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RESUMO
Com o objetivo de observar e mensurar as principais atividades comportamentais
apresentadas pelas pacas (Cuniculus paca), mantidas em criatório comercial, foram
utilizados o sistema CFTV (circuito fechado de televisão), com quatro câ meras
disponíveis uma para cada box,

totalizando

quatro box para observação.

Os comportamentos observados foram: movimentação, alimentação, descanso,
dessedentação, coçando, lambendo, dentro da piscina, borda da piscina, roendo,
urinando, defecando, marcando território, cio, cópula, agressão bidirecional, agressão
unidirecional, dentro da caixa de alimentação, manilha, caixa de terra. Os
comportamentos mais observados durante o período de experimento

foram

dessedentação, alimentação, movimentação e dentro da caixa de alimentação.
Os comportamentos foram realizados com maior frequência no período da noite, pois
os animais possuem hábitos noturnos.
Palavras-chave: comportamento, Cuniculus paca, circuito fechado de televisão,
observação
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ABSTRAT
AbstrAaSAAact
In order to observe and measure the main behavioral activities presented by bales
(Cuniculus paca), kept in a commercial nursery, the CCTV system (closed circuit
television) was used, with four cameras available one for each box, totaling four
observation boxes.The observed behaviors were: movement, feeding, rest, watering,
scratching, licking, inside the pool, pool edge, gnawing, urinating, defecating, marking
territory, heat, copulation, bidirectional aggression, unidirectional aggression, shackle,
earthen carton. The most observed behaviors during the experiment period were
watering, feeding, moving and inside the feed box. Noting that the behaviors were
performed more frequently in the night, because the animals have nocturnal habits.
Key words: behavior, Cuniculus paca, closed circuit television, observation
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1. INTRODUÇÃO

A atividade zootécnica de espécies de vida silvestre tem atraído atenção de muito
produtores rurais. O estudo do comportamento, denominado etologia, é um rico
instrumento que viabiliza os estudos sobre a produção zootécnica de espécies
domésticas ou silvestres, sendo essencial para a definição de práticas adequadas para a
criação de animais silvestres em cativeiro, instruindo criadores a solucionar problemas
de manejo, formação de grupos e construção de instalações adequadas visando o bemestar e o aumento da produção (Paranhos da Costa et.al., 2003).
A competição nas atividades tradicionais, o alto valor agregado e a normatização
da exploração de animais silvestres são fatores que estão contribuindo para a
ampliação da atividade. Mais do que uma nova atividade comercial, a criação se integra
em um conjunto de alternativas para utilização sustentada e racional dos recursos
naturais, que afirma que pode explorar comercialmente esses recursos sem
necessariamente devastá- los ou extingui- los, da mesma forma, promove a valorização
dos recursos faunísticos nacionais, representando uma alternativa para a produção de
proteína e subprodutos de origem animal altamente adaptada às reais condições naturais
do ambiente (Santos et.al., 2007).
O produto que tem maior potencial de mercado na área de animais silvestres e
que pode crescer de maneira mais constante, é a carne.
A paca na classificação zoológica é membro do reino Animalia, no filo Chordata
e na classe Mammalia. A família Cuniculidae pertence à ordem dos Rodentia e está
incluída na subordem Hystricomorpha. Composta pelo gênero Cuniculus, possuindo a
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espécie Cuniculus paca (Linnaeus., 1766).
Cuniculus paca é um dos maiores roedores do Brasil, o seu comprimento varia
de 32 cm a 70 cm, perdendo em tamanho apenas para a capivara, que é, no entanto o
maior roedor do mundo.
São animais herbívoros e com hábitos noturnos, ou seja, passam a noite em busca
ativa de alimentos. Sua alimentação é à base de frutos, tubérculos, raízes e folhas, a
dieta é variada, pois, depende da disponibilidade anualmente dos alimentos, durante o
período do dia esses animais se abrigam em tocas escavadas no solo. Esses animais
possuem preferência por ambientes com córregos, lagoas, por ser um meio mais fácil
para fugir de seus predadores como, caçadores e animais carnívoros de médio e grande
porte.
É uma espécie que possui um alto potencial zootécnico, e sua criação em
cativeiros vem crescendo de forma tecnificada no Brasil.
A criação legalizada em cativeiro, além de ser fonte de lucro do ponto de vista
econômico, também é uma forma regularizada de produzir e reproduzir espécies, se
integrando em um conjunto de alternativas para a conservação e uso racional dos
recursos naturais. Por serem animais da fauna brasileira, são protegidos pela lei de
Proteção à fauna.
Objetivou-se mensurar as principais atividades comportamentais apresentadas
pelas pacas (Cuniculus paca) mantidas em criatório comercial, a fim de melhorar a
qualidade de vida desses animais e consequentemente aumentar a produção dos
criatórios.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1- A importância da etologia na produção de animais silvestres
A produção de animais silvestres é apontada como alternativa por permitir o
aproveitamento racional desses recursos naturais além de facilitar a obtenção de dados
biológicos dessas espécies e fornecer animais para repovoamento de áreas onde esses
animais já foram extintos (Nogueira-Filho.,1991).
A etologia é um valioso instrumento da ciência que estuda o comportamento das
espécies animais, viabilizando-os à produção zootécnica, para o manejo adequado em
cativeiro. Com isso, os criadores saberão como exercer práticas adequadas em situações
como formação de grupos, manejo reprodutivo e construção de instalações adequadas
(Nogueira-Filho.,1999).
Usando a paca como exemplo, na literatura tem-se como um animal solitário,
onde macho e fêmea não compartilham a mesma toca (Collett.,1981). Com o avançar
das pesquisas, Smythe & Brown de Guanti (1995), conseguiram alcançar a formação de
grupos a partir de filhotes nascidos em cativeiro, compostos por um macho e cinco
fêmeas. Logo após, foi conseguido formação de grupos compostos por animais
capturados da natureza inicialmente por caçadores. Todavia, a introdução de animais
estranhos a grupos já formados em cativeiro, pode gerar intolerância a ponto de já
existirem registros de casos de morte desses animais.
Para evitar episódios como o comentado, estudos sobre o comportamento é de
extrema importância. Para a realização destes estudos deve haver uma observação dos
movimentos, postura e outros aspectos do animal.
Ainda é escasso o conhecimento do comportamento de espécies silvestres ou em
domesticação. Devendo-se investir em mais projetos nesta área, para que diminua a
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incidência de adoção de técnicas, instalações e manejos aplicados à criação de espécies
domésticas, em criatório de silvestres.

2.2- Criação de animais silvestres
Segundo a Lei 9.605/98, art. 29, animais silvestres são espécimes pertencentes às
espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham a
sua vida ou parte dela ocorrendo naturalmente dentro dos limites do Território
Brasileiro e de suas águas jurisdicionais, como paca, cutia, anta, cateto, queixada,
jacaré, capivara e tantos outros. Apesar do rigor da Lei de Proteção à Fauna (Lei 5.197),
de 3 de janeiro de 1967, o comércio clandestino ainda é um dos maiores problemas para
os silvestres no Brasil, tornando cada vez mais ineficientes as leis mais restritivas e
também desfavorecendo produtores e comunidades que querem trabalhar legalmente.
Segundo a referida lei, todas as espécies da fauna silvestre são propriedade do
Estado, ficando proibida a caça profissional; a caça amadorística só seria permitida em
áreas específicas enquanto que a introdução de espécies exóticas depende de um parecer
técnico. Esta lei reduziu a caça predatória, mas atingiu resultados bem inferiores aos
desejados, provavelmente por falta de campanhas maciças de educação das populações
e de preparo de equipes em quantidade suficiente para a fiscalização, orientação e/ou
substituições alternativas da caça de subsistência. Como consequência de interpretações
dúbias dos órgãos fiscalizadores, resultou também a redução ou quase extinção das
criações e pesquisas da fauna silvestre em cativeiro (Giannoni.,2006).
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2.3- Caracte rização da espécie

A paca (Cuniculus paca) é um dos maiores roedores do Brasil e seu comprimento
pode chegar a 70 cm, só perdendo em tamanho para a capivara, que é o maior roedor do
mundo.
O seu corpo é longo e robusto com manchas longitudinais brancas sob um fundo
pardo amarronzado que varia em tonalidade até o avermelhado.
Segundo Isola et al.,(2013), após analise morfológica concluiu- se que a estrutura
da cútis de pacas machos e fêmeas apresentam desconformidades quando comparado
entre os sexos e também em um mesmo animal distinguindo-se entre diversas regiões
corpóreas.
São animais herbívoros apresentam em sua dieta variados tubérculos, raízes,
folhas e frutos. Os roedores são mamíferos que apresentam dentes incisivos expressivos,
que crescem continuamente causando prognatismo, podendo levar a óbito. Para evitar o
crescimento, os animais costumam ficar uma parte do tempo mordendo troncos para
realizar o desgaste de seus grandes dentes incisivos.
É uma espécie de hábitos noturnos, e são menos ativas em noite de luar
(Harmsen et al.,2011). Encontra-se situados geralmente em locais de corpos de água.
As pacas são animais basicamente solitários, quase não há convívio com
espécimes da mesma espécie. Não apresentam dimorfismo sexual aparente, portando a
realização da sexagem é realizada pela contenção e visualização da genitália.
Suas pernas são curtas e suas unhas muito fortes. As patas dianteiras apresentam
quatro dedos enquanto as posteriores apresentam cinco. Seu peso varia de 6 a 10 kg,
mas há casos em que o macho chega a 15 kg. Vivem em média cerca de 10 anos (Lange
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e Shmidt.,2006), podendo chegar até aos 13 anos. A produtividade em vida livre é
pequena, mas na idade adulta a permanência de vida é alta.
A preferência por ambientes com córregos próximos decorre da habilidade das
mesmas serem boas nadadoras, sendo um meio mais fácil de fugir de possíveis perigos
(carnívoros de médio e grande, caçadores, etc).
Na classificação zoológica é membro do reino Animalia, no filo Chordata e na
classe Mammalia. A família Cuniculidae pertence à ordem dos Rodentia e está incluída
na subordem Hystricomorpha. Composta pelo gênero Cuniculus, possuindo a espécie
Cuniculus paca (Linnaeus.,1766) conhecida popularmente como paca.
O preço atual elevado de sua carne e de matrizes geram boas expectativas com
relação à lucratividade esperada. O quilo da carne dessa animal varia entre R$ 130,00 a
R$200,00 reais, segundo o site do G1. É uma criação que exige pouca área e mão de
obra, portanto adequada às pequenas propriedades rurais e até áreas urbanas, desde que
o terreno possua área disponível suficiente e esteja localizado em local tranquilo, o que
amplia o raio de alcance social da atividade.

Figura1: Animal paca no bo x da fazenda experimental (fonte: arquivo pessoal)
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2.4- Reprodução

Segundo Guimarães et.al.,(2008), as pacas reproduzem bem em cativeiro,
indicando

uma

boa

adaptação

ao

sistema

intensivo

de

criação.

De acordo com Collet (1981), as pacas jovens originário da natureza mostram sinais de
gestação precoce.
A reprodução ocorre o ano todo, podendo reproduzir uma a duas vezes por ano,
com um período de gestação entre 114-119 dias (Patton.,2015). Existem dados
discrepantes na literatura sobre o período de gestação. As diferenças sobressaem sobre
esse período narrados por diferentes pesquisadores pode ser por alguns animais
apresentarem implantação retardada, a qual se expressa em manter o zigoto em estado
de latência até que as condições do meio sejam apropriadas e se produz então a
implantação para iniciar a gestação (Brieva.,2001).

2.5- Bem-estar animal e manejo e m cativeiro
O ambiente de cativeiro oferece uma situação totalmente contrária àquele
encontrado pelo animal em vida livre, onde recebem diversos estímulos. A ausência da
possibilidade de explorar, por exemplo, pode ser prejudicial a espécies silvestres, que
poderão vir a apresentar medo e/ou estresse.
O bem-estar de um indivíduo está relacionado com as suas tentativas de lidar
com seu ambiente, este estado pode variar de muito bom a muito ruim, podendo ser
acessado por meio de testes de preferência, por exemplo. O ambiente cativo tem espaço
restrito, rotina e contato com humanos, fatores que interferem no seu bem-estar e
conforto (Broom.,1988).
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Para garantir um estado de saúde ótimo para estes animais é necessário elucidar
os impactos biológicos e psicológicos causados pelo ambiente de confinamento
(Carlstead et.al.,1993), assim como prover alguns requisitos básicos que garantam o
mínimo de conforto e segurança para os mesmos. Quanto mais pobre o ambiente, com
impossibilidade de exploração e fuga, ausência de esconderijos e de itens que estimulem
a atividade, os animais tenderão a apresentar alto grau de estereotipias e inatividade. O
uso de manobras como o enriquecimento ambiental, local calmo e com espaço
adequado, além de manejo correto evitando o estresse do animal, é imprescindível no
criatório.
A paca é um animal que pode ser considerado dócil quando manejado de forma
passiva e tranquila, e convive muito bem em cativeiro com pequenos grupos por box.
O recinto deve ficar situado em local plano, tranquilo e com sombra. É
necessário abrigo de concreto ou tocas de alvenaria, além de comedouro e um tanque
com rampa suave, para que os animais possam banhar-se e praticar o nado, que é uma
de suas grandes habilidades.
A possibilidade do aproveitamento de instalações de suinocultura e avicultura
desativadas é outra vantagem competitiva e a baixíssimos custos.

2.6- Distribuição Geográfica
A espécie esta distribuída em uma extensa área das Américas, passando-se desde
o leste e no sul do México, Venezuela, Guianas, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e na
maior parte do Brasil, também aconteceu introdução da espécie em Cuba e nas Antilhas
menores (Patton, 2015).
Encontram-se dois registros em Tamulipas e Hidalgo (Nordeste do México)
(Rodriguez-Ruiz et al., 2012).
8

Possuem existência no leste do Paraguai e norte da Argentina, incluindo grande
parte do território Brasileiro (Eisenberg e Redford, 1999;Queirolo et al., 2008), e uma
área marginal do Uruguai (Mones et al., 2003).
Seu nome comum em inglês é spotted paca . Conforme sua área de ocorrência a espécie
Cuniculus paca possui diferentes designações além de paca. De acordo com Román
(2001), no Equador em espanhol se chama guanta e no Brasil se chama paca.

Figura2: Mapa dos países onde encontram as maio res concentrações de paca. (Fonte Wikipédia)
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2.7- Habitat da espécie
As pacas vivem em áreas de florestas úmidas, são encontrados em galerias de
matas próximos a rios, onde montam sua vivenda. São excelentes nadadoras e possuem
o hábito de entrar na água quando são perseguidas por predadores. Esses animais
ocorrem em densidades populacionais de 84 a 93 indivíduos por quilômetro quadrado
em habitat apropriado na Colômbia (Eisenberg e Redford, 1999).
Segundo (Pantton.,2015), as populações diversificam de 25 a 70 por quilometro
quadrado conforme o habitat, representando ate 16% da biomassa de mamíferos em
suas comunidades, e tem como predadores são felinos, coiotes, cães, crocodilos, e
jiboias (Patton.,2015). Incluindo o ser humano como o principal predador da espécie.
A Cuniculus paca passa o dia na toca que não possuem mais que dois metros de
comprimento, ao anoitecer os animais exploram a área caçando frutos caídos e folhas.
Esses animais não possuem o habito de vocalização, porém, quando o fazem utilizam
uma estrutura como câmera de ressonância , o arco zigozimático, que é ampliado lateral
e dorsalmente.
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Figura 3: O animal paca no seu habitat natural (fonte:CPT)

2.8- Abate e comercialização
Quanto ao abate comercial, o produtor pode contratar os serviços de um
abatedouro que tenha todas as especificações da inspeção sanitária. Se realizar as
adaptações a sua instalação poderá ser usada para o abate de animais silvestres
(Oliveira., 2008).
Existe também como opção enviar os animais a um abatedouro autorizado que
ira abater, embalar, rotular, fornecer a carne para a comercialização.
Outra opção para os produtores é implantar seu próprio abatedouro, ou reunir
com outros criadouros, para ampliar a produção trabalhando com toda a matéria-prima,
para realizar a comercialização.

11

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1- Local do experime nto
O experimento foi realizado no Criadouro Comercial “Fazenda dos Coelhos”
situado no município de Conceição da Barra de Minas – MG, cujo o proprietário é o
Sr.Ronaldo Luis Coelho . Tal criadouro está devidamente registrado no Instituto
Estadual de Floresta - IEF /MG, dentro das regras da Instrução Normativa 169, de
2008; apresenta autorização de manejo da fauna silvestre Nº 3115.8983/2014-MG,
se encontra sob responsabilidade técnica perante o IEF do zootecnista Fábio M.
Hosken. A temperatura media anual da cidade na época em que foi realizado o
experimento foi 19 graus, o clima do local é muito quente durante o período diurno
podendo chegar aos 30 graus, porém o clima é mais ameno no período noturno.

3.2- Alime nta ção e ma ne jo
Os animais receberam alimentação e água normalmente durante o período de
experimento, sem alterações no dia a dia dos tratadores. A alimentação era contida
de milho, raízes, tubérculos, frutas da época e farelo de soja torrado, duas vezes ao
dia, em uma quantidade de 500 gr /animal por dia.
Na piscina utilizada também como bebedouro, desfrutaram de água a vontade,
sendo realizada a higienização a limpeza da piscina , assim como do comedouro,
para evitar processos fermentativos da alimentação fornecida.
O manejo diário eram realizados pelos funcionários onde era retirado as fezes, e
restos de alimentos dos recintos.
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Para inteirar a necessidade de roer foram disponibilizados para cada box, galhos
e pequenos troncos de goiabeira, que eram retirados de acordo co m o desgaste dos
troncos.

Figura 4: Manejo diário dos boxes (fonte: arquivo pessoal)

3.3- Ins tala ção e e quipa me ntos de obs e rvação
O sistema de criação adotado na fazenda experimental é o sistema intensivo,
onde os animais são alojados em boxes de piso cimentado dotado de mureta e tela
até o teto, os box são dotado com piscina, bebedouro,comedouro e caixa- ninho.
(figura 1)
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Figura5: p lanta baixa da instalação experimental

A instalação é formada por um conjunto de dez box, galpão totalmente coberto,
com um corredor no centro, ocupando uma área de 150 m².
Foram utilizados para o experimento quatro recintos de reprodução idênticos.
Os recintos mediam 12,0 m² cada (3,0 x 4,0 m). Cada recinto foi monitorado por
uma câmera.
Foram distribuídos um macho para duas fêmeas em cada box, gerando uma
densidade de 4,0 m²/animal. O recinto foi equipado com piscina de alvenaria tem
como medida 1,0 m², com profundidade 0,2 m, uma caixa ninho de alvenaria
medindo 1,8 m de comprimento por 1,0 m de largura e 1,0 m de altura, fechada na
parte superior com uma tampa de madeira removível, contendo também um
comedouro e um comedouro e uma caixa de madeira contendo terra, e troncos de
arvores que foram disponibilizados para o desgaste dos dentes.
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Foram disponibilizados no piso do box, material vegetal seco (palhada), para que os
animais utilizassem como cama.
O sistema utilizado para observação foi o CFTV (circuito fechado de televisão),
o qual foram distribuídas quatro câmeras uma para cada box, com sensor
infravermelho, possuíam 36 leds, lente de 3,6 mm e resolução de 800 pixels,
filmando por vinte e quatro horas os comportamentos dos animais, as gravações
eram salvas uma a cada mês de março a junho e armazenas em um HD externo. As
câmeras foram posicionadas no canto superior na parte mais alto de cada box, de
modo que disponibilizasse imagens de todo o box.
Foram salvos em cada mês de experimento 96 horas de vídeo, ou seja, 24
horas de cada câmera, totalizando 384 horas de observação durante os meses de
março a junho.

Como procedimento das analises foi utilizado o método “ad

libitum” que significa registro de todos os comportamentos dos os animais de cada
unidade experimental sem qualquer tipo de limitação metodológica (Martin e
Bateson, 2007). Os machos foram raspados no dorço para facilitar a identificação.
Os comportamentos foram assistidos e analisados através do programa de vídeo
VLC média player.
Foram observados os seguintes comportamentos: movimentação, alimentação,
descanso, dessedentação, coçando, lambendo, dentro da piscina, borda da piscina,
roendo, urinando, defecando, marcando território, cio, cópula, agressão bidirecional,
agressão unidirecional, dentro da caixa de alimentação, manilha, caixa de terra.

15

Figura 6: Imagem interna do interior do bo x (fonte: arquivo pessoal)

Etograma dos comportamentos observados no quadro abaixo. (Quadro 1)
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-Quadro 1: Etograma dos comportamentos observados
Comportamento
Alimentação
Descanso
Dentro da piscina
Na borda da piscina
Dessedentação
Coçando
Lambendo
Lambendo outro
Cio
Marcando território
Caixa de terra
Roendo
Movimentação
Dentro da caixa de alimentação
Agressão unidirecional
Cópula
Agressão bidirecional
Urinando
Defecando

Manilha

Descrição
Ato de consumir, manipular e selecionar alimentos, quando o animal
abocanha o item alimentar.
a paca encontra-se parada dentro da toca, sobre palha ou cimento, com
olhos abertos ou fechados. (Kraus et al , 1970).
o animal mergulha no tanque, da voltas, com a cabeça para fora ou
para dentro do tanque.
a paca sobe até a borda do tanque para farejar ou para beber água.
o animal apoia na borda do tanque com a parte superior para mitigar a
sede.
a paca apoia sobre o as patas e com ajuda de outra pata e unhas o
animal se coça.
o animal se apoia sobre o chão ou não, e lambe seu próprio corpo.
o animal lambe ou outro animal, podendo ser um gesto de afeto ou
não.
período de excitabilidade sexual , os animais buscam o acasalamento e
a fêmea aceita o macho.
os animais urinam ou brigam, para mostrar que naquele lugar quem
manda é ele, atitude geralmente realizada pelos machos.
o animal sobe na caixa de terra para consumir o ato de cavar.

o animal com as quatros patas apoiadas pelo chão, ou sentando, o
animal roe troncos de árvores.
o animal sai de dentro da toca e fica andando pelo recinto,
comportamento realizado principalmente a noite.
o animal entra dentro do comedouro para se alimentar sentando.
quando apenas um animal parte para agressão.
acasalamento dos animais.
quando a agressão é realizada por dois animais.
o animal permanece em pé, abaixando apenas a parte posterior sem
encostar no chão, as pacas urinam dentro da toca e fora da toca.
Ato de eliminar a fezes, o animal permanece em pé, abaixando apenas
a parte posterior sem encostar no chão.
os animais entram dentro da manilha para fugir dos outros animais ou
para dormir.
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO

Os comportamentos mais frequentes realizados pelos animais durante os quatro
meses de observação foram alimentação, dessedentação, dentro da caixa de
alimentação (d.cx alimentação) e movimentação. Como os animais são de hábitos
noturnos, todos esses comportamentos foram realizados com mais frequência no
período da noite, durante o período do dia, quase não houve algum tipo de
comportamento dos animais. Os dados foram gerados por análises no programa
excel, no qual gerou os seguintes resultados de acordo com os gráficos abaixo:

Câmera 1

4,54%

6,1%

5%

9,95%

alimentação

movimentação

d. cx alimentação

dessedentação

Figura 7: co mportamentos mais repetidos durante os quatro meses de março a junho na câmera 1
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Câmera 2

4,11%

5,62%

6,06%
7,8%

alimentação

movimentação

d. cx alimentação

dessedentação

Figura 8: co mportamentos mais repetidos durante os quatro meses de março a junho na câmera 2

Câmera 3

4,54%

7,14%

4,11%

8,44%

alimentação

movimentação

d. cx alimentação

dessedentação

Figura 9: co mportamentos realizados com maior número de frequência pelos animais dos
durante o período de observação.
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Câmera 4

4,11%

7,54%

5%

9,95%

alimentação

movimentação

d. cx alimentação

dessedentação

Figura 10: co mportamentos realizados com maior número de frequência pelos animais dos
durante o período de observação.

O comportamento dentro da caixa de alimentação, não estava na lista de
comportamentos a serem estudados, foi analisado por ser um dos comportamentos
que mais se repetia, podendo haver alguma dificuldade dos animais ao se
alimentarem, podendo ser, caixote de alimentação alto, já que os animais
observados não se alimentam em pé, causando assim desconforto para os mesmos.
O comportamento de movimentação, foi analisado de acordo com que os
animais saíam da toca e ficavam se movimentando no interior do box, realizado por
um e por todos animais da toca, comportamento mais frequente durante o período
de experimental, ocorrendo somente no período noturno.
A dessedentação ocorre no mesmo tanque que os animais mergulham, a troca
de água do tanque é realizado todos os dias pelos funcionários na fazendo, pois os
20

animais não utilizam a água suja para beber.
Referente ao horário, por serem animais de hábitos noturnos, os animais passam
a maior parte do dia descansando (dentro da caixa ninho), obtendo raramente um ou
outro comportamento no período diurno.
Os outros comportamentos foram observados com pouca frequência durante os
meses de observação, de acordo com a tabela abaixo. (tabela1)
- Quadro1: Número de vezes em que os comportamentos foram repetidos durante os
meses de Março a Julho:

Comportamentos

Câmera 1

Câmera 2

Câmera 3

Câmera 4

Piscina

5

3

6

3

Na borda da piscina

25

14

14

12

Caixa terra

0

20

23

7

Cio

0

0

0

0

Cópula

0

0

0

0

Marcando território

0

0

0

0

Urinando

3

9

12

8

Defecando

9

13

11

10

Descanso

22

20

16

14

Coçando

25

31

23

20

Lambendo

10

9

12

3

Lambendo outro

3

1

0

0

Manilha

20

28

26

11

Roendo

15

11

17

11

Agressão unidirecional

3

0

3

0

Agressão bidirecional

4

0

1

0
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Os comportamentos caixa de terra, manilha são realizados através de um
enriquecimento ambiental disponibilizado para os animais, tronco de arvore também foi
cedido aos animais como enriquecimento ambiental para realizarem o comportamento
de roer.
Os animais não manifestaram os comportamentos cio, cópula durante o período de
observação, lembrando que esses comportamentos podem estar sendo realizados dentro
da toca, o qual a câmera não consegue capturar imagens.
O comportamento marcando território não foi observado, como no box temos
apenas um macho para duas fêmeas, não há competitividade entre os animais.
No comportamento de marcar território o macho anda ao redor da fêmea colocando
o focinho em varias partes do corpo, permanecendo a uma distancia de 30 a 40 cm da
fêmea , levanta o corpo ficando só com as patas traseiras apoiadas no chão e com o
pênis ereto esguicha um pouco de urina na região dorsal da fêmea, observação de Vera
Sabatine et.al.,2001.
As pacas são excelentes nadadoras, na natureza elas utilizam essa
característica para fugir dos predadores, como no box elas estão mais seguras,
utilizam o comportamento piscina (tanque) para mergulho ou quando se sentem
ameaçadas com entrada de estranhos no recinto.
O comportamento lamber, o animal sentado começa a lamber as patas e outras
partes do corpo. Concordando com o comportamento de lamber concluído por Vera
Sabatine et.al., 2001, descrevendo que o animal deitado em posição external lambe
a face ventral das patas posteriores, a lateral do dorso, repetindo varias vezes o
mesmo movimento.
Foram observados poucos comportamentos de agressão, bidirecional ou
unidirecional, isso mostra uma boa convivência entre os animais.
22

O comportamento alimentação foi um dos mais realizados pelos animais,
principalmente no período noturno, podendo acontecer co m mais de um animal por
vez. Os comportamentos urinar e defecar foram observados poucas vezes durante o
período experimental, algumas vezes os animais urinavam dentro da manilha, já
para defecar, as pacas utilizavam quase sempre o mesmo canto do box.
Para urinar e defecar, a paca permanece em posição quadrúpede abaixando a
parte posterior do corpo, sem encosta- la no piso sempre próxima a uma parede Vera
Sabatini et.al., 2001.

5. CONCLUSÃO

A cada dia aumenta o número de pesquisas em relação a anima is silvestres de
produção, este trabalho poderá contribuir no conhecimento no comportamento da
Cuniculus paca levando para criatórios e produtores rurais que tem a intenção de
complementar o trabalho conhecimentos, ajudando assim no manejo e instalações,
visando atender as necessidades da espécie aprimorando o bem estar dos animais e
preservando espécies.
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