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1 INTRODUÇÃO 

 

A capivara (Hydrochoerushydrochaerys) é considerada o maior roedor do mundo 

podendo pesar até 90 quilogramas e alcançar 50 centímetros de altura, com variações entre 

sexos e regiões geográficas.É um mamífero social que pode viver em pares estáveis, haréns 

ou grupos mistos compostos por um macho dominante, poucos machos subordinados, várias 

fêmeas e filhotes (ALMEIDAet al., 2012). É comum existirem também pequenos grupos de 

machos ou machos solitários (satélites) formados por animais jovens que foram expulsos do 

grupo misto ao atingirem a maturidade sexual (FERRAZet al., 2001b). As capivaras são 

animais territorialistas utilizando-se de vocalizações e comportamento agressivo para afastar 

possíveis intrusos. Possuem uma glândula supranasal e um par de glândulas perianais que 

produzem substâncias oleosas para marcação do território. A glândula supranasal é mais 

desenvolvida nos machos devido à uma relação direta com os níveis de testosterona e 

produção espermática (ALMEIDA et al., 2012). A urina também pode ser utilizada para marcar 

o território e segundo Almeidaet al. (2012) as fezes também parecem ser utilizadas para este 

fim. Para essa autora marcação com glândula supranasal e as fezes servem também para 

sinalizar recursos alimentares. O habitat das capivaras pode ser dividido em porções onde 

cada uma é utilizada para uma atividade específica.Geralmente utilizam campos para forrageio, 

áreas de mata para repouso, abrigo e parição de filhotes e corpos d’água para atividades 

reprodutivas, repouso e fuga de predadores.O tamanho e formato do habitat se configuram em 

função da água e sofrem alterações de acordo com a sazonalidade (FERRAZet al., 2001b).O 

tamanho dos grupos varia de acordo com o tamanho do ambiente sendo normalmente de 3 a 

14 indivíduos, porém em áreas antropizadas pode conter mais de 40 indivíduos.A flutuação 

sazonal do recurso água também influencia o tamanho dos grupos pois as capivaras tendem a 

se concentrar ao redor dos corpos d’água remanescentes no período seco, formando grupos 

maiores do que na estação chuvosa (FERRAZ et al., 2001b). 

As capivaras se alimentam nas primeiras e últimas horas do dia com descanso nos 

períodos mais quentes à margem da água. O forrageio é feito em áreas mais distantes 

podendo ser afetado pela influência humana (ALMEIDAet al., 2012;FERRAZ et al., 

2001b).Devido à pressão antrópica podem alterar seus hábitos e se tornarem ativas apenas no 

período noturno (FERRAZet al., 2001b).Ao estudar um grupo de capivaras que habita as 

lagoas da Universidade Federal de Viçosa, Rodrigueset al. (2013) relatou que 96% das 

observações de comportamento de forrageamento se deram durante a noite.As capivaras 

sãoherbívoros generalistas e por apresentarem grande plasticidade alimentar se adaptam 

facilmente a ambientes antropizados. O crescimento populacional deve-se ao desaparecimento 

de predadores naturais, fazendo com que a espécie seja considerada uma praga em diversas 

regiões do país (FERRAZet al., 2001a).Dessa forma podemos associar a crescente presença 
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dos animais em centros urbanos à facilidade de se adaptar aos recursos alimentares 

disponíveis e à ausência de predadores.O sistema de acasalamento das capivaras é do tipo 

poligínico e promíscuo onde mais de um macho pode se acasalar com várias fêmeas porém 

um deles obterá maior proporção de acasalamentos. A reprodução ocorre durante todo o ano 

podendo variar com a sazonalidade em algumas regiões. As gestações duram 

aproximadamente 150 dias e a taxa de fertilidade é de cerca de 5 filhotes por fêmea por ano 

(FERRAZ et al., 2001b). 

Devido a variados relatos da presença de capivaras nas áreas da Cidade Administrativa 

Tancredo Neves, sede do governo estadual de Minas Gerais, surgiu a necessidade de se 

monitorar e conhecer a população que habita o local.Os animais atravessam a via de acesso 

incorrendo em risco de acidentes devido ao alto tráfego de automóveis, realizam o forrageio em 

áreas de paisagismo e podem participar do ciclo da febre maculosa. Esses três fatos 

desencadearam a demanda de se avaliar os grupos e, caso se mostre necessário, propor o 

manejo dos animais. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

Diagnosticar a situação das capivaras (Hydrochoerushydrochaerys) ocupantes da 

Cidade Administrativa Tancredo Neves em atendimento ao Ofício da Intendência da Cidade 

Administrativa n. 701/14. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Estimar o número de indivíduos residentes na área; 

• Determinar as áreas utilizadas para descanso e alimentação; 

• Levantar os recursos alimentares disponíveis na área e  

• Propor alternativas de manejo caso seja necessário. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo limitou-se aos aproximadamente 52 hectares da área de abrangência 

da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, localizada na Rodovia Prefeito Américo 

Gianetti, s/n, Bairro Serra Verde – BH/MG. A Cidade Administrativa se localiza em área urbana 

e faz limite com o Parque Estadual Serra Verde.  

Na área de estudo existem três recursos hídricos com potencialde utilização pelas 

capivaras: o Brejo com área total de 27.400 m², a Lagoa Minas 11.399 m²e a Lagoa Gerais 
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com 75.799 m². As lagoas são compostas por água limpa e seu entorno por gramíneas e 

plantas ornamentais, a Lagoa Gerais apresenta uma pequena área de vegetação nativa 

arbustiva e alguns exemplares de árvores ao seu redor. O Brejo é composto por água barrenta, 

suja e com alta densidade de taboa (Thypasp.), o entorno é formado por vegetação nativa 

arbustiva e densa em algumas áreas, existem também ocupações antrópicas (viveiro de mudas 

e contêineres). 

 

 
Figura 1. Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves 

Fonte: Google Earth 

 

2.2 Levantamento Preliminar 

 

Inicialmenterealizou-se uma visita à Cidade Administrativa no dia 22 de Janeiro de 

2015, onde foram entrevistadosintegrantes das equipes de jardinagem e vigilância com intuito 

de dimensionar a quantidade de indivíduos e grupos de capivaras, bem como os ambientes 

utilizados. Outro recurso utilizado foi gravação de imagens pelas câmeras “Olho-Vivo” que 

permitiu determinar o local de travessia dos animais que seria estratégico para a contagem dos 

indivíduos. 
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2.3 Diagnóstico Populacional 

 

De acordo com IBAMA (2006) o diagnóstico populacional de capivaras deve apresentar 

duas etapas: o levantamento da população e o levantamento da área utilizada pelos animais. É 

importante também determinar possíveis pontos de saída e entrada de animais na área. A 

duração média sugerida é de 1 a 3 meses, variando de acordo com as condições locais, 

extensão da área, dentre outras. Nesse estudo foram seguidos os protocolos apresentados 

pelo Instituto no documento citado.  

A duração pré-determinada para o estudo foi de 6 meses, com busca de vestígios e 

contagem presencial mensais. Pretendia-se também realizar a contagem semanal dos 

indivíduos a partir de imagens feitas pelo “Olho-Vivo” porém esse recurso foi descartado por 

diversos imprevistos ocorridos. 

 

2.3.1Levantamento da área utilizada pelos animais 

 

As áreas utilizadas pelos animais devem ser mapeadas pela localização de vestígios 

(fezes, pegadas, trilhas e outros) deixados no ambiente pelos animais (IBAMA, 2006). Para tal 

as áreas da Cidade Administrativa foram percorridas à pé, sendo traçada uma trajetória rente 

às margens dos corpos d’água e outra distante 20 metros da primeira. Cada 

vestígioencontrado foi anotado em ficha de campo (Anexo I), fotografado e marcada a 

coordenada geográfica com GPS. Os pontos marcados eram distantes em média 10 metros um 

do outro. 

 

2.3.2Levantamento da população 

 

O levantamento da população consiste em localizar os grupos e estimar a quantidade 

de indivíduos e deve ser feito simultaneamente ao levantamento das áreas utilizadas pelos 

animais (IBAMA, 2006). Os animais contados foram diferenciados em adultos, jovens e filhotes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os relatos obtidos por entrevistas indicaram a presença de um grupo, mas divergiram 

quanto à quantidade de indivíduos. As variações foram de 5 a 20 indivíduos. Houve 

unanimidade quanto ao horário de aparecimento dos animais a partir das 19 horas durante a 

vigência do horário de verão. Outro ponto em comum a todas as entrevistas era o local de 

avistamento dos animais, atravessando a via de acesso à Cidade Administrativa pela via MG-

010 ou forrageando nos jardins e orla da Lagoa Gerais, em frente ao Palácio Tiradentes. Houve 
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relatos também de um indivíduo isolado que viveria na Lagoa Minas. Assim concluiu-se que a 

população de capivaras da Cidade Administrativa era formada por dois grupos: um que 

passava o dia no Brejo e à noite forrageava às margens da Lagoa Gerais e outro composto 

apenas por um indivíduo isolado na Lagoa Minas.  

Foram analisadas três gravações do “Olho-Vivo” que mostravam as capivaras 

atravessando a via de acesso à Cidade Administrativa pela via MG-010, vindas do Brejo em 

direção ao jardim em frente ao Palácio Tiradentes. O horário de travessia variou entre 21 e 

23:30 horas. 

Após as primeiras campanhas de campo foi possível determinar as porções do habitat 

das capivaras na Cidade Administrativa. O Brejo é usado como área de descanso onde os 

animais passam o dia escondidos em meio a vegetação. A área de pastagem é a porção do 

jardim à beira da Lagoa Gerais entre o Palácio Tiradentes e o estacionamento. Apesar de não 

haver relatos ou avistamentos do grupo na Lagoa Minas a grande quantidade de vestígios 

encontrados ao seu redor indicam que os animais podem utilizar também essa área para 

forrageio. 

O indivíduo isolado foi avistado em quatro das seis campanhas realizadas (Figura 2). 

Porém não se pode afirmar que se trata da mesma capivara visto que não foram realizadas 

marcações nem identificada nenhuma característica que permitisse o reconhecimento do 

animal. O satélite foi avistado duas vezes na Lagoa Gerais, uma vez em posição de repouso e 

outra em comportamento de forrageio. Na Lagoa Minas foi avistado uma vez em posição de 

repouso. Outra vez, ao circular rente à vegetação, escutou-se a vocalização e o barulho do 

animal entrando apressadamente na água.  
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Figura 2: Indivíduo satélite na Lagoa Gerais (a); Indivíduo satélite na lagoa Minas (b) e (c). 

 

Figura 3: Pontos geográficos dos satélites enumerados pela data do avistamento. 

Fonte: Google Earth 
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A visualização do grupo maior durante o dia foi dificultada pela densidade da vegetação 

ao redor do Brejo, assim a contagem dos indivíduos foi realizada enquanto as capivaras 

atravessavam a via de acesso à Cidade Administrativa indo do Brejo em direção à Lagoa 

Gerais.A travessia aconteceu em torno das 19h em todas as campanhas sempre dentro do 

trecho de 80 metros demarcado na Figura 4, excetuando-se o mês de Abril quando o forrageio 

foi realizado nas região do Brejo próximo aos contêineres de jardinagem.  

 

 
Figura 4: Área de travessia das capivaras 

Fonte: Google Earth 

 

O número médio de capivaras na área é de 17 indivíduos. O número total de indivíduos 

avistados variou de 16 em Março a 18 em Junho de 2015. Esta variação pode ser explicada 

pelo aumento do número de filhotes e diminuição do número de jovens. O número de filhotes 

variou de 5 em Março de 2015 a 9 em Agosto do mesmo ano. Foram identificados 6 jovens em 

Março e Maio, mas ficou difícil diferenciá-los a partir de Junho, então passaram a ser 

registrados juntamente com os adultos. A Figura 5 apresenta os resultados das contagens 

durante o período analisado. O mês de Abril não aparece no gráfico pois não foi possível 

contar os indivíduos visto que permaneceram pastando no entorno do Brejo impossibilitando a 

contagem por ser uma área muito escura. Este fato pode ser atribuído a braquiária no entorno 
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do Brejo estar com uma boa altura de forrageio e possivelmente boa palatabilidade devido às 

chuvas. 

 

 
Figura 5: Número de capivaras adultas e filhotes avistados durante os meses de estudo. 

 

O aumento gradativo do número de filhotes sugere que a população encontra-se em 

crescimento mas o número praticamente constante de indivíduos totais no grupo indica que há 

expulsão de jovens ou adultos. Esses animais irão colonizar outras áreas próximas disponíveis 

e poderão no futuro formar novos grupos. 

O mapeamento da área utilizada pelas capivaras se deu pela busca de vestígios e 

rastros. As fezes, pegadas e trilhas no solo ou vegetação foram fotografadas e 

georreferenciadas. Foram encontradas fezes com diferentes aspectos, o que pode indicar o 

tempo de permanência no ambiente (Figura 6). O tamanho dos grânulos varia de acordo com o 

tamanho do animal (Figura 7). As pegadas foram encontradas principalmente em barro 

próximos da água mas também estavam presentes em terra seca próxima ao barro, em áreas 

de obras e áreas de plantio de orquídeas bambu (Figura 8). As trilhas encontradas no barranco 

entre o Brejo e a rodovia corresponderam ao percurso feito pelas capivaras no momento da 

travessia, já as presentes nos jardins ao redor das lagoas podem ter sido feitas por outros 

animais, inclusive pessoas (Figura 9). Todos os vestígios e rastros foram marcados em GPS e 

estão demonstrados na Figura 10. 
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Figura 6: Fezes com diferentes aspectos devido à ação do tempo. 

 

 
Figura 7: Variação do tamanho dos grânulos das fezes. Fezes de indivíduo jovem (a) e fezes de filhotes (b). 
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Figura 8: Pegadas 

 

 

Figura 9: Trilhas 
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Figura 10: Pontos geográficos dos vestígios 

Fonte: Google Earth 

 

O esforço amostral médio empregado nas áreas de estudo foi de 0,0023 minutos por 

m2, sendo a Lagoa Minas a área onde foi investida a maior fração de minutos por m2, como 

demonstrado na Figura 11. O esforço amostral pode variar de acordo com o observador 

responsável pela coleta dos dados, o número de vestígios encontrados e o grau de dificuldade 

ao percorrer a área. A Lagoa Minas é a área com o talude mais inclinado e o Brejo é a área 

com maior parcela de vegetação nativa em que muitas regiões não podem ser percorridas. 

Tais fatos podem ter interferido no esforço amostral. 

 

 
Figura 11: Esforço amostral médio diário empregado em cada área 
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Durante a coleta dos dados estabeleceu-se duas variáveis: número de pontos 

registrados por área e número de vestígios registados por área. Os pontos indicam o local onde 

os vestígios foram encontrados, mas não quantifica os vestígios individualmente. Tentou-se 

estabelecer um limite de dez metros entre um ponto e outro. Já os vestígios ou rastros (nº de 

montículos de fezes) foram quantificados e registrados dentro do ponto georeferênciado. 

Observou-se que a Lagoa Minas obteve o maior número de pontos por metro quadrado, 

seguida do Brejo e da Lagoa Gerais (Figura 12). 

 

 
Figura 12: Número de pontos médios/m2 em cada área e número de vestígios médios/m2 por área. 

 

Apesar da Lagoa Minas apresentar o maior número de pontos e de vestígios por metro 

quadrado, acredita-se que os animais permaneçam a maior parte do tempo no Brejo. A densa 

vegetação ao redor do Brejo associada a presença de taboa cria um ambiente onde as 

capivaras podem repousar protegidas de qualquer interferência humana pois é difícil acessar 

as margens do corpo d’água. Dessa forma o registro de vestígios na área pode ter sido 

subestimado. 

Diante da participação das capivaras no ciclo da febre maculosa brasileira, há a 

necessidade de diagnosticar a presença da bactéria Rickettsiarickettsii.A Secretaria de Saúde 

de Belo Horizonte realizou a coleta de carrapatos de vida livre em data desconhecida e obteve 

resultado negativo em Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) para Rickettsia. Porém o 

exame realizado por si só não exclui a possibilidade de uma riquetsemia.O ideal é que sejam 

coletadas amostras das capivaras e para isso é necessário que haja um plano de manejo 

autorizado pelo IBAMA. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os dados apresentados demonstram a necessidade de se estruturar um Plano de 

Manejo para que seja realizada a vasectomia dos machos pertencentes ao grupo de forma a 

controlar o crescimento da população. A preferência pela vasectomia em detrimento da 

ovariohisterectomia deve-se ao fato de ser um procedimento mais simples, menos invasivo e 

de recuperação mais rápida. A captura e realocação dos animais não são recomendadaspoiso 

ambiente ficará propício ao aparecimento de novos grupos. Dessa forma propõe-se a 

construção de um piquete (50 m2) de manejo para realização da ceva e contenção dos animais 

para que seja realizada a anestesia. O procedimento cirúrgico pode ser realizado em estações 

clínicas móveis no próprio local visto que é essencial que os machos fiquem o menor tempo 

possível ausente dos grupos. Durante a sedação para o procedimento da castração deve-se 

também coletar amostras para análise da presença de Rickettsiarickettsii. 

Para evitar a travessia da rodovia de acesso pelas capivaras e o forrageio nos jardins 

às margens das lagoas propõe-se que seja cultivada grama e vegetações mais palatáveis na 

região do Brejo. 
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ANEXO I – FICHA DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNOSTICO POPULACIONAL DAS CAPIVARAS DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Responsável pela coleta de dados

Nome: 

Horário de início das atividades:

 

Descrição da área:                           

 

 

 

Vestígios:                                                                Coordenadas

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Recursos da área: 

 

 

 

 

 

 

 

Presença de indivíduos: 

Utilizou-se binóculos 

Distância entre o observador e os indivíduos

Total de indivíduos 

DIAGNOSTICO POPULACIONAL DAS CAPIVARAS DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FICHA DE CAMPO 

 

Responsável pela coleta de dados 

Data: 

Horário de início das atividades: Término:

Descrição da área:                                                  Coordenadas: 

 

 

Vestígios:                                                                Coordenadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim                        Não

Distância entre o observador e os indivíduos  
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DIAGNOSTICO POPULACIONAL DAS CAPIVARAS DA CIDADE ADMINISTRATIVA 

Término: 

Sim                        Não 
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Observação:___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Adulto Jovem  Filhote 

Peso Acima de 30 Kg De 10 a 30 Kg Até 10Kg 

Comprimento Acima de 1m De 40cm a 1m Até 40cm 

Horário da observação: 

Coordenadas:                         

 Grupo Adulto Jovem Filhote Sexo Atividade do indivíduo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Observações: 

 


