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1.1 Diagnóstico da capivara 

 
O diagnóstico tem como objetivo identificar os locais de ocorrência da capivara, 

bem como estimar o número de grupos e indivíduos no habitat ocupado. Além disso, o 
diagnóstico permite uma avaliação da área e dos recursos utilizados pelos animais 
residentes. Essas informações são de extrema importância e devem servir como base 
para o estabelecimento de ações de manejo de controle da população e de adequação do 
habitat, se necessárias. 

O diagnóstico da capivara deve incluir duas etapas: 1) levantamento da 
população de capivaras, 2) levantamento da área utilizada pelos animais.  

A duração do diagnóstico dependerá de cada situação, da extensão e 
complexidade das condições locais, do tamanho da área e da experiência da equipe 
executora, durando, em média, de 1 a 3 meses. 

 

1.1.1 Levantamento da população de capivaras 

 

O levantamento da população de capivaras consiste na localização e 
mapeamento do(s) grupo(s) de animais e na estimativa de seu tamanho populacional. 
Entende-se por grupo, neste caso, aglomerações de indivíduos em um mesmo local. No 
caso de condomínios e parques públicos, deve-se também identificar possíveis pontos 
de entrada/saída de indivíduos da área.  

A área toda em questão deve ser percorrida a fim de localizar e mapear os 
grupos de indivíduos e indivíduos isolados. Os vestígios do animal deixados no local 
podem servir como indicativos de maior ou menor presença dos indivíduos, facilitando 
a localização dos mesmos e indicando áreas e recursos utilizados. Uma vez localizados, 
deve-se anotar as coordenadas geográficas (latitude e longitude) do local de cada grupo 
com um GPS.  

A estimativa do tamanho da população de capivaras baseia-se em contagens do 
número de animais por grupo, diferenciando-se adultos, jovens e filhotes (Figura 3). As 
contagens devem ser realizadas sempre no mesmo horário e no período de maior 
atividade dos indivíduos ou durante a sua alimentação em áreas abertas. Sugere-se 
iniciar a contagem 1 ou 2 horas antes do pôr-do-sol, dependendo do tempo necessário 
para a realização da mesma. Em situação onde as capivaras apresentam hábitos 
noturnos, as contagens deverão ser realizadas logo ao anoitecer, com o auxílio de uma 
fonte de luz.  



As contagens não podem ser realizadas uma única vez. O número de repetições 
das contagens dependerá da variação do número de indivíduos contados. Quanto maior 
a variação, maior número de repetições serão necessárias visando reduzir a variabilidade 
dos dados. Deve-se estabelecer um número mínimo de 10 contagens, distribuídos em 
intervalos regulares dentro do tempo total destinado ao diagnóstico. Se o tempo total 
para o diagnóstico for de 3 meses, por exemplo, as contagens poderão ser realizadas, 
aproximadamente, a cada 9 dias. As contagens não deverão ser realizadas em dias 
consecutivos. 

 

 Adulto Jovem Filhote 
 

  
 

Peso acima de 30 kg de 10 a 30 kg até 10 kg 

Comprimento acima de 1 m de 40 cm a 1 m até 40 cm 

Figura 3. Peso e comprimento aproximado de adulto, jovem e filhote de capivara.  

 

No caso de mais de um açude, deve-se estabelecer uma rota de percurso, 
iniciando-se sempre pelo mesmo local, a qual deve ser mantida como forma de 
padronização. As contagens entre locais distintos devem ser realizadas na mesma 
seqüência, em um pequeno intervalo de tempo, por uma única pessoa e sempre pela 
mesma. Esse procedimento é necessário a fim de minimizar eventuais erros de 
contagem e evitar a superestimativa da população.  

 
1.1.2 Levantamento da área utilizada 

A área utilizada pelos animais deve ser mapeada através da localização dos 
vestígios, como fezes, pegadas, carreiros ou trilhas, deixados pelos animais no 
ambiente. O mapeamento da área utilizada deve ser realizado simultaneamente ao 
levantamento das capivaras. 

O local deve ser percorrido a pé, em toda sua extensão, anotando-se as 
coordenadas geográficas (latitude e longitude) dos vestígios, com um GPS, e a 
quantidade aproximada de vestígios em cada ponto do percurso. A metodologia de 
mapeamento deve ser realizada, conforme esquema abaixo (Figura abaixo). Inicia-se o 
mapeamento de vestígios percorrendo-se a margem de todo o corpo d´água e anotando-
se a localização dos vestígios. Não precisam ser anotados todos os vestígios 
encontrados, mas apenas aqueles distantes aproximadamente 20 ou 30 metros entre si. 
Após ter percorrido toda a margem do corpo d´água, inicia-se outro percurso no mesmo 
sentido, distante aproximadamente 20 ou 30 metros desta faixa percorrida. Outras faixas 
devem ser incluídas até que não sejam mais encontrados vestígios no local. 
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Esquema sugerido para o mapeamento de vestígios. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Os dados coletados devem ser passados para um mapa (impresso ou digital) e a 
área de uso deve ser delimitada com base nos pontos extremos da localização dos 
vestígios. O tamanho desta área deve ser calculado, bem como, a quantidade de cada 
tipo de ambiente dentro da área utilizada pelos animais. Isso poderá ser realizado por 
especialistas ou profissionais treinados no assunto. 

Outros critérios para o diagnóstico poderão ser incluídos, dependendo de cada 
situação em particular. 

A ficha a ser preenchida no diagnóstico, bem como as orientações para o seu 
preenchimento, encontra-se em anexo. 
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ORIENTAÇÕES  PARA PREENCHIMENTO  DA FICHA  DE 

COLETA 
 

DIAGNÓSTICO  POPULACIONAL  DE CAPIVARAS 
(Utilize uma ficha para cada dia e local de diagnóstico) 

 

1. DADOS DO AVALIADOR: Anote os dados da pessoa que está realizando o diagnóstico. 

2. DADOS DO PROPRIETÁRIO: Anote os dados da pessoa que está realizando o diagnóstico 

3. DADOS DA PROPRIEDADE: Anote o nome da propriedade, endereço completo e nome do 
responsável. Inclua a atividade principal da propriedade e tamanho total. 

4. LEVANTAMENTO DA POPULAÇÃO DE CAPIVARAS: 

VOCÊ VIU A CAPIVARA NO LOCAL? Responda sim somente se você viu as capivaras no local.  

QUANTOS GRUPOS DISTINTOS EXISTEM NA ÁREA? Anote o número de grupos que você 
viu. Diferencie os grupos somente quando estiverem ocupando locais distintos e distantes entre si. Se 
não viu as capivaras, deixe em branco. 

QUANTOS INDIVÍDUOS VOCÊ OBSERVOU EM CADA GRUPO? Anote na tabela as 
coordenadas geográficas (formato graus, minutos e segundos (DD, MM, SS) da localização de cada 
grupo, o número do grupo, e o número de animais que você contou por grupo, separando-os em 
adultos, jovens e filhotes. Anote a atividade da maioria dos indivíduos do grupo (por exemplo, 
repouso, alimentação, natação, deslocamento etc.). Se não viu as capivaras, deixe me branco. 

 Para identificação da classe de idade, utilize a tabela abaixo como referência: 

                     Adulto Jovem Filhote 
 

   

Peso acima de 30 kg de 10 a 30 kg até 10 kg 

Comprimento acima de 1 m de 40 cm a 1 m até 40 cm 

 

VOCÊ UTILIZOU BINÓCULOS PARA CONTAR AS CAPIVARAS? Responda sim se você 
utilizou binóculos para contar as capivaras 

QUAL A DISTÂNCIA ENTRE VOCÊ E O(S) GRUPO(S)  DE CAPIVARAS? Estime a distância 
aproximada entre você e o grupo de capivaras que você contou. Se houver mais de um grupo, anote a 
distância entre você e cada um dos grupos separadamente. 

5. LEVANTAMENTO DA ÁREA UTILIZADA: 

EXISTEM VESTÍGIOS DA ESPÉCIE PRESENTES NO(S) LOCAL(S)? Responda sim somente 
se você viu vestígios da espécie no local. Se sim, indique quais estão presentes no local.   

ANOTE AS COORDENADAS DA LOCALIZAÇÃO DOS VESTÍGIOS: Anote na tabela as 
coordenadas geográficas (formato graus, minutos e segundos (DD, MM, SS) da localização de cada 
vestígio mapeado. 

INDIQUE A QUANTIDADE APROXIMADA DE FEZES: Estime a quantidade de fezes pela 
quantidade que você contou no local em cada dia de levantamento (Baixa: até 10 montículos de fezes; 
Média: até 30 montículos de fezes; Alta: acima de 30 montículos de fezes). Se sentir dificuldades em 
fazer a estimativa ou não tiver certeza, deixe em branco. 

ASSINALE OS COMPONENTES PRESENTES NA ÁREA UTILIZADA  PELO GRUPO DE 
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CAPIVARA: Assinale todos componentes existentes nas proximidades da área ocupada pelas 
capivaras. Indique quais as culturas presentes, se for o caso. Se houver mais de uma área ocupada 
pelos grupos, anote separadamente. Se precisar de mais espaço, use o verso da folha (considere locais 
separados somente se forem distantes entre si ou evidenciarem claramente grupos distintos de 
capivaras).  

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES: Acrescente outras observações que achar relevante. 
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FICHA  DE COLETA 

DIAGNÓSTICO  POPULACIONAL  DE CAPIVARAS 
(Leia atentamente as instruções antes do preenchimento; utilize uma ficha para cada dia e local 

de diagnóstico populacional) 

 

1. DADOS DO TÉCNICO AVALIADOR 

NOME (pessoa física/jurídica): _________________________________________________________  

ENDEREÇO COMPLETO: ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

FONE:_________________  FAX:_______________  E-MAIL: __________________________ 

 

2. DADOS DO PROPRIETÁRIO 

NOME (pessoa física/jurídica): _________________________________________________________  

ENDEREÇO COMPLETO: ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

FONE:_________________ FAX:_______________ E-MAIL: ________________________________  

 

3. DADOS DA PROPRIEDADE 

NOME:  ____________________________________________________________________________  

MUNICÍPIO: _______________________     ESTADO:  __________ END.:  ____________________  

 ____________________________________________________________________________________  

RESPONSÁVEL (Proprietário/Administrador):   __________________________________________  

ATIVIDADE(S) PRINCIPAL(S):  _______________________________ TAMANHO:  ___________  

 

4. LEVANTAMENTO DA POPULAÇÃO DE CAPIVARAS 

QUANTOS GRUPOS DISTINTOS EXISTEM NA ÁREA? (Diferencie os grupos somente quando 
estiverem ocupando locais distintos e distantes entre si)  _______________________________________  

QUANTOS INDIVÍDUOS VOCÊ OBSERVOU EM CADA GRUPO? (Se precisar use o verso da 
folha) 

 
Horário  No. do 

grupo Latitude Longitude No. 
adultos 

No. 
jovens 

No. 
filhotes 

 

Atividade do 
grupo* 
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* Por exemplo: repouso, alimentação, natação, deslocamento, etc. 

 

VOCÊ UTILIZOU BINÓCULOS PARA CONTAR AS CAPIVARAS?  (  ) Não   (  ) Sim 

QUAL A DISTÂNCIA ENTRE VOCÊ E O(S) GRUPO(S)  DE CAPIVARAS? _________________  

 

5. LEVANTAMENTO DA ÁREA UTILIZADA (área de uso da c apivara) 

EXISTEM VESTÍGIOS DA ESPÉCIE PRESENTES NO(S) LOCAL(S)? (  ) Não (  ) Sim   

QUAIS? (  ) Fezes (  ) Pegadas (  ) Área de Pisoteio (  ) Trilhas  (  ) Outros:  _______________________  

ANOTE AS COORDENADAS DA LOCALIZAÇÃO DOS VESTÍGIOS. (Se precisar use o verso 
da folha) 

 Horário Área Latitude Longitude 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

INDIQUE A  QUANTIDADE APROXIMADA DE MONTÍCULOS DE FEZES EM CAD A LOCAL 
(use o verso se identificar mais do que 4 grupos de capivaras): 

LOCAL DO GRUPO 1: (  ) Baixa  (  ) Média  (  ) Alta   
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LOCAL DO GRUPO 2: (  ) Baixa  (  ) Média  (  ) Alta 

LOCAL DO GRUPO 3: (  ) Baixa  (  ) Média  (  ) Alta   

LOCAL DO GRUPO 4: (  ) Baixa  (  ) Média  (  ) Alta   

 

ASSINALE OS COMPONENTES PRESENTES NA ÁREA UTILIZADA  PELO GRUPO DE 
CAPIVARA (Se houver mais de uma área ocupada pelos grupos, anote separadamente. Se precisar 
de mais espaço, use o verso da folha) 

Local do grupo 1: (  ) Água  (  ) Pasto  (  ) Mata  (  ) Pinus   (  ) Eucalipto (  ) Construções  (  ) Vias de 
acesso (  ) Culturas, identifique:   ____________________________ Outros:  ______________________   

Local do grupo 2: (  ) Água  (  ) Pasto  (  ) Mata  (  ) Pinus   (  ) Eucalipto (  ) Construções  (  ) Vias de 
acesso (  ) Culturas, identifique:   ____________________________ Outros:  ______________________   

Local do grupo 3: (  ) Água  (  ) Pasto  (  ) Mata  (  ) Pinus   (  ) Eucalipto (  ) Construções  (  ) Vias de 
acesso (  ) Culturas, identifique:   ____________________________ Outros:  ______________________  

Local do grupo 4: (  ) Água  (  ) Pasto  (  ) Mata  (  ) Pinus   (  ) Eucalipto (  ) Construções  (  ) Vias de 
acesso (  ) Culturas, identifique:   ____________________________ Outros:  ______________________  

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES: __________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

7. ELABORAÇÃO  DO MAPA 
 
As coordenadas geográficas obtidas durante a fase de levantamento deverão ser plotadas em 
mapa da propriedade, em escala adequada. As coordenadas servirão de base  para a definição 
aproximada da área utilizada pelas capivaras no local objeto do estudo.  


