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1 INTRODUÇÃO 

 

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) 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. As capivaras são animais territorialistas utilizando-se de vocalizações e 

comportamento agressivo para afastar possíveis intrusos. (ALMEIDA et al., 2012). 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). 

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 (FERRAZ et 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 (ALMEIDA et al., 2012; FERRAZ et al., 2001b). 

Devido à pressão antrópica podem alterar seus hábitos e se tornarem ativas apenas no período 

noturno (FERRAZ et al., 2001b). Ao estudar um grupo de capivaras que habita as lagoas da 

Universidade Federal de Viçosa, Rodrigues et al. (2013) relatou que 96% das observações de 

comportamento de forrageamento se deram durante a noite. O crescimento populacional deve-

se ao desaparecimento de predadores naturais, fazendo com que a espécie seja considerada 

uma praga em diversas regiões do país (FERRAZ et al., 2001a). Dessa forma podemos 

associar a crescente presença dos animais em centros urbanos à facilidade de se adaptar aos 

recursos alimentares disponíveis e à ausência de predadores. 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). 



De janeiro à agosto de 2015 foi realizado um estudo a fim de diagnosticar a situação 

das capivaras presentes na área da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. Com 

esse monitoramento observou-se que no local habitam em média 17 indivíduos, sendo um 

grupo misto e um satélite. O grupo utiliza o Brejo como área de descanso e os jardins ao redor 

das Lagoas Minas e Gerais como área de forrageio. O horário de transição da área do Brejo 

para Lagoa Gerais é por volta das 19h. O satélite foi avistado em quatro campanhas, duas na 

Lagoa Gerais e duas na Lagoa Minas, mas não é possível afirmar se trata-se de um único 

indivíduo pois não foi marcado nem observada nenhuma característica que permitisse sua 

identificação. Os horários de avistamento do indivíduo isolado foram variados, mas sempre no 

período diurno. Os dados completos encontram-se no relatório de monitoramento (Anexo I). 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Apesar do número total de indivíduos do grupo ter variado pouco (de 16 a 18 

espécimes), o número de filhotes aumentou gradativamente (de 5 a 9 filhotes), indicando que 

possivelmente a população está em crescimento e os animais jovens e adultos tem se 

dispersado por ambientes próximos podendo formar novos grupos. Assim tornam-se 

necessárias medidas para controlar o crescimento populacional.  

A travessia da rodovia pelas capivaras também gera preocupação visto que incorre em 

risco de acidentes. Dessa forma deve-se implementar medidas que venham a melhorar os 

recursos ao redor do Brejo e que possam impedir o deslocamento dos animais até a Lagoa 

Gerais.  

A participação das capivaras no ciclo da febre maculosa brasileira gera a necessidade 

de se coletarem amostras para a análise da presença de Rickettsia rickettsii nos animais e em 

seus ectoparasitas. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

Realizar o manejo das capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) ocupantes da Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Controlar o crescimento da população através do manejo reprodutivo; 

 Estabelecer o monitoramento permanente desta população; 

 Melhorar as condições e recursos da área do Brejo; 

 Impedir a travessia da rodovia pelos animais; 



 Coletar amostras nos animais conforme pactuação com a Secretaria Municipal de 

Saúde de Belo Horizonte (SMSA) para o monitoramento sorológico e acarológico, 

contribuindo com as ações de vigilância epidemiológica da febre maculosa brasileira 

(FMB). 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Área de Manejo 

A Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, localizada na Rodovia Prefeito 

Américo René Gianetti, s/n, Bairro Serra Verde – BH/MG apresenta uma área de abrangência 

de aproximadamente 52 hectares. Localiza-se em área urbana e faz limite com o Parque 

Estadual Serra Verde. 

Na área existem três recursos hídricos utilizados pelas capivaras: o Brejo com área total 

de 27.400 m², a Lagoa Minas 11.399 m² e a Lagoa Gerais com 75.799 m². 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). O mesmo foi identificado como área de abrigo e descanso do 

grupo misto onde passam o período diurno e realizam atividades como repouso, reprodução e 

parição de filhotes. As lagoas são compostas por água limpa e seu entorno por gramíneas e 

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

nativa arbustiva e alguns exemplares de árvores ao seu redor. O entorno desta lagoa foi 

identificado como área de forrageio noturno. 



 

Figura 1. Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves 

Fonte: Google Earth 

 

4.2 Controle populacional 

A captura seguida de realocação dos animais não são recomendadas, pois o ambiente 

ficará propício ao aparecimento de novos grupos. Para o controle do crescimento populacional 

propõe-se realizar a vasectomia dos machos pertencentes ao grupo. 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.  

Será construído um piquete constituindo área de ceva para as capivaras. O piquete 

para cevar os animais tem o objetivo de facilitar a manipulação e monitoramento, bem como o 

fornecimento de suplementação alimentar caso haja necessidade. Esse terá 35 m2, sendo 7 

metros de comprimento por 5 metros de largura e aproximadamente 2 metros de altura acima 

do nível do solo, constituído por tela losangular galvanizada, fio 12 (2,76 mm), malha de 3 

polegadas (80 mm x 80 mm) e mourões com 2 m de espaçamento entre si. A tela deverá ser 

enterrada a uma profundidade média de 40 cm ou poderão ser utilizados mourões de madeira 

deitados rente ao solo em toda a extensão do perímetro interno, devidamente fixados por 

arame galvanizado (2,76 mm) à tela losangular que cercará o piquete. Deverão ser previstas 

porta-armadilha para utilização quando da captura dos animais para manejo e porta de acesso 

para a equipe de trabalho. No interior do piquete serão dispostos dois cochos feitos com 

bombonas plásticas, ambos de 60 cm X 20 cm X 20 cm, suspensos à 20 cm do solo. Um será 

permanentemente mantido com sal mineral específico para bovinos e o outro será alimentado 



com material forrageiro (galhos de leucena, feno, cana-de açúcar,etc.), o cocho com sal terá 

cobertura. A ceva será fornecida diariamente ao entardecer, com exceção dos fins de semana 

e feriados, quando o fornecimento será interrompido, deixando apenas o sal mineral suficiente 

para o período. Em casos de necessidade (diminuição da oferta de alimento natural) o 

fornecimento do material forrageiro será continuo. 

Inicialmente o piquete de ceva será instalado na área próxima ao local de captação de 

água no brejo (Figura 2) onde os animais rotineiramente transitam. Posteriormente, a área de 

ceva irá para próximo à vegetação nativa mais densa do brejo, com menor interferência 

antrópica.  

 

Figura 2: Local para provável montagem do piquete de ceva:     Local temporário e      Local permanente. 

 

 

Após os animais acostumarem com a área de ceva, em um dia específico a porta será 

fechada e os mesmos serão identificados quanto ao sexo, classificados quanto à faixa etária, e 

após contenção química serão submetidos à: 

 Identificação individual, através da marcação na orelha (punch ou marcador 

para suíno) e microchipagem; 

 Coleta de sangue para posterior encaminhamento para sorologia para 

riquetsioses. As amostras serão conservadas, identificadas, armazenadas entre 

2 e 8 C0 até o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte (anexo II); 



 Catação manual dos ectoparasitas presentes nos animais através de pente fino 

e pinça anatômica; os aracnídeos serão armazenados em tubo contendo álcool 

isopropílico, para posterior identificação e análise laboratorial; 

 Esterilização cirúrgica (vasectomia dos machos). 

 

 

 

 

 

4.3 Controle da travessia 

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

jardins às margens das lagoas propõe-se que sejam cultivados forrageiras (tifton, grama 

esmeraldas, etc.) e arbustos mais palatáveis na região do Brejo (Figura 3).  

 

 

Figura 3: Área para plantio de forrageiras de maior palatabilidade para as capivaras. 

 

A limpeza e melhoria da área do Brejo também se faz necessária. A água tem aspecto 

barrento e uma alta densidade de vegetação do tipo taboa (Thypasp.), e existe uma grande 

quantidade de lixo na área (Figura 4). 



 

 

Figura 4: Área do Brejo (B), presença de taboa (A) e lixo (C). 

 

Outra medida a ser implantada é o cercamento da área do brejo. Pode ser implantada 

uma cerca viva com plantas que dificultem a passagem posicionada próxima à vala existente 

no talude que dá acesso à rodovia. O objetivo do cercamento é apenas dificultar e não impedir 

o acesso dos animais à Lagoa Gerais. 

Recomenda-se também que área do Brejo que faz limite com o Parque Estadual Serra 

Verde possua alguma barreira para impedir o acesso de pessoas, o objetivo é que as capivaras 

se sintam mais seguras. 

 

4.4 Coleta de amostras para análise de evidências da circulação de Rickettsia rickettsii 

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

necessidade de diagnosticar a presença da bactéria Rickettsia rickettsii. A Secretaria Municipal 

de Saúde de Belo Horizonte realiza a coletas sistemáticas de carrapatos de vida livre na CAMG 

para as atividades de vigilância acarológica. Em 2014, pools de carrapatos identificados como 

Amblyomma sculptum foram submetidos à Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) para 

detecção de Rickettsia sp. e todas as amostras foram negativas.  Porém, o exame realizado 

A B 

C 



por si só não exclui a possibilidade de circulação da bactéria entre a população de hospedeiros 

e vetores presentes na CAMG. 

Durante a sedação para o procedimento da castração, as amostras de sangue e 

ectoparasitas coletadas serão utilizadas nas análises que compõe o Plano de Ação para 

controle da FMB no município de Belo Horizonte, conforme recomendações e fluxo contidos no 

anexo II. 

 

4.5 Monitoramento 

 O monitoramento do número de indivíduos será realizado permanentemente através de 

uma armadilha fotográfica digital, posicionada estrategicamente na área de ceva. É essencial 

que a Câmera Trap possua: alta resolução do vídeo HD; visão noturna de 36 leds; intervalo 

entre disparos de 1 a 60 segundos; PIR sensor; alimentação a pilha e elevada autonomia (até 

um ano). 

 

5. Cronograma das atividades 

 

Atividade Set/2015 Out/2015 Nov/2015 Dez/2015 Jan/2016 Fev/2016 Mar/2016 

Solicitar autorização de 
manejo 

X       

Construção do piquete de 
ceva 

 X      

Fornecimento de ceva  X X X X X X 

Captura e esterilização  X X     

Melhoria da área do Brejo    X X X  

Monitoramento      X X 

Relatório das atividades       X 
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ANEXO I – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 

 


