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USO DE ALIMENTOS ALTERNATIVOS NA CRIAÇÃO DA PACA (Cuniculus paca)  

 

 

RESUMO 

 

 

Entre as espécies de animais silvestres Neotropicais, a paca (Cuniculus paca) destaca-se pela sua 

carne muito apreciada. No entanto, fatores como a alimentação encarecem sua criação comercial. 

Por este motivo, no presente estudo, avaliou-se o uso de produtos e coprodutos como alternativas 

para alimentação das pacas. Avaliaram-se também os efeitos dos níveis de fibra sobre o 

aproveitamento destes alimentos. Em delineamento quadrado latino incompleto 5x6, cinco pacas 

machos, adultas, individualmente alojadas em gaiolas de metabolismo, receberam seis dietas 

experimentais compostas por ração comercial para equinos (dieta basal) e pelos alimentos-teste 

batata doce, feno de rama de mandioca e resíduo de polpa de manga, cada um destes presentes 

em duas dietas em proporções distintas. Após as seis fases experimentais, cada uma com 10 dias 

de adaptação a cada dieta seguidos por cinco dias de coleta total de fezes, amostras dos alimentos, 

eventuais sobras e fezes foram analisadas e os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes e da 

energia foram determinados e comparados. Foram obtidas as seguintes médias e desvios-padrão 

dos coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca (CDMS: 79,7±10,6%), matéria 

orgânica (CDMO: 80,6±12,8%), proteína bruta (CDPB: 64,6±8,8%), fibra em detergente neutro 

(CDFDN: 63,2±21,2) e da fibra em detergente ácido (CDFDA: 47,7±23,8%), e dos níveis de 

energia digestível (ED: 3245,4±2061,9 kcal). Através de matrizes de correlação, verificou-se que 

cada 1,0% de aumento no nível de fibra em detergente neutro (FDN) nas dietas aumentou 0,4 e 

0,3% nos CDPB e CDFDA e reduziu 1,6, 1,4 e 0,5% nos CDMO, ED e CDFDN, respectivamente, 

enquanto que 1,0% de aumento do nível de fibra em detergente ácido (FDA) reduziu 2,5% o 

CDMO e aumentou 0,04 e 0,7% nos CDPB e CDFDA, respectivamente. Estes resultados indicam 

a possibilidade do uso coprodutos fibrosos na alimentação de pacas em cativeiro, sendo 

necessária, no entanto, a realização de estudos de desempenho com diferentes níveis de 

carboidratos fibrosos e solúveis para formulações de dietas mais adequadas à espécie. 

 

Palavras-chave: Animais Silvestres. Coprodutos Agrícolas. Criação em Cativeiro. 

Digestibilidade de Nutrientes. Nutrição de Animais Silvestres. 
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USE OF ALTERNATIVE FEEDSTUFFS FOR FARMED PACA (Cuniculus paca) 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The paca (Cuniculus paca) detaches itself among other Neotropical species due to its very 

appreciate meat. However, its diet leads to high production costs. Because of that, we evaluated, 

in this study, the use of agricultural products and byproducts as alternative feedstuffs for this 

species. We also determined the effects of different levels of dietary fiber on the digestibility 

coefficients of the nutrients and energy. In a 5x6 incomplete Latin Square, using five adult male 

pacas maintained in metabolism cages, we tested six different diets comprised by horse-pelleted 

meal (basal diet), sweet potato, hay of cassava plant, and mango residues, each one of these 

ingredients presented in two diets in different proportions. After 10 days of adaptation period, we 

start the five consecutive days of data collection. It was encountered the following means and 

standard deviation (±SD) of apparent digestibility coefficients of dry matter (DCDM: 

79.7±10.6%), organic matter (OMDC: 80.6±12.8%), crude protein (CPDC: 63.2±21.2%), gross 

energy (GEDC: 77.8±10.0%), neutral detergent fiber (NDFDC: 63.2±21.2), and acid detergent 

fiber (ADFDC: 47.7±23.8%). Through correlation matrices, it was detected each 1.0% of neutral 

detergent fiber (NDF) increase in diets resulted in 0.4 and 0.3% increases in CPDC and ADFDC 

and 1.6 and 1.4% decreases in OMDC and GEDC, respectively, whereas each 1.0% of acid 

detergent fiber (ADF) decreased 2.5% the OMDC and increased 0.04 and 0.7% the CPDC and 

ADFDC, respectively. The obtained results showed that it is possible to include agricultural 

products and by-products rich in fiber for diets of captive pacas; however, it is necessary specific 

study to determine the better proportions of structural and soluble carbohydrate to formulate 

proper diets for this species. 

 

 

Keywords: Wildlife. Agricultural By-Products. Nutrients’ Digestibility. Wildlife Farming. 

Wildlife Nutrition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O rápido crescimento das populações urbanas na última metade do século XX elevou a 

caça de animais silvestres e o comércio de seus produtos, ao ponto de comprometer a integridade 

de diversos biomas. Ao nível mundial, a caça contribui com mais de 20% da proteína animal na 

dieta das populações de mais de 60 países, sendo que, em muitas comunidades, proporciona 

100% do aporte proteico (BELAUNDE et al., 2009; LOURENÇO et al., 2008; PIÑERA et al., 

2010; QUESADA et al., 2011). Tal atividade também tem sido justificada como forma de evitar 

que os animais silvestres provoquem danos a cultivos agrícolas e às criações de algumas espécies 

de animais domésticos (APARÍCIO et al., 2007). Diante de tais problemáticas, a criação 

comercial de animais silvestres em cativeiro tem sido vista como estratégia para uso racional de 

espécies apreciadas pelas populações urbanas e rurais (NOGUEIRA; NOGUEIRA-FILHO, 2011). 

Para isto, esses animais necessitam atender alguns pré-requisitos, tais como adequação a 

ambientes artificializados, estarem aptos para reprodução em cativeiro e serem resistentes a 

patógenos (PIÑERA et al., 2010; QUESADA et al., 2011; SMYTHE, 1987; SMYTHE; BROWN 

DE GUANTI, 1995).  

Dentre os mamíferos nativos de florestas neotropicais, a espécie paca (Cuniculus paca) 

destaca-se devido à apreciação da sua carne de alto valor de mercado (MONTES, 2005; 

RENGIFO et al., 1996; RUSHTON et al., 2004). A espécie é criada em diversos países da região 

neotropical, desde o México, na América do Norte (BAYVET, 2006; MONTES, 2005), passando, 

na América Central, pela Costa Rica, onde as pacas estão presentes em mais de 60% das criações 

de animais silvestres (RODRIGUEZ; ARROYO, 2008) e pelo Panamá (BARRERA; 

GONZÁLEZ, 1999; SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995). Na América do Sul, a paca 

também é criada na Bolívia (BELAUNDE et al., 2009; POMA, 2012), no Peru (APARÍCIO et al., 

2007; RENGIFO et al., 1996), no Equador (ALVARADO, 2012), na Colômbia (BLANDON et al., 

2009), na Argentina (HELOU, 2011), além do Brasil (RIBEIRO, 2011; RODRIGUES et al., 

2008). Em nosso país, existem cerca de 40 criadouros comerciais de paca registrados no Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mais comumente 

nas regiões Sudeste e Centro Oeste (RIBEIRO, 2011). Em termos de manejo, a espécie destaca-se 
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por ter comportamento dócil, ocupar pouco espaço e ser capaz de consumir produtos disponíveis 

localmente. Além da finalidade econômica, a sua criação também visa benefícios de caráter 

ambiental, desestimulando a caça e o tráfico de espécimes de vida livre, além de causar mínima 

degradação ambiental quando da implantação da estrutura do criadouro (APARÍCIO et al., 2007; 

BARQUERO, 2002; BARRERA; GONZÁLEZ, 1999; GUZMÁN-AGUIRRE, 2008; 

LOURENÇO et al., 2008; NOGUEIRA-FILHO; NOGUEIRA, 1999; QUESADA et al., 2011; 

SMYTHE, 1987; SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995).  

Apesar da difusão de locais de criação, algumas limitações, no entanto, ainda são 

percebidas na criação de pacas. A espécie apresenta índices reprodutivos desfavoráveis, como 

prolificidade limitada, com média de duas crias anuais e gestação geralmente unípara e raramente 

gemelar (APARÍCIO et al., 2007; BARRERA; GONZÁLEZ, 1999; MONTES, 2005; SMYTHE, 

1991). Outros fatores incluem gastos com instalações, devido ao fato de a paca, em vida livre, ser 

encontrada isolada ou vivendo em casais (EMMONS, 1987; MONTES, 2005). Existe, no entanto, 

a possibilidade de se criar estes animais em grupos a partir da primeira geração nascida em 

cativeiro (SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995), mas os produtores ainda se deparam com o 

problema de se obter animais para constituir novos planteis (NOGUEIRA-FILHO; NOGUEIRA 

1999). Outro fator que encarece sua produção em cativeiro é a alimentação, que se torna um item 

oneroso à produção devido à necessidade de se incluir frutas nas dietas (EMMONS, 1987; 

RIBEIRO, 2011; RODRIGUEZ; ARROYO, 2008; SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995), 

atrelado ao desconhecimento acerca da capacidade da espécie em digerir nutrientes e energia de 

coprodutos agrícolas de baixo valor econômico, os quais poderiam ser utilizados no manejo 

alimentar desta espécie. 

Pelos motivos supracitados, objetivou-se, com este estudo, determinar os coeficientes de 

digestibilidade dos nutrientes e energia de alimentos alternativos que podem ser usados na 

criação comercial de pacas. Procurou-se também verificar o efeito de diferentes níveis de fibra 

alimentar sobre o aproveitamento dos mesmos para avaliação do potencial do uso de alimentos 

fibrosos de baixo custo para alimentação da paca, como forma de auxiliar na redução dos custos 

de sua produção em cativeiro. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Características biológicas e produtivas da paca 

 

 

A paca é um mamífero silvestre Neotropical pertencente à ordem Rodentia, subordem 

Hystricomorpha, infraordem Hystricognathi, família Cuniculidae (WOODS; KILPATRICK, 

2005). Na América Latina, foram identificadas cinco subespécies (Cuniculus paca paca, C. paca 

guanti, C. paca mexianae, C. paca nelsoni e C. paca virgatus), sendo a primeira citada a mais 

abundante delas (PÉREZ, 1992), a que ocorre em todas as regiões do Brasil e a usada no presente 

estudo. A sua pelagem é curta, com coloração marrom cuja tonalidade varia do marrom-claro ao 

avermelhado, e possui manchas esbranquiçadas distribuídas em fileiras longitudinais 

(BARQUERO, 2002; RENGIFO et al., 1996). Os adultos normalmente atingem entre 8,0 e 12,0 

kg com 0,6 a 0,8 m de comprimento e, por isto, a espécie é apontada como o segundo maior 

roedor do mundo, perdendo apenas para a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). As pacas 

chegam a viver por volta dos dez aos doze anos (APARÍCIO et al.; 2007; LASKA et al., 2003; 

MONTES, 2005; RODRIGUEZ; ARROYO, 2008).  

As pacas apresentam área de distribuição que abrange desde o sudeste do México ao 

extremo norte do Uruguai, em altitudes que variam do nível do mar até os 3.000 metros 

(APARÍCIO et al., 2007; PÉREZ, 1992; QUEIROLO et al., 2008). Seus principais habitats 

naturais são florestas tropicais e subtropicais, bosques temperados, mangues, pântanos, áreas de 

vegetação secundaria e pradarias. Também são encontradas em remanescentes de matas nas 

proximidades de cultivos agrícolas e de rios e lagoas (GUZMÁN-AGUIRRE, 2008; QUESADA 

et al., 2011).  

Na natureza, a paca é presa de várias espécies de répteis, canídeos e felídeos selvagens 

(BARQUERO, 2002; FRÍAS, 2009; MONTES, 2005). A principal ameaça à sua sobrevivência é 

a ação antrópica que causa a sua extinção localizada, como, por exemplo, o declínio das 

populações de vida livre deste roedor, com risco de desaparecer no México desde o início dos 
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anos 2000 (BAYVET, 2006; BELAUNDE et al., 2009; RIBEIRO, 2011). Apesar destas ameaças, 

a espécie não se encontra sob risco de extinção devido à sua distribuição ampla e diversidade de 

habitats que ocupa (MONTES, 2005; QUEIROLO et al., 2008). 

Em vida livre, as pacas apresentam hábitos noturnos e crepusculares, comportamento 

assustadiço e territorialista e vivem solitárias ou em casais (MONTES, 2005). Durante o dia, elas 

normalmente se refugiam no interior de troncos ocos ou em buracos no subsolo, cujas aberturas 

costumam cobrir com galhos e folhagens (BAYVET, 2006). Em geral, os casais costumam aceitar 

suas crias até estas atingirem sua maturidade sexual ou a fêmea ter outra cria (APARÍCIO et al., 

2007). O dimorfismo sexual é evidente em adultos, sendo os machos mais pesados e 

apresentando um arco zigomático mais largo e proeminente quando comparado com as fêmeas 

(QUESADA et al., 2011). Em animais jovens, no entanto, é preciso contê-los para visualizar seus 

órgãos sexuais externos (BARRERA; GONZÁLEZ, 1999; SMYTHE, 1991). 

A paca é uma espécie poliéstrica não estacional e apresenta ovulação espontânea 

(BARQUERO, 2002; RENGIFO et al., 1996). A maturidade sexual das fêmeas pode se iniciar 

entre o oitavo e o 12º mês, porém, segundo Guimarães et al. (2008), são necessárias investigações 

mais detalhadas sobre este aspecto. O ciclo estral costuma ter duração de 20 a 40 dias, com o 

estro durando entre 19 e 28 horas (MONTES, 2005; SMYTHE, 1991). Os acasalamentos 

ocorrem ao longo do ano, havendo registros de maior frequência de partos nos meses de março, 

agosto e setembro no Peru, março a maio na Venezuela, Costa Rica e Panamá, e entre outubro e 

janeiro na mata atlântica e na Amazônia brasileira (APARÍCIO et al., 2007; QUESADA et al., 

2011). Em cativeiro, relatam-se os primeiros acasalamentos controlados com os machos pesando 

cerca de 8,0 kg, em torno dos oito meses de vida, e as fêmeas com seis meses pesando entre 5,0 e 

6,0 kg (APARÍCIO et al., 2007).  

Também em cativeiro, foi verificado que a primeira parição ocorre entre os 12 e 23 meses 

de idade, com intervalo entre partos de 97 a 251 dias e gestação com duração média de 114 dias, 

mas podendo variar entre 96 e 156 dias (APARÍCIO et al., 2007). As crias nascem normalmente 

pesando entre 600 e 800 gramas (g) e costumam ser precoces, pois nascem com os olhos abertos, 

com o corpo coberto de pelos, dentes incisivos e molares visíveis, caminham e comem alimentos 

sólidos com poucas horas de vida (FRÍAS, 2009; QUESADA et al., 2011). O desmame das crias 

de vida livre ocorre por volta dos 70 dias de vida, enquanto que, em cativeiro, elas são 
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desmamadas com 30 a 40 dias com peso entre 1,5 e 2,0 kg (BELAUNDE et al., 2009; SMYTHE; 

BROWN DE GUANTI, 1995); para tornar as crias mais mansas, também é sugerida a 

antecipação do desmame para 15 ou 20 dias (BELAUNDE et al., 2009).  

As pacas possuem alimentação essencialmente herbívora, à base de diversos tipos de 

frutos, além de folhas, raízes, tubérculos e sementes (SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995). 

Na natureza, estes roedores podem consumir cerca de 65 espécies de plantas silvestres e 

cultivadas, sendo que os itens predominantes na dieta variam conforme sua disponibilidade 

(BECK-KING et al., 1999; GUZMÁN-AGUIRRE, 2008; RODRIGUEZ; ARROYO, 2008). Há 

relatos de as pacas também ingerirem larvas de insetos em pequena quantidade encontrados nos 

frutos consumidos (DUBOST; HENRY, 2006; QUESADA et al., 2011).  

Em cativeiro, observou-se que as pacas costumam se aproximar lentamente do alimento e 

o farejam com bastante frequência antes de ingeri-lo ou descarta-lo (LASKA et al., 2003). 

Segundo estes autores, isto sinaliza a importância das informações olfatórias sobre a decisão de 

escolha por um alimento, que, em seguida, é apreendido pelos dentes incisivos da paca e 

consumido dentro de algum abrigo seguro. Na natureza, a paca costuma juntar diversos frutos em 

uma área no solo antes de consumi-los (PÉREZ et al., 2010).  

Existem divergências sobre se as pacas suprem ou não a maior parte da sua demanda por 

água consumindo alimentos sólidos, pois tanto há relatos de maior preferência delas por frutas 

suculentas (QUESADA et al., 2011) quanto por alimentos com tegumento rígido ou altamente 

energéticos e pouco úmidos (LASKA et al., 2003; ZUCARATTO et al., 2010). Laska et al. (2003) 

reforçam a hipótese de as pacas não possuírem tanta dependência por alimentos úmidos devido a 

possíveis adaptações sofridas pelo seu trato digestório, tais como absorções reduzida de 

nutrientes e aumentada de água, quando ocorre elevação na taxa de passagem de alimentos, e 

maior reabsorção de água no trato urinário. 

Quanto ao ganho médio de peso diário das crias, Rodriguez e Arroyo (2008) citam ganhos 

médios entre 32 e 38 g por dia dos 90 aos 210 dias de idade, reduzidos para 26 a 30g por dia nos 

30 dias seguintes, quando atingem cerca de 7,0 kg. Aparício et al. (2007) mencionam taxas de 

ganho de peso diário de cerca de 22 g/dia para crias entre três e seis meses de idade, atingindo em 

torno de 6,0 kg neste último período. Smythe e Brown de Guanti (1995) observaram diferenças 

de ganhos de peso diários entre animais pertencentes à primeira geração nascida em cativeiro (22 
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g/dia), crias que compuseram os primeiros grupos sociais (36 g/dia) e as que foram criadas em 

grupos consolidados, sendo que estas últimas obtiveram os maiores ganhos diários de peso (30 a 

50 g). Estes autores também fizeram a ressalva de que ganhos médios diários inferiores a 20 g 

podem indicar problemas de saúde no plantel de cria.  

Em geral, o peso corporal estabelecido para abate da paca varia entre 6,0 e 8,0 kg, 

normalmente obtido entre cinco e oito meses de idade. A carcaça de uma paca apresenta 

rendimento situado entre 70% e 81%, podendo ter diferenças entre os cortes das porções anterior 

(75,9%) e posterior (82,5%) (BARQUERO, 2002; BELAUNDE et al., 2009; FRÍAS, 2009; 

RENGIFO et al., 1996; SMYTHE, 1987). Quanto aos atributos sensoriais da carne de paca, 

Gomes et al. (2013) analisaram três cortes padronizados (paleta, carré e pernil), que apresentaram 

resultados similares para sabor e odor, sendo que a paleta apresentou cor vermelho/marrom mais 

escuro e aspecto um pouco menos apreciado que os demais cortes. Todos eles, segundo os 

autores, também mostraram textura macia e apreciada pelos degustadores, sendo similar à carne 

suína. Tais fatos possivelmente são explicados pelo armazenamento de energia na forma de 

gordura subcutânea, cuja composição pode influenciar no sabor da carne (APARÍCIO et al., 2007; 

GOMES et al., 2013; NOGUEIRA-FILHO; NOGUEIRA, 1999). 

Quanto aos parâmetros bromatológicos, Gálvez et al. (1999) mencionam que a carne da 

paca apresenta conteúdo proteico (84,6% de PB), na matéria seca, sendo superior ao das carnes 

de algumas espécies domésticas analisadas (carne bovina - 76,4% de PB; ovina – 75,2% de PB, e 

coelho – 79,6% de PB) e similar ao de espécies silvestres como o cateto (Pecari tajacu - 85,6%), 

o jabuti (Chelonoidis carbonaria – 84,4%) e o veado-mateiro (Mazama americana - 87,6%). 

Quanto ao teor de extrato etéreo em matéria seca, a carne de paca pode ser considerada magra 

(4,9 a 7,5% de EE), contendo cerca de metade a um terço do teor lipídico da carne suína (15,2% 

de EE) (QUESADA et al., 2011; RENGIFO et al., 1996). Barquero (2002), Poma (2012) e Rengi-

fo et al. (1996) comentam que a carne da paca, em estado fresco, possui nível proteico em torno 

de 19%, sendo similar ao do frango (19% a 20% de PB) e um pouco superior ao do suíno (14% 

PB), não havendo, segundo os autores, grandes diferenças entre as carnes de paca, bovina e suína 

quanto aos níveis de cinzas, cálcio e fósforo. Sobre o nível calórico, mensurado em Kcal/100g de 

carne fresca, Lozano et al. (2012) compararam os valores as carnes de paca (90,4 a 100,9), bovina 

(217,1), suína (271,1) e de frango (240,7). Apesar de a paca ter como característica a presença de 
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camada de gordura subcutânea, o menor valor calórico na carne de paca, em relação às demais, 

foi atribuída pelos autores aos menores níveis de gordura entremeada na mesma. 

 

 

2.2. Sistemas de produção 

 

 

Os sistemas de criação comercial de pacas mais comumente usados são os semi-confinado 

e intensivo. No primeiro, caracterizado por amplos recintos com baixa taxa de ocupação e 

ambientação próxima à encontrada em meio natural, observou-se comportamento agressivo dos 

animais e brigas entre casais por disputa de território, além de dificuldades na supervisão da 

saúde do plantel devido à forte manutenção dos hábitos noturnos (BARQUERO, 2002; 

BELAUNDE et al., 2009; QUESADA et al., 2011; SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995). No 

entanto, Rodrigues et al. (2008) relataram comportamento dócil em plantel de 12 pacas (parte 

delas recém-capturadas) monitoradas durante os oito primeiros meses de cativeiro e mantidas em 

criatório com área total construída de 100 m
2
. Tal fato, segundo os autores, atribuiu-se 

possivelmente à rusticidade do local de criação, ao layout do mesmo, onde houve eliminação de 

cantos vivos na sua estrutura, e à introdução de espécimes de faixas etárias distintas. 

O sistema intensivo costuma ser citado como aquele mais adequado para criação de pacas, 

sendo possível mantê-las a uma proporção de duas a cinco fêmeas para um macho. Estes grupos 

são formados a partir da agregação de filhotes com idades próximas e obtidos de pacas mantidas 

em casais (SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995). Com isso, é possível tanto reduzir os 

custos de manutenção da infraestrutura das instalações, pelo fato de poder diminuir a quantidade 

de recintos utilizados em até 80%, quando comparado ao início do manejo, como reduzir a 

quantidade de animais adultos para se produzir uma cria (de dois para 1,2 em média) e o custo 

total de produção por quilograma de peso corporal produzido em cerca de 65% (APARÍCIO et al., 

2007; BARQUERO, 2002; NOGUEIRA-FILHO; NOGUEIRA, 1999; RODRIGUEZ; ARROYO, 

2008; SMYTHE, 1987). 

Para a criação de pacas, recomenda-se que, nos recintos, haja disponibilidade de recursos 
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como tocas para abrigo dos animais, além de bebedouros e comedouros presentes em área coberta 

(BARRERA; GONZÁLEZ, 1999; BELAUNDE et al., 2009; QUESADA et al., 2011). Estes dois 

últimos, por sua vez, devem ser preferencialmente feitos com materiais inertes e de fácil 

higienização, com dimensões compatíveis ao tamanho do plantel (RODRIGUES et al., 2008). 

Aos comedouros, faz-se a ressalva de que devem ser estreitos, para evitar que as pacas pisem nos 

alimentos, com beiradas baixas (cerca de 20 cm de altura, para o conforto dos animais durante a 

alimentação) e impermeáveis para também comportar alimentos pastosos se necessário 

(APARÍCIO et al., 2007; FRÍAS, 2009; RODRIGUES et al., 2008).  

 

 

2.3. Anatomia e fisiologia digestiva das pacas 

 

 

Assim como nos demais mamíferos, o sistema digestório das pacas inicia-se na cavidade 

oral e termina no ânus. Ele conta também com a presença de estruturas e órgãos auxiliares para a 

digestão, como os dentes, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar 

(APARÍCIO et al., 2009; HARGADEN; SINGER, 2012).  

Na cavidade oral, há quatro pares de glândulas salivares (parótidas, submandibulares, 

sublinguais e molares), cujos ductos terminam próximos aos dentes molares. As pacas possuem 

regiões das bochechas contendo dobras bucais, que correspondem a bordas cutâneas dobradas 

internamente para a cavidade oral, formando uma barreira física entre os dentes incisivos e os 

molares, e áreas pilosas na sua face externa, que possuem formato circular e se situam no meio do 

diástema. A língua encontra-se cobrindo a maior parte da cavidade oral, consistindo-se em um 

órgão muscular dividido em vértice, corpo e raiz. Nela, observam-se também papilas mecânicas 

(filiformes e cônicas), cornificadas e gustativas (com formato foliar e circunvalado) (APARÍCIO 

et al., 2009; HARGADEN; SINGER, 2012). O palato mole se encontra próximo à raiz da língua, 

recobrindo a maior parte da face posterior da cavidade oral. Na porção mediana desta face, há 

uma pequena abertura denominada óstio intrafaringeal, que permite a passagem do alimento da 

cavidade oral à faringe e é observada em pacas, chinchilas (Chinchilla lanigera), capivaras e 
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outros roedores histricomorfos (HARGADEN; SINGER, 2012). 

A paca, assim como todos os demais roedores, possui uma mesma fórmula de dentição, 

com cada arcada dentária contendo dois dentes incisivos, dois pré-molares e seis molares, 

totalizando 20 dentes na cavidade oral (RENGIFO et al., 1996; RIGGS, 2009). Roedores 

frugívoros nascem com dentes pré-molares decíduos, posteriormente substituídos por aqueles 

permanentes quando os animais amadurecem, e molares braquiodontes (cessam o crescimento 

após a erupção da coroa dentária, permanecendo normalmente curtos), condição diferente 

daqueles da família Caviidae (ex.: porquinhos-da-índia (Cavia porcellus) e capivaras) e das 

chinchilas, cujos dentes são hipsodontes e possuem suas raízes abertas (SONE et al., 2005). Em 

condições normais, os dentes incisivos dos roedores em geral também crescem continuamente, 

sendo que aqueles localizados na maxila são muito menores do que os mandibulares, e ambos são 

bastante curvados e separados dos dentes pré-molares por um amplo diástema. Este espaço, por 

ser mais curto na mandíbula do que na maxila, confere aos roedores uma aparência normalmente 

braquignata (CROSSLEY, 2004; RIGGS, 2009).  

Com relação ao esôfago das pacas, este inicia-se dorsalmente à traqueia, passa pela região 

cervical e pela cavidade torácica, com o seu terço final, em seguida, fazendo contato com o cárdia 

do estômago em um ângulo oblíquo à curvatura menor do mesmo. Internamente, a mucosa do 

esôfago é recoberta por epitélio escamoso estratificado, que fica adjacente às musculaturas 

estriada, na região proximal, e lisa na região distal (APARÍCIO et al., 2009; O’MALLEY, 2005). 

O estômago das pacas apresenta-se com uma única cavidade, superfície interna lisa e 

dispondo de duas curvaturas (maior e menor). O órgão inicia-se no cárdia, localizado à esquerda 

da cavidade abdominal, e termina no piloro, composto por um canal de parede espessa com 

pregas longitudinais que se comunica com o duodeno, situado no lado direito. À esquerda e 

imediatamente caudal ao cárdia, localiza-se uma ampla região fúndica (APARÍCIO et al., 2009). 

Logo em seguida, a região do corpo do estômago se localiza à direita do fundo e conduz a digesta 

para o piloro. A túnica muscular do estômago, localizada abaixo da região da mucosa, possui o 

papel de distribuir, de maneira efetiva, a força contrátil dos movimentos peristálticos para 

deslocar a ingesta em direção ao duodeno (HARGADEN; SINGER, 2012; MORAES et al., 

2005). Em geral, o lúmen gástrico possui um pH em torno de 2,9, devido à secreção de ácido 

clorídrico, e o seu tempo de esvaziamento, para roedores em geral, normalmente dura cerca de 



19 

 

 

 

duas horas (HARGADEN; SINGER, 2012; STEVENS; HUME, 1995; MORAES et al., 2005). 

A seguir, a digesta passa pelo intestino delgado, que está situado entre o piloro e o orifício 

ileal, que faz contato com o ceco através da junção íleo-cecal. As suas alças se dispõem em um 

espaço na cavidade abdominal compreendido entre o fígado e o estômago (cranialmente) e o 

início da região pélvica (caudalmente). Para pacas e capivaras, verificou-se um comprimento 

total do intestino delgado quase 12 vezes o comprimento corpóreo do animal (APARÍCIO et al., 

2009; FREITAS et al., 2008).  

As três porções que constituem o intestino delgado correspondem ao duodeno (segmento 

mais proximal que se estende entre o piloro e a flexura duodeno-jejunal), jejuno (segmento de 

maior comprimento) e íleo (segmento curto cuja espessa camada muscular evita o refluxo da 

digesta vinda do cólon), sendo difícil distinguir o limite macroscópico destes dois últimos 

segmentos (APARÍCIO et al., 2009). Todos eles recebem ampla vascularização sanguínea 

linfática através do mesentério, que consiste em uma ampla prega peritoneal com pouco tecido 

adiposo responsável também pela sustentação das alças intestinais. Nódulos linfoides (placas de 

Peyer) se localizam na lâmina própria do intestino delgado e estão em maior quantidade na sua 

porção mais distal (FREITAS et al., 2008; O’MALLEY, 2005). 

O pH do lúmen do intestino delgado normalmente varia entre 6,4 e 7,4. Adjacente ao 

lúmen, a camada mucosa se constitui por abundantes microvilosidades que estão sobre um 

epitélio de revestimento colunar simples (REMESY; DEMIGNE, 1976). Estas vilosidades, por 

fazerem circunvoluções ao longo da mucosa, aumentam a área superficial da membrana dos 

enterócitos para digestão e absorção de nutrientes (HARGADEN; SINGER, 2012). As 

carboidrases, uma vez localizadas na superfície externa das células epiteliais, atuam sobre a 

sacarose, maltose, lactose e isomaltose e liberam, como produtos da sua atividade, os 

monossacarídeos correspondentes (glicose, frutose e galactose). Estes, por sua vez, são 

absorvidos pelos capilares do mesentério e levados ao fígado (CROSSLEY, 2004; FERREIRA, 

2000).  

A lâmina própria, situada logo abaixo da mucosa, também acomoda as glândulas de 

Brunner (responsáveis por produzir o suco duodenal) subjacentes e as glândulas de Lieberkuhn 

(produzem o suco intestinal), de natureza serosa (FREITAS et al., 2008). A própria presença de 

digesta no duodeno provoca estimulações mecânica e química que geram mecanismos de 
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resposta nervosos e hormonais. Neste caso, a mucosa duodenal libera o hormônio enteroquinina, 

que estimula a liberação do suco entérico, por sua vez constituído por dois tipos de secreções 

(FERREIRA, 2000; FREITAS et al., 2008). Dentre estes, o suco duodenal, que consiste em uma 

secreção alcalina (pH entre 8,2 e 8,9), é rico em mucina e α-amilase, que, por sua vez, atua sobre 

os α-polímeros dos monossacarídeos ainda não atacados pela amilase salivar. O outro tipo de 

secreção consiste no suco intestinal, que possui enzimas digestivas em pH próximo a sete, tais 

como oligoglucosidase, maltase, lactase, sacarase, lipase, aminopeptidases, dipeptidases, 

nucleotidases e outras em menor quantidade (fosfatases, colestinases e mucinases) (FERREIRA, 

2000). 

O intestino grosso é o próximo órgão por onde se passa a digesta, o qual se estende do 

orifício ileal até o ânus. O primeiro segmento corresponde ao ceco, que é bastante desenvolvido 

nas pacas e em outros grandes roedores, podendo conter cerca de 65% a 74% do conteúdo da 

digesta e corresponder a 15% do peso corpóreo, o que geralmente se relaciona com a proporção 

de celulose ingerida na dieta (HARGADEN; SINGER, 2012). O ceco se divide em três bandas, 

ou tênias, que formam quatro fileiras de saculações ou haustros revestidos com musculatura lisa. 

O segundo segmento corresponde ao cólon, também bastante desenvolvido nos grandes roedores. 

Ele se divide em cólon ascendente, que se inicia como uma ampola larga sem tênias nem haustros 

e depois se estreita, formando a seguir os cólons transverso e descendente que seguem até o início 

da cavidade pélvica e possuem diâmetros similares ao do jejuno. O reto, por sua vez, se situa na 

linha mediana da cavidade pélvica, terminando no ânus (APARÍCIO et al., 2009). 

As pacas costumam realizar o comportamento de cecotrofia (SABATINI; PARANHOS 

DA COSTA, 2001), cujo processo envolve a ingestão de um tipo peculiar de excremento 

produzido no ceco (cecotrofo), o qual é lambido pelo animal diretamente do ânus (MENDES et 

al., 2000). Os cecotrofos das pacas apresentam textura pastosa e coloração clara, sendo ingeridos 

por elas cerca de meia hora após a alimentação e durante o seu momento de descanso 

(BELAUNDE et al., 2009; POMA, 2012; SABATINI; PARANHOS DA COSTA, 2001). Este 

comportamento também ocorre em lagomorfos, como o coelho doméstico (Oryctolagus cuniculus) 

e as lebres (gênero Lepus spp.), e em alguns roedores, como as capivaras, as chinchilas, os 

porquinhos-da-índia, o ratão-do-banhado (Myocastor coypus), dentre outros (HIRAKAWA, 2001). 

É sabido que estes animais, uma vez privados da ingestão de cecotrofo, podem apresentar 
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digestão reduzida de fibras, aumento da excreção de minerais, hipovitaminoses e perda de peso 

(HARGADEN; SINGER, 2012). As pacas também podem realizar coprofagia (consumo de fezes), 

sendo que estas diferenciam-se do cecotrofo por serem arredondadas, duras e com coloração 

marrom escura; em vida livre, estes animais geralmente as eliminam na água, provavelmente para 

diminuir rastros e odores que possam atrair predadores (QUESADA et al., 2011; RENGIFO et al., 

1996).  

Em geral, os lagomorfos e roedores histricomorfos são dotados de microbiota que degrada 

fibras por meio de processos fermentativos no ceco e no cólon proximal, resultando na formação 

do cecotrofo (BROWN-UDDENBERG et al., 2004). Estes processos resultam na síntese de áci-

dos graxos de cadeia curta, que são posteriormente absorvidos na mucosa do ceco e do cólon 

(GARCÍA-AMADO et al., 2012; REMESY; DEMIGNE, 1976). Isto pode explicar a capacidade 

de as pacas digerirem material fibroso na avaliação feita por Monteiro (2013), na qual espécimes 

adultos apresentaram médias (±DP) de 59,3±22,8% para os coeficientes de digestibilidade verda-

deira da fibra em detergente ácido (FDA) e 63,8±21,4% para os coeficientes de digestibilidade 

verdadeira da fibra em detergente neutro (FDN) variando de 46 a 57 %. Estes níveis de digestibi-

lidade da fibra alimentar são superiores aos registrados para coelhos, que apresentam, em geral, 

coeficientes de digestibilidade de 23% para FDA e 35% para FDN (SANTOS et al., 2004).  

A microbiota cecal também pode usar o nitrogênio dos alimentos após os processos de hi-

drólise e deaminação dos aminoácidos da digesta, de modo a promover a síntese de proteína mi-

crobiana ou de aminoácidos de alto valor biológico, posteriormente aproveitados pelos roedores 

durante a cecotrofia (GARCÍA-AMADO et al., 2012; REMESY; DEMIGNE, 1976). Diante disto, 

este processo pode provavelmente explicar as baixas exigências proteicas para manutenção de 

pacas adultas (BASTOS, 2013). No ceco, também ocorre síntese de vitamina K e de vitaminas do 

complexo B pela sua microbiota, as quais também são aproveitadas após a ingestão do cecotrofo 

(BROWN-UDDENBERG et al., 2004; HIRAKAWA, 2001). 

O fígado consiste em um órgão anexo do trato digestório que se encontra protegido pelas 

costelas na porção cranial da cavidade abdominal, ao nível da linha mediana e à direita desta, 

mantendo contato cranialmente com o diafragma e caudalmente com o estômago. Em condições 

normais, ele apresenta uma superfície lisa e coloração vermelho-escuro. Os lobos hepáticos da 

paca apresentam um padrão similar aos do fígado de mamíferos carnívoros, estando separados 
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por incisões ou fissuras interlobulares (APARÍCIO et al., 2009; HARGADEN; SINGER, 2012). 

Em meio à importância que este órgão possui para diversos processos metabólicos de 

nutrientes e substâncias advindas do trato gastrintestinal, destaca-se a hipótese de que a paca, 

assim como a maioria dos primatas, algumas espécies de morcegos e os roedores caviídeos, é 

provavelmente incapaz de sintetizar ácido ascórbico (CUETO et al. 2000; LASKA et al., 2003). 

Por outro lado, há relatos demonstrando a realização da biossíntese desta substância no fígado de 

roedores da família Dasyproctidae, como as cutias (Dasyprocta agouti) e as cotiaras (Myoprocta 

acouchy) (YESS; HEGSTED, 1967).  

O ácido ascórbico, componente da vitamina C, desempenha um papel importante na 

biossíntese de carnitina e do colágeno (por meio da hidroxilação da lisina e da prolina, atuando 

como um cofator da enzima prolina-hidroxidase), além de estimular a atividade migratória e 

fagocítica dos macrófagos (CUETO et al., 2000; HARGADEN; SINGER, 2012). A síntese desta 

vitamina ocorre a partir do uso da D-glicose no fígado, com a participação da enzima hepática L-

gulonolactona oxidase, que catalisa a etapa terminal deste processo (MATEOS et al., 2010). 

Como as espécies de animais incapazes de produzir a enzima L-gulonolactona oxidase não 

conseguem obter ácido ascórbico endógeno, elas necessitam de fontes exógenas para suprir a sua 

demanda nutricional por vitamina C (HARGADEN; SINGER, 2012).  

Quadros decorrentes de hipovitaminose C são também conhecidos como escorbuto e 

normalmente se associam com déficit na síntese do colágeno, que leva a uma diminuição da 

integridade do tecido conectivo de diversas estruturas onde há constante renovação dessa proteína, 

como os ligamentos alveolares, as junções costocondrais, as articulações, os capilares sanguíneos 

e a pele (CUETO et al., 2000; RIGGS, 2009). Os sinais clínicos resultantes correspondem à 

claudicação, hemorragias, ulcerações cutâneas, quebra e perda de dentes, letargia, anorexia, 

unhas quebradiças, bruxismo e queda da resposta imunológica, tornando os animais mais 

suscetíveis a infecções. O tratamento recomendado inclui fluidoterapia, suporte nutricional, 

controle da dor e suplementação parenteral de vitamina C (RIGGS, 2009). Meyer (2012) e 

Mateos et al. (2010) mencionam dosagens diárias desta vitamina recomendadas tanto para 

quadros de deficiência quanto para manutenção de pequenos roedores e coelhos, respectivamente.  

Em suplementos ou rações comerciais fornecidas para pequenos roedores, o ácido ascór-

bico costuma se degradar muito rapidamente dependendo das condições de temperatura e umida-
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de na estocagem. As principais fontes naturais de vitamina C consistem nas frutas cítricas, nas 

hortaliças com folhas verde-escuras e nas forragens verdes tenras (CUETO et al., 2000; RIGGS, 

2009). Em muitas espécies animais, capazes ou não se sintetizar ácido ascórbico, foi atribuída à 

suplementação do mesmo a ocorrência de redução dos efeitos do estresse provocado por situa-

ções como calor, transporte, taxa de lotação elevada, produção intensiva, lactação, desmame e 

doenças em fase subclínica (MATEOS et al., 2010). 

A vesícula biliar da paca encontra-se em uma fissura entre o lobo quadrado e o lobo medi-

al direito, consistindo em um saco ovalado bem desenvolvido com parede fina (APARÍCIO et al., 

2009; HARGADEN; SINGER, 2012). Basicamente, ela possui a função de armazenar, concentrar 

e expelir a bile (BACILA, 2003), sendo drenada pelo ducto cístico que, ao se juntar com vários 

dutos hepáticos, formam o ducto biliar comum, responsável por drenar a bile para o duodeno. O 

fluxo da bile decorre inicialmente da contração da vesícula biliar, seguindo através do ducto císti-

co para uma ampola localizada na extremidade do ducto biliar comum. Esta ampola, por sua vez, 

realiza uma nova contração através de um esfíncter que desloca a bile ao duodeno e impede o seu 

refluxo ao ducto biliar (HARGADEN; SINGER, 2012).  

A bile consiste em um produto de secreção contínua do fígado (BACILA, 2003) e, nas pa-

cas, apresenta coloração esverdeada, possivelmente devido ao alto teor de biliverdina. A sua 

composição normalmente inclui sais e pigmentos biliares, mucina, ácidos graxos, colesterol, fos-

fatídeos, bicarbonato, macrominerais (exceto enxofre), ferro, cobre e zinco (BACILA, 2003). Em 

linhas gerais, a bile possui o papel de excretar vitaminas lipossolúveis e diversos compostos deri-

vados da metabolização hepática, além de auxiliar significativamente na digestão dos lipídios, 

através da sua emulsificação por meio dos sais biliares, facilitando a ação das lipases no lúmen 

intestinal (MATEOS et al., 2010). 

 

 

2.4. Nutrição e manejo alimentar de pacas em cativeiro 

 

 

A alimentação de um plantel de pacas em cativeiro pode se tornar o item mais oneroso 
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dentre os custos variáveis da atividade. O fato de consumirem principalmente frutos, que muitas 

vezes estão disponíveis sazonalmente, em vida livre é um dos fatores que desestimularia a criação 

desta espécie em cativeiro (EMMONS, 1987; SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995). Quando 

é seguido o padrão de consumo alimentar em vida livre, também se recomenda a inclusão de raí-

zes, tubérculos, caules, sementes e hortaliças, muitas vezes adquiridas em feiras (BARRERA E 

GONZÁLEZ, 1999; RIBEIRO, 2011; RODRIGUEZ; ARROYO, 2008). É possível, no entanto, 

reduzir a influência dos itens alimentares na composição dos custos variáveis em quase 20% com 

a inclusão de alimentos alternativos e oriundos do próprio criatório ou de áreas adjacentes 

(LOURENÇO et al., 2008; RIBEIRO, 2011). Também são mencionadas sobras de comida caseira 

para emprego em dietas (FRÍAS, 2009; RENGIFO et al., 1996). 

Em relação à rotina de alimentação, Smythe e Brown de Guanti (1995) recomendam a 

oferta de alimento no turno da manhã, enquanto Rodriguez e Arroyo (2008) sugerem ao começo 

da manhã e ao fim da tarde. Em ambos os trabalhos, menciona-se que como ocorre redução da 

atividade metabólica das pacas nas primeiras horas do dia, diminui-se o desgaste energético em 

favor do aproveitamento dos nutrientes, facilitando também o monitoramento do apetite e do 

estado de saúde dos animais. Já Belaunde et al. (2009) e Rodrigues et al. (2008) recomendam a 

oferta de alimento mais ao fim da tarde para o consumo ocorrer à noite, período em que as pacas 

normalmente encontram-se mais ativas. Sobre a quantidade diária de alimento, os espécimes 

juvenis costumam consumir menos de 0,5 kg de matéria natural, enquanto que os adultos 

consomem entre 0,5 e 1,0 kg, sendo normalmente, para ambos, pedaços de alimento com mais de 

1,0 cm de diâmetro (FRÍAS, 2009). A oferta frequente de galhos com casca contribui ajuda as 

pacas a desgastarem os seus dentes incisivos, prevenindo seu crescimento excessivo e 

consequente má oclusão dentária (BELAUNDE et al., 2009; QUESADA et al., 2011; SMYTHE, 

1991). 

As pacas costumam ter preferências alimentares bastante definidas, sendo que estudos 

comportamentais apontam uma possível importância dos sabores doces ou azedos para a seleção 

alimentar (BARRERA; GONZÁLEZ, 1999; SMYTHE, 1987). Laska et al. (2003) avaliaram 

níveis de preferência de pacas em cativeiro comparando o consumo de 12 itens alimentares, tendo 

sido manga e abacate apontados como os mais preferidos, bem como houve a associação de 

maior preferência destes roedores por carboidratos solúveis com a escolha de frutas doces, 
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ligeiramente amargas ou ácidas, dotadas de pericarpos macios. No caso dos frutos ácidos, tanto 

estes autores quanto Pérez (1992) mencionaram uma hipótese não confirmada de a sua escolha 

ocorrer devido à influência dos níveis de ácidos orgânicos, tais como o cítrico, o málico e o 

ascórbico, presentes nestes alimentos. No entanto, Poma (2012) observou preferência reduzida 

por laranja (Citrus aurantium), com tal fato sendo atribuído a esta ter sido ofertada com casca, 

elevando os seus teores de fibra quando comparada com raiz da mandioca (Manihot esculenta), 

banana (Musa paradisiaca) e milho (Zea mays) amarelo em grão.  

Em princípio, sabe-se que as dietas ofertadas em cativeiro devem incluir ingredientes que 

forneçam carboidratos, lipídios e proteínas, além da complementação com itens fibrosos 

conforme o estado fisiológico e a idade das pacas (GUZMÁN-AGUIRRE, 2008). Alimentos ricos 

em lipídios devem ser ofertados em níveis baixos para evitar acúmulos excessivos de tecido 

adiposo nos animais (SMYTHE, 1991). Todos estes devem receber suplementação vitamínica e 

mineral para obterem maiores taxas de crescimento e de rendimento de carcaça (RODRIGUEZ; 

ARROYO, 2008).  

O uso de concentrados torna-se essencial para muitos criatórios em épocas específicas do 

ano, dada a sazonalidade da produção de muitas frutas e sementes conforme a região. Podem ser 

usadas rações formuladas para coelhos, equinos e suínos para alimentação de pacas (BARRERA; 

GONZÁLEZ, 1999; QUESADA et al., 2011; SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995). No 

estudo de Belaunde et al. (2009), em que se forneceu aos animais uma mistura à base de farelo de 

soja, milho, sorgo e suplemento vitamínico, juntamente com uma variedade de frutas, hortaliças e 

tubérculos, as pacas, com sete meses de idade, atingiram peso corporal médio de 6,3 kg no abate 

e rendimento de carcaça de pouco mais de 80%.  

Foi verificado que pacas em fase de terminação, com peso entre 5,0 e 8,0 kg, apresentam 

exigência de 5,5% de proteína bruta (PB) na matéria seca considerando consumo irrestrito de 

dieta com 13 MJ/kg de energia digestível, o que corresponde a aproximadamente 40% da 

exigência proteica de coelhos em crescimento (BASTOS, 2013). Por outro lado, é recomendado 

que pacas em crescimento recebam dietas com níveis mais elevados de proteína para obtenção de 

maiores níveis de ganho de peso diário, com a inclusão de fontes proteicas de origem vegetal e/ou 

de rações comerciais (APARÍCIO et al., 2007; SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995) 
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Rodriguez e Arroyo (2008) constataram que pacas em fase de cria que, entre três e sete 

meses de idade, que receberam dieta contendo 12% de PB, composta de ração para coelhos, 

sementes de ingá, milho em grão, raiz de mandioca, banana, mamão, raiz de batata-doce, polpa 

de coco e frutos de pupunha, obtiveram ganhos médios de peso diário entre 32 e 38 gramas e 

média de peso final de 7,2 kg aos oito meses de idade, a qual, por sua vez, foi superior àquela de 

pacas que receberam dietas com 5,0% de PB (6,4 kg).  

Poma (2012), por sua vez, verificou maiores ganhos médios de peso diário em crias 

durante suas primeiras quatro semanas de vida, em comparação com pacas em fase de recria e 

com matrizes (30 a 60 g/dia, sete a 12 g/dia e 1,0 a 2,0 g/dia, respectivamente), sob alimentação à 

base de raiz de mandioca, banana, laranja e grãos de milho fornecidos em proporções similares. 

O autor também obteve índices de conversão alimentar calculando separadamente cada um dos 

alimentos supracitados; neste caso, pacas em fase de recria apresentaram valores no intervalo de 

0,52:1 a 1,94:1, inferiores àqueles das matrizes (de 1,49:1 a 5,11:1), sendo a raiz da mandioca o 

alimento que proporcionou os menores índices para ambos os grupos de animais. Durante o 

período de nascimento das crias, notou-se também redução do peso dos machos reprodutores, 

fato atribuído aos seus cuidados parentais com as crias e à preferência que eles cediam às fêmeas 

lactantes no momento da alimentação.  

Existem também restrições quanto à oferta de alguns alimentos. Há recomendações de 

não se fornecer grandes quantidades de folhas ou sementes de leucena (Leucaena leucocephala), 

por esta conter compostos cianogênicos e um alcaloide denominado mimosina, capazes de 

provocar intoxicações (SMYTHE; BROWN DE GUANTI, 1995). É indicada a oferta de raiz de 

mandioca e banana em quantidades moderadas, pois o excesso de ambos provoca sobrepeso e 

queda no desempenho reprodutivo, havendo também relatos de pacas cativas com preferência 

exclusiva por estes alimentos (BELAUNDE et al., 2009). Quantidades elevadas de alimentos 

cítricos, de banana madura, de rações comerciais ou alimentação exclusiva com frutas, por sua 

vez, podem ocasionar quadros de diarreia (APARÍCIO et al., 2007; QUESADA et al., 2011). 

Mesmo com os avanços acerca do manejo alimentar de pacas em cativeiro, ainda são pou-

cas as informações sobre sua capacidade em aproveitar alimentos volumosos ricos em fibra e de 

baixo valor comercial, passíveis de reduzir os custos da sua produção. Recentemente, Monteiro 

(2013), utilizando dietas compostas por ração de coelho, manga, banana e raiz de mandioca, de-
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terminou os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes e da energia em experimento com pacas 

criadas em cativeiro. A autora verificou que as pacas apresentaram coeficientes médios de diges-

tibilidade aparente da matéria seca (CDMS: 83,5 ± 10,5%), da matéria orgânica (CDMO: 84,8 ± 

9,5%) e da proteína bruta (CDPB: 71,5 ± 15,5%), assim como coeficientes de digestibilidade 

verdadeira da fibra em detergente neutro (CDFDN: 63,8 ± 21,4%) e da fibra em detergente ácido 

(CDFDA: 59,3 ± 22,8%) superiores aos de coelhos. Por outro lado, estes coeficientes foram simi-

lares, e até mesmo um pouco superiores, aos de capivaras e caititus (Pecari tajacu), espécies ca-

racterizadas pela elevada capacidade digestiva da fibra alimentar (SANTOS, 2002; NOGUEIRA-

FILHO, 2005; FERREIRA et al., 2012). Por este motivo, a autora sugeriu que seria possível a 

inclusão de coprodutos agrícolas de baixo custo, mas ricos em fibra alimentar, na formulação de 

dietas para pacas. Para isto, no entanto, é preciso determinar os coeficientes de digestibilidade 

dos nutrientes e da energia destes alimentos e avaliar os efeitos dos níveis de fibra alimentar so-

bre o aproveitamento destes alimentos, os quais são os objetivos propostos com o presente estudo. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 O protocolo deste experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), com número de protocolo 

CEUA/UESC 023/13, e foi executado em acordo com o guia NRC de uso e cuidados de animais 

de laboratório (NRC, 1996). 

 

  

3.1. Local do estudo e animais experimentais 

 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Nutrição de Animais Neotropicais (NeoNutLab) 

da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), localizada no município de Ilhéus, Bahia, 

Brasil. Foram usados cinco machos adultos da espécie paca (Cuniculus paca), com 17 meses de 

idade e peso corporal médio de 6,0 (±1,1 kg), sendo oriundos de um mesmo lote de criação de 

criadouro comercial localizado no município de Camaçari, Bahia, Brasil. 

Durante o experimento, os animais foram mantidos individualmente em gaiolas de 

metabolismo com dimensões de 151 cm X 80 cm X 85 cm. Estas, por sua vez, localizavam-se em 

um galpão com área total de 22,2 m
2
 inteiramente coberto com telha de amianto, cercado com 

tela metálica e dotado de piso de concreto e aberturas laterais para ventilação. Cada gaiola estava 

suspensa em relação ao solo e confeccionada com tela de arame galvanizado sustentada por 

grades metálicas. Elas também possuíam portas metálicas com abertura do tipo “guilhotina” e 

piso vazado de madeira, de modo a permitir o escoamento de fezes e urina para uma tela 

composta por malha de nylon de um milímetro de abertura, localizada sob esse piso a fim de reter 

as fezes. A urina, por sua vez, era conduzida até um recipiente com capacidade de dois litros por 

meio de uma calha de alumínio. Dentro de cada gaiola, foram colocados um comedouro de 

concreto revestido em alumínio (17,5 cm X 17,5 cm X 6,5 cm) e um bebedouro de alumínio (14,5 

cm X 12 cm X 8 cm) preso à grade da gaiola. 
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Como forma de fornecer maior conforto aos animais durante o experimento, no interior de 

cada gaiola, havia uma toca de madeira com dimensões de 70cm X 30cm X 30cm e aberturas nas 

suas extremidades, cobertas cada uma com uma tira de borracha flexível de cor preta, e com 

fundo vazado para permitir a passagem de fezes e urina. Inserimos tal recurso uma vez que estes 

animais, tanto em vida livre quanto em cativeiro, permanecem normalmente dentro de tocas ou 

abrigos durante o período diurno (SABATINI; PARANHOS DA COSTA, 2006).  

 

 

3.2. Procedimentos 

 

 

Antes do início do experimento, os animais foram vermifugados com Febendazole 

(Panacur® - Intervet/Schering-Plough Animal Health, 20 mg/kg – NESS, 2004), sendo o 

vermífugo misturado a um pedaço de banana. 

O experimento foi constituído por seis fases distintas, cada uma com duração de 15 dias, 

sendo os primeiros dez para adaptação dos animais a cada nova dieta, seguidos por cinco dias de 

coleta de fezes e urina. As dietas experimentais foram distribuídas às pacas em um delineamento 

de quadrado latino incompleto 5X6, no qual cada espécime recebeu todas as dietas em momentos 

distintos. Cada uma das seis dietas foi composta por ração comercial, formulada para equinos em 

manutenção (dieta basal, consistindo em pellets de 0,5 cm de diâmetro), acompanhada por um 

dos seguintes alimentos alternativos: batata-doce (Ipomoea batatas), resíduo de polpa de manga 

(Mangifera indica), composto por casca e caroço inteiro do fruto, e feno de rama de mandioca 

(Manihot esculenta).  

Todos estes alimentos foram obtidos de agroindústria de polpa de fruta e pequenos sítios 

localizados no município de Ilhéus. A batata-doce e o resíduo de polpa de manga foram 

conservados no interior de um freezer a -20 ºC, enquanto que o feno da rama de mandioca foi 

mantido em bombonas plásticas com tampa contendo trava metálica, mantidas em ambiente 

coberto, seco e sombreado. Cada um dos alimentos foi fornecido em duas fases experimentais, 

sob diferentes proporções em matéria seca, bem como teve analisada a sua composição 

bromatológica (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Proporções (em % da matéria seca) dos ingredientes usados nas dietas experimentais (D1 a D6) 

e composição proximal de cada alimento usado nas dietas - % da matéria seca (%MS), % da matéria 

orgânica (%MO), % da matéria mineral (%MM), % da proteína bruta (%PB), % da fibra em detergente 

neutro (%FDN), % da fibra em detergente ácido (%FDA) e milijoule por quilograma de energia bruta (EB 

(MJ/kg)) fornecidas para as pacas (N = 5). 

 

Ingredientes  

Dieta 

1 

(D1) 

Dieta 

2 

(D2) 

Dieta 

3 

(D3)  

Dieta 

4 

(D4) 

Dieta  

5   

(D5) 

Dieta 

6   

(D6)  

Ração*  60% 80% 60% 80% 60% 80% 

Batata doce  40% 20%     

Feno de rama de mandioca    40% 20%   

Resíduo de polpa de manga      40% 20% 

        

Composição proximal** Ração Batata doce 
Feno de rama 

de mandioca 

Res. polpa 

manga 

%MS 89,4 
24,2 (D1)      

27,9 (D2) 

73,9 (D3)     

74,9 (D4) 

29,8 (D5)          

28,0 (D6) 

%MM 16,5 
6,6 (D1)          

5,6 (D2) 

14,5 (D3)     

14,4 (D4) 

4,3 (D5)              

3,8 (D6) 

%MO 83,5 
93,4 (D1)      

94,4 (D2) 

85,5 (D3)     

85,6 (D4) 

95,7 (D5)          

96,2 (D6) 

%PB 14,5 
4,3 (D1)          

4,5 (D2) 

21,9 (D3)     

21,5 (D4) 

4,8 (D5)              

3,9 (D6) 

%FDN 27,0 22,1 64,6 
43,1 (D5)          

33,7 (D6) 

%FDA 8,0 
2,2 (D1)          

1,4 (D2) 

37,7 (D3)     

32,8 (D4) 

27,0 (D5)          

23,1 (D6) 

EB (MJ/kg) 16,1 
15,9 (D1)      

15,0 (D2) 

19,1 (D3)     

19,0 (D4) 

17,0 (D5)          

15,4 (D6) 

* Ração comercial para equinos - composição: milho integral moído, farelo de algaroba, farelo de algodão, farelo 

de soja, farelo de trigo, feno de alfafa moído, fosfato bicálcico, calcário, casca de arroz, óleo de soja degomado, 

cloreto de sódio, sulfato de manganês, óxido de magnésio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, sulfato de ferro, 

sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de zinco, hidroxitolueno butilado, caulim, premix mineral vitamínico 

(ácido fólico(min) 2mg; Ca (mín.) 12g; Ca (máx.) 18g; P (mín.) 5g, Cobalto (mín) 0,11mg; Cobre (mín.) 20mg; 

Ferro (mín.) 10mg; Iodo (mín.) 0,15mg; Manganês (mín.) 38mg; Selênio (mín.) 0,15; Zinco (mín.) 55mg; Lisina 

(mín.) 2.000mg; Metionina (mín.) 800mg; Ácido pantotênico 5mg; Niacina 20 mg; Colina 100mg; Biotina (min.) 

0,5 mg; Vit. A (mín.) 6.000UI; Vit. B1 (mín.) 4 mg; Vit. B2 (mín.) 6 mg; Vit. B6 (mín.) 2mg; Vit. B12 20mg ; Vit. 

D-3 (min.) 600UI; Vit. E (min.) 20UI).  

**Dados obtidos após análise bromatológicas realizada no Laboratório de Nutrição Animal da UESC. 
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Antes do fornecimento aos animais, amostras dos componentes das dietas experimentais 

foram homogeneizadas, acondicionadas em sacos plásticos identificados e armazenadas em 

temperatura de -20 ºC, para análises posteriores.   

Houve a pesagem individual dos animais antes do início de cada fase experimental, de 

modo que a captura das pacas era feita pela manhã substituindo as tocas por uma caixa de 

transporte, tarefa que era facilitada pelo comportamento dos animais de permanecerem em tocas 

durante o período diurno. Tanto na fase de adaptação às dietas experimentais (dez dias) quanto na 

fase de coleta (cinco dias), as dietas foram fornecidas ad libitum uma vez ao dia por volta das oito 

horas da manhã. Em todas as fases, a água foi fornecida ad libitum. Eventuais sobras foram 

recolhidas e, depois de pesadas, foram armazenadas a -20 ºC para análises posteriores. 

Durante os períodos de coleta, no momento da oferta das dietas, as fezes foram retiradas, 

acondicionadas em sacos plásticos previamente identificados, pesadas e armazenadas em 

congelador a -20 ºC. Uma vez terminado o período de coleta de uma fase experimental, os 

animais eram novamente pesados e, sem jejum prévio, dava-se novo ciclo de adaptação à dieta 

seguinte, também acompanhado de coleta de fezes e sobras de alimentos, até que todos os 

indivíduos passassem por todas as dietas experimentais. 

 

 

3.3. Análises químicas e determinações dos coeficientes de digestibilidade dos 

nutrientes e da energia das dietas e dos alimentos 

 

 

Ao término dos períodos de coleta, tanto as amostras das dietas quanto as fezes e sobras 

deixadas por cada animal foram descongeladas, misturadas e homogeneizadas. Elas foram 

colocadas em estufa de ventilação forçada, em temperatura de 65°C por 72 horas consecutivas. 

Após este período, elas foram deixadas expostas ao ar para ocorrer o equilíbrio com a 

temperatura do ambiente, sendo novamente pesadas a seguir. Posteriormente, realizou-se a 

trituração das referidas amostras em moinho tipo Willey, com peneira de um milímetro de 

diâmetro. Em seguida, elas foram acondicionadas em sacos plásticos identificados e 

encaminhadas para análises químicas posteriores.  
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Para determinação da matéria seca (MS), as amostras foram pesadas e mantidas em estufa 

sem circulação forçada de ar, a 105ºC. Em seguida, foram determinados os teores de matéria 

orgânica (MO), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), 

fibra em detergente ácido (FDA) e energia bruta (EB) no Laboratório de Nutrição Animal da 

UESC, seguindo os procedimentos descritos por Detmann et al. (2012). A MO e a MM foram 

analisadas com base na obtenção de resíduo inorgânico obtido após queima da matéria seca a 

600ºC em mufla. Para a PB, foi utilizado o método de Kjeldahl, com a determinação dos teores 

de nitrogênio e o uso do fator de conversão 6,25. Quanto à análise de FDN, houve processo de 

extração com uso de enzima alfa amilase e solução de detergente neutro nas amostras 

acondicionadas em saquinhos feitos de tecido-não-tecido (TNT), composto de polipropileno. Para 

a análise de FDA, os saquinhos, após passarem pela análise de FDN, receberam solução em 

detergente ácido para quantificação de resíduo insolúvel constituído quase totalmente de celulose 

e lignina. Por fim, a EB foi determinada com o uso de calorímetro semiautomático C-200 (Ika®). 

Para determinação dos coeficientes de digestibilidade aparente da MS, da MM, da PB, do 

FDN e de energia digestível (ED), foram utilizadas as equações (1) e (2) abaixo, propostas por 

Pond et al. (2004): 

 

Coeficiente de Digestibilidade Aparente da MS: 
 

Equação 1: a – f / a                                                                  
 

Coeficiente de Digestibilidade Aparente dos Nutrientes e ED: 

 

Equação 2: a – (f * fn) / (a * an) 

 

onde:  

f = conteúdo de MS nas fezes;  

a = conteúdo de MS na dieta consumida;  

fn = proporção do nutriente no conteúdo de MS nas fezes;  

an = proporção do nutriente no conteúdo de MS da dieta. 

 

Para os cálculos da digestibilidade dos nutrientes e da energia bruta presentes nos 

alimentos teste (batata-doce, feno de rama de mandioca e resíduo de polpa de manga), adotou-se 
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a fórmula (3), que utiliza duas equações e se baseia no método da diferença, em que se ofertou 

cada alimento teste em duas proporções distintas junto com a dieta basal, dada a impossibilidade 

de seu fornecimento de forma isolada, já que isto poderia provocar deficiências nutricionais aos 

animais. Tal método objetivou amenizar possíveis erros nos cálculos de digestibilidade 

decorrentes do efeito associativo ocasionado entre os alimentos presentes na dieta experimental 

(CANESIN et al., 2012; COELHO DA SILVA; LEÃO, 1979). 

 

Coeficiente de Digestibilidade Aparente dos Nutrientes e ED: 

Equação 3: a1x + b1y = c1 

                   a2x + b2y = c2 

onde:  

a1 = quantidade de nutriente (em g) na dieta basal durante a 1ª oferta do alimento teste;  

b1 = quantidade de nutriente (em g) no alimento teste durante sua 1ª oferta;  

c1 = quantidade de nutriente (em g) digerido da dieta com 1ª oferta do alimento teste; 

a2 = quantidade de nutriente (em g) na dieta basal durante a 2ª oferta do alimento teste;  

b2 = quantidade de nutriente (em g) no alimento teste durante sua 2ª oferta;  

c2 = quantidade de nutriente (em g) digerido da dieta com 2ª oferta do alimento teste; 

x = coeficiente de digestibilidade do nutriente da dieta basal; 

y = coeficiente de digestibilidade do nutriente do alimento teste. 

 

Desta forma, têm-se duas equações com duas incógnitas (x e y) cujos valores são 

determinados por meio de cálculo algébrico.    

 

 

3.4. Análise dos dados 

 

 

Inicialmente, os dados de mudança na massa corporal, coeficientes de digestibilidade e de 

consumo determinados foram submetidos ao teste de Lilliefors para verificar a existência de 

distribuição normal dos mesmos. Em razão do NeoNutLab dispor de apenas cinco gaiolas de 
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metabolismo, o delineamento empregado foi o Quadrado Latino incompleto 5X6. As médias dos 

coeficientes de digestibilidade da MS, MO, PB, FDN, FDA e EB foram comparadas por meio de 

análises de variância (ANOVA) de medidas repetidas. Este método foi usado em razão da perda 

de independência entre as repetições devido ao delineamento empregado, no qual o mesmo 

animal recebeu todas as dietas experimentais em diferentes fases. Pelo mesmo motivo, a ANOVA 

de medidas repetidas também foi usada para comparar as médias na variação de massa corporal 

(em g/dia) de acordo com as dietas fornecidas. Após a obtenção destes dados, seguiu-se a 

realização do teste Tukey, quando apropriado. Com os dados das pesagens ao início e fim de cada 

fase experimental, foi calculado o peso metabólico (kg PC
0,75

) médio dos animais durante os 

períodos de coleta.  

Em seguida, os coeficientes de digestibilidade (CD) da MS, MO, PB, FDN, FDA e EB 

obtidos neste estudo foram correlacionados com os níveis de FDN e FDA das dietas, por meio de 

uma matriz de correlação. Nos casos em que se notou o efeito dos níveis médios de FDN das 

dietas (D1: 23,0%; D2: 23,5%; D3: 36,2%; D4: 31,6%; D5: 34,8%; D6: 28,6%) e de FDA (D1: 

6,4%; D2: 6,8%; D3: 18,6%; D4: 12,4%; D5: 17,2%; D6: 11,8%) sobre os coeficientes de 

digestibilidade dos nutrientes e a energia digestível, os respectivos dados foram analisados por 

meio de análises de regressão. A partir da determinação da ED e do CDPB, foram obtidos os 

dados de consumo de energia digestível e de nitrogênio digestível por kg PC
0,75 

de cada indivíduo 

ao ingerir cada uma das seis dietas experimentais. Estes dados, juntamente com os níveis de FDN 

e FDA das dietas, foram correlacionados com os de variação na massa corporal por meio de uma 

nova matriz de correlação. Para realização de todas as análises estatísticas, foi usado o programa 

Statistica
©

 (versão 7.0), aplicando nível de significância de 0,05. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

No presente estudo, foram verificadas diferenças entre as médias dos coeficientes de 

digestibilidade aparente da matéria seca das dietas testadas (CDMS: F=6,16, P<0,05). O teste 

Tukey post hoc mostrou menores médias de CDMS para o feno de rama de mandioca (Tabela 3), 

sendo a média geral encontrada de 79,7±10,6%. Já Monteiro (2013) observou média de 71,7 ± 

10,9% para o CDMS de pacas consumindo ração de coelho, banana, manga e raiz de mandioca, 

enquanto que Montes Pérez (2001) obteve CDMS de 91,4%, 86,6%, 97,5% e 78,3% para pacas 

que consumiram laranja mandioca, mamão e lima-espanhola. Comparando estes dados com os 

obtidos em outras espécies silvestres, observou-se que as pacas também apresentaram CDMS 

similares aos determinados em capivaras (FERREIRA et al., 2012) e caititus (Pecari tajacu) 

(SANTOS, 2002; NOGUEIRA-FILHO, 2005). Os valores obtidos no presente estudo também 

são similares aos CDMS determinados para coelhos domésticos (ARRUDA et. al.; 2002; DE 

BLAS et al., 1999; SANTOS et al., 2004).  

Os níveis de ED, mensurados em quilocaloria por kg de peso metabólico (kcal/kgPC
0,75

), 

apresentaram média de 3245,4±2061,9 e também diferiram de acordo com a dieta consumida 

(F=1,54, P>0,05). Em relação aos alimentos testados, as menores médias foram registradas para 

os níveis de ED do feno de rama de mandioca (Tabela 3), o que também foi verificado para os 

coeficientes de digestibilidade aparente da matéria orgânica (CDMO: F=21,12, P<0,05) e da 

proteína bruta (CDPB: F=2,65, P<0,05) (Tabela 3). A menor capacidade da digestão da matéria 

seca, matéria orgânica e energia presentes no feno de rama de mandioca pode ser atribuída às 

características da parede celular deste alimento, cujos níveis de lignina podem variar entre 8,6 e 

18,0% em relação à MS (MELO, 2011; SILVA JÚNIOR et al., 2013), diferentes dos teores 

presentes na batata doce (0,7% - DOMÍNGUEZ, 1992) e no resíduo de manga (10,9% - 

CLEMENTINO, 2008). No caso do último coproduto citado, é possível que os níveis dos seus 

componentes fibrosos variem conforme as proporções de caroço e casca componentes do resíduo, 

visto que o presente estudo mostrou diferenças nos percentuais de FDN e FDA da casca (Dieta 5: 

22,6% FDN e 15,5% FDA; Dieta 6: 19,1% FDN e 14,2% FDA) e no caroço da manga (Dieta 5: 

63,4% FDN e 42,1% FDA; Dieta 6: 38,9% FDN e 27,2% FDA) utilizados. Níveis de lignina não 
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superiores a 4%, como os mencionados por Arruda et al. (2002) para coelhos em crescimento, 

podem promover melhor qualidade da fibra dietética e propiciar maiores quantidades de 

nutrientes digeridos e absorvidos, resultando também em melhores níveis de ED nas dietas 

(CONDÉ et al., 2014).  

Por outro lado, os coeficientes da digestibilidade aparente da proteína bruta (CDPB) 

apresentaram média de 64,6 ± 8,8% e também diferiram de acordo com a dieta consumida 

(F=2,65, P>0,05). Entre as dietas, numericamente as maiores médias de CDPB foram registradas 

quando as pacas consumiram a Dieta 4 (D4: 80% ração e 20% feno rama de mandioca), mas esta 

mostrou-se estatisticamente similar a todas as demais dietas, exceto a Dieta 1 (D1: 60% ração e 

40% batata doce), que apresentou as menores médias (Tabela 3). Os teores de PB do feno de 

rama de mandioca presente nas Dietas 3 (21,9%) e 4 (21,5%) e os CDPB das mesmas (D3: 

70,2±4,0%, e D4: 75,0±6,8%) indicam a possibilidade do uso deste alimento teste como fonte 

proteica para as pacas. Também no presente estudo, os CDMO e CDPB do feno da rama de 

mandioca (47,5±13,4% e 58,5±26,9%, respectivamente) foram superiores aos registrados para 

coelhos por Scapinello et al. (1999), que, quando alimentados com feno de rama de mandioca, 

apresentaram CDMO e CDPB de 41,9% e 43,7%, respectivamente.  

Esta maior capacidade de aproveitamento dos nutrientes e da energia pelas pacas, em 

relação aos coelhos, corrobora os resultados de Monteiro (2013), uma vez que estes últimos 

possuem capacidade de digestão da parede celular dos alimentos reconhecidamente inferior à de 

outros herbívoros com fermentação pós-gástrica, como o equino; com isso, os teores de fibra 

recomendados nas dietas para coelhos devem estar entre 13 e 18% (CONDÉ et al., 2014; 

FERREIRA, 2000). Estas limitações são atribuídas a fatores como velocidade do trânsito do 

alimento, mecanismos que impedem a entrada de partículas fibrosas maiores ao ceco e 

quantidades restritas de nutrientes ricos em energia oriundos da digesta que são disponíveis à 

microbiota cecal (FERREIRA, 2000). No caso da paca, como esta é uma espécie ainda em 

processo de domesticação, espécimes criados em cativeiro possivelmente possuem características 

da sua fisiologia digestiva similares àqueles de vida livre, que são adaptados a variações sazonais 

de oferta e qualidade dos alimentos disponíveis em meio natural (DUBOST; HENRY, 2006), o 

que possibilitaria maior capacidade de aproveitamento de alimentos fibrosos.  

Capivaras, por sua vez, foram mais eficientes ao aproveitar nutrientes do feno da rama de 
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mandioca no estudo de Ferreira et al. (2012), com CDMO de 82,0±29,0% e CDPB de 

84,0±14,0%, portanto superiores aos da paca provavelmente devido a sua maior câmara 

fermentativa (ceco) e/ou maior tempo de retenção da digesta, podendo favorecer a digestão, 

embora este fato, segundo os autores, precise ser verificado. No presente estudo, os resultados 

obtidos indicam que é possível usar o feno de rama de mandioca para alimentação de pacas, mas 

em níveis inferiores aos empregados, sendo necessária a realização de estudos específicos para 

determinar a melhor proporção do seu uso em dietas para esta espécie.    

Também foram verificadas diferenças nas médias dos coeficientes de digestibilidade 

verdadeira da fibra em detergente neutro (CDFDN: F=14,70, P<0,05) e da fibra em detergente 

ácido (CDFDA, F=11,35, P<0,05). Os valores médios dos CDFDN neste estudo foram similares 

aos encontrados anteriormente para pacas (CDFDN: 63,8±21,4%) por Monteiro (2013), 

corroborando a afirmação desta autora sobre a capacidade que esta espécie possui de digerir fibra 

alimentar. Entre os ingredientes das dietas, as menores médias dos CDFDN foram determinadas 

para o feno de rama de mandioca (48,3±31,1) e a ração de equino (23,2±7,9), enquanto que as 

maiores médias deste coeficiente foram as da batata doce (90,4±16,1) e do resíduo de polpa de 

manga (94,3±8,5).  

As pacas apresentaram CDFDN e CDFDA superiores aos determinados em coelhos 

domésticos (CDFDN 35,0 a 47,0% e CDFDA 23,0 a 38,4%, ARRUDA et al. 2002; SANTOS et 

al. 2004). Em relação às capivaras, que apresentaram CDFDN 75,4 ± 20,2% (FERREIRA et al., 

2012), as pacas têm menor capacidade de digerir a fibra alimentar, provavelmente, como 

comentado antes, devido a diferenças no volume da câmara fermentativa (ceco) e/ou maior tempo 

de retenção da digesta nas capivaras. 

Entre os ingredientes, as menores médias numéricas para CDFDA foram as da ração 

comercial para equinos e do feno de rama de mandioca, sendo esta última estatisticamente similar 

as médias de CDFDA da batata doce. Quanto às dietas, as médias dos CDFDA das Dietas 1, 2 e 4 

se mostraram estatisticamente semelhantes entre si e numericamente inferiores às médias das 

Dietas 3, 5 e 6 (Tabela 3). A média geral do CDFDA do presente estudo se mostrou inferior aos 

determinados para pacas no estudo de Monteiro (2013) (CDFDA: 59,3 ± 22,8%). Tal fato pode se 

atribuir aos teores de FDA de alguns dos alimentos testes do presente estudo (feno de rama de 

mandioca: 37,7% (D3) e 32,8% (D4) e resíduo de polpa de manga: 27,0% (D5) e 23,1% (D6) – 
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Tabela 1) serem superiores aos dos alimentos testados no estudo da autora (manga: 9,2%, banana: 

14,3% e raiz de mandioca: 4,8%), possivelmente contribuindo para maiores teores de lignina dos 

alimentos do primeiro estudo citado, levando à queda nas suas médias de CDFDA.  

Como os consumos médios de FDN e FDA mostraram-se numericamente superiores tanto 

do resíduo de manga em relação ao feno de rama de mandioca, bem como das Dietas 5 e 6 (com 

resíduo de manga) em relação às Dietas 3 e 4 (com feno de rama de mandioca), exceto no 

consumo de FDN da Dieta 6 (Tabela 2), pressupõe-se que a qualidade da fibra presente nestes 

alimentos teste possa ter contribuído para as diferenças numéricas de CDFDN e CDFDA 

supracitadas para estes alimentos e dietas. Devido a isto, sugere-se a mensuração dos níveis de 

hemicelulose, celulose e lignina destes coprodutos para futuros ensaios de digestibilidade com 

pacas. De fato, a maior parte da composição fibrosa do feno da rama de mandioca deve ter sido 

oriunda das suas hastes e pecíolos, pois ambos, juntos, podem compor quase 65% da parte aérea 

da mandioca (que inclui também as folhas) e possuir níveis de FDN de 63% e 50% em matéria 

natural, respectivamente (MAZZUCO; BERTOL, 2000), embora, no presente estudo, não tenha 

sido mensurada a proporção de cada componente da rama da mandioca.  

Em relação à batata doce, uma possível explicação para as menores médias de CDFDA 

nas Dietas 1 e 2 (Tabela 3) seria a atuação dos teores de amido deste ingrediente (média em torno 

de 52,0%, segundo Viana (2009)) sobre a fermentação da FDA. Como parte do amido pode não 

ter sido digerido e absorvido anteriormente e ter chegado ao intestino grosso, local da 

fermentação microbiana da fibra alimentar (FERREIRA, 2000), possivelmente houve aumento na 

proporção de microrganismos amilolíticos em detrimento dos celulolíticos, gerando redução nos 

CDFDA quando este ingrediente foi fornecido às pacas. 

Também foram percebidos, no presente estudo, valores elevados para os desvios-padrões 

dos CDFDN e CDFDA (Tabela 3), fato também observado no estudo de Monteiro (2013). Tal 

fato pode se atribuir à variabilidade de cada espécime no aproveitamento de alimentos fibrosos, 

uma vez que a paca ainda não foi uma espécie submetida a processos de seleção e melhoramento 

genético e ainda se encontrar em processo inicial de domesticação, o que deve ser levado em 

conta na formulação de dietas para estes animais em cativeiro, a fim de se evitar deficiências 

nutricionais.  
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Tabela 2 – Médias e desvios-padrão (±DP) dos níveis de consumo de matéria seca (MS), de 

matéria orgânica (MO), de proteína bruta (PB), de fibra em detergente neutro (FDN), de fibra em 

detergente ácido (FDA) e de energia bruta (EB), em g / kcal por kg de peso metabólico (kgPC
0,75

), 

em relação às dietas experimentais (D1 a D6) e aos alimentos fornecidos às pacas (N = 5). 

 

 

Dietas 

/Ingredientes 
MS (g) MO (g) PB (g) FDN (g)   FDA (g) EB (kcal) 

D1 (60% ração 

40% batata doce) 
119,4±18,3 330,8±46,3 21,9±3,2 87,1±10,3 11,7±1,8 1379,3±182,9 

D2 (80% ração 

20%  batata doce ) 
145,0±42,4 273,3±75,4 23,5±6,9 71,4±19,9 10,8±3,3 1104,3±306,2 

D3 (60% ração 

40%  feno rama de 

mandioca ) 

177,9±71,9 176,0±73,2 42,7±16,9 94,3±43,2 41,4±23,0 914,0±382,4 

D4 (80% ração 

20%  feno rama de 

mandioca ) 

216,0±76,1 209,2±74,0 43,2±14,9 92,3±30,9 32,7±10,8 1029,8±361,1 

D5 (60% ração 

40%  resíduo de 

polpa de manga ) 

217,2±89,9 575,4±215,2 40,3±16,0 214,4±85,6 123,4±51,7 2410,8±910,2 

D6 (80% ração 

20%  resíduo de 

polpa de manga ) 

162,1±71,4 343,0±128,2 27,8±12,2 80,6±29,5 43,7±15,4 1374,0±522,3 

Batata doce 65,4±17,7 238,8±74,2 11,1±3,3 56,3±17,7 4,8±2,4 945,7±317,0 

Feno de rama de 

mandioca 
59,9±30,0 64,6±33,7 20,7±10,0 52,0±27,1 24,7±16,2 383,3±195,3 

Resíduo de polpa 

de manga 
90,0±45,4 366,1±178,5 17,9±9,4 117,4±86,6 74,6±53,4 1464,3±762,6 

Ração comercial de 

equinos 
101,8±55,9 95,4±52,0 16,8±8,9 31,7±16,2 9,3±4,9 440,7±237,6 

 

Médias gerais  

 

135,5±57,6 267,3±148,2
 
 26,6±11,6 89,8±50,2 37,7±36,9 

 

1144,6±576,9 
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Tabela 3 – Médias e desvios-padrão dos coeficientes de digestibilidade da matéria seca 

(CDMS%), da matéria orgânica (CDMO%), da proteína bruta (CDPB%), da fibra em detergente 

neutro (CDFDN%), da fibra em detergente ácido (CDFDA%) e dos níveis de energia digestível 

por kg de peso metabólico (kcal/kgPC
0,75

) presentes nas dietas experimentais (D1 a D6) e nos 

alimentos fornecidos às pacas (N = 5).  

 

  
a, b, c

 Médias na mesma coluna, seguidas de letras diferentes, são significativamente diferentes. (P<0,05) pelo Teste de 

Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

Dietas /Ingredientes CDMS% CDMO% CDPB% CDFDN% CDFDA% 
ED        

(kcal/kgPC
0,75

) 

D1 (60% ração 40% 

batata doce) 
84,6±2,8

a
 86,3±1,7

ab
 49,0±12,0

 b
 71,4±6,0 

abc
 33,3±10,8

 c
 1898,7±52,8

 bc
 

D2 (80% ração 20% 

batata doce) 
81,4±6,0

 a
 83,0±5,6

 ab
 60,7±10,7

 ab
 62,8±3,6

 bc
 16,9±4,1 

c
 2028,1±174,6

 bc
 

D3 (60% ração 40% 

feno rama de 

mandioca) 

72,9±4,7
 ab

 73,5±5,7
 b
 70,2±4,0

 ab
 49,1±6,7

 cd
 42,1±8,4

 bc
 2513,8±184,7

 bc
 

D4 (80% ração 20% 

feno rama de 

mandioca) 

78,4±4,8
 a
 79,0±3,7

 ab
 75,0±6,8

 a
 55,8±9,2

 c
 34,4±12,8 

c
 3153,9±207,7

 bc
 

D5 (60% ração 40% 

resíduo de polpa de 

manga) 

86,8±1,8
 a
 88,0±1,5

 a
 67,8±5,3

 ab
 76,9±3,9

 ab
 74,3±4,6

 bc
 4163,2±93,2

 b
 

D6 (80% ração 20% 

resíduo de polpa de 

manga) 

82,7±2,7
 a
 84,2±1,9

 ab
 64,8±6,2

 ab
 60,0±5,4

 c
 53,4±5,1

 bc
 2658,3±92,5

 bc
 

Batata doce 82,2±12,9
 a
 85,7±8,7

 ab
 54,0±4,1

 ab
 90,4±16,1

 ab
 66,2±39,8

 b
 1966,7±287,9

 bc
 

Feno de rama de 

mandioca 
53,4±22,1

 b
 47,5±13,4

 c
 58,5±26,9

 ab
 48,3±31,1

 cd
 33,6±14,4

 bc
 1466,4±662,2

 c
 

Resíduo de polpa de 

manga 
93,3±5,8

 a
 93,9±5,1

 a
 72,2±19,8

 ab
 94,3±8,5

 a
 93,8±10,7

 a
 4094,5±352,2

 b
 

Ração comercial de 

equinos 
81,7±9,3

 a
 84,7±2,0

 ab
 73,7±5,1

 ab
 23,2±7,9

 d
 29,3±13,3

 c
 8509,9±286,2

 a
 

 

Médias gerais  

 

79,7±10,6 80,6±12,8
 
 64,6±8,8 63,2±21,2 47,7±23,8 

 

3245,4±2061,9 
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Houve correlações entre os teores de FDN das dietas experimentais sobre os CDMO, 

CDPB, CDFDN, CDFDA e ED (Tabela 3). Com o aumento da proporção de FDN em cada 1%, 

houve reduções logarítmicas nos CDMO, CDFDN e ED em 1,6, 0,5 e 1,4%, respectivamente, 

seguindo as equações: 

 

Equação 4: CDMO(%) = 237,1 – 46,5*ln (FDN%), R² = 29,0%, P < 0,05;  

Equação 5: CDFDN(%) = 99,8 – 16,3*ln (FDN%), R² = 20,5%, P < 0,05; 

Equação 6: ED (kcal) = 211,8 – 41,1*ln (FDN%), R² = 30,7%, P < 0,05;  

  

Por outro lado, com acréscimo da proporção de FDN em cada 1% nas dietas, houve 

aumento geométrico nos CDPB e de CDFDA em 0,4 e 0,3%, respectivamente, seguindo as 

equações: 

 

Equação 7: CDPB(%) = 2,4*(FDN%)
0,6

, R² = 33,0%, P < 0,05; 

Equação 8: CDFDA(%) = 17,4*(FDN%)
0,2

, R² = 45,4%, P < 0,05; 

 

Também houve correlações entre os teores de FDA das dietas experimentais sobre os 

CDMO, CDPB e CDFDA (Tabela 3). Com o aumento na proporção de FDA em cada 1%, ocorreu 

redução logarítmica nos CDMO em 2,5%, seguindo a equação: 

 

Equação 9: CDMO(%) = 151,4 – 31,4*ln (FDA%) R² = 13,3%, P < 0,05; 

 

Por outro lado, com o acréscimo na proporção de FDA em cada 1%, houve aumento 

geométrico nos CDPB em 0,04% e logarítmico nos CDFDA em 0,7%, de acordo com as 

equações: 

 

Equação 10: CDPB(%) = 0,001*(FDA%)
2,2

, R² = 45,1%, P < 0,05; 

Equação 11: CDFDA(%) = -17,7 + 8,5*ln (FDA%), R² = 45,4%, P < 0,05; 

 

O aumento da taxa de passagem da digesta, que está atrelado ao consumo de dietas mais 
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fibrosas, trata-se de um fator que também poderia explicar a redução dos CDMO, CDFDN e ED 

registrados no presente experimento com pacas, uma vez que pode reduzir o aproveitamento dos 

nutrientes e da energia dos alimentos, o que precisaria ser verificado em estudos futuros. 

Monteiro (2013), por sua vez, não registrou correlações entre os teores de fibra dos alimentos 

testados com os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes e da energia, o que pode ter 

ocorrido devido ao uso de concentrados energéticos como alimentos testes (manga, raiz de 

mandioca e banana). Em capivaras, Ferreira et al. (2012) notaram que aumentos nos teores de 

FDN e de FDA nas dietas desta espécie causaram redução nos CDMS, CDMO e CDPB. Em 

coelhos, também foram verificadas por Santos et al. (2004) reduções nos CDMS e CDMO e piora 

no valor energético das dietas com o aumento dos níveis de FDA nas mesmas.  

Por outro lado, os aumentos nos CDPB e CDFDA das pacas, com o acréscimo da 

proporção de FDN e FDA nas dietas do presente estudo, podem ser explicados por um possível 

estímulo ao comportamento da cecotrofia, podendo potencializar o aproveitamento da proteína 

microbiana sintetizada no ceco e levando ao incremento na digestão da porção da fibra menos 

digerível (FDA). Estes aumentos, contudo, são contrabalanceados com a redução nos CDMO, 

CDFDN e na ED. Desta forma, é preciso determinar, em estudo de desempenho e 

comportamental, quais as proporções de FDA e FDN nas dietas que, ao mesmo tempo, 

proporcionem o estímulo à cecotrofia sem causarem decréscimo no aproveitamento de nutrientes 

e da energia, consequentemente resultando em perda na massa corporal, como verificado na 

Figura 1.  
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Tabela 4 - Matriz de correlações dos teores de fibra em detergente ácido (FDA%) e fibra em detergente neutro (FDN%) com os 

coeficientes de digestibilidade da matéria seca (CDMS), da matéria orgânica (CDMO), da proteína bruta (CDPB), da fibra em 

detergente ácido (CDFDA) e da fibra em detergente neutro (CDFDN), e com os níveis de ED por kg de peso metabólico 

(kcal/kgPC
0,75

). 

 

 FDN (%) FDA (%) CDMS (%) CDMO (%) CDPB (%) CDFDN (%) CDFDA (%) 

ED 

(kcal/kgPC
0,75

) 

FDN (%) 1,0 --- --- --- --- --- --- --- 

FDA (%) 0,92* 1,00 --- --- --- --- --- --- 

CDMS (%) -0,53 -0,30 1,00 --- --- --- --- --- 

CDMO (%) -0,58* -0,35* 0,98* 1,00 --- --- --- --- 

CDPB (%) 0,57* 0,55* -0,08 -0,13 1,00 --- --- --- 

CDFDN(%) -0,41* -0,24 0,86* 0,86* -0,20 1,00 --- --- 

CDFDA(%) 0,39* 0,66* 0,39* 0,38* 0,30 0,46* 1,00 --- 

ED (kcal/kgPC
0,75

) -0,54* -0,31 0,99* 0,99* -0,10 0,86* 0,40* 1,00 

*Valores de correlação (rPearson) seguidos por asteriscos significam que as variáveis foram correlacionadas (P < 0,05).
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Figura 1 - Variação na massa corporal (g/dia) de acordo com as dietas consumidas por pacas 

(N=5). Letras diferentes acima das colunas indicam que as medias diferiram (P<0,05) de acordo 

com o teste de Tukey. Dieta 1: Ração 60% / Batata Doce 40%; Dieta 2: Ração 80% / Batata Doce 

20%; Dieta 3: Ração 60% / Rama de Mandioca 40%; Dieta 4: Ração 80% / Rama de Mandioca 

20%; Dieta 5: Ração 60% / Resíduo Polpa de Manga 40%; Dieta 6: Ração 80% / Resíduo Polpa 

de Manga 20%. 

 

 

Como foram usadas no estudo pacas adultas, esperava-se alteração nula na massa corporal 

dos animais experimentais. Esta variação poderia ser explicada pelos níveis de consumo de ED, 

uma vez que houve correlação entre este e a variação na massa corporal (rPearson = 0,44, P<0,05, 

Tabela 4). Como não existe, na literatura consultada, informações sobre exigência energética para 

metabolismo basal de pacas, ela pode ser estimada seguindo-se a proposição de Brody (1945), 

que determinou, para mamíferos, a necessidade do consumo de 70,5 Kcal de ED por kg de peso 

metabólico (kgPC
0,75

). Este dado foi corroborado pelos resultados obtidos por Bastos (2013), que 

verificou perda de massa corporal em três das cinco pacas do seu estudo, as quais consumiram, 

em média, 59,4±3,2 Kcal/kgPC
0,75

 de ED. Por outro lado, a autora verificou ganho de massa 

corporal a partir do consumo de 77,7 Kcal/kgPC
0,75

 de ED. No presente estudo, o consumo médio 

diário de ED das pacas foi de 396,3±101,6 kJ/kgPC
0,75

, que equivale a 94,7 Kcal/kgPC
0,75

. Deste 

modo, o consumo médio diário de ED foi superior àquele estimado como sendo de exigência para 

manutenção da espécie, não explicando, portanto, a perda de massa corporal quando os animais 

consumiram as Dietas 2, 3 e 4 (Figura 1).  

Em relação ao consumo de nitrogênio/proteína, outro fator que poderia explicar as 

variações na massa corporal, com base nos CDPB e massa corporal dos animais durante os 

períodos de coleta deste estudo, foi calculado que as pacas apresentaram consumo médio de 
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nitrogênio digestível (ND) de 340,5±46,0 mg N/kg
0,75

*dia, superior à exigência da espécie, que 

fora estimada em 280,5 mg N/kg
0,75

*dia (Bastos, 2013). Adicionalmente, o consumo de ND não 

foi correlacionado com a variação na massa corporal (rPearson= 0,02, P>0,05). Portanto, possíveis 

variações no consumo de nitrogênio/proteína também não explicam a perda de massa corporal 

quando as pacas consumiram algumas das dietas experimentais. 

As alterações na massa corporal (VMC, em g/dia) verificadas podem ser, ao menos em 

parte, explicadas pela tendência de correlação (P = 0,07) desta variável com os teores de FDA (%) 

das dietas experimentais (Tabela 4). Com o aumento destas proporções, houve um relativo 

aumento na massa corporal “x”, o que poderia explicar a perda de massa corporal das pacas 

quando consumiram a Dieta 2, que continha baixos níveis de FDA (Tabela 1). Para estimular a 

ocorrência da cecotrofia em coelhos, recomenda-se que suas dietas contenham entre 18 e 24% 

FDA (DE BLAS, 1989). É preciso, portanto, como comentado anteriormente, a realização de 

estudo específico de desempenho para determinar as melhores proporções de FDA e FDN nas 

dietas de pacas. 

 

 

Tabela 5 - Matriz de correlações entre a variação na massa corporal (VMC g/dia) de pacas (N=5) 

os consumos de nitrogênio digestível (ND mg/kgPC
0,75

*dia) e de energia digestível (ED 

kJ/kgPC
0,75

*dia) e as proporções de fibra em detergente neutro (FDN%) e fibra em detergente 

ácido (FDA%) e em suas dietas. 

 

 

VMC 

(g/dia) 

ND 

(mg/kgPC
0,75

*dia) 

ED 

(kJ/kgPC
0,75

*dia) 

FDN 

(%) 

FDA 

(%) 

VMC  

(g/dia) 1,00 
--- --- --- --- 

ND 

(mg/kgPC
0,75

*dia) 0,02 
1,00 --- --- --- 

ED 

(kJ/kgPC
0,75

*dia) 0,44* 
0,30 1,00 --- --- 

FDN 

(%) 0,07 
0,25 0,18 1,00 --- 

FDA 

(%) 0,93* 
0,15 0,08 0,92* 1,00 

*Valores de correlação (rPearson) seguidos por asteriscos significam que as variáveis foram 

correlacionadas (P < 0,05). 
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Figura 2 - Relação entre os teores de fibra em detergente ácido (FDA%) nas dietas experimentais 

e a variação na massa corporal de pacas (N=5). 

 

 

Uma possível explicação para as perdas de massa corpórea durante o consumo das Dietas 

3 e 4 seria a deficiência em vitamina C (ácido ascórbico), pois esta não se encontra no premix 

vitamínico da ração de equinos como também no feno de rama de mandioca. Durante o processo 

de desidratação da rama in natura, necessário para a volatilização dos glicosídeos cianogênicos, 

que são tóxicos aos animais quando ingeridos, ocorre também a perda de vitamina C, o que pode 

ter levado às perdas na massa corporal registradas quando as pacas consumiram as dietas com 

estes ingredientes. Por outro lado, quando as pacas consumiram as Dietas 5 e 6, ambos contendo 

resíduo de polpa de manga, a exigência dietética de ácido ascórbico das pacas pode ter sido 

suprida, uma vez que as cascas possuem maiores teores desta substância em relação à polpa da 

manga (DAMIANI et al., 2009) e o insumo derivado daquelas pode conter teores de vitamina C 

variando de 109,2 a 147,4 mg/100g de matéria natural (LEITE et al., 2013). Desta forma, a 

suplementação de vitamina C pela adição de resíduo de polpa de manga explicaria a variação 

positiva de massa corporal no período de consumo destas dietas, sendo que estes dados 

corroboram a suspeita de que as pacas não sintetizariam a vitamina C e que precisariam de fonte 

dietética deste nutriente (LASKA et al., 2003). Cueto et al. (2000) não registraram perda de 
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massa corporal em capivaras experimentais quando estas foram suplementadas com ácido 

ascórbico na proporção de 100 mg/dia.  

Na literatura, são escassos os estudos sobre desempenho produtivo de roedores e 

lagomorfos utilizando alimentos ricos em ácido ascórbico. Cueto et al. (2000) relataram que 

quando capivaras com cerca de 60 dias de vida estiveram privadas de ácido ascórbico na dieta 

durante pouco mais de 100 dias, além de terem apresentado sinais clínicos compatíveis com 

escorbuto, suas taxas de ganho de peso diário foram inferiores àqueles animais que receberam 

suplementação diária de vitamina C (76,9±18,6g/dia e 88,7±17,9g/dia, respectivamente), havendo, 

em seguida, o aumento deste índice para o primeiro grupo de animais após o retorno da 

suplementação (93.3±16.7 g/dia). Palma e Hurtado (2010), ao avaliarem desempenho produtivo 

de coelhos em crescimento, verificaram níveis ligeiramente inferiores de peso final e de ganho de 

peso diário na dieta que continha 40 g de manga e 80 g de ração comercial, quando comparada 

com dieta contendo 120 g de ração (1,9±0,0 kg contra 2,1±0,0 kg, e 23,5±1,56 g/dia contra 

26,7±1,3 g/dia). No entanto, devido ao menor índice de conversão alimentar obtido na dieta que 

incluiu manga (3,24±0,08, contra 4,43±0,07), os autores afirmaram que a inclusão deste fruto 

pode representar redução nos custos de alimentação existentes na cunicultura. Os dados obtidos 

no presente estudo e os consultados na literatura indicam que há necessidades de estudos 

específicos para confirmação da necessidade de suplementação dietética de ácido ascórbico na 

criação de pacas, ao se utilizar alimentos pobres nesta vitamina.  
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5. CONCLUSÕES 
 

 

Os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes avaliados (matéria seca, matéria orgânica, 

proteína bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido) dos alimentos e dietas 

testadas, no presente estudo com pacas, apresentaram valores superiores àqueles mencionados na 

literatura para coelhos domésticos. Por sua vez, estes mesmos dados aqui obtidos se mostraram 

próximos aos coeficientes de digestibilidade constados em literatura para capivaras e caititus, que 

são espécies com reconhecida capacidade de aproveitamento de alimentos fibrosos. 

Entre os alimentos testados, o feno da rama de mandioca apresentou as menores médias 

de coeficientes de digestibilidade da MS, MO, FDN, FDA e de níveis de ED, possivelmente 

devido ao seu maior conteúdo de FDA e à qualidade desta. Por outro lado, os seus teores de PB e 

os CDPB obtidos com as dietas que incluíram este alimento o indicam como fonte proteica na 

composição dietética para pacas, embora seja necessário avaliar os seus níveis de inclusão e as 

proporções dos componentes da rama de mandioca (hastes, pecíolos e folhas) em dietas 

experimentais para pacas, visando não comprometer o aproveitamento dos nutrientes e energia 

com consequente perda de massa corporal, como verificado no presente estudo.  

Os maiores coeficientes de digestibilidade dos nutrientes e da energia foram obtidos 

quando fornecidos batata doce e resíduo de polpa de manga. Tais resultados denotam o potencial 

de ambos os ingredientes como alimentos alternativos e possíveis substitutos de fontes 

energéticas comumente usadas para formulação de dietas para pacas em cativeiro. No entanto, no 

caso específico da batata doce, se recomenda a realização de experimentos específicos para 

determinar os limites nos níveis de amido que podem estar presentes nas dietas de pacas, a fim de 

se evitar interferência na fermentação microbiana no ceco, com consequente diminuição no 

aproveitamento da fibra alimentar, e na presença do comportamento de cecotrofia. 

De forma geral, os resultados obtidos no presente estudo confirmaram a proposição de 

que as pacas conseguem aproveitar alimentos fibrosos. O aumento nos teores de fibra das dietas 

experimentais tanto proporcionou aumento no proveito da proteína bruta e da própria fibra quanto 

provocou redução no aproveitamento da energia e de outros nutrientes. Por este motivo, se 

mostra necessária a realização de estudos de desempenho produtivo para determinar as 
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proporções mais adequadas de fibra alimentar e dos ingredientes testados na dieta de pacas 

criadas em cativeiro.  
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