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RESUMO 

 

A presença de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) em ambientes 
urbanizados está cada vez mais comum. A fácil adaptação juntamente com a 
ausência de predadores naturais, permite seu desenvolvimento em centros 
urbanos, mantendo contato contínuo com humanos. A convivência, no entanto, 
pode acarretar em riscos tanto para o homem, quanto para as capivaras, sendo 
necessária em alguns locais, a criação de um plano de manejo, porém são 
poucos estudos referentes às capivaras em meio urbano. Desta forma, o 
presente trabalho avalia a distribuição espaço-temporal, estrutura populacional, 
densidade e aspectos ecológicos (comportamento, alimentação, uso do habitat) 
das capivaras no Saco da Fazenda (Itajaí, SC), além da interação com a 
comunidade de pessoas do local. Foram realizadas contagens diretas dos 
indivíduos duas vezes ao mês durante o período de novembro/2014 a 
outubro/2015. Aspectos comportamentais foram observados mensalmente 
através do método ad libitum no período de agosto/2015 a janeiro/2016. 
Questionários foram aplicados em 12 moradores, 20 usuários permanentes e 
70 usuários esporádicos do Saco da Fazenda, para avaliar a interação do 
homem com capivaras. Informações a respeito da febre maculosa (doença 
comumente transmitida pelo animal) foram adquiridas através de entrevistas 
aplicadas a FAMAI (Fundação Municipal do Meio Ambiente), Secretaria de 
Saúde e DIVE (Diretoria de Vigilância Epidemiológica). Estima-se um total de 
28 capivaras no Saco da Fazenda, distribuídas em três grupos compostos 
principalmente por adultos, na proporção de 3:1 (fêmea: macho), conhecida 
como estrutura social tipo “harém”. A densidade total foi considerada média 
(1,24 ind/ha). Os fragmentos de mangue são utilizados como áreas de 
descanso, totalizando três áreas, uma para cada grupo, sem observação de 
interação entre os grupos das outras áreas. Alguns aspectos comportamentais 
diferiram das capivaras de ambientes sem interferência humana, onde são 
consideradas de hábito diurno, enquanto neste local possuem hábitos 
crepusculares/noturnos. A maior parte dos entrevistados (57%) acredita que a 
comunidade traz mais danos à capivara do que o contrário. As pessoas 
reagiram positivamente quanto à presença de capivaras, com 82% sendo 
contra a retirada dos animais do local. Também não foram constatados casos 
de febre maculosa no município. Sendo assim, concluiu-se que nestas 
condições não é necessária à elaboração de um plano de manejo, porém o 
monitoramento é importante uma vez que o local está em constantes 
modificações, podendo interferir na dinâmica da população. 
 

Palavras-chave – Hydrochoerus hydrochaeris, Saco da Fazenda, Itajaí, 

ambiente urbano, febre maculosa, plano de manejo.  

  



ABSTRACT  

 

The presence of capybaras (Hydrochoerus hydrochaeris) in urban areas is 
becoming increasingly common. The animal’s easy adaptation, and the 
absence of natural predators, allows its development in urban centers, where it 
maintains constant contact with humans. This close proximity, however, can 
cause risks both to man and to the capybaras, and in some places, there is a 
need to create a management plan. But there are few studies on capybaras in 
the urban environment. This work therefore evaluates the spatiotemporal 
distribution, population structure, density and ecological aspects of the 
capybaras (behavior, feeding, home range) that inhabit the Saco da Fazenda 
(Itajaí, SC), and their interaction with the local community. Direct counts were 
carried out twice a month, from November 2014 to October 2015. Behavioral 
factors were observed monthly through the “ad libitum” method from August 
2015 to January 2016. Questionnaires were applied to 12 local residents, 20 
permanent users and 70 sporadic users of the  Saco da Fazenda, to evaluate 
the interaction between man and the capybaras. Information about spotted 
fever (disease usually transmitted by the animal) were obtained through the 
interviews applied by the FAMAI (Municipal Environment 
Foundation),Department of Health and DIVE (Epidemiological Surveillance 
Department).  A total of 28 capybaras distributed in three groups consisting 
mainly of adults were estimated, with a male:female ratio of 3:1, known as a 
social structure of the “harem” type. The total density were considered average 
(1.24 ind/ha). Mangrove fragments are used as rest areas, with a total of three 
areas, one for each group, without any interaction between groups from the 
other areas. Some capybara behaviors were different from those of capybaras 
without any human intervention, where they are considered as having 
twilight/nocturnal habits. The majority of survey respondents (57%) believe that 
the community brings more harm to capybaras than the other way round. 
People reacted positively to the presence of the capybaras, 82% were against 
removing the animals from the area. No cases of spotted fever were established 
in the city. It was therefore concluded that in these conditions, no management 
plan is necessary. However, monitoring is important, as the area is constantly 
changing, which could interfere in the population dynamics. 
 
Keywords: Hydrochoerus hydrochaeris, Saco da Fazenda, urban place, spotted 
fever, management plan 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A expansão urbana sem planejamento adequado contribui para um 

crescimento desordenado e destruição de muitos recursos naturais (Soares et 

al., 2011), influenciando diretamente no habitat dos animais silvestres, 

diminuindo sua área útil e forçando-os a interagir em ambientes com condições 

diferentes das encontradas em seu habitat natural (Vargas et al., 2007). 

Apenas as espécies mais plásticas se adaptam, pois em meio a fatores 

limitantes como a poluição do ar, da água e concorrência com o homem por 

recursos, ainda encontram abrigo, alimento e água, que são elementos 

essenciais para sua sobrevivência (Almeida, 2012).  

Em centros urbanos, as áreas verdes como parques, praças e unidades 

de conservação são artifícios para amenizar os problemas urbanos e 

contribuem para o conforto térmico, redução da poluição atmosférica, 

favorecendo o bem-estar da população, além de servir de refúgio para fauna 

auxiliando na conservação biodiversidade (Estrada et al., 2014). O Saco da 

Fazenda em Itajaí, SC, mesmo situado em cenário urbano e com intensa 

pressão antrópica, é considerado uma Área de Preservação Ambiental (APA) 

(Itajaí, 2008). Este ambiente possui características primordiais para o 

desenvolvimento das capivaras - Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766),  

como um corpo d’água permanente, pois são animais de hábitos semi-

aquáticos, sendo este elemento da paisagem, determinante para a 

permanência do espécie no local (Schaller & Crawshaw, 1981; Almeira, 2012), 

além de uma área não inundável com cobertura arbustiva e locais de 

pastagens (Moreira & Macdonald, 1997).  

A capivara está distribuída pelo continente americano desde o Panamá 

até o nordeste da Argentina (Macdonald, 1981; Garcias & Bager, 2009). Seu 

nome é originário do tupi “comedor de capim”, ou seja, se alimenta 

principalmente de gramíneas e plantas aquáticas. É considerada o maior 

roedor do mundo, podendo alcançar até 1,30 m de comprimento com altura 

média na cernelha em torno de 50 cm e peso médio entre 50 a 60 kg (Deutsch 

& Puglia, 1988; Reis, et al., 2006; Bonvicino et al., 2008).  

Apesar do seu estado de conservação ser considerado pouco 

preocupante no Brasil (IUCN, 2008), encontra-se rara ou extinta em algumas 
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regiões antes encontradas comumente (Bomvicino & Oliveira, 2008), 

principalmente em áreas agrícolas, onde ocorre a caça ilegal, pois se 

alimentam das culturas agrícolas como milho, cana de açúcar, feijão e outros 

(Ferraz et al., 2001). Em contrapartida, fatores como a dieta generalista, a alta 

capacidade reprodutiva, com média de quatro filhotes por parto, sendo que 

podem parir com um ano de idade e se reproduzir o ano inteiro (Alho et al., 

1989). Além da pouca exigência quanto ao habitat e a ausência de predadores 

naturais como jacarés e onças, favorecem o crescimento excessivo da 

população em ambientes urbanos (Pinto, 2003).  

O elevado número de capivaras preocupa a população e desperta 

atenção das entidades ligadas à saúde pública (Tomazzoni, 2003), pois a 

espécie serve de vetor da bactéria Rickettsia rickettsii transmissora da febre 

maculosa, através do carrapato Amblyomma cajennensis (Cavalcanti, 2003). 

Outras enfermidades também como a brucelose, a leptospirose e a raiva já 

foram registradas em capivaras (Nogueira & Cruz, 2007). Além desses 

problemas, as capivaras podem invadir jardins de residências, comendo 

plantas ornamentais, sujando-os com fezes, atacando animais domésticos e 

causando acidentes automobilísticos nas ruas (Moreira & Macdonald, 1993).   

Existem alternativas para o controle populacional, mas é necessário 

basear-se na legislação vigente da fauna silvestre, que permite apenas a 

implantação de criadouros comerciais para animais que não possuem plano de 

manejo específico (Rocha, 2003). Esta é uma medida paliativa, uma vez que a 

remoção de boa parte da população reduz a competição, aumenta a 

quantidade de recursos (abrigo, alimentação, água) e, consequentemente, a 

taxa de reprodução se eleva (Moreira & Piovezan, 2005). Portanto, a 

necessidade de manejar a capivara em algumas regiões é urgente, seja para 

controle da população ou exploração comercial.  

No Brasil, a capivara passou a ser vista como um recurso natural a ser 

manejado de forma extensiva (Moreira & Macdonald, 1997), sendo a espécie 

nativa silvestre mais criada, com 122 criadouros registrados pelo IBAMA até 

2007 (Pinheiro, 2007). Porém mesmo abundante ela não tem sido estudada em 

toda sua área de distribuição geográfica, principalmente em ambientes 

urbanizados (Ledra et al., 2009), como também não existem experimentos no 
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país de manejo de capivaras em vida livre, demandando de mais estudos 

ecológicos e estratégia de manejo.  

De acordo com o senso comum de moradores de Itajaí, nos últimos anos 

o número de capivaras no Saco da Fazenda vem aumentando e a elaboração 

de um plano de manejo pode ser importante no sentido de controle 

populacional, visto que o contato contínuo do animal com humanos acarreta 

em risco à saúde pública pela infestação de ectoparasitos e possível 

transmissão da febre maculosa, além de danos na vegetação e residências, 

decorrente de sua alimentação generalista (Felix, 2012). A conservação destes 

roedores também é ameaçada quando em contato com humanos, através da 

caça ilegal, atropelamentos e outros tipos de rejeição. Portanto, é necessária 

também uma análise da interação do homem com as capivaras, pois a maioria 

dos estudos tem em vista apenas seu potencial reprodutivo e impactos 

relacionados ao seu crescimento excessivo (Morcatty, 2012). 

Desta forma, a pesquisa procurou avaliar a percepção das pessoas 

sobre a presença desses animais no Saco da Fazenda, bem como analisar a 

distribuição espaço-temporal, tamanho e estrutura populacional, além dos 

aspectos comportamentais e dieta uma vez que o animal modifica seus 

padrões de atividade e distribuição em ambientes que sofrem influência 

antrópica (Krauer, 2009). A elaboração deste estudo sobre Hydrochoerus 

hydrochaeris que ocupam a área do Saco da Fazenda, poderá subsidiar no 

futuro um plano de manejo das capivaras. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 - Objetivo Geral 

Avaliar a distribuição espaço-temporal, aspectos ecológicos e as interações de 

H. hydrochaeris com a comunidade de usuários do Saco da Fazenda, Itajaí – 

SC.  

 

2.2 - Objetivos Específicos 

- Determinar a distribuição espaço-temporal, densidade e estrutura 

populacional de H. hydrochaeris no Saco da Fazenda; 

- Caracterizar aspectos ecológicos (alimentação, comportamento e uso do 

habitat) da população de H. hydrochaeris no local; 

- Avaliar a interação entre as capivaras e a comunidade de usuários do Saco 

da Fazenda. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1- Área de Estudo 

 

3.1.1 – Histórico  

 

O Saco da Fazenda faz parte do sistema estuarino do rio Itajaí-Açu e 

pode ser classificado como um estuário de barra, denominado também de 

Lagoa Costeira. As Lagoas Costeiras são consideradas ecossistemas 

altamente produtivos, geralmente inseridos em regiões densamente povoadas. 

O Saco da Fazenda foi criado artificialmente em função da atividade portuária 

em Itajaí, que demandava infra-estrutura adequada com instalação de espigões 

e guias correntes em ambas as margens do rio Itajaí-Açu para circulação de 

navios (Schettini, 2008).  

Antes da construção dos molhes e guias-corrente, a região da foz do rio 

Itajaí-açu apresenta elevada diversidade marinha devido à baixa movimentação 

da água e elevada concentração de nutrientes em suspensão (Theis & 

Fernandes, 2002).  

Após a construção dos molhes, o Saco da Fazenda (Fig.1) modificou 

sua dinâmica de circulação de água e sedimentos, transformando-se em um 

corpo d’água semi-fechado com área de aproximadamente 0,7 km2 (Branco, 

2000). A ocupação desordenada nos bairros próximos com lançamento de 

seus efluentes sem tratamento, juntamente com o aporte do rio Itajaí-Açu e 

Ribeirão Schneider, intensificaram a deposição de material em suspensão no 

estuário, o qual necessitou de obras de dragagens entre os anos de 2002-2003 

(Fisch, 2015). O material dragado (bota-fora) foi depositado em duas áreas, 

uma adjacente ao Parque da Marejada, onde se localiza atualmente o 

Complexo Náutico - Marina de Itajaí e outra próxima a praia da Atalaia, em um 

local utilizado agora como estacionamento do Molhe (Araújo et al., 2009; Fisch, 

2015).  

Apesar das diversas modificações, o Saco da Fazenda é importante 

para a biodiversidade de espécies na região urbana de Itajaí, estando ali 

registradas mais de 100 espécies de aves, 50 espécies de peixes e 14 
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espécies de crustáceos (Branco & Freitas, 2009; Branco et al., 2011; Fisch, 

2015). Além de 101 espécies vegetais associadas a ambientes salinos, mata 

atlântica e restinga, distribuídas em 91 gêneros e 49 famílias (Rosa, 2009; Iza 

& Marenzi, 2009). Devido a essa importância ecológica, em 2008 o Decreto 

Municipal nº 8.530 instituiu o Saco da Fazenda como uma Unidade de 

Conservação, enquadrada na categoria Área de Proteção Ambiental (APA) 

através do decreto 8.513/04 de 2008 e gerida pela Fundação Municipal de 

Meio Ambiente de Itajaí – FAMAI (Fisch, 2015).  

 Atualmente (2016) está sendo implementado o Projeto Orla, que 

compreende a orla do município, ou seja, desde o Porto localizado no Saco da 

Fazenda até a Praia Brava. A finalidade deste projeto consiste em harmonizar 

e articular as práticas patrimoniais e ambientais com o planejamento de uso e 

ocupação desse espaço que constitui a sustentação natural e econômica da 

Zona Costeira (FAMAI, 2015).  

 

3.1.2 – Localização e divisão da área de estudo 

 

 O Saco da Fazenda possui uma área de 67,56 ha e localiza-se na foz do 

rio Itajaí-Açu, Itajaí, SC, entre as coordenadas 26°53’33” - 26°55’06” S; e 

48°38’30” - 48°39’14” W (Fig. 1). O clima local é subtropical úmido, com chuvas 

distribuídas ao longo do ano temperatura do ar média acima de 18˚C (Gaplan, 

1986).  
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Figura 1. Área de estudo Saco da Fazenda, indicando as três áreas estudadas: Marejada, 

Beira-rio e Molhe (Imagem Google Earth). 

 

 

O local de estudo foi dividido em três áreas denominadas: Marejada, 

Beira-rio e Molhe (Fig. 1). No mês de outubro/2014 foram feito um projeto piloto 

para determinar a área de estudo e os melhores métodos para as 

amostragens. A definição das três áreas foi devido à observação de grupos 

distintos de capivaras em cada área. 

 

MAREJADA  

 

Esta área se inicia no Centro de Eventos da Marejada que contém um 

extenso pátio com gramíneas (Fig. 2a). Atrás do centro de eventos localiza-se 

o CEPSUL (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade 

Marinha do Sudeste e Sul) e ao lado, o Complexo Náutico - Marina. A área 

Marejada também inclui calçada de passeio público com canteiros contendo 

gramíneas e espécies arbóreas (Fig. 2b), totalizando 82142 m2.  
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b) 

 

 

Figura 2. a) Centro de eventos Marejada com extenso pátio de gramíneas, ao lado o 
Complexo Náutico (Marina). b) Calçada de passeio público contendo canteiro com 
gramíneas.   

 

 

BEIRA-RIO 

 

A Beira-rio possui grande área de lazer, incluindo praça, campo de 

futebol, quadra de esporte, aparelhos de ginásticas e pista de skate. Contém 

muitos canteiros/jardins com gramíneas distribuídos por toda orla, além de 

espécies arbóreas/arbustivas cultivadas (Fig. 3), entre as quais: Syzygium 

cumini, Schefflera arboricola, Terminalia catappa, Ficus sp, Eugenia uniflora, 

(Marenzi & Iza, 2009). A região sentido sul da Beira-rio possui edificações 

como a empresa BR Foods e a sede da Associação Atlética do Banco do Brasil 

(AABB), ambas possuem canteiros com gramíneas, porém são fechadas para 

impedir a passagem dos animais. Próximo ao término da área localiza-se um 

restaurante abandonado que possui livre acesso para as capivaras 

forragearem. A Beira-rio possui 136492 m2, considerada a maior entre as três 

áreas.   
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Figura 3. Área Beira-rio (vista de cima) com passarelas, quadra de esporte e canteiros 
com gramíneas utilizadas.  

 

MOLHE  

 

A área Molhe possui 55735 m2. Contém residências localizadas às 

margens do estuário, com acesso direto ao corpo d’água (Fig. 7). Também nas 

margens do estuário há um predomínio de espécies nativas arbóreas de maior 

porte, compondo um remanescente de manguezal. A calçada não possui 

canteiros com gramíneas (Fig. 4a), apenas o estacionamento do Molhe contém 

a maior quantidade de gramíneas comparada ao restante da área (Fig. 4b). O 

estacionamento do Molhe foi originado pelo despejo de material oriundo das 

obras de dragagem do canal portuário entre os anos 2000-2003, definido como 

“bota-fora”. Ainda no ano de 2000 foi realizado o replantio de árvores de 

mangue (Fisch, 2015) que estão localizadas nas adjacências do 

estacionamento.  

 



20 
 

 

 

Figura 4. a) Calçada de passeio sem gramíneas com vegetação de restinga arbórea 
na margem (lado esquerdo). b) Estacionamento do molhe. 

 

 

3.2 – Coleta de dados 

 

Para informações a respeito da distribuição espaço-temporal, densidade 

e estrutura populacional, foram realizados deslocamentos não sistematizados 

em todos os ambientes de cada área duas vezes ao mês durante o período de 

novembro/2014 a outubro/2015, entre 18:00 e 21:00 horas. O horário foi 

determinado de acordo com as bibliografias em áreas urbanizadas e de 

observações das capivaras aparecendo em suas áreas de forrageio no 

anoitecer. O tempo de permanência em cada área foi de uma hora e a 

sequência de visitação alternava a cada saída, de forma que todas as áreas 

fossem amostradas em horários diferentes.  
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3.2.1 – Distribuição espaço-temporal e densidade 

 

Para contagem das capivaras foi empregado o método de observação 

direta (Cordero & Ojasti, 1981), que consiste em registrar as capivaras 

observadas nas contagens. Quando presentes, também foram registradas 

marcas do corpo para o reconhecimento do animal. Quando necessário, foi 

utilizado binóculo (10x50mm), lanterna e máquina fotográfica. 

 

3.2.2 – Estrutura Populacional  

 

A determinação da estrutura etária da população e sexo dos adultos foi 

estabelecida a cada amostragem (Schneider & Menegheti, 1997) como: 

Infante: indivíduo com cerca de 30 - 40 cm de comprimento;  

Subadulto: entre 40 - 80 cm (sem a definição de sexo);  

Adulto: capivaras acima de 80 cm de comprimento. Os machos possuem 

uma glândula supranasal aparente que em época de reprodução fica mais 

evidente (Herrera & McDonald, 1989). As fêmeas, muitas vezes, estão 

acompanhadas de filhotes e não possuem glândula supranasal. 

 

3.2.3 – Aspectos ecológicos 

 

Alimentação: Além da identificação das espécies vegetais através da 

observação direta das capivaras consumindo-as, também foram realizadas 

duas expedições em toda a extensão da área de estudo a procura de plantas 

com marcas características do consumo do animal (Almeida, 2012). Uma 

expedição ocorreu no outono (abril/2015), juntamente com o especialista em 

botânica Oscar Iza, e outra na primavera (novembro/2015), ambas realizadas 

durante o período matutino. As espécies não identificadas em campo foram 

coletadas ou registradas fotograficamente para posterior identificação com 

apoio de literatura específica.  

 

Comportamento: Entre agosto/2015 a janeiro/2016, uma vez ao mês, 

após as contagens das capivaras, em cada área foi observado o 

comportamento de cada grupo durante 30 minutos, nestes dias as 
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amostragens foram até 22:30 horas. Os comportamentos de forrageio, 

reprodução, alerta, repouso, fuga, interação intraespecífica e interespecífica 

foram anotados através de observações naturalísticas pelo método Grupo 

Focal (Altmann, 1974). O comportamento foi apresentado de forma descritiva.  

  

Uso do habitat: Além da observação direta das capivaras, também foram 

empregados métodos indiretos para determinar o uso do habitat ao longo do 

período amostral, como: fezes, pegadas, carreiros, manchas escuras do 

esfregaço da glândula supranasal e marcas de dentes na casca das árvores.  

 

Área de descanso: Foi realizada uma expedição na porção aquática a 

fim de analisar o local de descanso. Partindo do conhecimento que capivaras 

descansam próximo a corpos d’água com presença de cobertura florestal 

(Oliveira et al., 2005), foi percorrida a margem do estuário e selecionados três 

locais. A escolha foi devido à presença de cobertura arbórea/arbustiva com 

área não inundável para permanência das capivaras, bem como um melhor 

acesso para observação (Fig. 6). A escolha também se baseou nos dados 

coletados em campo que indica um grupo para cada área. Sendo escolhida 

uma área de descanso pertencente à Marejada (Área de descanso 1), a Beira-

rio (Área de descanso 2) e Molhe (Área de descanso 3) (Fig. 5). 

Com relação à tipologia vegetal, são ambientes associados ao 

manguezal com presença de Laguncularia racemosa, Hibiscus tiliaceus, 

Rhizophora mangle, Typha angustifolia, Eleocharis sp., Ipomea sp, Crotalaria 

incana, Schinus terebinthifolius, braquiárias e outras gramíneas (Poaceae). 

Foram realizadas quatro saídas na área de descanso da Marejada, 

quatro saídas na área de descanso da Beira-rio e três na área de descanso do 

Molhe, durante à tarde, horário em que as capivaras geralmente estão em 

repouso, facilitando as contagens quando detectadas. Foi utilizada uma 

embarcação a remo para se deslocar entre as áreas, porém durante a maré 

baixa na área de descanso do Molhe e da Marejada, foi possível acessar a pé. 

Todos os pontos de contato foram marcados em GPS para plotagem no mapa 

de uso do habitat. Informações adicionais como aspectos comportamentais 

também foram registrados quando observada a presença do animal.  
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Figura 5. Localização das áreas de descansos utilizadas pelas capivaras (H.hydrochaeris) 

(Imagem Google Earth). 

 

 

Figura 6. a) Área de descanso Marejada. b) Área de descanso Beira-rio. c) Área de 
descanso Molhe 
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3.2.4 – Interação das capivaras com a comunidade local  

 

 A interação de H. hydrochaeris com as pessoas que frequentam o Saco 

da Fazenda foi avaliada através da aplicação de questionários estruturados 

(Quadro 1). Os entrevistados foram classificados em “usuários esporádicos”, 

“usuários permanentes”, “moradores” e “órgãos públicos” como definidos a 

seguir. O questionário foi o mesmo aplicado para funcionários e usuários. Para 

os moradores apenas perguntas relacionadas aos danos nas propriedades, 

bem como a dimensão do dano foram diferentes das aplicadas às outras duas 

classes.  

 

Moradores: Foram selecionados os proprietários das 13 residências 

localizadas nas margens do Saco da Fazenda. Somente um desses, não foi 

possível o contato. A área possibilita acesso direto das capivaras às casas 

através do corpo d’água do estuário (Fig. 7). 

 

Figura 7. Residências dos moradores, localizadas nas margens do estuário do Saco da 
Fazenda (Imagem Google Earth). 
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Usuários esporádicos: São pessoas que transitam por toda orla na 

área do Saco da Fazenda rotineiramente ou esporadicamente. O recrutamento 

não foi sistematizado, independente de classe etária, gênero, grau de 

escolaridade e abrangeu toda a área de estudo.  

 

Usuários permanentes: Foram considerados aqueles que trabalham no 

Saco da Fazenda, por exemplo: Treinador físico, seguranças de 

estabelecimentos, garçons dos restaurantes e operários das obras de 

restauração do local. 

  

Órgãos públicos (Febre Maculosa): Um fator relevante a respeito da 

interação das capivaras com a comunidade é a transmissão de doenças, 

principalmente a febre maculosa. Para saber a respeito da ocorrência de febre 

maculosa em Itajaí, foi entrevistado um funcionário de cada órgão: FAMAI 

(Fundação do Meio Ambiente de Itajaí), Secretária de Saúde e Diretoria de 

Vigilância Epidemiológica (DIVE). A entrevista ocorreu livremente, realizando 

perguntas de acordo com a necessidade da informação.  

 

3.3 - Análise de dados 

 

 A distribuição espaço-temporal foi apresentada sob a forma de valores 

médios dos indivíduos/área e seus respectivos erros padrão.  

 As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa Instat 

3.0. A média do número total de indivíduos, bem como de machos e fêmeas de 

cada grupo foram analisados pelo método não-paramétrico de Kruskall-Walis e 

pós teste de Dunn.  

 Para o cálculo de densidade foi utilizado o número máximo de indivíduos 

observado nas amostragens dividido pelo tamanho de cada área em hectares.  

 Os pontos de observação das capivaras e seus vestígios deixados ao 

longo da área de estudo, foram marcados e registrados em GPS. As 

coordenadas foram plotadas no Mapa de uso do habitat no Saco da Fazenda, 

através do programa QGIS 2.12.2.  
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A interação das capivaras com a comunidade foi analisada através da 

elaboração de uma tabela contendo os percentuais das respostas obtidas dos 

questionários. 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1 - Distribuição espaço-temporal  

  

 Pelas contagens ao longo do ano, estima-se que podem ser encontradas 

até 28 capivaras no Saco da Fazenda, distribuídas entre três grupos distintos 

(Marejada, Beira-rio e Molhe).  

 Os resultados apresentados na figura 8 indicam que ocorreram 

pequenas oscilações ao longo do ano no número médio de exemplares. O 

maior grupo é o da Beira-rio, com registro máximo de 15 capivaras e média de 

12,5 exemplares em janeiro/15, seguido de queda abrupta em fevereiro e 

oscilações durante o ano. Na área da Marejada, o número máximo registrado 

foi de 12 capivaras e média mensal de 10,5 ind. em outubro/15, e na área 

Molhe, em junho com 7 indivíduos. (Fig. 8). Essas diferenças foram 

significativas entre os grupos (KW= 13,350, p < 0,05), influenciadas pelas 

maiores médias do grupo Beira-rio.   

 

 

Figura 8.  Distribuição espaço-temporal da média do número de indivíduos de cada grupo de 
capivaras (H. hydrochaeris) no Saco da Fazenda e seus respectivos desvios padrões, durante 
novembro/2014 a outubro/2015. 
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4.2 - Estrutura populacional  

 

 Em geral, as capivaras adultas predominaram nas amostragens (Fig. 9, 

10, 11), exceto em maio, junho e outubro na Marejada (Fig. 9), quando os 

subadultos e filhotes dominaram as amostragens. 

 Na Marejada foram registradas apenas capivaras adultas de novembro a 

abril, a partir de maio, surgiram os primeiros filhotes e subadultos que 

passaram integrar a população até o final das amostragens em outubro (Fig. 9). 

Enquanto que na Beira-rio os subadultos estiveram presentes ao longo do ano, 

exceto em abril, e os filhotes de novembro a abril (Fig. 10).   

 

 Figura 9.  Estrutura populacional do grupo de capivaras da Marejada. 

 

 

   Figura 10.  Estrutura populacional do grupo de capivaras da Beira-rio. 
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 No Molhe, os subadultos foram observados de novembro a maio, os 

filhotes de junho a outubro, e adultos ao longo do ano, exceto em abril, quando 

provavelmente foram afugentadas da área pela colocação de barracas e palcos 

para o evento da Volvo Ocean Race (Fig. 11).  

 

 

  Figura 11.  Estrutura populacional do grupo de capivaras do Molhe. 
 

 

 O número médio de machos manteve-se relativamente igual entre os 

grupos (KW= 5,121, p>0.05), já as médias das fêmeas foram significativamente 

diferentes (KW= 14,882, p<0,05) em função das maiores abundâncias 

registradas na Beira-rio.  

 As fêmeas predominaram sobre os machos na proporção de 3:1, sendo 

considerada uma estrutura social do tipo “harém”, um macho para várias 

fêmeas em todos os grupos.  

 Entre os grupos da Marejada e Beira-rio, foram registradas a presença 

de dois machos subadultos solitários nos meses de novembro a janeiro, com 

glândula supranasal desenvolvida, mas não foi possível identificar os grupos de 

origem. 

 A estrutura populacional também foi um indicador para diferenciar os 

grupos, pois se observou um macho dominante para cada grupo e filhotes em 

diferentes épocas do ano acompanhados das fêmeas.  
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4.3 - Densidade  
 

 A densidade de capivaras do Saco da Fazenda foi de 1,24 ind/ha. Por 

grupo, a maior densidade foi da Marejada (1,46 ind/ha), seguido do Molhe (1,26 

ind/ha) e Beira-rio (1,10 ind/ha). As densidades sazonais foram relativamente 

diferentes entre os grupos, oscilando entre 0,73 ind/ha. (Beira-rio e Marejada) a 

1,46 ind/ha (Marejada).  Durante a primavera a densidade foi maior no grupo 

Marejada, no verão a Beira-rio predominou e o grupo do Molhe teve maior 

densidade nas estações de outono e inverno (Tab. I). 

 

 
 Tabela I. Densidade populacional das capivaras (H. hydrochaeris) por hectare (ind/ha) 
no Saco da Fazenda ao longo do ano. 

 

Estação do ano Marejada Beira-rio Molhe 

Primavera 1,46 0,73 1,08 

Verão 0,85 1,10 0,90 

Outono 0,97 0,81 1,26 

Inverno 0,73 0,81 1,26 

 

 

4.4 - Aspectos ecológicos 

 

4.4.1 - Alimentação  

 

 As capivaras do Saco da Fazenda utilizam em torno de 21 espécies de 

plantas como alimento (Tab. II). A família Poacea com oito espécies foi mais 

consumida, seguida de Cyperaceae (n = 3). A maior parte da vegetação 

consumida foram herbáceas (17spp), seguida de duas arbustivas: Hibiscus 

tiliaceus e Ixora coccinea e apenas uma espécie (Phoenix sp.) considerada de 

porte arborescente (Tab. II).  
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     Tabela II. Vegetação utilizada como alimento pela capivara no Saco da Fazenda.  
 

Família Espécie Porte 
Amaranthaceae Alternanthera philoxeroides Herbácea 
Arecaceae Phoenix sp. Arborescente 
Asteraceae Sphagneticola trilobata Herbácea 
Balsaminaceae Impatiens sp. Herbácea 
Cyperaceae Cyperus sp. Herbácea 
 Cyperus rotundus Herbácea 
 Scirpus sp. Herbácea 
Hypoxidaceae  Hypoxis decumbens Herbácea 
Iridaceae Dietes iridioides Herbácea 
Malvaceae Hibiscus tilaceus Arbustiva 
Plantaginaceae Plantago sp. Herbácea 
Poacea Axonopus compressus Herbácea 
 Brachiaria sp  Herbácea 
 Eleusedine indica Herbácea 
 Paspalum vaginatum Herbácea 
 Pennisetum purpureum Herbácea 
 Setaria geniculata Herbácea 
 Sporobolus indicus Herbácea 
 Stenotaphrum secundatum Herbácea 
Rubiaceae 
Typhaceae  

Ixora coccinea 
Typha sp. 

Arbustiva 
Herbácea 

 

 

 O local de forrageio variou desde canteiros e jardins nas vias públicas a 

locais mais próximos de sua área de descanso, como manguezal da Beira-rio e 

Marejada. Os principais sítios de forrageio utilizados pelos grupos da Marejada 

e Molhe se concentram no pátio do centro de eventos da Marejada e 

estacionamento do Molhe respectivamente (Fig. 13). Já o grupo Beira-rio 

alternou entre canteiros e jardins ao longo da orla (Fig. 13).  

 

 



31 
 

 

 

 Figura 12. Principais áreas de forrageio a) Pátio da Marejada. b) Estacionamento do 
 Molhe, c) Um dos canteiros de gramas da Beira-rio. 

 

 

4.4.2 – Uso do habitat 

 

 O mapa de uso do habitat ilustra a concentração de vestígios das 

capivaras nas três áreas e a dispersão para locais mais distantes da área de 

estudo (Fig.13). 

 Foram encontrados indícios das capivaras em 70 pontos na área do 

Saco da Fazenda. Esses registros incluem observações diretas que 

representam 43% dos contatos, presença de fezes (33%), pegadas (13%), 

principalmente no sedimento das margens do corpo d’água. 

(a)

(c)

(b)
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Figura 13. Mapa de uso do habitat das capivaras (H.hydrochaeris), indicando os tipos de 

registros destes animais no Saco da Fazenda (Imagem Google Earth). 
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 Também foram observados carreiros (8%) formados pelas capivaras no 

deslocamento entre as áreas de descanso (porção aquática) e forrageio 

(porção terrestre), observados principalmente no Molhe, onde a vegetação é 

mais densa.   

 Com relação à demarcação de território, foram observados dois tipos de 

vestígios que representaram 3% do total de indícios, são eles: Marca de dentes 

incisivos no tronco de uma palmeira em torno dos 70 cm de altura (Fig. 14a) e 

mancha derivada da glândula supranasal em uma estaca de madeira (Fig. 

14b). 

 

 

Figura 14. Vestígio de demarcação de território. a) Marca de dentes incisivos. b) mancha do 
esfregaço da glândula supranasal na estaca de madeira. 

 

 

 Dos pontos registrados, 17% foram encontrados fora da área tradicional 

de uso, como fezes ao lado do píer de Itajaí a 260 m do Saco da Fazenda e 

presença de capivaras forrageando em canteiros públicos de grama em torno 

de 300 m do corpo d´água. Em relatos dos entrevistados, moradores da orla do 

Saco da Fazenda e observação direta, capivaras isoladas ou em grupo (dois a 

quatro) foram observados nas proximidades da praia de Cabeçudas e 

município de Navegantes. 
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4.4.3 - Área de descanso 

 

 Nas tabelas III e IV são apresentados os números de capivaras 

registradas nas quatro campanhas realizadas nas áreas de descanso da 

Marejada e Beira-rio. Devido ao extenso emaranhado de raízes e vegetação 

que bloqueiam a passagem por terra ou água no Molhe, não foi possível 

observar capivaras em descanso nesta área. Apenas registros de vestígios 

como fezes, pegadas e trilhas, além da observação de três indivíduos saindo 

do mangue (área de descanso) localizado no estacionamento do Molhe para 

forragear.   

  A partir de setembro, iniciaram-se as obras de supressão de vegetação 

da Marejada para expansão do Complexo Náutico – Marina, reduzindo o local 

utilizado pelas capivaras do grupo Beira-rio, e deslocando-as para próximo da 

CEPSUL. Em algumas ocasiões, durante a tarde, foram observados indivíduos 

forrageando na área de descanso da Beira-rio.  

 
 
 
 
Tabela III. Capivaras observadas na área de descanso da Marejada (2015). 

Dia 28/05 01/07 22/09 20/11 

Adultos 13 1 7 0 

Subadultos 0 3 0 0 

Filhotes 0 2 0 0 

 

 
 
 
Tabela IV. Capivaras observadas na área de descanso da Beira-rio (2015). 

Dia 28/05 06/08 24/09 19/11 

Adultos 14 0 7 10 

Subadultos 2 0 0 0 

Filhotes 0 0 0 0 
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4.4.4 – Comportamento 

 

 O total de esforço amostral foi de 10 horas e 30 minutos. Foram 

identificadas sete categorias de comportamento: forrageio, alerta, fuga, 

descanso, reprodução, relação intra-específica e inter-específica. 

   

Forrageio: foi o comportamento mais frequente observado em todas as 

amostragens ao longo do ano. Geralmente durante o forrageio as capivaras se 

deslocam em grupos a procura de alimento, em alguns casos os exemplares 

costumavam forragear deitados (Fig. 15). Outras utilizaram locais nas 

proximidades das áreas de descanso para buscar alimento. O forrageio foi 

realizado principalmente à noite, se estendendo em alguns casos durante a 

madrugada até o início da manhã, segundo relatos de funcionários. 

 

 

  Figura 15.  Imagem de uma capivara (H.hydrochaeris)  forrageando deitada. 

 

 

- Alerta: nessa categoria foram incluídas vocalizações semelhantes a um latido 

(sons de alerta) (Barros et al., 2010)  emitidos pelo macho alertando o grupo de 

potencial ameaça, mas uma fêmea acompanhada de filhotes no Molhe emitiu o 

latido na aproximação de um carro. O congelamento (capivara imóvel) foi 

observado principalmente após a emissão do latido, porém em algumas 

ocasiões o congelamento ocorreu apenas com a aproximação de pessoas 

mantendo a capivara em situação de alerta. Já o eriçar dos pêlos nos filhotes 

foi observado em uma ocasião ao permanecerem afastados dos adultos.  
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- Fuga: geralmente ocorreu após a emissão de latido, quando as capivaras 

buscaram locais mais abrigados ou a água como o registrado em junho/2015 

na área de descanso da Marejada. Este comportamento foi observado com 

maior frequência no grupo da Beira-rio, devido ao movimento intenso de 

pessoas e principalmente na presença de cães.  

 

- Repouso: foi observado tanto nos locais de pastoreio quanto nas áreas de 

descanso. Na Beira-rio, entre a pista de skate e BR-Foods, nas gramíneas em 

frente à vegetação de mangue, parte do grupo de capivaras intercalou em 

várias amostragens os comportamentos de forrageio e repouso (Fig.16) 

 

 

Figura 16.  Grupo de capivaras (H.hydrochaeris) com alguns indivíduos em 
atividade de forrageio e outros em repouso. 

 

 

 

 Durante a saída para a área de descanso da Beira-rio, realizada no dia 

19/11/2015, foi observado o comportamento “repouso” na água (Fig.17).  
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Figura 17. Capivara (H.hydrochaeris) repousando na água na área de descanso da 

Beira-rio. 

 

- Reprodução: Não foram observados casais em cópula, embora a ocorrência 

de filhotes tenha sido frequente nos grupos (Fig. 9, 10 e 11). 

 

- Interação intra-específica: Ocorreu durante o forrageio, quando as fêmeas 

procuravam afastar os subadultos dos locais de alimentação.  Apesar de não 

observar diretamente interações agonísticas, foram encontrados ferimentos em 

machos, que podem ser decorrente de agressões por competições envolvendo 

recursos (Fig. 18) Na área de descanso da Marejada, dia 22/09/2015, foi 

encontrado um macho com cicatrizes na região maxilar e lateral da coxa (Fig. 

19a). Outro macho isolado na Beira-rio, foi observado com ferimento profundo 

na região lombar (Fig. 18b), além de outro registro do mesmo forrageando 

sozinho nos canteiros da Beira-rio, durante o dia, em torno das 16:00 horas. 

 

Figura 18. Marcas de ferimentos. a) capivara macho com ferimentos na lateral da coxa e na 
região maxilar. b) macho com ferimento na região lombar 
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- Interação inter-específica: A interação com aves foi registrada apenas uma 

vez, com a presença de um chupim (Molothrus bonariensis) pousado no dorso 

da capivara e outros dois ao lado dela  no gramado do pátio do Centro de 

Eventos da Marejada  (Fig. 19).  

 

 

 

 

Figura 19. Chupim (Molothrus bonariensis) pousado no dorso das capivaras e outros dois nas 

gramíneas 

 

 

4.5 - Interação das capivaras com a comunidade de usuários do Saco da 

Fazenda 

 

 O Quadro 1 apresenta as perguntas aplicadas às 102 pessoas 

entrevistadas.  Do total, 70 são usuários do Saco da Fazenda, 20 funcionários 

e 12 moradores. Apenas 10% dos usuários entrevistados não frequentam o 

local com regularidade, ou seja, estiveram lá pela primeira vez ou raras vezes, 

e, portanto, não responderam o questionário completo. A maior parte dos 

entrevistados (44%) frequenta o local há menos de cinco anos e observaram as 

capivaras pela primeira vez nesse período. Dos 22% que frequentam ou 

moram há mais de 10 anos no local, 10% afirmam ter observado as capivaras 

acima do período de 10 anos, porém em menor quantidade. Mesmo não 
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FREQUENTA O SF Usuários (n) Funcionários (n) Moradores (n) %

Sim 63 20 12 90

Não 7 0 0 10

Total 70 20 12 100

TEMPO FREQUENTANDO/MORANDO NO SF Usuários (n) Funcionários (n) Moradores (n) %

Menos de 5 anos 29 11 2 44

5 a 10 anos 23 7 2 34

Acima de 10 anos 11 2 8 22

Total 63 20 12 100

PRIMEIRA VEZ QUE OBSERVOU CAPIVARAS NO SF Usuários (n) Funcionários (n) Moradores (n) %

Menos de 5 anos 36 13 3 55

5 a 10 anos 18 7 8 35

Acima de 10 anos 9 0 1 10

Total 63 20 12 100

POPULAÇÃO DE CAPIVARAS Usuários (n) Funcionários (n) Moradores (n) %

Aumentou 44 14 8 69

Diminuiu 13 6 4 25

Estabilizou 5 0 0 5

Não sabe 1 0 0 1

Total 63 20 12 100

IMPORTA-SE COM A PRESENÇA DE CAPIVARAS? Usuários (n) Funcionários (n) Moradores (n) %

Sim 9 2 1 13

Não 54 18 11 87

Total 63 20 12 100

DANOS DA CAPIVARA NA POPULAÇÃO Usuários (n) Funcionários (n) Moradores (n) %

Sim 26 14 - 48

Não 37 5 - 51

Não sabe 0 1 - 1

Total 63 20 - 100

TIPOS DE DANOS Usuários (n) Funcionários (n) Moradores (n) %

Alimentação 2 4 - 15

Doença 16 3 - 46

Atropelamento 3 0 - 7

Fezes 3 2 - 12

Outros 7 1 - 20

Total 31 10 - 100

DANOS DA POPULAÇÃO NAS CAPIVARAS Usuários (n) Funcionários (n) Moradores (n) %

Sim 33 14 - 57

Não 30 6 - 43

Não sabe 0 0 - 0

Total 63 20 - 100

TIPOS DE DANOS Usuários (n) Funcionários (n) Moradores (n) %

Atropelamento 12 7 - 36

Maus-tratos 12 2 - 26

Caça 5 3 - 15

Outros 10 2 - 23

Total 39 14 - 100

A FAVOR DA RETIRADA? Usuários (n) Funcionários (n) Moradores (n) %

Sim 12 4 1 18

Não 51 16 11 82

Total 63 20 12 100

fazendo parte do questionário, os moradores principalmente, incluíam em suas 

respostas a informação de que o número de capivaras aumentou com a 

enchente de 2008 e 2011, relatando o surgimento dos animais no local através 

do rio Itajaí-Açu que possui sua foz na região do Saco da Fazenda. 

 

 

Quadro 1. Frequência e respectivos percentuais das respostas obtidas, de acordo com 
o questionário aplicado. N= 102. 
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 Cerca de 69% dos entrevistados afirmam ter aumentado a população de 

capivaras, enquanto que 25% acreditam que tenha diminuído e 5% 

estabilizado. Apenas uma pessoa não soube responder essa questão (Quadro 

1). Dos que afirmam ter diminuído o número de capivaras, atribuem a 

diminuição às obras de construção do Complexo Náutico - Marina, revitalização 

da orla (2015) e o aumento de pessoas transitando pela área de lazer do Saco 

da Fazenda. 

 Quando questionado usuários e funcionários sobre os danos causados 

pelas capivaras, 51% acreditam que não causam danos à comunidade, 48% 

que podem causar e um entrevistado não soube informar. Dentre os danos, os 

mais mencionados foram doenças (46%), apesar da maioria não saber informar 

qual doença. Apenas ouviram falar de possíveis enfermidades transmitidas 

pelas capivaras e mencionam o carrapato como veículo de doenças. Na 

categoria “outros”, 20% dos entrevistados, incluem problemas como “mau-

cheiro” dos animais, ataque a cães e possível chance de se tornarem pragas.  

 Os prejuízos decorrentes da alimentação foram mencionados por 15% 

das pessoas, que alegam danos e estrago da paisagem. As fezes (12%) e 

atropelamentos (7%), também foram citados como tipos de danos (Quadro 1). 

De acordo com um dos funcionários que trabalha na Beira-rio, o atropelamento 

de uma capivara por uma moto “biz” causou mais prejuízo ao motorista que ao 

próprio animal.  

 Referente às opiniões dos entrevistados em relação aos possíveis danos 

da comunidade nas capivaras, 57% afirmam existir danos, mencionando 

atropelamento (Fig. 20) e maus-tratos como responsáveis por 36% e 26% dos 

danos, respectivamente. Foi relatado também, por dois moradores, um caso de 

espancamento com facadas em uma capivara do Molhe que veio a falecer. Já 

a caça não foi observada por ninguém, mas 15% acreditam que ocorra. A 

categoria “outros”, referente aos danos da comunidade às capivaras inclui a 

poluição do local, o estresse que o homem pode ocasionar e a perda de fonte 

de alimento através de retirada da vegetação (Quadro 1). 
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Figura 20. Capivara morta por atropelamento de carro no dia 07/06/16 na área Beira-rio. 

 

 

 Quanto aos moradores (n=12), sete afirmam ter suas propriedades 

prejudicadas pelas capivaras, principalmente os jardins. A dimensão dos danos 

foi média em quatro casas, baixa em duas e alta em uma propriedade devido a 

arranhões no carro e a retirada de roupas do varal. Outras cinco pessoas não 

registram danos nas propriedades devido à instalação de muros ou grades que 

impossibilitam o acesso dos animais. 

 Do total de entrevistados (incluindo moradores, funcionários e usuários) 

87% não se importam com a presença das capivaras no local (Quadro 1), 

inclusive mencionam benefícios trazidos pelas capivaras. Um exemplo é a 

poda constante das gramíneas que, segundo alguns entrevistados “a prefeitura 

pode economizar dinheiro na contratação de responsáveis para realizar a poda 

de canteiros e jardins públicos, pois o animal já está realizando este trabalho se 

alimentando destas gramíneas”. Outro exemplo é a atração turística, onde as 

pessoas, principalmente crianças, gostam da presença do animal e inclusive 

tiram fotos com eles (Fig. 21).  

 Quando questionados sobre sua posição em relação à retirada das 

capivaras do Saco da Fazenda, 82% foram contra a retirada (Quadro 1),  

justificando ser o habitat delas ou alegando trazer mais benefícios que 

prejuízos. Os que se manifestam a favor da retirada frequentemente indicam o 

motivo como controle populacional ou desejo de melhor habitat, pois acreditam 
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que as condições do Saco da Fazenda são desfavoráveis para a permanência 

delas.  

 

 

Figura 21.  Público (crianças e adultos) sendo atraído pelas capivaras na área Beira-rio. 

 

 

 Os funcionários da FAMAI e Secretaria da Saúde, não tiveram 

informações a respeito da febre maculosa ou outra possível doença transmitida 

pela capivara. Apenas a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Itajaí (DIVE), 

afirmou não ter ocorrência de febre maculosa no município. 

 De acordo com a técnica da DIVE, a região mais próxima com registro 

da doença localiza-se a uma distância em torno de 50 km de Itajaí, no 

município de Bombinhas.  

 A DIVE é responsável pela coleta de carrapatos e o envio dos mesmos 

ao Instituto Fiocruz no Rio de Janeiro para análise da presença da bactéria do 

gênero Rickettsia nestes artrópodes, onde foi constatada presença de 

riquetsioses nos carrapatos coletados no município de Bombinhas. 

 No Saco da Fazenda foram realizadas duas expedições pela técnica da 

DIVE para coleta de carrapatos, mas em ambas nenhum carrapato foi coletado. 

A última expedição foi realizada durante revitalização da orla em abril/2015, 

onde retiraram parte das gramíneas para o replantio de outras, auxiliando no 

controle dos ectoparasitas.   

 Ainda na região de Itajaí, em torno de 7 km do Saco da Fazenda, a 

técnica realizou outra expedição próxima à ponte do rio Itajaí-Açu localizada no 

Bairro Cordeiros e nenhum carrapato foi coletado. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Em ambientes antropizados e descontínuos, espera-se que a 

distribuição espacial das capivaras não seja homogênea, ocorrendo a formação 

de grupos em habitats favoráveis, como registrado no Saco da Fazenda, no 

Alto Vale do rio Itajaí-Açu (Rio do Sul) (Ledra et al., 2009) e Reserva Biológica 

do Lami, RS (Tomazzoni, 2003). Segundo Ojasti (1973), o tamanho do grupo 

também varia em função das flutuações do corpo d’água, porém neste caso, 

não foi influenciado por se tratar de um corpo d’água perene e abundante.

 A formação de subgrupos, geralmente ocorre em função da diminuição 

da oferta de alimentos, forçando as capivaras a subdividirem-se para aumentar 

sua área de forrageio (Vargas et al., 2007; Rodrigues et al., 2013), expondo-as 

ainda mais a áreas com movimentação humana. No presente trabalho, foram 

observados subgrupos apenas na beira-rio, provavelmente influenciado pela 

distribuição dos canteiros de grama na orla. Já nas áreas sazonalmente 

inundáveis do Brasil e Venezuela, em época de cheias, há poucas áreas de 

pastagens disponíveis, levando a fusão dos grupos (Ojasti, 1973; Alho et al. 

1987).  

O maior fragmento de manguezal localiza-se na Beira-rio, bem como o 

maior grupo familiar que se beneficia utilizando-o para abrigo, refúgio e 

alimentação, influenciando no incremento populacional. Pois em geral, a 

abundância e distribuição das espécies estão relacionadas com a qualidade, 

quantidade e disponibilidade de habitats adequados às suas necessidades 

(Gysel & Lyon, 1987).  

 O número médio de capivaras em relação ao espaço e tempo, variou 

nos três grupos, pois mesmo havendo uma tendência de agrupamento, notou-

se que as capivaras não mantêm um padrão de horário de forrageio, podendo 

ter registrado apenas parte dos indivíduos do grupo em determinado horário. 

As pressões antrópicas também podem ter influenciado, levando a um 

deslocamento temporário para fora do território com ajustes nos períodos de 

atividade (Almeida, 2012).  

 O fato do Saco da Fazenda ser um ambiente estuarino influenciado pela 

salinidade (Schettini, 2008), parece não interferir na distribuição e atividades 

das capivaras. As adaptações à vida na água e uma dieta generalista permitem 
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ocupar diversos habitats como matas ciliares, manguezais salobros (Moreira & 

Macdonald, 1997), estuários como da Barra Grande (Ilha Grande, RJ), onde se 

adaptaram às condições locais, passando a forragear da erva marinha Ruppia 

maritima (Creed, 2004).  

 A estrutura populacional das capivaras em ambiente sobre forte 

influência urbana se assemelha aos naturais (Schaller & Crawshaw, 1981; 

Mones & Ojasti, 1986; Herrera & Macdonald, 1987). Devido ao instinto gregário 

(Macdonald, 1981), as capivaras vivem em unidades fechadas, podendo se 

agrupar em: família (casal de adultos com jovens e filhotes de ambos os 

sexos), grupos mistos (predomínio dos adultos de ambos os sexos, além dos 

filhotes e subadultos) e harém (um macho adulto, várias fêmeas, filhotes e 

subadultos) (Schaller & Crawshaw, 1981). Os três grupos do Saco da Fazenda 

são do tipo harém. 

 Embora sempre agrupados, há situações de indivíduos machos vivendo 

isoladamente, pois ao atingirem a maturidade sexual são expulsos do grupo 

pelo macho dominante e passam a viver como indivíduos satélites ou formar 

novas unidades sociais (Vargas et al., 2007). A expulsão pode ser um reflexo 

da densidade populacional, que consequentemente aumenta as chances de 

competição por recursos e reprodução (Vargas, 2005).  

 No Saco da Fazenda, foi observada apenas a presença de machos 

jovens solitários, sem a formação de subgrupos. No centro urbano em Caçador 

(SC), Copini & Marafon (2014) registraram a expulsão de um macho, que 

também se manteve solitário, permanecendo nas proximidades como indivíduo 

satélite vulnerável às alterações ambientais. 

 O predomínio das capivaras adultas nas amostragens pode ser 

decorrente da sua longevidade, ausência de predadores naturais e boas 

condições ambientais, podendo implicar em alta capacidade reprodutiva, 

principalmente pela maior constituição de fêmeas (Federico & Canziani, 2005). 

As fêmeas predominaram numa proporção de 3:1 no Saco da Fazenda, mesmo 

valor encontrado no Pantanal (Alho & Rondon, 1987), e diferente do observado 

na Estação Ecológica do Taim (6:1) (Garcias & Bager, 2009). A expulsão dos 

machos nos grupos pode influenciar a proporção sexual e taxa de natalidade 

(Herrera et al., 2012), já que o macho dominante é responsável por 50% da 

cobertura das fêmeas (Silva et al., 2013).  
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 De maneira geral, os filhotes estiveram presentes ao longo do ano, 

evidenciando que a reprodução ocorre o ano inteiro, com períodos de 

recrutamento nas áreas da Marejada e Molhe no final de outono, conforme 

registrado no Campus “Luiz de Queiroz - USP”, ambiente antropizado (Verdade 

& Ferraz, 2006). Enquanto, na Beira-rio foi similar ao observado na Reserva 

Biológica do Lami (RS) entre as estações de primavera/verão (Tomazzoni, 

2003).   

 Comparando as densidades obtidas no parque Tietê (0,50 ind/ha) (Silva, 

2005), no Refúgio Biológico Bela Vista em Foz do Iguaçu, PR (1,35 ind/ha) 

(Rinaldi, 2014), em Llanos na Venezuela  (3,6 ind/ha) (Ojasti & Burgos, 1985)  

e no município de Piracicaba (4,11 ind/ha) (Ferraz et al , 2001), o valor de 

densidade do presente estudo está entre os valores mínimos e máximos 

encontrados,  podendo ser  considerado médio.  

 Os elementos encontrados na paisagem local como a cobertura florestal, 

ausência de predadores naturais e disponibilidade de alimentos, podem 

resultar numa maior densidade quando comparado com outros locais 

antropizados (Ferraz, 2001; Verdade 2001). Ferraz et al. (2001) no seu estudo 

conduzido na ESALQ/USP, Campus Piracicaba/SP, sugere também que a 

densidade populacional de capivaras varia conforme o nível de antropização. 

Estes, portanto, parecem ser os fatores que influenciaram na densidade das 

capivaras do Saco da Fazenda. Apesar de o grupo Beira-rio apresentar as 

maiores abundâncias, a densidade da Marejada foi superior em função da sua 

menor área; enquanto que a densidade do Molhe pode estar relacionada à 

disponibilidade de alimentos.  

 As capivaras são exclusivamente herbívoras, com maior consumo de 

gramíneas (família Poaceae) (Rocha & Lins, 2009; Caporal & Eggers, 2005), 

mas sua dieta varia de acordo com a estação do ano (Arteaga & Jorgenson, 

2007) e local amostrado (Escobar & Gonzales-Jimenezes, 1976). No Parque 

Ecológico do Tietê, a gramínea Paspalum (Poaceae) foi o principal item 

alimentar utilizado pela população, devido ao maior conteúdo de proteína bruta 

e menor de fibras, quando comparado a outras espécies, concluindo que 

ocorre seleção por espécies mais nutritivas (Álvarez, 2002; Silva, 2005). Félix 

(2012) observou em áreas agrícolas, a preferência por plantações de arroz 

sobre as de milho, confirmando a hipótese da seletividade em função da 
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disponibilidade de plantas e teor energético (Silva, 2005; Arteaga & Jorgenson, 

2007). Já no Saco da Fazenda, parece não ocorrer seleção, consumindo as 

espécies disponíveis no local, em função da menor quantidade de alimento, 

como no caso de Hibiscus tiliaceus. A temporária ausência de gramíneas 

devido à revitalização da orla, possivelmente forçou o animal a se alimentar 

desta espécie, o qual foi observado apenas nesta situação. Posteriormente, 

com a introdução das novas gramíneas, estas foram consumidas ainda em 

fase jovem podendo estar atribuída à baixa quantidade de lignina e alta 

digestibilidade.  

 As plantas aquáticas também fazem parte da dieta destes animais, no 

presente estudo, Typha sp. e Alternanthera philoxeroides  foram as espécies 

consumidas. (Rocha & Neves, 2000). A proporção do consumo de plantas 

aquáticas, no Pantanal, por exemplo, varia de acordo com o local e época do 

ano, devido aos ciclos de inundação, na época de cheia são mais consumidas 

que o restante das espécies (Alho e Rondon, 1987), já em ambientes que não 

possui esse regime são consumidas em menor proporção (Tomazzoni, 2003; 

Bertelli et al., 2000; Quintana et al., 1998). 

 A rotatividade nas áreas de forrageio permite a recuperação das plantas 

e manutenção do suprimento de alimento (Arteaga & Jorgenson, 2007) Já a 

escolha dessas áreas de forrageio, parece ser influenciada pela proximidade 

do fragmento florestal e do corpo d’água. Félix (2012) notou a preferência das 

capivaras por locais próximos a mata nativa e regiões alagadas para facilitar a 

fuga. Em geral, evitam locais que impedem o acesso direto à água, como 

barreiras formadas por edificações, trânsito intenso de veículos (Almeida & 

Biondi, 2014), concentração elevada de macrófitas que dificultam o acesso 

entre as áreas de pastagem e a água (Garcias & Bager, 2009).  

 A água também é utilizada como meio de deslocamento de uma área à 

outra. Em Piracicaba (SP) observou-se que as capivaras preferem acessar 

locais de forrageio pelo rio em vez da terra (Ferraz et al., 2007). Esta 

informação sugere que os vestígios encontrados do outro lado do estuário, em 

Navegantes, pertencem às capivaras do Saco da Fazenda que se deslocaram 

em uma distância de mais de um quilômetro pela água para forragear. Além de 

relatos dos moradores de Navegantes que confirmam o acesso de um grupo de 

quatro capivaras através do corpo d’água. 
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 Em condições adequadas de recursos, as capivaras não costumam 

deslocar por terra mais de 500 m distante do curso d’água (Salas et al., 2004; 

Garcia & Bager, 2009; Jacomassa, 2010). No Saco da Fazenda a distância foi 

de aproximadamente 300 m, semelhante ao observado por Garcia & Bager 

(2009) na Estação Ecológica do Taim.  Esta distância indica um aumento na 

área de uso dos grupos, provavelmente influenciada pela baixa disponibilidade 

de alimento. Rinaldi, (2014) observa em seus resultados correlação negativa 

entre tamanho da área com gramíneas e a área de vida, ou seja, quanto maior 

for a disponibilidade de alimento, menor a área de vida. 

 O habitat ideal para as capivaras de vida livre deve ser composto por um 

corpo d’água, uma área de pasto e uma mancha de mata (Moreira & 

Macdonald, 1993). O Saco da Fazenda possui estes componentes que são 

utilizados para várias atividades como: o gramado para forrageio; o corpo 

d’água para deslocamento, fuga, regulação da temperatura corporal, cópula e 

fragmento de floresta (mancha de mata) para refúgio, abrigo e eventualmente 

forrageio (Ledra et al., 2009). 

 As áreas de descanso (fragmentos florestais) do Saco da Fazenda foram 

utilizadas pelos grupos familiares principalmente durante o dia sem a 

observação da interação entre grupos de outras áreas. Esta característica pode 

ser decorrente do forte sentido de territorialidade, com sistema social fechado, 

podendo ser extremamente agressivas com seus semelhantes quando tentam 

introduzir-se em seus territórios (Silva, 1986), da mesma forma como as lutas 

entre grupos ocorrem por não haver limites de espaço definido (Jiménez, 

1995). 

  A atividade de forrageio em ambientes antropizados, como no Saco da 

Fazenda e Campus da Universidade Federal de Viçosa (Rodrigues, 2008) é 

realizada principalmente ao entardecer e ao longo da noite, momento em que 

diminui o movimento de pessoas e carros. Diferentemente do observado no 

Pantanal de Miranda – MS (sem interferência humana) onde ocorre com maior 

frequência no período matutino e meio-dia, provavelmente para não coincidir 

com o período de atividade de seus predadores naturais (Jacomassa, 2010).  

 As atividades de repouso nos fragmentos de mata, em geral, são mais 

frequentes durante o dia, reduzindo os distúrbios humanos e atenuando as 

variações de temperatura e radiação solar (Moreira & Macdonald, 1997; Santos 
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et al., 2005). Também, podem alternar com forrageio, em que parte do grupo 

permanece forrageando e depois repousa. Esta alternância pode estar 

relacionada à proteção do grupo (Rodrigues et al., 2013). O mesmo padrão de 

comportamento ocorreu apenas com capivaras da Beira-rio, grupo mais 

exposto à movimentação de pessoas, forçando a mantê-las sempre em estado 

de alerta. Já o repouso em água, nas poucas ocasiões observadas, ocorreu no 

final da tarde, como registrado no Campus da Universidade Federal de Viçosa 

(Rodrigues, 2008). 

 Durante o período reprodutivo os machos costumam esfregar a glândula 

supranasal em troncos e folhas, servindo como demarcação de território e 

estímulo sexual para as fêmeas (Ojasti, 1973).  A cópula geralmente ocorre em 

água, tanto em condições naturais quanto em cativeiro. No cativeiro a corte e 

cópulas foram registrados principalmente à tarde (Rodrigues, 2008), talvez o 

horário das amostragens tenha ocultado esses comportamentos, já que a maior 

parte da coleta de dados ocorreu à noite.   

 Em algumas situações ocorreu fuga após a emissão da vocalização.  A 

fuga só acontece em ocasiões extremas de risco, geralmente ficam apenas 

paradas (estado de congelamento), observando possíveis ameaças 

(Rodrigues, 2008). Almeida (2012) observou capivaras emitindo latido e fugindo 

para água, na presença de pesquisadores em suas áreas de descanso, o 

mesmo ocorrido no Saco da Fazenda.  

 Em ambientes antropizados há perturbações constantes, como presença 

de cães, automóveis, sons altos, pessoas circulando com skate ou bicicleta, 

forçando a mantê-las sempre em estado de alerta. Os machos dominantes 

mantêm-se atentos, observando a transgressão do território por qualquer 

estranho (Silva, 2013).  Ao detectarem a presença de um intruso, têm como 

reação principal a emissão de um ruído semelhante a um latido para alertar o 

grupo. Esta vocalização serve de sinal de alarme emitida apenas por adultos e 

subadultos, podendo também estar relacionado como ameaça a possíveis 

predadores (Barros et al., 2010).   

  Interações ecológicas envolvendo aves e mamíferos são amplamente 

descritas na literatura. No Saco da Fazenda, os chupins (Molothrus 

bonariensis) encontrados tanto no dorso quanto nas gramíneas, beneficiam a 

capivara com a captura de invertebrados crípticos da vegetação e também na 
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retirada dos ectoparasitas dos pêlos (Rodrigues & Monteiro-Filho, 1996; 

Queirogas, 2010). Interações com esta espécie de ave também foi observada 

com a população de capivaras na Reserva Biológica do Lami, porém 

consumindo apenas artrópodes na vegetação e utilizando os animais como 

“poleiro” (Tomazzoni, 2003). 

 Com relação à interação das capivaras com humanos, é comum ocorrer 

conflitos em ambientes urbanos e agrícolas, pois envolve o uso de espaço, 

possível transmissão de doenças e danos à agricultura, tornando necessário 

em alguns locais a elaboração de um plano de manejo (Begon & Mortimer, 

1986 ; Ferraz, 2001).   

 As entrevistas realizadas indicam que as capivaras apareceram em 

torno de cinco a oito anos no Saco da Fazenda. Muitos entrevistados acreditam 

que os animais vieram com as enchentes de 2008 e 2011, das cidades a 

montante da foz do rio Itajaí-Açu localizada neste ambiente, apesar do relato 

de moradores sobre a presença de um casal no Molhe, anteriormente às 

enchentes.  

 Ainda que maior parte dos entrevistados afirme ter aumentado o 

contingente de capivaras, alguns acreditam que atualmente está em declínio, 

como um morador que reside em frente à área de descanso da Beira-rio, e 

observa constantemente a dinâmica do grupo. Sabe-se que quando as 

populações são pequenas, a competição é baixa ou ausente ocorrendo rápido 

crescimento, o que pode ter acontecido no início da ocupação no local. O 

consequente crescimento populacional diminui recursos disponíveis, 

acarretando também na diminuição da taxa de crescimento (Begon & Mortimer, 

1986). O recurso espaço pode ser um fator limitante, visto que o local está 

circundado pela densa malha urbana. Além disso, a orla sofre constantes 

alterações, como manutenção da grama para alteração paisagística. 

 Os entrevistados comentam sobre a possibilidade da transmissão de 

doenças, mas não relatam caso de febre maculosa ou outra doença transmitida 

pelas capivaras. Entretanto, nos parques urbanos de Campinas foram 

notificados seis casos de febre maculosa associados à capivara entre 1997 a 

2003 (Souza et al., 2004). 

 O caso mais próximo de febre maculosa foi relatado em Bombinhas, a 

50 km ao sul do Saco da Fazenda, porém não existe comprovação oficial do 
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vetor, pois a coleta do carrapato foi realizada no gramado onde há presença de 

capivaras e cavalos, ambos hospedeiros do carrapato-estrela (Amblyomma 

cajennense).   

 Nas duas coletas realizadas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

no Saco da Fazenda, não foram encontrados carrapatos, provavelmente pela 

retirada das gramíneas em função da restauração do local. Entretanto, é 

necessário que os carrapatos estejam portando a bactéria Rickettsia rickettsii 

(riquétsias) para a transmissão da doença (Labruna, 2000). Muitos estudos 

relatam a coexistência de capivaras e carrapatos-estrela, mas poucos 

constatam a infecção por riquétsia (Morcatty, 2012). Em ambientes 

urbanizados, os cães que frequentam locais com capivaras podem hospedar 

carrapatos contaminados, como na região metropolitana de São Paulo (SMA, 

2013). 

 As residências também são danificadas pelas capivaras, pois as 

mesmas vão à procura de alimento nestes locais, destruindo quintais/jardins e 

sujando com fezes, isto sugere que a necessidade por recurso protéico, supera 

o risco da proximidade com o homem (Moreira et al., 2004; Almeida, 2012). 

 Apesar da grande movimentação de carros na orla do Saco da Fazenda, 

os três registros de atropelamento (2014-2016) são considerados baixos, 

quando comparados aos 51 em quatro anos de monitoramento na rodovia BR-

040 (Rio de Janeiro - Juíz de Fora) (Bueno et al., 2013), e dos 565 nos três 

anos de vigilância do trecho da BR-471, nas proximidades da Estação 

Ecológica do Taim (Motta, 1999). A maior ocorrência de atropelamentos em 

rodovias, provavelmente está relacionada à velocidade dos veículos e falta de 

iluminação à noite, momento de maior atividade das capivaras (Morcatty, 

2012).  Já no Saco da Fazenda, por se tratar de um parque urbano e constante 

movimentação de pessoas, há sinalizações e iluminação adequada. 

 Os entrevistados acreditam que a comunidade pode causar mais danos 

à capivara do que o contrário, com maus-tratos e caça. No Brasil, a caça não é 

permitida, mas ainda assim é efetuada principalmente em áreas agrícolas, 

devido aos prejuízos em culturas decorrente da alimentação (Ferraz et al., 

2001).  Outro problema, apesar de pouco citado nas entrevistas, é a diminuição 

da sua área útil para obras da Marina e a construção da nova Bacia de 



51 
 

 

Evolução, que retiraram parte do mangue utilizado como área de descanso 

pelas capivaras.  

 Os conflitos entre a comunidade local e as capivaras são pequenos, 

visto que ocorre contato constante entre eles. Em geral, há uma boa aceitação 

das pessoas, citando vários fatores positivos como o corte da grama, prazer de 

vê-las, adubação do jardim e referindo-as como uma representação de vida em 

meio ao ambiente urbanizado. 

 

  

6. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

  

 Para o planejamento e desenvolvimento de qualquer ação de manejo e 

intervenção pela Prefeitura de Itajaí, devem ser analisados fatores como a real 

necessidade de controle, o custo-benefício e suas consequências, além dos 

anseios de usuários e moradores. Para tanto recomenda-se complementar o 

diagnóstico populacional das capivaras e a caracterização do ambiente, além 

do constante monitoramento com a finalidade de detectar as flutuações 

populações até a possível estabilização do contingente de capivaras.  

 Abaixo estão listadas algumas medidas importantes no controle 

populacional e nos casos de Febre Maculosa: 

 

1) Manejo do habitat: de maneira a reduzir a capacidade de suporte para os 

grupos de capivaras residentes, como a retirada de itens alimentares ou a 

implantação de barreiras físicas (cercas) que impedem o acesso das capivaras 

que saem da porção aquática (mangue) para locais de forrageio, como nos 

canteiros de gramíneas na beira rio. As barreiras, também podem servir como 

forma de isolamento dos animais caso haja ocorrências de Febre Maculosa. 

 

2) Manejo reprodutivo: intervenções cirúrgicas como vasectomia em machos e 

laqueadura em fêmeas. Estes procedimentos são mais indicados, pois não 

alteram o comportamento do animal, como no caso da castração, onde o 

macho perde também a capacidade de manutenção do grupo, correndo risco 

de outro macho substituí-lo.  Esta medida foi aplicada com resultados positivos 

em outros grupos de capivaras no país. Para que se obtenha sucesso na 
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captura dos animais, é aconselhável a construção de bretes com inclusão de 

alimentos palatáveis (cana-de-açúcar, milho, folha de bambu) que atraiam as 

capivaras para dentro dele. Uma vez capturadas, são transferidas para o 

procedimento cirúrgico.  

 Outras maneiras de captura envolvem a utilização de redes, puçás, e 

sedação ativa com dardos atirados por zarabatana ou rifle, porém neste caso, 

há riscos de afogamento, pois os animais fogem para a água antes de surtir 

efeito da sedação. 

 

3) Educação ambiental: a educação ambiental é um forte instrumento para a 

expansão de conhecimento referente às capivaras, essencial em ações 

envolvendo sua conservação, além de servir como ferramenta para medidas de 

prevenção em casos de Febre Maculosa.  

 As atividades devem incluir informações sobre a biologia do animal, 

importância ecológica, bem como ações envolvendo atrações turísticas. É 

importante manter a população sempre informada sobre a Febre Maculosa e 

seu agente transmissor, expondo medidas de precaução quanto ao contato 

com os animais e carrapatos, mas enfatizando a ausência desta doença no 

município, para não causar receios desnecessários. A educação ambiental 

pode ser aplicada no ensino básico das escolas, com práticas na própria orla 

do Saco da Fazenda, podendo incluir a distribuição panfletos e colocação de 

placas contendo esclarecimentos sobre estes animais.  

 

4) Sinalização: apesar de não ser uma medida de controle populacional com 

relação às altas densidades, pode servir como medida paliativa, principalmente 

para casos de atropelamentos. Próximo ao Molhe há placas sinalizando, porém 

em pequena quantidade. A distribuição de placas informando a presença dos 

animais e limite de velocidade deve ser implantada em toda orla do Saco da 

Fazenda, desde a Marejada até o Molhe.   
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7. CONCLUSÕES  

 

 Levando-se em conta os dados obtidos conclui-se que mesmo se 

tratando de um ambiente urbanizado, as capivaras no Saco da Fazenda 

encontram condições adequadas para o seu desenvolvimento, como alimento e 

ausência de predadores naturais. Entretanto, as modificações recentes no 

ambiente, diminuíram os recursos, a área utilizada para descanso e parte da 

alimentação, que tiveram de ser suprimidas para a construção da marina e 

nova Bacia de Evolução do porto. 

 As capivaras do Saco da Fazenda estão distribuídas em três grupos 

em específicos Marejada, Beira-rio e Molhe, que reúnem condições adequadas 

ao estabelecimento a subsistência dos animais.  

 A estrutura dos grupos é considerada semelhante a ambientes 

naturais e antrópicos, um macho para várias fêmeas, filhotes e subadultos. A 

densidade geral da população de capivaras no Saco da Fazenda foi 

considerada intermediária, quando comparada com outras áreas antropizadas.  

 A densidade, juntamente com ausência de registros de doenças 

transmitidas pelo animal, associados à aceitação da comunidade de usuários 

do Saco da Fazenda, são indicativos que as capivaras, atualmente, necessitam 

apenas de monitoramento constante. Visto que ocorrem alterações antrópicas 

recentemente no habitat, diminuindo a área útil do animal e influenciando na 

distribuição espacial e atividade diária, podendo se tornar um fator limitante na 

manutenção da população local. 

 Além disso, investigações sobre possíveis zoonoses, principalmente a 

febre maculosa, servem para delinear planos de manejo, apesar de não 

registrada no local, merecem atenção contínua, devido as interações 

constantes no ambiente entre humanos, animais de estimação e capivaras, 

aumentando o risco de transmissão.  
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