consumo de N, houve aumento linear 

na excreção urinária de N sem que houvesse influência na excreção fecal deste 

elemento. Estes autores argumentam que com o aumento de N na dieta ocorre um 

excesso produção de amônia pelas bactérias do rúmen. Este excesso é absorvido pelas 

paredes do rúmen ocasionando aumento de excreção de ureia na urina. Queixadas, 

portanto, aparentemente apresentaram o mesmo processo que ruminantes. Com o 

incremento de N nas dietas as bactérias aumentaram a síntese de amônia, que não foi 

usada porque não houve aumento no consumo de energia e de carboidratos, que foram 

similares entre os tratamentos. A amônia excedente, provavelmente, foi absorvida pela 

parede do pré-estômago dos queixadas, metabolizada no fígado, onde foi transformada 

em ureia e excretada na urina. Este dado corrobora a proposição de Lochmiller et al. 

(1989), de que haveria absorção dos produtos da fermentação microbiana através da 

parede do pré-estômago, como também a proximidade da fisiologia digestiva entre 

pecaris e animais ruminantes, como havia sido sugerido por Langer (1978, 1979), .  

Galagher et al. (1984) estimaram para caititus as perdas diárias de NMF em 

0,852 g/kg matéria seca ingerida e estimaram que a digestibilidade verdadeira do N 

varia de 0,22 a 0,72 para dietas naturais com teores elevados fibra (FDA variando de 

129 a 268 g/kg na matéria seca). Valores estes muito abaixo aos determinados no 

presente estudo. De acordo com Robbins (1993), alimentos volumosos, ricos em 

carboidratos estruturais, produzem uma excreção de NMF maior do que de alimentos 

concentrados. A excreção de NMF depende em parte da quantidade de forrageiras e da 

aspereza da dieta. Galagher et al. (1984) registraram que em caititus o NMF aumenta 

com o incremento de fibra na dieta e com o tamanho das partículas da dieta. Estes 

autores argumentam que as baixas perdas de NMF estimadas em seu estudo ocorreram 

devido ao fato do uso de rações peletizadas finamente moídas. Os teores mais baixos de 

fibra usados no presente estudo, provavelmente, explicam a baixa excreção de NMF 

para queixadas. Por outro lado, este valor está próximo da perda de NMF 4,10 g/kg 

matéria seca ingerida estimada para caititus (GARY; BROWN, 1985) e de ruminantes 

silvestres, cujas perdas de NMF são em média de 5,1 ± 0,8 g N/kg matéria seca ingerida 

(ROBBINS, 1993). Por outro lado, o valor estimado para queixadas foi muito inferior às 
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quantidades de NMF estimadas para bovinos Nelore (6,69 g N/kgMS ingerida, VÉRAS 

et al., 2007) e coelhos (6,78 g N/kgMS ingerida, Lv et al., 2009).   

 

 
Figura 7. Relação linear entre consumo de N e a quantidade de nitrogênio digestível 

para queixadas por meio da equação: N digestível (g/kg alimento) = 0,98 N dieta (g/kg) 

– 3,13, R2 = 0,99, P < 0,05. O NMF é o intercepto do eixo y e o coeficiente de regressão 

estima a digestibilidade verdadeira. 

 

No presente estudo, também houve relação linear entre consumo de N e a 

excreção de N urinário (F = 20,26, P = 0.0007; Figura 8) pela equação a seguir: 

NU/kg0,75 = 91,0– 0,30*consumo de N (g/ kg PV0,75), R2 = 0,76, P < 0,05. Ao consumo 

nulo de N o NEU foi estimado em 91,0 mg/kg0,75*dia-1.  
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Figura 8.  Relação linear entre consumo diário de nitrogênio e a quantidade de 

nitrogênio excretada na urina para queixadas por meio da equação:  

NU/kg0,75 = 91,0 – 0,30*consumo de N (g/ kg PV0,75), R2 = 0,76, P < 0,05 . O NEU é o 

intercepto do eixo y. 

 

Galagher et al. (1984) e Gary e Brown (1985) estimaram valores de NEU para 

caititus em 231 e 177 mg N/ kg PV0,75*dia-1. Em estudos de balanço de nitrogênio é 

preciso fornecer uma quantidade adequada de energia para evitar a perda desnecessária 

de proteína catabolizada dos tecidos do animal por meio do processo de gluconeogênese 

(ROBBINS, 1993). Galagher et al. (1984) e Gary e Brown (1985), no entanto, 

reconheceram que devem ter superestimado as exigências proteicas de caititus porque 

em seus estudos houve consumo de energia abaixo das exigências nutricionais da 

espécie. Isto levou, provavelmente, ao metabolismo da proteína dos tecidos, 

evidenciado pela relação negativa entre o consumo de energia digestível e o balanço 

nitrogenado no estudo de Gary e Brown (1985) e pelos relativos elevados teores de 

NEU no estudo de Galagher et al. (1984). Os valores obtidos para queixadas são 

próximos aos valores de NEU em ruminantes silvestres (93,0 ± 40,0 mg N/kg PV0,75, 

ROBBINS, 1993) e inferiores aos de bovinos Nelore (133 mg N/kg PV0,75*dia-1, 

VÉRAS et al. 2007), bem como aos de coelhos (384 mg N/kg PV0,75*dia-1, LV et al., 

2009). 

No presente estudo, o balanço nitrogenado também foi linearmente relacionado 

com o total de N ingerido (F = 130,10, P < 0,05) por meio da seguinte equação: 
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BN = 0,79*consumo de NDV/ kg PV0,75– 265,72, R2 = 0,94, P < 0,05 (Figura 9). Por 

meio desta equação, quando o BN é nulo, foi estimado que queixadas devessem 

consumir ao menos 336,5 mg N/kg PV0,75*dia-1 para compensar suas perdas 

nitrogenadas.  

 
Figura 9. Relação linear entre balanço nitrogenado (BN) e consumo diário de 

nitrogênio para queixadas por meio da equação: BN = 0,79*consumo de NDV/kg 

PV0,75– 265,72, R2 = 0,94, P < 0,05. 

 

Queixadas apresentam uma exigência de nitrogênio próxima dos demais 

mamíferos eutérios (311 a 950 mg N/kg PV0,75*dia-1, ROBBINS, 1993), mas inferiores 

às determinadas para os caititus, cujas exigências de N foram estimadas entre 815 e 840 

mg N/kg PV0,75*dia-1 (GALAGHER et al., 1984; GARY; BROWN, 1985). Sua 

exigência está mais próxima à de animais ruminantes silvestres consumindo dietas 

compostas por alimentos concentrados e volumosos (410 a 680 mg N/ kg PV0,75*dia-1, 

ROBBINS, 1993). A exigência um pouco mais baixa para queixadas em relação a estes 

ruminantes pode ser explicada pela baixa excreção de NMF, provavelmente, aos baixos 

teores de fibra usados no presente estudo como comentado anteriormente. Esta 

proximidade aos animais ruminantes silvestres em relação à exigência de nitrogênio 

também corrobora a proposição de Langer (1978, 1979) de que os pecaris têm uma 

fisiologia digestiva mais próxima de ruminantes do que de porcos domésticos. Suas 

exigências em nitrogênio, por outro lado, são próximas das exigências de capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris), que é outro exemplo de espécie silvestre com potencial 

zootécnico e que apresenta uma exigência de 250 mg de N/ kg PV0,75*dia-1 
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(CARVALHO, 2010). Por outro lado, são inferiores às exigências de ruminantes 

domésticos (bovinos Nelore: 431 mg de N/ kg PV0,75*dia-1, VÉRAS et al., 2007).  

 

Adicionalmente, com o uso da fórmula [(NEU + NMF(MSI) * 

6,25)/MSI/0,74*1000], proposta por Robbins (1993), foi possível estimar que queixadas 

têm uma exigência mínima de proteína bruta de 61,0 g de PB/kg de matéria seca quando 

houver consumo alimentar irrestrito. Por sua vez, a recomendação para manutenção de 

porcos domésticos adultos é de rações com o mínimo de 120 g de PB/kg de matéria seca 

(ROSTAGNO et al., 2000). As baixas exigências nitrogenadas/proteicas para 

manutenção de queixadas, tanto em relação às espécies domésticas quanto a outras 

espécies silvestres, fornecem mais subsídios ao processo de domesticação da espécie. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Com a excreção de NMF de 3,13 g/kg de matéria seca ingerida e de NEU de 

91,0 mg/kg PV0,75*dia-1, queixadas exigem o mínimo de 336,5 mg N/ kg PV0,75*dia-1 

equivalente a 61,0 g de PB/kg matéria seca quando houver consumo alimentar irrestrito. 

Estes valores são próximos aos de animais ruminantes silvestres o que reforça a 

proposição de que os pecaris têm sua fisiologia digestiva mais próxima a destes animais 

do que a de suínos.  
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