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CRIAÇAO RACIONAL 

Atualmente nossa sociedade atra 
vessa um período onde a consciência 
ecológica é cobrada de todo o empresariado 
e governantes, onde é evidente e neces 
sária a conciliação do desenvolvimento 
com a conservação e preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, os animais silvestres 
desempenham papel fundamental toda 
vez que a voz ecológica da sociedade se 
faz ouvir. Nossa fauna é observada sob 
vários enfoques, desde grupos extre 
mamente radicais que criticam a manu 
tenção de animais em cativeiro, até 
indivíduos que dizem adorar os animais 
silvestres, mais os mantêm isolados, fora 
do seu ambiente natural, sem nenhum fim 
social, apenas para o lazer e satisfação 
pessoal. 

A utilização comercial da fauna brasi 
leira quer seja através da caça predatória 
de subsistência ou mesmo da caça comer 
cial são atividades ilegais indesejáveis e 
ao mesmo tempo, evidencia o valor econô 
mico desta fauna, como fonte alternativa 
de proteína, ou com a venda de produtos 
de interesse comercial. 

Esta problemática quando manejar ou 
não os animais deve ser resolvida através 
de decisões que conciliem a manutenção 
adequada do ambiente, e que ocorra o 
desenvolvimento das atividades humanas 
atendendo os interesses de todas as 
classes sociais. Assim, a utilização de um 
recurso natural renovável deve ser visto 
como uma atividade racional, onde o 
homem provém seu sustento sem 
danificar o ambiente. 

A criação racional de animais sil 
vestres se insere neste contexto de forma 
objetiva: o homem, a partir de um estoque 
inicial de animais, realiza um manejo 
planejado, favorece a multiplicação e 
crescimento destes animais, gerando 
excedentes para sua utilização. Desta 
forma, estará conservando os animais, 
realizando uma atividade socialmente 
interessante, ecologicamente adequada e 
economicamente viável. 

Esta exploração racional deve ser bem 
fiscalizada e normatizada pelas entidades 
competentes, para que suas linhas 
básicas, (produção e conservação) estejam 
sempre nos níveis desejáveis pela 
sociedade. · 

Atualmente nossa fauna é amparada 
por uma legislação apropriada, onde de 
acordo com a Lei 5.197 de 31 de janeiro 
de 196'7, complementada pela Lei 7.653 
de 12 de fevereiro de 1988 determina em 
seu Artigo 1 · ser crime punível com um a 
três anos de reclusão, utilizar, perseguir, 
destruir, caçar animais silvestres, bem 
como ;'eus ninhos, abrigos e criadouros 
naturais. O Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) através de suas 
Portarias 132 e 250, normatizam a criação 
comercial e científica respectivamente. 

A Portaria 132 de 05 de maio de 1988, 
descreve, orienta, viabiliza e normatiza as 
criações comerciais de animais silvestres 
em nosso país. Nesta Portaria os 
criadouros de animais silvestres podem 
ser gerenciados por pessoas físicas, 
(produtor rural com baixo nível de manejo) 
ou pessoas jurídicas (empresas com maior 
nível de manejo). Ambas categorias devem 
instalar suas criações em áreas rurais, 
sendo permitido apenas a comercialização 
de animais produzidos nos criadouros. 

O Brasil, ao contrário dos países 
africanos, não possui grandes mamíferos 
em seu território, porém conta com várias 
espécies que apresentam potencial para 
produção de carne e produtos de interesse 
comercial. Podemos citar dentre as 
espécies: capivaras, pacas, cutias, catetos, 
queixadas, emas, jacarés e veados. 

A capivara é uma das espécies da 
faunà silvestre brasileira com grande 

potencial para criação racional produzindo 
carne, couro e óleo. Muitos estudos para 
sua utilização zootécnica já foram feitos 
na Venezuela, Colômbia, Argentina, países 
estes que exploram comercialmente esta 
espécie. É o maior roedor do mundo e sua 
distribuição geográfica vai desde o Canal 
do Panamá até a Argentina. No Brasil, a 
distribuição desta espécie abrange quase 
todo o território brasileiro, concentrando 
se nas regiões mais úmidas, habitando 
áreas próximas aos rios, córregos, lagoas 
e banhados. Devido a extensão do seu 
território o Brasil é o país que contém 
maior número de capivaras 
do mundo, possuindo 
grande densida-de na 
região do Pantanal Mato 
grossense, onde ch e-g a 
naturalmente a 14 
animais/km2. Esta espécie 
pesa quando adulta até 
90.0 Kg de peso vivo, possui 
hábitos crepusculares e 
noturnos, são polígamos e 
formam grupos com uma 
estrutura social com escala 
hierárquica rígida, onde o 
macho é o elemento domi 
nante. Se reproduzem du 
rante todo o ano, ocorrendo 
o nascimento de 1 a 8 
filhotes por parição (média 
de 4.0) e até dois partos por 
ano (média de 1.7), podendo ocorrer uma 
concentração de até 30% das parições nos 
meses de novembro a janeiro. As fêmeas 
em ambiente natural aleitam os filhotes 
até os 90 dias. Em cativeiro o desmame 
pode ser realizado com 30 a 60 dias. A 
cobertura pelos machos ocorre 
aproximadamente 28 dias após a parição. 
São férteis com 'um ano de idade, parindo 
pela primeira vez com 20 a 25 meses de 
idade. A capivara apresenta uma grande 
vantagem para produção zootécnica, 
principalmente devido a sua rusticidade, 
elevada eficiência reprodutiva e alimen 
tação exclusiva de volumoso (forrageiras). 
Consome praticamente todas as gramí 
neas encontradas nas pastagens nacionais, 
apresentam um consumo médio de 1150g 
de matéria seca por dia, conversão 
alimentar de 6 a 11:1 e ganho de peso 
superior a 100g por dia. São animais que 
dispensam qualquer tipo de manejo, 
podendo ser criados em áreas delimitadas 
apenas com pastagens naturais onde 
alcançam 35 a 45 kg com um ano de idade. 
Devido a sua rusticidade, a taxa de 
mortalidade anual dos filhotes e dos adul 
tos é pequena sendo aproximadamente de 
6% para filhotes e 2 a 3% para adultos. 
Os animais podem ser facilmente criados 

sob o sistema intensivo (cativeiro) e semi 
extensivo (semi-cativeiro) contanto que 
para os dois sistemas se incluam os 
componentes básicos do "habitat" do ani 
mal: área com água, área de pastagem e 
área de abrigo (mata ou capoeira). Ani 
mais manejados em cativeiro, precisam 
contar com piquetes que contenham 
apenas um grupo familiar, conservando a 
relação de 30m2 por matriz e com 3 a 7 
matrizes por macho. Cada piquete deve 
conter uma área de abrigo do sol e da chu 
va, contendo cochos para o fornecimento 
diário e "a d libitum" de forrageiras 

frescas. Deve conter ainda uma área com 
água sendo normalmente fornecida com 
um tanque rampado com até 1 metro de 
profundidade. Neste sistema, os custos 
das instalações são baixos, principalmente 
porque a reduzida área do piquete é 
cercada com tela de alambrado. Porém os 
custos com mão-de-obra, computada 
principalmente com o corte e fornecimento 
diário de capim fresco são elevados, 
principalmente para grandes rebanhos. O 
manejo de animais nascidos em cativeiro 
é simples, sendo apenas necessário que 
os animais nascidos nos piquetes de 
reprodução sejam transferidos para os 
piquetes de crescimento, onde per 
manecerão até a comercialização quer seja 
como futuros reprodutores, ou abatidos 
para o fornecimento de carne e couro. 
Animais manejados sob o sistema semi 
extensivo de produção requerem menor 
nível de manejo ou atenção, sendo 
reduzido o custo com mão-de-obra, uma 
vez que os animais pastam livremente em 
uma área delimitada. Esta área, 
denominada criadouro, deve abrigar 
apenas um grupo familiar formado por 
dois machos de procedências semelhantes 
e sete fêmeas provenientes também de 
uma mesma procedência. Mantém-se o 
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grupo homogêneo, deixando-se que se 
reproduzam e cresçam normalmente, 
apenas tomando-se o cuidado para que não 
ocorra introdução de indivíduos estranhos 
ao grupo e de retirar o excedente de 
animais, ou seja, animais que já tenham 
alcançado o peso de abate com aproxi 
madamente 35 a 45 kg de peso vivo. Neste 
sistema, cada matriz gera aproxima 
damente 6 filhotes para serem abatidos 
por ano, totalizando a produção média de 
120 kg de carcaça/matriz/ano, sem custo 
de mão-de-obra, e praticamente sem custo 
de aquisição de matrizes, uma vez que as 
matrizes iniciais são "emprestadas do 
Estado", podendo ainda, amortizar os 
custos de instalações em vários anos. 
Quase todo o manejo neste sistema de 
produção, deve-se a captura dos animais 
para a comercialização que deverá ser 
efetuado com o emprego de cevas dentro 
do criadouro. A lotação de animais da área 
deve ser baseada na capacidade de lotação 
das pastagens que ali existem, adotando 
se quase sempre 7 matrizes por cada 
hectare de pasto, deve-se que a qualidade 
das pastagens, bem como as espécies de 
gramíneas utilizadas vão definir a lotação 
do criadouro. A necessidade de delimi 
tação do criadouro deve-se basicamente 
para proteger os animais da predação 
natural, bem como viabilizar a exploração 
econômica do ponto de vista legal. É 
importante salientar que este tipo de 
exploração pode ser utilizado na maioria 
das propriedades rurais brasileiras, pois 
utilizam áreas não propícias para a 
agricultura e pecuária tradicional, 
podendo assim, o produtor rural brasileiro 
maximizar o potencial de produção de sua 
propriedade. A criação de animais 
silvestres permite a utilização racional 
das áreas de reservas e banhados 
existentes na propriedade, e que estão 
sujeitas as mesmas tributações das áreas 
agriculturáveis. Deve-se ressaltar ainda 
que, além de maximizar a utilização da 
propriedade, estará se conservando mais 
uma espécie de fauna silvestre brasileira, 
preservando seu "habitat" e diminuindo 
a pressão de caça das áreas onde esta 
espécie ocorra. 
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