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A CA~A NA AMAZÔNIA 
A economia amazônica baseia-se principalmente na agricultura, 

na pecuária, na coleta de produtos naturais, na caça e na pesca. Os 
animais silvestres tem sido sempre um meio fundamental de 
subsistência do homem da Amazônia. A caça para obter peles e 
couros para fins comerciais foi importante nas décadas passadas, 
afetando principalmente mamíferos carnívoros (onças e gatos do 
mato) e jacarés, porém atualmente, tal prática é menos intensa. 
Também se caçam alguns animais para fins medicinais, artesanato, 
bem como para vendê-los vivos como animais de estimação. A caça 
para alimento é o principal uso da fauna silvestre e afeta 
principalmente os grandes mamíferos tais como antas, capivaras, 
caititus, queixadas, etc .... A caça para qualquer finalidade é proibida 
no Brasil desde a criação da Lei nº 5.197/67 de proteção da fauna, 
criada em 1967, porém continua existindo em grande escala 
principalmente na Amazônia. Durante muito tempo acreditou-se que 
as riquezas oferecidas pela natureza jamais acabariam, e podiam 
ser exploradas sem ter nenhuma preocupação quanto ao futuro. 
No entanto, hoje notamos, através das histórias das pessoas mais 
antigas, ou até mesmo através de nossas experiências, que as 
riquezas oferecidas pela natureza já não são tão abundantes quanto 
no passado e sabemos que se não forem utilizadas de forma 
racional, elas podem se acabar num futuro talvez não muito distante. 

Entre os animais terrestres que são mais apreciados e caçados 
pelo homem da Amazônia, está o caititu, uma espécie de porco 
selvagem que vive em nossa região e que é o tema deste livrinho. 
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· O caititu é uma espécie de porco selvagem que habita 
a América do Norte e a do Sul, e é chamado pelos cientistas 
de Tayassu tajacu. O caititu pesa entre 18 e 25 kg com altura 
variando de 40 a 50 cm e medindo cerca de 1 m entre a cabeça 
e a base da cauda. A principal característica deste animal 
está no colar de pelos brancos ao re_dor do pescoço. O pelo 
que reveste o corpo é mesclado de cinza e preto, com 
reflexos brancos. Na Amazônia, é encontrado principalmente 
nas regiões de planalto e terra firme, embora eventualmente 
possa ser encontrado também em áreas de várzea. 
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Os caititus vivem em grupos de cinco a quinze animais, 
mas um bando pode ter até cinqüenta indivíduos. São animais 
que vivem deslocando-se constantemente, e muitas vezes 

viajam vários dias, percorrendo 
grandes distâncias antes de 
resolver descansar. À frente do 
bando vai o macho líder, seguido 
pelos machos mais velhos e 
experientes, e depois os jovens 
machos, as fêmeas e suas crias. 
A aproximação de um bando de 

caititus pode ser percebida pelo 
som característico que produzem 
batendo os dentes. Se qualquer 
coisa os assusta, os que vão na 
frente emitem um sinal, avisando 
os outros. A área ocupada por 
um grupo de caititus pode variar 

~ de 60 a 400 hectares, cuja 
extensão média é de 100 a 200 

hectares. Caso o homem se defronte com trilhas de catetos, 
ele pode sofrer ataques. O ideal, nestes casos, é subir numa 
árvore e esperar o bando se afastar, pois o ataque é perigoso. 
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- AJ.IM~Ni'A~AO CR~SCIM~Ni'O 
Os filhotes de caititu nascem com cerca de 1/2 Kg e 

aumentam cerca de 300 gramas por semana. Com cerca de 
u um ano, a um ano e meio tornam-se adultos, atingindo um 

peso médio de 22 kg. 

Alimentam-se principalmente de frutos como côco, 
babaçú, piquiá, mucajá e outros, brotos de bambú, raízes e 
tubérculos como o cará e também de gramíneas. Costuma , 
alimentar-se também de pequenos .animais, como insetos, 
pequenas cobras e roedores. Localiza pelo cheiro bulbos de 
vegetais a uma boa profundidade, cavando a seguir com o 
focinho para retirá-los. 
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- R~PRO~U~AO 
Os caititus atingem a maturidade sexual entre dez e 

dezoito meses. O cortejo é iniciado pela fêmea. Os animais 
se cheiram, tocando os narizes e, em seguida, podem colocar 
a cabeça na nuca ou na região dorsal. Depois do cortejamento 
sexual, o macho cheira e esfrega o nariz no órgão sexual da 
fêmea, que também procura estimulá-lo. 

.. ..,......- --~ 
O período de gestação dura de 142 a 149 diãs~ Quando 

uma fêmea pressente o parto, ela se isola do grupo, 
procurando um lugar tranqüilo, onde faz uma cavidade no 
solo para abrigar a ninhada que geralmente é de dois filhotes. 
Os filhotes nascem ativos e acompanham a mãe desde o 
primeiro momento. · 
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CRIA~ÃO ~M CA1IV~IRO 
A caça de animais silvestres na natureza pode parecer 

um meio fácil de se obter um alimento com baixo custo. 
Porém, a caça constante, associada ao crescente 
desmatamento que vem ocorrendo na Amazônia atualmente, 
pode fazer que muitas espécies de animais desapareçam 
em um futuro próximo, e assim talvez nossos descendentes 
nunca possam ter a oportunidade de apreciar alguns 
alimentos que são consumidos hoje. Uma maneira de evitar 
que algumas espécies de animais desapareçam por causa 
da caça exagerada é a sua criação em cativeiro. Fazendo 
se a criação em cativeiro, evita-se a caça sobre os animais 
que se encontram livres na natureza, deixando-os 
reproduzirem-se livremente, sendo consumidos apenas os 
animais que são produzidos pelo criador, preservando-se 
desta forma as populações selvagens. 

Os caititus podem ser criados em cativeiro, seja para a 
alimentação do criador ou para comercializar, porém algumas 
regras devem ser obedecidas. 

O melhor sistema para a criação de caititus é o sistema 
semi-intensivo, no qual cerca-se uma área com vegetação 
nativa, de preferência uma área onde estes animais já 
costumam freqüentar, de forma que os animais serão criados 
no ambiente em que vivem naturalmente. A quantidade de 
animais criados depende do tamanho da área, e deve 
obedecer a relação de 4 machos para 20 fêmeas em uma 
área de 1ha (100m x 100m). 
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Os animais podem ser capturados através da ceva, na 
qual coloca-se alimento diariamente em determinado local 
onde os animais freqüentam durante certo tempo, para 
acostumá-los. Após notar que os animais costumam vir 
alimentar-se diariamente da comida oferecida, começa-se a 
cercar a área aos poucos, de f arma a deixar uma pequena 
passagem para os animais entrarem, e que deverá ser 
fechada quando estes estiverem se alimentando dentro do 
recinto. 

Os alimentos para os animais podem ser cultivados na 
própria fazenda, como por exemplo cana-de-açúcar, jerimum, 
macaxeira, melancia e outros, e deve ser fornecida uma 
quantidade equivalente a 3% do peso vivo por dia. Por 
exemplo, se possuímos 5 animais de 25kg cada, devemos 
fornecer 3, 75kg de alimento por dia ao grupo 
(25+25+25+25+25= 125x0, 03=3, 75 isto é, soma-se o peso 
dos animais e multiplica-se por 3%, ou seja, 0,03), ou ainda, 
se possuímos 1 animal de 20kg devemos fornecer 0,6kg (600 
gramas) de alimento por dia (20 x 0,03= 0,6). 

Algumas doenças podem atacar os caititus, entre elas a 
febre aftosa e verminoses. Por isso é recomendável a 
vacinação dos animais e utilização de vermífugos, para 
garantir a saúde dos animais e até mesmo do criador. 
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A pessoa interessada em criar caititus em cativeiro deve 
dar entrada de uma carta-consulta no IBAMA (existe um 
modelo padrão que se encontra à disposição no IBAMA). 
Acompanhando a carta-consulta devem seguir as seguintes 
informações e documentos: 

a) formulário padrão do IBAMA de Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

. Utilizadoras de Recursos Naturais; 
b) cópia da carteira de identidade e Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) no caso de produtores particulares; e 
Cadastro Geral do Contribuinte (CGC), Contrato 
Social, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Identidade 
do dirigente no caso de empresas ou associações; 

e) localização do empreendimento, formas de acesso, 
desenho da localização do criadouro na propriedade; 

d) objetivo da criação e sistema de manejo; 
e) estimativa da quantidade inicial de matrizes e 

reprodutores com nome científico e popular da 
espécie, e sua procedência. 
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Após a aprovação da carta-consulta pelo IBAMA, o 
interessado deverá dar entrada de um projeto complementar 
que deve ser elaborado e assinado por um responsável 
técnico (médico veterinário, agrônomo, biólogo, etc ... , que 
se responsabilizará pela criação) devidamente habilitado pelo 

\-- · respectivo Conselho de Classe. O projeto deve conter: 
1 a) descrição técnica do manejo a ser aplicado aos animais 

nas diversas fases de criação; 
b) sistema de marcação individual a ser adotado; 
e) características do criadouro: área disponível, planta baixa 

ou desenho das instalações/recintos destinados ao 
manejo dos animais, com tamanho (por exemplo 1 ha), 
espécie e quantidade de animais por instalação e área 
(por exemplo, 20 caititus por cercado de 1 ha), abrigos 
naturais e artificiais, aspectos sanitários dos animais 
e das instalações (tratamento veterinário dos animais 
e forma de limpeza dos recintos) e descrição dos 
apectos qualitativos e quantitativos do manejo 
alimentar ( quantidade e tipo de alimento fornecido e 
forma de fornecimento de água); 

d) apresentação de um cronograma de produção, isto é, 
um planejamento de quantos animais serão 
produzidos por ano; 

e) estudo prévio de mercado dentro dos objetivos do 
manejo com vista à comercialização ( existência de 
abatedouros e ponto de venda de animais ou 
produtos, preços esperados e demanda de produtos); 

,, 
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f) f armas de comercialização de acordo com a portaria 
específica; e 

g) apresentação do Documento de Recolhimento de 
Receitas - DR do IBAMA. 

Após a aprovação do projeto, o produtor deverá iniciar a 
construção das instalações, e quando as mesmas estiverem 
concluídas, deverá ser solicitado junto ao IBAMA, uma 
autorização para captura de animais (no caso das matrizes 
serem provenientes da natureza e não de outros criadouros). 

Quando em funcionamento, o criadouro deve enviar anu 
almente ao IBAMA um relatório de produção, indicando 
quantos animais foram produzidos, quantos foram abatidos, 
quantos tiveram morte natural, etc .. .). 

A atividade de criação de qualquer espécie silvestre sem 
a autorização do IBAMA é proibida. 

O criador também deverá oferecer as condições mínimas 
para o bem estar dos animais, seja alimentação, tratamento 
veterinário, abrigo e outras necessidades. 
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C~ITITU 

A CAÇA FICA CAD4. DIA MAIS DIFÍCIL, 
TEMOS QUE IR MUITO LONGE PARA ACHAR 

ALGUMA COISA. 
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LOGO SEU ZÉ FOI AO IBM'IA TODO 
, CONTENTE. 

tz e;;;.:,__ 

- SEU JOÃO, TEM UM SENHOR QUERENDO 
SABER SOBRE CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES 

EM CATIVEIRO. 

BOM DIA Sr JOÃO! SfMANA PASSADA 
ESCUTEI NO RÁDIO QUE O /BA.MA TÁ 
INCENTIVANDO ACRIAÇ,40 DE ANIMAIS 
SILVESTRES EM CATIVEIRO, COM É ISSO? 

PEÇA PARA ELE ENTRAR. 

1 
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BOM Sr. ZÉ! TUDO O QUE O SENHOR ESCUTOU É 
VERDADE, MAS PARA ISSO ACONTECER É PRECISO QUE O 

SENHOR SE LEGAl/ZE JUNTO AO IBA.MA. 

*FORMULÁRIO PADRÃO DO IBA.MA; 
'CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF; 

"LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE, FOJlM.4 DE 
ACESSO E DESENHO DA PROPRIEDADE COM 

LOCALIZAÇÃO DO CRIADOURO; ---~ 

HÁ! O Sr. TAMBÉM DEVERÁ TER UM TÉCNICO 
RESPONSÁVEL PELA CR!AÇ,40 APROVADA A 
CARTA-CONSULTA O Sr. DEVE DAR ENTRADA 

DE UM PROJETO COMPLEMENTAR 
ELABORADO E ASSINADO PELO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTENDO: 
*DESCRIÇÃO DO MANEJO; 

*CARACTERISTICA DO CRIADOURO; 
*CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO; 
*FOJlM.4 DE COMERCIALIZAÇÃO, 

"DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE 
RECEITAS DO !RAMA. 

·~ 

*OBJETIVO DA CRIAÇÃO E 
S!STEfM DE MANEJO, 

*NÚMERO DE MATRIZES E 
REPRODUTORES COM NOME 
C/ENTfr!CO E POPUlAR E SUA 

ORIGEM. 



APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO, 
O Sr DEVERA INICIAR A CONSTRUÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES DEPOIS A AUTORl- 
õ\ÇÃO DO IM.MA PARA CAPTURAR 
OS ANIMAIS, SERÁ CONCEDIDA. 

É ISSO AI!! OLHA, SE TIVER QUALQUER 
DÚVIDA, NOS PROCURE NOVAMENTE, 
OU DÊ UM TELEFONEMA, EIS AQUI MEU 

CARTÃO COM OS TELEFONES DO IBAMA.. 

Ê Sr. JOÁO! QUEM NÃO ARRISCA NÂO 
PETISCA. 
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