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O GRANDE HOMEMO GRANDE HOMEMO GRANDE HOMEMO GRANDE HOMEM    

    

Mantém seu modo de pensar, independentemente da opinião 

pública. 

É tranqüilo, calmo, paciente; não grita nem desespera. 

Pensa com clareza, fala com inteligência. 

Vive com simplicidade. 

É do futuro e não do passado. 

Sempre tem tempo. 

Não despreza nenhum ser humano. 

Causa a impressão dos vastos silêncios da natureza:  O céu. 

Não é vaidoso. 

Como não anda a cata de aplausos, jamais se ofende. 

Possui sempre mais do que julga merecer. 

Está sempre disposto a aprender, mesmo das crianças. 

Vive dentro do seu próprio isolamento espiritual,  aonde não chega 

nem o louvor e nem a censura. 

Não obstante, seu isolamento não é frio: ama, sofre, pensa, 
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compreende. 

O que você possui, dinheiro, posição social,  nada significam para 

ele. 

Só lhe importa o que você é. 

Despreza a opinião própria tão depressa verifica o seu erro. 

Não respeita usos estabelecidos e venerados pôr espíritos tacanhos. 

Respeita somente a verdade. 

Tem a mente de homem e coração de menino. 

Conhece-se a si mesmo, tal qual é,  

E... Conhece a Deus.    

    

                                                                                                    Dr. Celso Charuri 
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RESUMO 
 

Análise isotópica de diferentes tecidos de capivara  (Hydrochoerus hydrochaeris ) 
de criadouro e vida livre 

 

Com base na metodologia isotópica, este estudo realizou um diagnóstico 
alimentar de capivaras de vida livre e criadouro analisando diferentes tecidos (músculo, 
sangue, unha e pêlo), a fim de fornecer informações para estudos de manejo e verificar 
possíveis alternativas de uso de tecidos que reflita o valor da fonte consumida. Foram 
analisados os isótopos dos elementos C e N nos tecidos, sendo a interpretação dos 
resultados para o C baseado nas diferenças isotópicas entre plantas do tipo C3 e 
plantas do tipo C4 enquanto que para o N, baseado no tipo de fixação de nitrogênio que 
a planta realiza. Os tecidos foram coletados: na Estação Experimental da Fazenda 
Areão (ESALQ/USP), localizado em Piracicaba/SP, no Parque Estadual Alberto 
Löfgren, localizado na zona norte de São Paulo/SP e nos criadouros localizados na 
Fazenda das Posses no distrito de Holambra II, Paranapanema/SP e na Fazenda 
Santarém na cidade de Três Rios/RJ. O valor médio do fracionamento do δ13C das 
unhas e pêlos em comparação aos músculos e sangue considerando-se todas as áreas 
de estudo foi de 1,5‰. O percentual de C incorporado nos músculos das capivaras de 
Piracicaba/SP e do distrito de Holambra II/SP foram 100 e 96% oriundos de plantas de 
ciclo fotossintético C4, respectivamente. Nos animais coletados em Três Rios/RJ este 
percentual variou de 53 a 80%. Na área de São Paulo/SP a partir dos resultados do 
δ13C do sangue, constatou-se um grupo cuja incorporação de C de plantas C4 variou de 
73 a 89% e outro grupo de capivaras que variou entre 46 e 71%. O fracionamento 
médio do δ15N dos pêlos, unhas e sangue em comparação ao músculo foi de 1‰. Os 
resultados de δ15N foram importantes para a caracterização das áreas, pois os 
agrupamentos de capivaras de cada localidade apresentaram valores que diferiram 
estatisticamente entre si. As conclusões deste trabalho demonstraram a eficiência da 
ferramenta isotópica para estudos de diagnóstico alimentar, fornecendo informações 
para planos de manejo de animais de vida livre e criadouro, assim como, possibilita 
alternativas de uso de outros tecidos além do músculo, que podem ser coletados com 
maior facilidade e sem a necessidade de sacrificar o animal, para a realização desta 
avaliação.  

 
 
Palavras-chave; Isótopos estáveis, Hydrochoerus hydrochaeris, Dieta  
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ABSTRACT  
 

Isotopical analysis of free range and wild capybara  (Hydrochoerus 
hydrochaeris ) tissues 

 
 

Based on isotopic methodology, this study developed a dietary analysis of free 
range and wild capybara, using different tissues (muscle, blood, nail and hair), in order 
to provide information for the species management and verify possible alternative 
tissues that reflect the values of the consumption source. It was analyzed carbon (C) 
and nitrogen (N) stable isotopes of the different tissues and .The interpretation of carbon 
results were based on the isotopic differences between C3 plants and C4 plants while the 
nitrogen interpretations were based on the type of nitrogen fixation done by each kind of 
plant. The samples were collected at the Estação Experimental da Fazenda Areão, 
located inside of Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba/SP; 
Parque Estadual Alberto Löfgren, São Paulo/SP; Fazenda das Posses, district of 
Holambra II/SP and Fazenda Santarém, Três Rios/RJ. The average values of nail and 
hair δ13C compared to muscle of all areas showed a 1,5‰ fractionation, on the other 
hand blood values, in all areas, show no fractionation if compared to muscle tissue. The 
carbon incorporated into the capybara muscles at the Piracicaba site was 100% from C4 
plants, similar to Holambra II that showed about 92% of C4 plants in their diet. In the two 
groups of Três Rios this percentual varied from 53 to 80% of C4 plants. In the São Paulo 
area, based on blood δ13C results it was possible to observed one group whose values 
varied from 73 to 89% and another group from 46 to 71% of C4 plants in their diet. The 
average fractionation values of nail, hair and blood in comparison with the muscle was 
about 1‰. The δ15N results were important to characterize the areas since the values of 
the capybara groups of each area show itself to be statically different. The results 
obtained in this study show the efficiency of the isotopic tool into a perspective of a 
dietary analyses, producing solid information to possible management plans of wild and 
free range animals as well as showing alternative possibilities for the use of another 
tissue besides muscle that can be collected in a more practical and painless way for the 
animal leading to similar results. 
 

Keywords: Stable isotope, Hydrochoerus hydrochaeris, Diet  
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1 INTRODUÇÃO 
A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é um mamífero roedor semi-aquático 

cuja distribuição se estende por toda a América Latina (OJASTI, 1973; AZCARATE, 

1980; EISENBERG; REDFORD, 1999). No Brasil, a capivara é encontrada geralmente 

em ambientes alagáveis como savanas sazonalmente inundáveis, regiões de pântanos 

e matas ciliares (MOREIRA; MACDONALD, 1997). É um animal que demonstra uma 

alta capacidade de adaptação ambiental, sendo encontrado em locais com grande 

interferência antrópica (FERRAZ et al., 2003; 2007).  

 É um animal herbívoro (OJASTI, 1973; GONZÁLEZ-JIMÉNEZ, 1977; QUINTANA 

et al., 1994; BARRETO; HERRERA, 1998), que quando comparado com outros animais 

herbívoros, apresenta-se mais seletivo, dando preferência a plantas com maior teor 

protéico (GONZÁLEZ-JIMÉNEZ, 1977; QUINTANA et al., 1998). Embora suas principais 

fontes de alimentação sejam gramíneas e plantas aquáticas (OJASTI, 1973; 

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ, 1977; QUINTANA et al., 1994; BARRETO; HERRERA, 1998), 

registros de consumo de cana-de-açúcar (FERRAZ et al., 2007), arroz (RECHENBERG, 

2000) e milho (FERRAZ et al., 2003) tem sido freqüentes.  

Devido ao seu alto poder de adaptabilidade em ambientes antropizados 

(FERRAZ et al., 2006; VERDADE; FERRAZ, 2006) freqüentes conflitos associados à 

capivara estão ocorrendo. Os principais problemas estão relacionados às invasões a 

ambientes agrícolas (RECHENBERG, 2000; FERRAZ et al., 2003), transtornos 

provocados por atropelamentos, ocupação em ambientes urbanos e rurais próximos às 

margens dos rios (RECHENBERG, 2000), problemas de zoonoses (LEMOS et al., 

1996; LABRUNA et al., 2001, 2004), entre outros. 

Nota-se que as modificações causadas pelo homem no ambiente, principalmente 

quando relacionadas às culturas agrícolas, podem aumentar a capacidade de suporte 

do habitat devido a uma maior oferta de alimento, permitindo assim a ocorrência de 

grandes grupos de capivaras (FERRAZ et al., 2007), o que gera preocupação e, 

portanto, a necessidade de uma maior investigação sobre os hábitos alimentares deste 

mamífero.  

Para realizar estudos sobre o comportamento alimentar das capivaras as 

principais técnicas utilizadas são: técnicas de observação de consumo (OJASTI, 1973; 
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MACDONALD, 1981; ALHO et al., 1987b; FERRAZ et al., 2003) e análise 

microhistológica de fezes (ESCOBAR; GONZÁLEZ-JIMÉNEZ, 1976a; GONZÁLEZ-

JIMÉNEZ, 1977; QUINTANA et al., 1994, QUINTANA, 2003). As técnicas de 

observação podem não ser tão precisas quanto à análise microhistológica de fezes, no 

entanto, elas nos trazem informações importantes a respeito da utilização de recursos 

alimentares. No caso da análise microhistológica de fezes, é possível obter informações 

precisas de quais alimentos foram consumidos, porém estas informações relatam uma 

alimentação recente das capivaras, sem discriminar o recurso alimentar efetivamente 

incorporado nos tecidos. 

Neste presente estudo, utilizou-se a metodologia dos isótopos estáveis para 

diagnosticar a dieta das capivaras. Esta técnica vem sendo amplamente utilizada para 

realizar diagnóstico alimentar em diversas espécies de animais (DeNIRO; EPSTEIN, 

1978, 1981; TIESZEN et al., 1979; BOUTTON, 1991; HOBSON; CLARK, 1992; 

SUKUMAR; RAMESH, 1992; BEST; SCHELL, 1996; ROTH; ROBSON, 2000; 

OLIVEIRA, 2003; NARDOTO et al., 2006). Esta metodologia demonstra quais 

elementos foram efetivamente incorporados pelos tecidos e quais suas possíveis fontes 

alimentares. A técnica baseia-se na relação existente entre o isótopo mais raro e o mais 

abundante do Carbono e Nitrogênio (13C/12C e 15N/14N) nos tecidos dos animais, sendo 

que a cada transformação física, química e biológica pela qual a matéria orgânica 

passa, faz com que ocorra uma discriminação entre os seus isótopos, possibilitando 

assim sua utilização como traçadores naturais. Dessa forma, ao ingerir e assimilar um 

determinado alimento, o animal o reflete no sinal isotópico de seus tecidos (DeNIRO; 

EPSTEIN, 1978, 1981; BOUTTON, 1991). 

Para realizar o diagnóstico alimentar através dos isótopos estáveis, deve-se 

considerar o tecido a ser analisado, uma vez que a fixação dos elementos C e N nos 

tecidos ocorrem de diferentes maneiras, dependendo da via metabólica de assimilação 

que cada tecido apresenta. Essas diferenças de assimilações acarretam em uma 

diferenciação do sinal isotópico do tecido em relação à fonte, denominado de 

fracionamento isotópico. O tecido comumente utilizado em análises isotópicas para um 

diagnóstico alimentar é o músculo, pelo fato de apresentar um pequeno fracionamento 

em relação a fonte (DeNIRO; EPSTEIN, 1978, 1981). Porém, para retirar este tecido 
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geralmente é necessário que ocorra o sacrifício do animal. Neste contexto, na tentativa 

de verificar uma outra alternativa de tecido que refletisse a mesma alimentação, foram 

coletados das capivaras além do músculo, o pêlo, a unha e o sangue. 

 O diagnóstico alimentar foi realizado em capivaras de vida livre existentes no 

Parque Estadual Alberto Löfgren (PEAL), localizado na zona norte da cidade de São 

Paulo/SP e na Fazenda Areão (ESALQ/USP), localizada em Piracicaba/SP. De modo a 

apresentar dados consistentes que viabilizem o uso de outro tecido da capivara na 

reflexão da fonte alimentar, foram agregados a este estudo, amostras de tecidos de 

capivaras advindas de dois criadouros comerciais, um situado na Fazenda Santarém, 

localizado na cidade de Três Rios/RJ e outro na Fazenda das Posses, localizado no 

distrito de Holambra II/SP. 

 1.1 OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho ficou estabelecido em: verificar alternativas de tecidos 

que reflitam a fonte alimentar utilizada pelas capivaras, assim como fornecer 

informações a respeito dos hábitos alimentares de capivaras que habitam ambientes 

antropizados, de modo que estas informações possam ser utilizadas em possíveis 

planos de manejos para controle populacional como para conservação da espécie. 
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 2 DESENVOLVIMENTO  

 2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 2.1.1 Características comportamentais 
 

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) pertence a ordem Rodentia, família 

Hydrochoeridae, gênero hydrochoerus e espécie hydrochaeris. É um mamífero que 

possui adaptações anatômicas e fisiológicas para o ambiente aquático (OJASTI, 1973).  

É um animal herbívoro e monogástrico (OJASTI, 1973). Sua capacidade 

digestiva inicia-se por uma trituração de forragens eficaz, passando por um processo de 

fermentação microbiana que ocorre no ceco, digerindo os carboidratos estruturais das 

plantas (MENDES, 2000).  

O comportamento sexual da capivara é considerado promíscuo (HERRERA, 

1986). A gestação dura em média 150 dias, com uma taxa de fertilidade de 5 filhotes 

por ano para cada fêmea, obtendo uma incidência média de 1,2 parições por ano 

(MOREIRA; MACDONALD, 1997). Na relação entre os machos de um mesmo grupo, 

existe um sistema organizado em hierarquia estável e linear, no qual o macho 

dominante acasala-se com um maior número de fêmeas em relação aos machos 

subordinados (HERRERA, 1986). O sucesso reprodutivo do macho é geralmente 

limitado ao número de fêmeas reprodutivas a que tem acesso, dentro do grupo social 

(ALHO et al., 1987). O resultado desse comportamento é a observação de interações 

intensamente agressivas entre os machos, estabelecendo a dominância e 

determinando a estrutura social do grupo (ALHO, 1986).  

Os grupos de capivaras são mistos, com uma proporção de fêmea sempre maior 

que a de macho, podendo variar de 1 a 2 machos para cada 3 fêmeas (ALHO; 

RONDON, 1987). Esta proporção maior de fêmeas em relação a macho está 

relacionada à estratégia reprodutiva da espécie, já que o macho ao atingir a maturidade 

sexual é expulso do grupo pelo macho dominante, podendo manter-se solitário ou 

satélite á unidade social de origem (ALHO et al.,1987). 

 O número de indivíduos por grupo pode variar entre 5 a 12 (MACDONALD, 

1981; ALHO; RONDON, 1987a; HERRERA; MACDONALD, 1987). Este número varia 

de acordo com os recursos disponíveis para a capivara. Jorgenson (1986) em um 



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                              
 

28 

estudo realizado na Colômbia, verificou um tamanho médio de indivíduos por grupo de 

44,8, atribuindo esta constatação a uma possível baixa de predadores e a um habitat 

com melhor qualidade.  

A utilização do espaço no ambiente natural pelas capivaras está diretamente 

relacionada com a disponibilidade alimentar e a sazonalidade (ALHO et al., 1987b). As 

alterações sazonais influenciam na quantidade de alimento disponível no habitat, o que 

afeta em muitos aspectos do comportamento do animal (MACDONALD, 1981; ALHO; 

RONDON., 1987; HERRERA; MACDONALD, 1989). 

Um dos aspectos comportamentais que as variações sazonais influenciam, está 

relacionada com o tamanho do grupo, onde a entrada e a saída de indivíduos são 

comuns em diferentes épocas do ano. Alho et al. (1987) em um estudo realizado com 

capivaras do Pantanal mato-grossense, observaram que durante a cheia, os grupos se 

subdividiam e ficavam confinados em capões e nas cordilheiras, com a passagem da 

estação chuvosa para a seca, o tamanho do grupo aumentou e os animais passaram a 

ocupar os campos. 

A capivara procura manter seu território sempre próximo a presença de água, 

áreas de mata e campo. Cada porção de seu território tem uma função específica para 

o uso da capivara. A água permite a realização de atividades reprodutivas, obtenção de 

alimentos, repouso e fuga de predadores. As áreas de mata oferecem repouso, parição 

e abrigo para os filhotes e as áreas de campo são utilizadas para o forrageio 

(AZCARATE, 1980; MACDONALD, 1981; ALHO et al., 1989). Sua distribuição pelo 

território, assim como densidade populacional, está diretamente relacionada com a 

fonte alimentar disponível, sendo que, locais com plantas do ciclo fotossintético C4, 

como cana de açúcar e alguns tipos de gramíneas, favorecem a presença das 

capivaras (ALDANA-DOMINGUÉZ et al., 2002; FERRAZ et al., 2007) 

Mesmo quando o ambiente possui modificações antrópicas, a capivara procura 

manter sua conformação territorial, ou seja, a busca por um corpo d´água, porção de 

mata e campo para forrageio. Porém, o que se percebe é uma adaptação das capivaras 

quanto a escolha do recurso alimentar a utilizar. Como exemplo, estudos mostraram 

que plantações agrícolas próximas a cursos d’água e que possuem uma pequena 

porção de mata, potencializaram o ambiente para as capivaras, pois além da 
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semelhança com seu hábitat natural, ainda permitiram a utilização de culturas agrícolas 

como alimento (FERRAZ et al., 2003; 2007) 

Quando a modificação ambiental disponibiliza mais recursos alimentares para as 

capivaras, o desenvolvimento da população tende a aumentar, o que nos remete a 

necessidade de elaborar maneiras de controlar o aumento populacional destes animais. 

Ojasti e Sosa-Burgos (1985) verificaram que a menor disponibilidade de alimento foi 

provavelmente um fator limitante para o desenvolvimento populacional deste animal. 

Portanto, o conhecimento do comportamento alimentar é uma das possíveis 

ferramentas para se obter um controle populacional. 

 

  2.1.2 Comportamento alimentar das capivaras  
 

O estudo sobre o comportamento alimentar das capivaras é um tema que 

apresenta controvérsias. Alguns estudos mostraram que as capivaras são generalistas 

(ALHO et al., 1987; ALHO; RONDON, 1987), enquanto outros estudos mostraram que 

as capivaras apresentaram seletividade alimentar (ESCOBAR; GONZÁLEZ-JIMÉNEZ, 

1976a; QUINTANA et al., 1998; NOGUEIRA FILHO, 1996). As técnicas utilizadas para 

se obterem informações sobre o comportamento alimentar das capivaras, foram 

basicamente realizadas através de análise microhistológica de fezes e observação de 

consumo. 

Utilizando-se da técnica de análise microhistológica de fezes, Escobar e 

González-Jiménez (1976b) analisaram o consumo de alimentos realizado pelas 

capivaras que habitavam áreas da Venezuela. Os resultados obtidos apontaram a 

preferência alimentar por plantas com teor proteico mais elevado, sendo que as plantas 

mais abundantes (73% do seu consumo) encontradas nas análises foram gramíneas do 

ciclo fotossintético C3 (Hymenachne amplexicaulis, Leersia hexandra e Paratheria 

próstata) que possuem alto teor proteico, e o restante da alimentação foi 

complementado por plantas que possuem ciclo fotossintético C4, com teor protéico 

inferior. 

Quintana et al. (1994) investigaram os recursos alimentares utilizados pelas 

capivaras da região Delta da Argentina, através de análise microhistológica de fezes. 
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Os resultados demonstraram que as capivaras desta região são mais seletivas no 

período de seca, onde a escassez de alimento é maior e mais generalista nos outros 

períodos do ano.  

Barreto e Herrera (1998) ao contrário de Quintana et al. (1994) constataram que 

nas savanas Venezuelanas há maior seletividade alimentar das capivaras em época 

chuvosa, cujo período possui maior abundância de recursos alimentares. 

As mudanças sazonais influenciam diretamente no comportamento alimentar das 

capivaras, uma vez que a variedade e a quantidade alimentar disponível no habitat 

varia de acordo com as estações do ano, ou seja, alguns itens preferidos pelas 

capivaras, normalmente plantas mais ricas em proteínas, tendem a ser mais sazonais 

do que as plantas mais pobres em proteínas. Esta afirmação feita por Alho et al. (1987) 

está baseada em um estudo realizado por eles com capivaras do Pantanal mato-

grossense, cujos itens preferidos pelas capivaras eram: Axonopus purpusii, Panicum 

laxum e Reimarochloa spp plantas com alto teor proteico e que ocorre apenas nas 

estações chuvosas. 

A influência da variação sazonal na escolha dos alimentos, foi constatado em 

capivaras das savanas venezuelanas no qual, espécies de plantas aquáticas como 

Eleocharis spp e Eichhornia spp que possuem baixo teor protéico deixam de ser 

consumidas no período da chuva quando a oferta de alimento aumenta (HERRERA; 

MACDONALD, 1989).  

Plantas forrageiras de planícies inundáveis são um dos principais itens de 

escolha da capivara para o seu consumo, porém estas plantas servem potencialmente 

para o consumo de outros animais herbívoros. Para verificar a existência de competição 

entre animais herbívoros pelo consumo de forrageiras foi realizado um estudo nas 

planícies inundáveis da Venezuela onde foram observados os seguintes animais: boi 

(Bos sp.), cavalo (Equus equus), veado (Odiceilus virgimanus) e capivara. A competição 

ocorreu entre todos exceto com o veado. O consumo das plantas forrageiras ocorreu 

nas proporções: bovinos (47%), eqüinos (53%), capivara (63%) e veado (3%), sendo 

que as espécies mais consumidas pelas capivaras foram Hymenachne amplexicaulis, 

Paratheria próstata, Leersia hexandra (espécies do ciclo C3) e espécies do grupo 

ciperácea (ESCOBAR; GONZÁLEZ-JIMÉNEZ, 1976a). 
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Pelo fato das capivaras consumirem plantas sazonais, existe um reflexo de 

adaptação em seus hábitos alimentares, não excluindo a existência de uma seletividade 

alimentar (MILAN, 1978). Este reflexo de adaptação alimentar evidencia a plasticidade 

que as capivaras possuem diante das adversidades em âmbito alimentar dentro do 

habitat. Estudos dos hábitos alimentares das capivaras que evidenciaram esta 

plasticidade alimentar foram realizados em ambientes modificados antropicamente, nos 

quais os autores relataram alguns itens preferenciais como: milho (Zea mays) 

(BERTELLI et al., 2000; FERRAZ et al., 2003), arroz (Oriza sativa) (RECHENBERG, 

2000), cana de açúcar (Saccharum officinarum), bananeira (Musa paradisíaca), bambu 

(Bambusa vulgaris), maracujá (Passiflora eduli), entre outros (BERTELLI et al. 2000). 

Estes relatos demonstraram a potencialidade que as capivaras apresentaram em se 

adaptar a ambientes modificados, utilizando-se das diferentes culturas para seu próprio 

benefício. 

  

 2.1.3 Utilização de isótopos estáveis no diagnóstic o alimentar  

 

Para a utilização da metodologia isotópica, devem ser salientadas antes de seu 

emprego, informações a respeito do comportamento do animal, e considerar todas as 

possíveis fontes alimentares (GANNES et al., 1998; WEBSTER et al., 2002). É 

necessário também salientar, informações a respeito do tecido a ser analisado, 

principalmente informações a respeito do fracionamento isotópico que possa existir 

entre a dieta e o tecido do animal.  

A diferença entre o valor isotópico do tecido animal e o de sua dieta, designada 

como fracionamento isotópico, é resultante dos processos decorrentes durante a 

digestão, a absorção, a assimilação e a excreção dos nutrientes (DeNIRO; EPSTEIN, 

1978, 1981). O principal elemento analisado para o diagnóstico alimentar é o Carbono, 

contudo a complexidade na interpretação dos valores isotópicos de carbono na 

investigação sobre as possíveis fontes alimentares, sugere a necessidade de 

complementação com outros isótopos como o nitrogênio (FRY; SHERR, 1984). 

A interpretação dos resultados em relação ao C, baseia- se na diferença 

existente entre a composição isotópica do carbono estável de plantas que seguem o 
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ciclo fotossintético C3, e aquelas do ciclo fotossintético C4. As plantas que seguem o 

ciclo fotossintético C3, o primeiro composto orgânico formado pelo Ciclo de Calvin 

contém 3 átomos de carbono. A enzima fixadora do CO2, a RuBP-carboxilase, 

discrimina o ¹³CO2, resultando em valores de δ13C relativamente baixos, entre –32 e –

23‰, com média de –28‰. Exemplos de plantas que realizam esta via são: arroz, 

feijão, trigo e a soja, que servem potencialmente como fonte de alimento para as 

capivaras. 

Outra forma de fixação do carbono pelas plantas, ocorre nas células do mesófilo 

onde o dióxido de carbono é fixado ao fosfoenolpiruvato (PEP), formando o oxalacetato, 

que é um composto de 4 carbonos. Por este motivo, são denominadas de plantas de 

ciclo fotossintético C4. Neste caso, a enzima catalisadora da reação de fixação de 

carbono (PEP-carboxilase) não discrimina o ¹³CO2 como a RuBP-carboxilase, e desta 

forma, estas plantas possuem valores de δ13C relativamente mais altos, que podem 

variar entre –15 a –9‰ com média de –12‰. Como exemplos de plantas C4 tem-se: 

várias espécies de gramíneas, milho e cana-de-açúcar. Como a concentração do C de 

plantas C3 e C4 são menores que o valor padrão (Belenite fóssil da formação Pee Dee, 

PDB), seus valores aparecem sempre negativos. 

A investigação da influência da dieta na distribuição de isótopos de nitrogênio em 

animais evidenciou que, os tecidos animais apresentam normalmente valores maiores 

de 15N em relação aos encontrados em plantas. Esse progressivo enriquecimento 

demonstrado em tecidos animais é decorrência dos caminhos catabólicos que 

favorecem a liberação do isótopo mais leve. Sendo assim, a cada nível trófico ocorre 

um aumento no valor isotópico do δ15N. Estudos realizados por Minagawa e Wada 

(1984) mostraram um enriquecimento de 15N na cadeia alimentar de aproximadamente 

3‰ entre cada nível trófico.  

As espécies fixadoras de N como as plantas leguminosas, ao fixar N da 

atmosfera, tendem a ficar próximas de 0‰, ou seja, o mesmo valor encontrado no 

nitrogênio da atmosfera. As espécies não fixadoras de N mostram grande variação na 

sua razão isotópica dependendo da taxa de mineralização de N no solo, podendo 

apresentar valores positivos ou negativos de δ15N (EHLERINGER; RUNDEL, 1989). 
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Outro fator que influencia diretamente no valor do δ 15N é a realização de uma intensa 

adubação em plantas cultivadas na agricultura (GARTEN; VAN MIEGROET, 1994).  

Para uma melhor interpretação dos resultados isotópicos no diagnóstico 

alimentar, deve-se levar em consideração alguns fatores que podem causar variações 

na razão isotópica do animal. As causas de variações na razão isotópica podem estar 

relacionadas, ao fracionamento isotópico, turnover isotópico, os tipos de tecidos 

analisados, e a qualidade da dieta, entre outros fatores (DeNIRO; EPSTEIN, 1978; 

TIESZEN et al., 1983; FRY; SHERR, 1984; POST, 2002).   

 2.1.4 Fracionamento isotópico 
 
  Estudo realizado com suínos, Nardoto et al. (2006) determinaram os valores de 

δ13C e δ15N em diferentes tecidos, e compararam com a fonte (ração para suínos), com 

o objetivo de documentar o fracionamento que ocorre entre os tecidos e o valor da 

dieta. Os tecidos analisados foram: pêlo, unha, fígado, músculo, gordura e cartilagem. 

Os tecidos como gordura, fígado e músculo foram em média 2,1‰ mais leves que a 

dieta, enquanto que o pêlo e a unha não apresentaram enriquecimento do C em relação 

a dieta. O resultado do δ15N nesses tecidos apresentou um fracionamento entre 2,2 a 

3,0‰, sendo a unha o tecido que apresentou o valor mais enriquecido. 

 Estudo relacionado ao fracionamento isotópico foi desenvolvido com diversos 

mamíferos herbívoros por Sponheimer et al. (2003b), onde foram analisados as fezes e 

os pêlos. Estes tecidos foram selecionados para se obter uma comparação entre os 

resultados obtidos e a forma de alimentação mais recente, no caso demonstrado pelas 

fezes, e uma alimentação realizada há alguns meses, demonstrada pelo pêlo. O 

resultado obtido do fracionamento entre a dieta e as fezes variou entre -1,0 a -0,6‰, e 

no caso do pêlo houve um fracionamento de 2,7 a 3,2‰. Entre os diferentes herbívoros 

o tempo de resposta da composição da dieta nas fezes variou de 60 a 200h, para os 

animais cavalo e alpaca respectivamente.  

A aplicação desta metodologia na análise das fezes revela de imediato a 

proporção de plantas consumidas pelos herbívoros, em especial nas savanas e em 

condições controladas. A utilização da metodologia isotópica aplicada em partes 

específicas do corpo gera uma informação mais precisa de qual foi a fonte alimentar 
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efetivamente incorporada ao tecido do animal ao longo do tempo (SPONHEIMER et al. 

2003b). 

Tieszen et al (1983) realizaram um estudo, no qual observaram o fracionamento 

isotópico do pêlo, músculo, cérebro, gordura e fígado em gerbil (Meriones 

unguiculatus), um pequeno roedor. A alimentação era controlada, portanto os valores 

isotópicos dos tecidos foram comparados com a fonte e os resultados apontaram um 

maior fracionamento na gordura, no qual apresentou um valor menos enriquecido em 

até 3‰. O pêlo apresentou-se mais enriquecido em relação a fonte em até 1‰, 

enquanto o músculo e o cérebro apresentaram-se menos enriquecidos em 1‰ em 

relação a fonte.  

 Estudos com isótopos estáveis foram aplicados em animais carnívoros selvagens 

onde, Roth e Robson (2000) analisaram o fracionamento isotópico do C e N de raposas 

(Vulpes vulpes) na pele do animal, no fígado, no músculo e no sangue. Foram 

selecionados estes tecidos com o objetivo de reconstruir o perfil alimentar das raposas. 

O δ13C apresentou um enriquecimento da pele em torno de 2,6‰ em relação a fonte 

(carne e ração), o músculo obteve um valor intermediário de 1,1‰ mais enriquecido, 

enquanto o fígado e o sangue apresentaram-se com valores menos enriquecidos em 

torno de 0,4 – 0,6‰. Quanto a avaliação do δ15N, o sangue apresentou um maior 

fracionamento em torno de 4,2‰, enquanto o músculo, a pele e o fígado, apresentaram 

uma variação entre 3,0 a 3,5‰. Pode-se notar um enriquecimento no valor δ15N 

relacionado com a idade do animal, no qual as raposas mais jovens apresentaram 

valores mais enriquecidos em relação aos animais adultos.   

A interpretação da análise do δ15N em tecidos de animais, ainda segue com 

algumas dificuldades em relação ao tipo alimentar utilizado pelo animal, devido a 

amplitude e a variação de valores que as plantas apresentam, porém sabe-se que ele é 

um excelente indicador de nível trófico. Um estudo realizado com diversos herbívoros 

mamíferos na análise do comportamento de fracionamento do δ15N realizado por 

Sponheimer et al (2003a), colocou os animais sob uma alimentação controlada e com 

diferentes níveis de proteínas. Esta análise foi realizada apenas com o pêlo dos animais 

e os resultados obtidos foram: o índice do δ15N ficou mais enriquecido nos tecidos 

quando a dieta era rica em teor protéico e menos enriquecida quando a dieta era de 
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baixo teor proteico. Contudo, o fracionamento trófico entre os animais não superou 

3,6‰ quando submetidos a uma dieta idêntica. 

 2.1.5 “ Turnover” isotópico  
 

A contribuição do valor δ13C de uma dieta isotopicamente distinta (C 4 X C 3 ou 

ambiente marinho X terrestre), pode parecer obscuro se a dieta do animal variar a todo 

momento. Esta variação merece atenção em todos os estudos que usam os valores dos 

isótopos estáveis como indicadores da dieta. Para minimizar este problema é 

interessante analisar vários tecidos cobrindo o tempo de turnover, uma vez que este 

tempo difere de tecido para tecido (TIESZEN et al. 1983). Portanto, quando um 

determinado organismo se utiliza de diferentes fontes alimentares com composição 

isotópica distinta, deve-se levar em consideração a “memória isotópica”, ou seja, quanto 

tempo leva para que o carbono ou nitrogênio fixado a partir de uma fonte alimentar seja 

completamente substituído pela nova fonte alimentar nos tecidos. Este tempo de 

substituição é denominado de taxa de “turnover” isotópico (TIESZEN; BOUTTON, 

1983).  

 Tieszen et al (1983) no estudo com gerbil, além de observar o fracionamento 

isotópico, também analisou o “turnover” nos tecidos, controlando a alimentação destes 

animais. No início, o gerbil era alimentado com plantas C4 e depois trocou-se por uma 

alimentação por plantas C3. Os resultados mostraram que houve um decaimento 

gradativo no valor dos isótopos dos tecidos na medida em que ocorria a troca do C da 

planta C4 pelo C da planta C3. Cada tecido apresentou um tempo distinto para a total 

troca do sinal isotópico da antiga alimentação para a nova alimentação. O músculo teve 

um tempo total de troca de 6,4 dias, a gordura apresentou um tempo de “turnover” de 

15,6 dias, enquanto que o músculo, e o cérebro apresentaram uma troca de 27,6 e 28,2 

dias respectivamente, tendo o fígado a taxa de “turnover” mais lenta com tempo de 47,5 

dias.  

Em um estudo realizado por Ayliffe et al. (2004), avaliou-se a taxa de “turnover” 

do δ13C do sangue e o δ13C do pêlo de cavalos. A dieta oferecida aos cavalos foi 

controlada, sendo primeiramente oferecida uma dieta com plantas do tipo C3 e 
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substituído por uma dieta com plantas do tipo C4. Os resultados apresentados foram: 

um tempo de 53 dias para a total troca do sinal isotópico do sangue e um tempo de 120 

dias para a total troca do sinal isotópico no pêlo.   

 A taxa de “turnover” foi estudada por Voight et al (2003), em duas espécies de 

morcegos frugíveros (Leptonycteris curosoae e Glossophaga soricina), onde foram 

analisados o pêlo, o sangue e a membrana das asas. A alimentação foi controlada, 

havendo a troca de plantas com sinais isotópicos distintos, sendo primeiramente plantas 

C3 e depois C4. A mudança do sinal isotópico ocorreu nos tecidos dos morcegos na 

seguinte ordem: sangue> membrana das asas>pêlo, sendo que a diferença do tempo 

entre o sangue e a membrana não foi significativa em ambos os morcegos, no entanto, 

o pêlo obteve uma diferença significativa em relação aos outros tecidos. 

 Os tecidos e componentes do corpo que tem alto nível de atividade metabólica, 

ou que possuem alta quantidade de gordura, assim como o sangue e fígado, 

apresentaram rápida taxa de “turnover” em relação aos tecidos menos ativos ou 

gordurosos, como por exemplo, colágeno e pêlo (TIESZEN et al., 1983; VOIGHT et al. 

2003). 

 Através do conhecimento da taxa de “turnover”, pode-se revelar o período 

necessário no qual cada espécie assimila os nutrientes da nova dieta nos tecidos e, 

assim, inferir a identidade da presa e hábitos de forrageamento do animal. Em estudos 

de migração, os isótopos estáveis utilizados como marcadores biológicos informam 

sobre o possível local de obtenção do alimento. O uso de tecido com rápida taxa de 

“turnover”, como por exemplo, o fígado, em contraste com outro tecido com taxa mais 

lenta de “turnover”, como o músculo, permitirá a identificação dos indivíduos que não 

obtiveram alimento de um determinado ambiente (TIESZEN; BOUTTON, 1983).  

 

 2.2 MATERIAL e MÉTODOS 

 2.2.1 Áreas de estudo e material coletado 
 

As coletas dos tecidos das capivaras de vida livre foram realizadas em duas 

áreas: Estação Experimental Fazenda Areão, na cidade de Piracicaba/SP (coletados 
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pelo Laboratório Ecologia Animal ESALQ/USP) e Parque Estadual Alberto Löfgren na 

cidade de São Paulo/SP (coletados pelo Instituto Florestal). Os tecidos das capivaras 

de confinamento foram coletados em um criadouro semi-intensivo na Fazenda das 

Posses no distrito de Holambra II/SP e em um criadouro semi-extensivo na Fazenda 

Santarém na cidade de Três Rios/RJ (coletados pela ONG, Tropical Sustainability 

Institute).  

  2.2.1.1 Estação Experimental Fazenda Areão Piraci caba /SP 
 

 A Estação Experimental Fazenda Areão é uma área localizada dentro do 

Campus da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) em Piracicaba, 

no Estado de São Paulo (22°42’30’’ S e 47°38’30’’ W ), com uma extensão de 132,59 há 

(Figura 1). A área é um mosaico predominantemente agrícola. Possui um fragmento de 

floresta semi decídua de 7 ha e uma represa de 1,7 ha, além de plantações 

experimentais de milho, soja, algodão, seringueira, Eucalyptus sp e Pinus sp. A 

plantação de milho é a área que apresenta maiores danos causados pelas capivaras, 

seja na quebra de algumas plantas ou mesmo nas evidências de plantas de milho 

parcialmente ou totalmente comidas pelas capivaras (FERRAZ et al., 2003).   

 
Figura 1 - Visão aérea da Fazenda Areão, Piracicaba/SP, com identificação do B1, B2 e açude 
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A captura das capivaras ocorreu em 2 bretes existentes nesta fazenda, sendo um 

próximo ao fragmento de mata, no qual foram capturados 4 indivíduos, brete 1 (B1) 

(Tabela 1), e outro próximo à represa, onde foram capturados 10 indivíduos, brete 2 

(B2) (Tabela 2), totalizando 14 indivíduos. Foi retirado destes indivíduos apenas o 

músculo para a análise isotópica. Identificou-se o sexo e os mesmo foram pesados. 

 

Tabela 1 - Sexo e peso (Kg )dos indivíduos do brete 1, Fazenda Areão 
Piracicaba/SP 

Indivíduos Sexo Peso (kg) 
1 F 27 
2 F 81 
3 F 32 
4 F 32 

 

Tabela 2 - Sexo e peso (Kg) dos indivíduos do brete 2, Fazenda Areão, 
Piracicaba/SP 

Indivíduos Sexo Peso (kg) 
1 F 34 
2 F 30 
3 F 50 
4 F 27 
5 F 28 
6 F 26 
7 F 60 
8 M 68 
9 M 55 
10 M 50 

 

 

 2.2.1.2 Parque Estadual Alberto Löfgren São Paulo / SP 
 

  O Parque Estadual Alberto Löfgren (PEAL), está localizado na zona norte da 

cidade de São Paulo (23° 27’ S e 46° 38’ W), com um a área de 35 ha. A vegetação do 

PEAL é composta de espécies nativas como jatobás, jequitibás, jacarandás, entre 

outras, e de espécies exóticas como pinheiro do brejo, criptomérias, eucaliptos e 

casuarinas. Possui três lagos, sendo um deles bem assoreado denominado Buracão, 

sendo o local mais freqüentado pelas capivaras. 
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 O método utilizado para a captura das capivaras foi o brete de contenção móvel. 

Este brete foi instalado após a habituação das capivaras no local escolhido (Figura 2), 

local este que ficava ao lado do Buracão. Para atrair os animais ao local foi utilizada 

uma ceva com fornecimento diário de diversos itens, como: espigas de milho verde 

(planta do tipo C4), folhas de taioba preta (planta tipo C3), folhas de bananeira (planta 

tipo C3) e brotos de bambu (planta tipo C3), totalizando 26 dias consecutivos de 

habituação. 

 

 

 

 
Figura 2 - Brete móvel montado na área de ceva, PEAL, São Paulo/SP  
 

 

A contenção dos animais foi realizada através de zarabatana e dardos 

anestésicos em uma associação de Quetamina e Xilazina, nas doses 04 e 01 mg/kg, 

respectivamente, adotando uma média de peso de 49 kg para anestesiar os animais. 

Foram contidos os animais adultos e jovens, totalizando 20 indivíduos.   
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  Os tecidos coletados bem como o peso dos animais, encontram-se na Tabela 3. 

Para a retirada do músculo, foi adotada a estratégia de uma micro-cirurgia, porém esta 

experiência não obteve sucesso pelo fato de despender muito tempo e de apresentar 

riscos de infecção, retirando-se amostras de apenas 3 indivíduos. As amostras de unha 

e pêlo foram coletadas de todos os animais. Com exceção dos indivíduos 13 e 18 foram 

coletados os sangue de todos os animais. As amostras de fezes foram retiradas 

diretamente do reto (Figura 3).  

 

 

  

Tabela 3 - Peso (Kg) e tecidos coletados dos indivíduos do PEAL – São Paulo 
Capivaras Peso (Kg) Músculo Sangue Pelo Unha Fezes 
1 67,8 X X X X X 
2 65,3 X X X X  
3 61,5  X X X  
4 63,9 X X X X  
5 62,7  X X X  
6 63,2  X X X X 
7 55,7  X X X  
8 41,9  X X X  
9 44,1  X X X X 
10 41,7  X X X X 
11 42,7  X X X X 
12 50,8  X X X  
13 42,6   X X X 
14 49,2  X X X X 
15 28,9  X X X X 
16 47,8   X X X 
17 44,3  X X X X 
18    X X  
19 29,7  X X X X 
20    X X X X 
       
X- obtenção dos tecidos 
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Figura 3 - Retirada dos tecidos e das fezes das capivaras do PEAL. (A) retirada do músculo, (B) 

sangue, (C) pêlo, (D) unha e (E) fezes 
 

A B 

C 

D E 
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  2.2.1.3 Criadouro Fazenda das Posses, distrito de H olambra II, Paranapanema/SP 
 
 Criadouro comercial situado na Fazenda das Posses, localizado no distrito de 

Holambra II, na cidade de Paranapanema – São Paulo (23°26’27’’S e 48°52’26’’W) 

(Figura 4). 

 As capivaras eram mantidas confinadas em uma área com aproximadamente 1 

ha, em um sistema semi-intensivo de criação. As capivaras eram cevadas diariamente 

pelos tratadores com milho (planta tipo C4), e dentro desta mesma área existia um 

pequeno lago. 

 Para realizar a captura, as capivaras foram contidas em um brete existente 

dentro do recinto e levadas vivas até um matadouro onde foram retiradas as amostras.  

 
Figura 4 - Brete existente dentro do piquete na Fazenda das Posses, Holambra II, Paranapanema/SP 
 

Foram abatidos 9 indivíduos (Tabela 4), sendo coletados os tecidos: sangue, 

músculo, pêlo e unha. O indivíduo 10 não foi abatido devido ao peso reduzido sendo 

retirado somente a unha e pêlo.  
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 2.2.1.4 Criadouro Fazenda Santarém Três Rios /RJ 
 

 Criadouro comercial de capivaras situado na Fazenda Santarém na cidade de 

Três Rios/RJ próximo a Serra do Mar, uma área que possui 756 ha. Neste local existem 

três piquetes cercados, cada um com um brete para o aprisionamento das capivaras. A 

criação destes animais é feita sob um sistema semi-extensivo. As capivaras recebiam 

um tratamento alimentar a cada 4 dias apenas como forma de suplementação alimentar 

sendo oferecido cana de açúcar.   

 Foram capturados desta fazenda dois grupos de capivaras de dois piquetes, o 

primeiro grupo (G1) foi capturado em um piquete de aproximadamente 1,5 ha todo 

cercado com cerca elétrica situado a 22°07’02,3’’S e 43°00’03,7’’W. Esta área também 

apresenta um lago todo recoberto por aguapés (planta C3) e taboa (planta C4), e uma 

área para forrageio cercado por bambu (planta C3) e algumas espécies de Mata 

Atlântica (Figura 5). A partir de relatos dos funcionários da fazenda, as 3 plantas citadas 

fazem parte da dieta das capivaras. Deste piquete foram capturados 9 indivíduos 

(Tabela 4). 

 O segundo grupo (G2) foi capturado em outro piquete com aproximadamente 2 

ha situado a 22°06’47,4’’ S e 43°00’09,1’’ W tendo as mesmas características do 

primeiro recinto (Figura 6), neste piquete 11 indivíduos foram capturados (Tabela 4). 

Os grupos foram levados até o matadouro, onde, após o abate, foram coletados 

seus tecidos (sangue, pêlo, unha e músculo). Neste caso foram coletados todos os 

tecidos de todas as capivaras.  
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Figura 5 - Piquete 1, Fazenda Santarém, Três Rios/RJ. (A) Lago recoberto por aguapés e taboas, (B) brete para 
captura 

 

 

  
Figura 6 - Piquete 2, Fazenda Santarém, Três Rios/RJ: (A) Lago recoberto por taboa, (B)Brete para a captura 
 

 

 

 

 

 

A B 

A B 
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Tabela 4 - Dados coletados dos indivíduos no criadouros comerciais da Fazenda das Posses, 
Holambra II, Paranapanema/SP, Três Rios/RJ: grupo 1 (G1) e grupo 2 (G2) 

Indivíduos 
Sexo 

Holambra II Três Rios G1 Três Rios G2 
1 M F M 

2 M M M 

3 F F M 

4 F F F 

5 X M M 

6 X M F 

7 F F M 

8 M F M 

9 M F F 

10 X  F 

11   F 

M – Macho; F – fêmea; X – sem identificação de sexo 

 

 2.2.2 Análise isotópica 
 

Todos os tecidos e as fezes foram coletados e congelados imediatamente após a 

retirada, sendo encaminhadas para o Laboratório de Ecologia Isotópica do CENA/USP. 

Abaixo são descritos os procedimentos de preparo das amostras: 

1. Unhas e pêlos: limpas com álcool 70° e fragmenta das em pequenos pedaços 

de aproximadamente 2 mm.  

2. Músculo: foi descongelado e retirado uma pequena porção de 

aproximadamente 2 mm.  

3. Fezes: foram colocadas em uma estufa a 65°C, dur ante 3 dias, e então 

trituradas.  

4. Sangue: descongelado. 

Todas as amostras foram colocadas separadamente em cápsulas de estanho 

(tamanho de 5 X 3,5mm), sem a necessidade de pesagem. No caso do sangue, por se 

tratar de um material líquido, foi necessário adicionar ChromoSorb, um pó “inerte” 

usado para reter amostras líquidas.  Estas amostras foram analisadas em um 

analisador elementar (Carlo Erba, CHN – 1110), que se encontra acoplado a um 

espectrômetro de massa Thermo Finnigan Delta Plus. Neste analisador, as amostras 

foram submetidas a uma combustão sob fluxo contínuo de hélio. Os gases de CO2 e N2 
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resultantes da combustão das amostras foram analisados em duplicata, aceitando-se 

um desvio de erro analítico de no máximo 0,3‰ para o 13C e 0,5‰ para o 15N. 

 O cálculo da composição isotópica do Carbono ou do Nitrogênio foi realizado 

através da equação (1):  

 

1000*
 R

 R R
NouC

padrão

padrãoamostra1513













 −
=δδ  

(1) equação 

 

onde R é a razão molar 13C/12C ou 15N/14N na amostra e no padrão, sendo os 

resultados comumente expressos em delta (δ) por mil (‰). O valor usado como padrão 

para o carbono é oriundo de uma rocha calcárea denominada Belenite fóssil da 

formação Pee Dee, PDB e para o nitrogênio o ar atmosférico. 

 Para determinar o porcentual de plantas C3 e plantas C4 incorporado nos tecidos 

das capivaras foi utilizada a equação (2): 
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Onde Inc – C3 (%) é o percentual de C de plantas C3 incorporada no tecido, e o 

complemento deste resultado (para 100%) corresponde ao percentual de C de plantas 

C4 incorporado no tecido. Os valores de δ13C de plantas C3 como plantas C4 foram 

estimados de acordo com as fontes disponíveis nas diferentes localidades. Sendo 

utilizada a média dos valores do δ13C do aguapé, bambu e bananeira em um valor de -

28‰ PDB para a fonte C3 e para a fonte C4 foi utilizado a média dos valores da cana de 

açúcar, milho e taboa em um valor de -12‰ PDB. 

2.2.3 Análise estatística 
 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade através do teste 

Kolmogorov-Smirnov. Como os dados apresentaram distribuição normal, foi utilizado 
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teste ANOVA One-way para verificar as diferenças existentes entre o músculo e os 

demais tecidos e entre as localidades. Em decorrência, a ANOVA foi utilizada através 

do post hoc o teste Tukey HSD, assumindo P<0,05. Todas as análises foram realizadas 

usando o software STATISTICA, versão 8,0 para Windows (STATSOFT, 2006). 

 

  2.3 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

  2.3.1 Comportamento dos valores de δδδδ13C entre os tecidos  

Analisando os resultados dos tecidos das capivaras do G1 da Fazenda 

Santarém, Três Rios (Figura 7) notou-se que, em todos os indivíduos os valores de δ13C 

dos músculos e sangue apresentaram-se próximos entre si. A maior diferença 

apresentada entre estes tecidos, ocorreu no indivíduo 1, cujo valor foi de 0,64‰. Nos 

indivíduos 4, 5 e 7 os valores das diferenças obtidas foram de 0,60, 0,61 e 0,32‰ 

respectivamente. Quanto aos indivíduos 2, 3, 6, 8 e 9 os valores dos músculos e 

sangue coincidiram entre si, sendo possível observar através da Figura 7, a 

sobreposição destes valores. 

Quando se observa os resultados de δ13C das unhas e pêlos das capivaras do 

G1 (Figura 7), nota-se que os valores das unhas dos indivíduos 2, 5 e 6 apresentaram-

se empobrecidos em relação aos pêlos, e apenas no caso do indivíduo 2 o valor da 

unha foi também menor em relação ao músculo e sangue. Quanto aos indivíduos 1, 7, 8 

e 9 os valores de δ13C das unhas foram maiores que os pêlos e no caso dos indivíduos 

3 e 4 esses valores coincidiram entre si. É interessante ressaltar que dentre a maioria 

dos indivíduos (indivíduos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), os valores das unhas e pêlos 

apresentaram-se enriquecidos em relação aos músculos. 
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Figura 7 - Valores do δ13C (‰) nos tecidos dos indivíduos do G1 – Três Rios/RJ 
 

No G2 da Fazenda Santarém, Três Rios (Figura 8), os resultados dos músculos e 

sangue dos indivíduos apresentaram as mesmas características que os resultados do 

G1. Os valores de δ13C do sangue foram próximos aos dos músculos, ou seja, a maior 

diferença apresentada entre estes tecidos ocorreu no indivíduo 10 com um valor de 

0,65‰. Entre os indivíduos 1, 2, 6, 9 e 11 a diferença dos valores entre o sangue e 

músculo variou de 0,32 a 0,51‰. Quanto aos indivíduos 3, 4, 5, 7 e 8 os valores do 

sangue coincidiram com os valores dos músculos, nota-se, na Figura 8 a sobreposição 

destes valores.  

Através da Figura 8 é possível notar ainda que os valores de δ13C das unhas dos 

indivíduos: 1, 4, 5 e 6 foram menores que os apresentados pelos pêlos, enquanto que 

os outros indivíduos apresentaram valores de δ13C das unhas maiores que os pêlos. 

Nesta área não houve sobreposição de valores entre estes tecidos. Apenas o indivíduo 

5 obteve um valor de δ13C da unha empobrecida em comparação ao músculo, no caso 

dos outros indivíduos, as unhas apresentaram-se enriquecidas em comparação ao 

músculo. Os resultados dos pêlos dos indivíduos 3, 5, 9 e 11 apresentaram-se em 

alguns casos mais próximos ao sangue e aos músculos do que com as unhas. 
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Figura 8 - Valores do δ13C (‰) nos tecidos dos indivíduos do G2 – Três Rios/RJ 

 
Sendo assim os valores médios do fracionamento apresentado pelas unhas e 

pêlos das capivaras de Três Rios se estabeleceram da seguinte forma: G1 apresentou 

um enriquecimento médio das unhas e pêlos de 2,0 a 1,3‰ em comparação ao 

músculo e sangue, respectivamente. Estas diferenças foram similares para o G2 nos 

quais, as unhas e os pêlos apresentaram um enriquecimento médio de 1,9 a 2,4‰ em 

comparação ao músculo, respectivamente. Os valores das unhas e pêlos diferiram 

estatisticamente do músculo nos dois grupos (P<0,05) (Tabela 5). Estes mesmos 

resultados em que aparece um enriquecimento do pêlo e da unha em comparação ao 

músculo em animais mamíferos foram encontrados por Tieszen et al. (1983) em um 

estudo realizado com gerbil, um pequeno mamífero roedor, no qual o pêlo apresentou 

um enriquecimento de 2‰ em comparação ao músculo. Nardoto et al. (2006) em um 

estudo com porcos observou um enriquecimento do pêlo e unha de 1,8 a 1,3‰ 

respectivamente em comparação ao músculo.  

 O sangue apresentou a mesma média que o músculo no G1, e no G2 a média 

entre estes tecidos não diferiu estatisticamente. Resultados em que os valores do 

sangue são mais próximos aos músculos foi constatado por Roth e Robson (2000) em 
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um estudo com raposas, onde o músculo apresentou um enriquecimento de 0,6‰ em 

comparação ao sangue. 

No caso das capivaras da Fazenda das Posses, Holambra II/SP (Figura 9) é 

possível observar que, entre os indivíduos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 os valores de δ13C do 

sangue e músculo coincidiram entre si, ocorrendo a sobreposição dos valores destes 

tecidos. No caso dos indivíduos 6 e 9 estes tecidos apresentaram diferenças entre si de 

0,49 a 0,52‰ respectivamente.  

Quando se observa as unhas e os pêlos dos indivíduos de Holambra II na Figura 

9, nota-se primeiramente a sobreposição dos valores de δ13C destes tecidos nos 

indivíduos 1, 7 e 8. Enquanto que entre os indivíduos 2, 5, 6 e 10 os valores de δ13C 

das unhas apresentaram-se empobrecidos em comparação aos pêlos, ao contrário do 

que ocorre entre os indivíduos 3, 4, e 9, onde as unhas apresentaram valores de δ13C 

enriquecidos em comparação aos pêlos. Vale ressaltar que entre os indivíduos de 

Holambra II, os valores de δ13C de todos os tecidos foram próximos uns dos outros 

tendo alguns indivíduos, apresentado valores que coincidiram entre si, como no caso 

dos indivíduos 1 e 8. Apenas o indivíduo 9 obteve os valores das unhas e pêlos com 

maior diferença em relação ao músculo e sangue, sendo de 3,63‰.   
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Figura 9 - Valores do δ13C (‰) nos tecidos dos indivíduos da Fazenda das Posses, Holambra II, 
Paranapanema/SP 
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Os valores de δ13C dos pêlos, unhas e sangue das capivaras de Holambra II 

(Figura 9) não diferenciaram estatisticamente do músculo (P>0,05), sendo que suas 

médias variaram entre -13,1 e -13,7‰ enquanto que a média dos músculos foi de -

13,8‰ (Tabela 5). Resultados semelhantes foram encontrados por DeNiro e Epstein 

(1978, 1981), em um estudo com ratos, no qual constatou um enriquecimento de 0,4‰ 

do pêlo em relação ao músculo.  

                                           .                                                                    
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Tabela 5 - Diferenças do δ13C (‰) dos tecidos entre si1 e entre as localidades2 

Tecidos Três Rios G1 Três Rios G2 Holambra II São P aulo Piracicaba 
B1 

Piracicaba 
B2 

Músculo  -18,2 ± 0,84Aa -17,2 ± 0,79Aa -13,8 ± 0,73Ab  -12,0 ± 0,97c -12,2 ± 0,55c 

Pêlo -15,7 ± 0,91Ba -15,8 ± 1,40Ba -13,1 ± 1,20Ab -15,1 ± 1,79Aa   

Unha -16,1 ± 2,52Ba -15,2 ± 2,51Ba -13,5 ± 1,43Ab -15,1 ± 1,55Aa   

Sangue -18,2 ± 0,68Aa -17,1 ± 0,51Aac -13,7 ± 0,67Ab -16,7 ± 1,76Bc   

1Letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa entre os tecidos 
2Letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa entre as cidades 
Teste usado one – way ANOVA seguido do teste post hoc de Tukey (P<0,05). Valores das médias (‰)± desvio padrão. 
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 Observando os resultados do δ13C dos tecidos dos indivíduos da área do PEAL, 

São Paulo (Figura 10), nota-se que, as três amostras de músculos (indivíduos 1, 2 e 4) 

obtiveram valores mais próximos aos do sangue do que em relação aos outros tecidos. 

Os valores do δ13C dos pêlos e unhas apresentaram-se enriquecidos em relação ao 

sangue, sendo que, apenas nos casos dos indivíduos 11 e 19 os valores destes tecidos 

coincidiram com os valores do sangue.    

Para o caso das capivaras de São Paulo (Figura 10) foi realizada a comparação 

dos pêlos e das unhas com o sangue. As médias do δ13C dos pêlos e das unhas 

apresentaram o mesmo valor (-15,1‰) sendo estes dois tecidos, portanto, enriquecidos 

em 1,5‰ em comparação ao sangue (Tabela 5), esta diferença foi estatisticamente 

significativa (P<0,05). Voight et al. (2003) em um estudo com duas espécies de 

morcegos frugíveros, constatou um enriquecimento de 1‰ do pêlo em comparação ao 

sangue, valor similar ao encontrado neste presente estudo. A partir da Tabela 6 é 

possível conferir os valores de fracionamentos encontrados em diversas bibliografias 

em estudos realizados com mamíferos.  
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Figura 10 - Valores do δ13C (‰) nos tecidos e fezes dos indivíduos do PEAL – São Paulo/SP 
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 Ainda que os pêlos e as unhas tenham apresentados diferenças estatísticas 

significativas quando comparados ao músculo, é possível realizar o mesmo diagnóstico 

alimentar, desde que feito um ajuste em seus valores a partir dos valores médios das 

diferenças apresentadas em relação ao músculo. No caso do sangue em todas as 

áreas, seus valores foram compatíveis com os valores dos músculos, não havendo 

neste caso, a necessidade de ajuste em seus valores, sendo considerado, portanto, o 

melhor tecido para a substituição do músculo. 

 
 

 

Tabela 6 - Valores do fracionamento do δ13C e δ15N (‰) de diferentes tecidos encontrados na 
literatura 

Mamíferos Tecidos δ
13C ‰* δδδδ15ΝΝΝΝ ‰* Referência 

Rato músculo 1,6 2,7 DeNiro e Epstein (1978, 1981) 
Rato pêlo 2,0 3,2 DeNiro e Epstein (1978, 1981) 
Gerbil músculo -1,0  Tieszen et al. (1983) 
Gerbil pêlo 1,0  Tieszen et al. (1983) 

Raposa músculo 1,2 3,5 Roth e Hobson (2000) 
Raposa pêlo 2,5 3,0 Roth e Hobson (2000) 
Raposa sangue 0,6 2,8 Roth e Hobson (2000) 

Morcego (2 sp) pêlo 3,0 / 2,6  Voight et al. (2003) 
Morcego (2 sp) sangue 2,0 / 1,6 3,0 / 3,2 Voight et al. (2003) 

Porco músculo -1,6 2,8 Nardoto et al (2006) 
Porco pêlo 0,2 2,7 Nardoto et al (2006) 
Porco unha -0,3 3,0 Nardoto et al (2006) 

*Diferença nos valores dos tecidos em relação a dieta 

  

2.3.2 Comportamento dos valores de δδδδ15N entre os tecidos 
 

Os resultados do δ15N nos tecidos das capivaras do G1, da Fazenda Santarém 

em Três Rios apresentaram-se semelhantes entre si. Apenas o indivíduo 3 apresentou 

valores de δ15N dos pêlos e unhas enriquecidos em relação ao músculo e ao sangue, o 

que o diferenciou dos demais indivíduos.  

A maior variação do δ15N ocorreu entre o sangue e o músculo, com um 

enriquecimento do músculo de 0,52‰ em comparação ao sangue, esta diferença foi 
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estatisticamente significativa (P<0,05) (Tabela 7). As unhas e os pêlos não 

apresentaram diferença estatística significativa (P>0,05) quando comparados ao 

músculo.   
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Figura 11 - Valores do δ15N (‰) nos tecidos dos indivíduos de G1 – Três Rios/RJ 
 

  

No caso das capivaras do G2 da Fazenda Santarém em Três Rios, os valores de 

δ15N nos músculos (Figura 12), apresentaram-se enriquecidos em comparação aos 

demais tecidos em todos os indivíduos, exceto aos indivíduos 4, 8 e 10 nos quais 

obtiveram valores que coincidiram com os outros tecidos. Apenas o indivíduo 5 

apresentou valores que o destacou dentre os demais indivíduos, pelo fato de apresentar 

valores da unha e pêlo empobrecidos em comparação ao músculo e sangue, com uma 

diferença maior que 4,0‰. 
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Figura 1 - Valores do δ15N (‰) nos tecidos dos indivíduos de G2 – Três Rios/RJ 

 
 

No G2 (Figura 12) o maior fracionamento do δ15N ocorreu entre o músculo e o 

pêlo de 1,1‰, no qual o músculo apresentou-se enriquecido em comparação ao pêlo. 

Este valor apresentado pelo músculo de maior enriquecimento permaneceu em 

comparação a unha e ao sangue em 0,9 e 1,0‰ respectivamente. Nesta área todos os 

tecidos diferiram estatisticamente do músculo (P<0,05).  



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   57                                                                                      

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Diferenças do δ15N (‰) dos tecidos entre si1 e entre as localidades2 

Tecidos Três Rios G1 Três Rios G2 Holambra II São P aulo Piracicaba 
B1 

Piracicaba 
B2 

Músculo  5,2 ± 0,53Aa 8,5 ± 0,48Ab 10,1 ± 0,63Ac  9,0 ± 0,17b 7,7 ± 0,42d 

Pêlo 4,9 ± 1,55Aa 7,4 ± 1,02Bb 8,8 ± 0,74Bc 5,6 ± 0,28Aa   

Unha 5,2 ± 1,38Aa 7,6 ± 0,85Bb 9,1 ± 0,45Bc 5,6 ± 0,30Aa   

Sangue 4,7 ± 0,28Ba 7,5 ± 0,39Bb 9,3 ± 0,33Bc 5,5 ± 0,31Ad   

1Letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa entre os tecidos 
2Letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa entre as cidades 
Teste usado one – way ANOVA seguido do teste post hoc de Tukey (P<0,05). Valores das médias (‰) ± desvio padrão. 
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Os indivíduos da Fazenda das Posses, Holambra II/SP (Figura 13) apresentaram 

valores do δ15N dos músculos enriquecidos em comparação aos outros tecidos em 

todos os casos exceto nos indivíduos 4 e 8, onde seus valores coincidiram com os 

valores dos outros tecidos.  

A variação do δ15N apresentada entre os tecidos das capivaras de Holambra II 

(Figura 13) foi maior que a variação apresentada nas outras áreas, porém manteve-se o 

padrão de enriquecimento do músculo em relação aos outros tecidos. A maior diferença 

dos valores das médias entre os tecidos foi encontrada entre o músculo e o pêlo, 

equivalendo a 1,3‰. A unha e o sangue apresentaram-se empobrecidos em relação ao 

músculo em 1,0 e 0,8‰ respectivamente (Tabela 7). Nesta área todos os tecidos se 

diferenciaram estatisticamente do músculo (P<0,05).   
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Figura 13 - Valores do δ15N (‰) nos tecidos dos indivíduos da Fazenda das Posses, Holambra II, 
Paranapanema/SP 

 

 

No PEAL os valores do δ15N não apresentaram diferenças significativas entre os 

tecidos analisados (Figura 14). Os valores do δ15N nos tecidos obtiveram médias entre 

5,52 e 5,60‰ (Tabela 7).  



                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                

59

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indivíduos  

δδ δδ15
N

 

Músculo Sangue Pêlo Unha Fezes
 

Figura 24 - Valores do δ15N (‰) nos tecidos dos indivíduos do PEAL – São Paulo/SP 
 

 

Esta pequena variação encontrada no sinal isotópico do N entre os tecidos das 

capivaras foi relatada em outros estudos com diferentes animais (Tabela 6). DeNiro e 

Epstein (1978, 1981) em um estudo com rato encontraram um enriquecimento no pêlo 

de 0,5‰ comparado ao músculo. Roth e Hobson (2000) encontraram uma variação de 

0,5‰ entre músculo e pêlo e de 0,7‰ entre o músculo e sangue, sendo o músculo 

enriquecido em comparação ao pêlo e ao sangue. Nardoto et al. (2006) encontraram 

uma variação de 0,1‰ entre o músculo e o pêlo, sendo o músculo enriquecido e uma 

diferença de 0,2‰ entre o músculo e a unha.      

 2.3.3 Relação dos valores do δδδδ13C e δδδδ15N nos tecidos das capivaras entre as 
localidades  

 2.3.3.1 Relação dos valores do δδδδ13C e δδδδ15N no músculo 
 

Comparando-se os valores médios do δ13C apresentados nos músculos das 

capivaras de cada área (Figura 15), verifica-se que existem diferenças estatísticas 

significativas entre Holambra II, Piracicaba e Três Rios (Tabela 5). Quando se associam 

os valores do δ15N verifica-se uma separação ainda maior dos agrupamentos de 
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capivaras de cada área (Figura 15), incluindo a separação entre grupos que habitavam 

o mesmo local, como no caso dos grupos de capivaras de Três Rios e o grupo de 

capivaras de Piracicaba, sendo estas separações estatisticamente significativas (P 

P<0,05) (Tabela 7). Apenas não houve diferença estatística significativa entre os 

valores do δ15N das capivaras do G2 de Três Rios e o B1 de Piracicaba (Tabela 7). 

Os valores médios do δ15N encontrados nos músculos nas diferentes localidades 

variaram entre 5,18 e 10,11‰ (Tabela 7). O alto enriquecimento encontrado em 

algumas áreas não está relacionado com os níveis tróficos de um animal carnívoro, 

uma vez que a capivara é um animal herbívoro. Vale ressaltar este fato uma vez que 

comumente o uso do isótopo de nitrogênio em estudos de nutrição animal está 

relacionado ao interesse em definir a posição de um animal na cadeia trófica. Onde 

geralmente ocorre uma perda progressiva de produtos enriquecidos em átomos de 14N 

ao longo da cadeia trófica ocorrendo um progressivo enriquecimento em átomos de 15N 

a cada nível trófico de em média 3‰ (MINAGAWA; WADA, 1984), o que torna neste 

caso a interpretação do δ15N mais complexo.  

A possível resposta está relacionada ao ambiente em que as plantas utilizadas 

pelas capivaras se encontravam, sendo que, o valor da composição isotópica das 

plantas é em função da disponibilidade de N no solo, e esta disponibilidade varia de 

local para local. 

Três Rios G1

Três Rios G2

Holambra II

Piracicaba B1

Piracicaba B2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10

δ
13C (‰) 

δ
1

5 N
 (

‰
)

 
Figura 15 - Relação dos valores do δ

15N e δ13C (‰) no músculo (média e desvio padrão) 
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 2.3.3.2 Relação dos valores do δδδδ13C e δδδδ15N no sangue 
 

Os valores do δ13C do sangue das capivaras (Figura 16) de São Paulo 

apresentaram diferenças estatísticas significativas (P<0,05) quando comparados com 

os valores de sangue de Holambra II e G1 de Três Rios (Tabela 5). Os valores 

apresentados pelos grupos G1 e G2 de Três Rios quando comparados entre si não 

apresentaram diferença significativa, e estes diferiram estatisticamente de Holambra II 

(Tabela 5). 

Comparando a média dos resultados do δ15N do sangue entre as áreas (Figura 

16), as capivaras de Holambra II e Três Rios apresentaram-se estatisticamente 

diferentes. Enquanto que na área de São Paulo, o valor médio do δ15N apresentou-se 

diferente estatisticamente de todas as outras localidades (Tabela 7). 
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Figura 36 - Relação dos valores do δ15N e δ13C (‰) no sangue (média e desvio padrão) 
 

 2.3.3.3 Relação dos valores do δδδδ13C e δδδδ15N na unha 
 

Os resultados do δ13C das unhas das capivaras de Holambra II, quando 

comparados entre as outras áreas (Figura 17) apontaram diferenças estatísticas 

significativas (P<0,05). Enquanto que os grupos de Três Rios e São Paulo quando 
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comparados entre si não apresentaram diferenças estatísticas significativas (P>0,05) 

(Tabela 5).  

Comparando os valores do δ15N das unhas de todas as áreas (Figura 17), houve 

uma diferenciação entre si, exceto entre G1 de Três Rios e São Paulo que não se 

diferenciaram estatisticamente (Tabela 7).    

Três Rios G1

São Paulo

Três Rios G2

Holambra II

3

4

5

6

7

8

9

10

-20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12

δ
13C (‰) 

δ
1

5 N
 (

‰
)

 

Figura 17 - Relação dos valores do δ15N e δ13C (‰) na unha (média e desvio padrão) 
  

 2.3.3.4 Relação dos valores do δδδδ13C e δδδδ15N no pêlo 

 
Comparando as médias dos resultados do δ13C dos pêlos das capivaras da área 

de Holambra II com os pêlos das outras áreas (Figura 18), Holambra II diferencia-se 

estatisticamente (P<0,05) de todas as áreas (Tabela 6). Os valores médios dos pêlos 

das capivaras dos dois grupos de Três Rios, não apresentaram diferenças estatísticas 

significantes em comparação a área de São Paulo (Tabela 6) (P>0,05).  

 No caso dos resultados médios do δ15N dos pêlos (Figura 18) de São Paulo 

diferenciou-se estatisticamente (p<0,05) de G2 de Três Rios e Holambra II, porém não 

se diferenciou estatisticamente de G1 de Três Rios (Tabela 7). Os valores médios do 

pêlo das capivaras de Holambra II apresentaram-se diferentes estatisticamente 

(P<0,05) entre todas as áreas. 
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Figura 18 - Relação dos valores do δ15N e δ13C (‰) no pêlo (média e desvio padrão) 
 

Vale ressaltar que os resultados das comparações entre as áreas utilizando-se 

os diferentes tecidos obtiveram as mesmas diferenças e semelhanças, ou seja, o 

fracionamento ocorrido nestes tecidos em relação à fonte ocorreu de forma similar em 

todas as localidades. O que reforça a possibilidade de utilização do sangue como 

substituto do músculo para o diagnóstico alimentar, assim como a possibilidade do uso 

do pêlo ou da unha como substituto do músculo, porém para estes dois tecidos 

havendo a necessidade de um ajuste em seus valores a partir dos valores médios das 

diferenças apresentadas em relação ao músculo. 

 2.3.4 Diagnóstico dos recursos alimentares utiliza dos pelas capivaras 
 

Os valores isotópicos do C nos tecidos das capivaras nos fornecem informações 

de modo amplo a respeito dos recursos alimentares utilizados por elas. Estes valores 

indicam se os recursos foram provenientes de plantas do tipo C3 ou plantas do tipo C4. 

  A interpretação do sinal isotópico do N é mais complexa em relação ao C, uma 

vez que a variabilidade da composição isotópica é muito maior e não segue um padrão. 

As interpretações dos valores do δ15N podem estar relacionadas com o metabolismo do 

animal e diferentes mecanismos de incorporação do N pelas plantas. Sendo que, uma 
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planta de mesma espécie pode apresentar diferentes valores do δ15N devido ao tipo de 

solo em que se encontra (BUSTAMANTE et al., 2004). 

A análise isotópica do C e N no músculo para um diagnóstico alimentar está 

baseado em estudos que verificaram neste tecido a existência de um pequeno 

fracionamento do valor do δ13C em relação a fonte utilizada entre 1,6 e -1,6‰  e uma 

variação do δ15N de até 3‰ em relação a fonte (Tabela 6). 

 

 2.3.4.1 Diagnóstico dos recursos alimentares utili zados pelas capivaras da 

Estação Experimental Fazenda Areão, Piracicaba/SP 

 
Os resultados do δ13C nos músculos das 14 capivaras que habitavam a área da 

Estação Experimental Fazenda Areão estabeleceram-se entre -10,6 e -13,2‰ (Figura 

19) com uma média de -12,1‰. O percentual de C advindos de plantas do ciclo 

fotossintético C4 incorporados nos músculos dos indivíduos desta área foi de 100% 

(Tabela 8). 
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Figura 49 - Valores do δ13C (‰) no músculo dos indivíduos da Fazenda Areão – Piracicaba/SP    
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Estes resultados expressaram, que as capivaras utilizaram-se apenas de plantas 

C4. Demonstrando que as plantações de milho (planta do tipo C4) danificadas pelas 

capivaras desta localidade foram potencialmente utilizadas como fonte de alimento 

(FERRAZ et al., 2003). Os resultados deste estudo reforçam os dados obtidos por 

Ferraz et al.(2007), no qual apontaram uma maior ocorrência de capivaras em 

ambientes com plantas do tipo C4, enfatizando a importância do tipo de cobertura 

vegetal como influência da escolha de ocupação do espaço deste animal.  

Observando os resultados do δ15N no músculo das capivaras da Fazenda Areão 

(Figura 20), nota-se que 4 indivíduos (indivíduos 11, 12, 14 e 15) obtiveram valores que 

os separaram do restante do grupo. Esta separação indicada apenas pelo δ15N é 

referente aos 4 indivíduos capturados no brete 1 (B1). A diferença entre os indivíduos 

capturados no brete 1 em relação aos capturados no brete 2 (B2) apresentaram-se 

estatisticamente significantes (P<0,05) (Tabela 8), esta diferença possivelmente esteja 

relacionada com o sinal isotópico das plantas existentes no local, fundamentado no 

argumento de que uma planta de mesma espécie pode apresentar diferentes valores do 

δ15N devido ao tipo de solo em que se encontra (BUSTAMANTE et al., 2004). 
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Figura 20 - Valores do δ15N (‰) no músculo dos indivíduos da Fazenda Areão – Piracicaba/SP    
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2.3.4.2 Diagnóstico dos recursos alimentares utiliz ados pelas capivaras do 
criadouro da Fazenda Santarém, Três Rios/RJ 

O valor do δ13C do músculo das capivaras do criadouro de Três Rios (Figuras 7 e 

8), tanto o G1 como o G2 obtiveram uma média que não diferiram estatisticamente 

entre si (Tabela 5) com valores de -18,2‰ e desvio padrão de 0,84 e -17,2‰ e desvio 

padrão de 0,79, respectivamente. A porcentagem de C de plantas C3 incorporados 

pelas capivaras do G1 variou entre 30 e 43%, (Tabela 8) com uma média de 39%, 

sendo a incorporação de C de plantas C4 estabelecida entre 70 e 57% com média de 

61%. No G2 esta porcentagem variou entre 20 e 38% (Tabela 8) com uma média de 

32% na incorporação de C de plantas C3 e uma incorporação de 80 e 62% de C de 

plantas C4. São resultados que expressaram que o uso de plantas C3 como, por 

exemplo, brotos de bambu e aguapés encontradas dentro dos piquetes dos dois grupos 

estão sendo fontes alimentares nesta área. Porém predomina o maior consumo de 

plantas do tipo C4, como a cana de açúcar e a taboa entre estes animais. 

Na análise do músculo das capivaras do criadouro de Três Rios, o 

comportamento δ15N diferenciou os dois grupos de capivaras existentes no local (Figura 

10, 11). Os valores do δ15N no músculo das capivaras do G1 obtiveram uma média de 

5,2‰, enquanto que o músculo das capivaras do G2 apresentou uma média de 8,5‰, 

estas médias apresentaram diferenças estatísticas significativas (P<0,05) (Tabela 7). 

Esta diferenciação do δ15N apresentada entre grupos de capivaras que habitavam a 

mesma área, pode estar relacionado a quantidade de nitrogênio disponível no solo para 

a planta, no qual, plantas de mesma espécie podem ter valores isotópicos distintos em 

indivíduos distantes a algumas centenas de metros (BUSTAMANTE et al., 2004).   

 2.3.4.3 Diagnóstico dos recursos alimentares utili zados pelas capivaras do 
criadouro da Fazenda das Posses, Holambra II, Paran apanema/SP 

Os valores do δ13C no músculo das capivaras do criadouro de Holambra II 

(Figura 8) variaram entre -12,7 e -14,9‰ com média de -13,8‰. Estes valores 

indicaram um porcentual de ingestão de plantas C3 entre 4 e 18% com uma média de 

12%, e 96 e 82% de ingestão de plantas do tipo C4 (Tabela 8). Dados que indicam como 

principal recurso alimentar, plantas do tipo C4, o que corresponde a alimentação 

fornecida a elas (cevadas diariamente com milho, plantas do tipo C4).  
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Os valores do δ15N apresentados nos músculos entre os indivíduos de capivara 

da Fazenda das Posses de Holambra II, foram similares entre si. Os valores 

encontrados variaram entre 9,4 e 11,4‰ (Figura 11). 

 2.3.4.4 Diagnóstico dos recursos alimentares utili zados pelas capivaras do PEAL, 

São Paulo/SP 

Para realizar o diagnóstico alimentar das capivaras do PEAL foi utilizado o 

sangue como tecido padrão. Esta escolha está baseada nos valores de fracionamento 

encontrados entre os tecidos analisados nas capivaras de Três Rios e Holambra no 

qual nestas duas localidades, os valores do δ13C entre o sangue e o músculo não 

diferiram estatisticamente e a diferença máxima encontrada em outros trabalhos 

(Tabela 6) citado neste presente estudo foi de 1‰ por Voight et al. (2003).  

Os valores do δ13C do sangue nos indivíduos do PEAL variaram entre -14,8 e -

20,7‰ (Figura 9), estes resultados mostram uma variação do consumo de plantas C3 

entre as capivaras de 11 a 54%. 

Observando o comportamento do δ13C das fezes dos animais do PEAL (Figura 9) 

existe um grupo de indivíduos que apresentou valores entre -22,4 e -25,1‰ com média 

de -24,2‰, estes resultados são decorrentes da alimentação fornecida as capivaras 

antes da captura, no qual havia folha de bananeira (planta C3), taioba preta (planta C3), 

brotos de bambu (planta C3) e milho (planta C4). A porcentagem de plantas C3 

encontrada nas fezes deste grupo demonstrou a influência da alimentação fornecida a 

elas como forma de estratégia de captura, sendo a variação do porcentual de plantas 

C3 consumidas pelas capivaras, apresentado entre 65 e 82%, sendo o consumo de 

plantas C4 entre 35 e 18% (Tabela 9). 

Diferentemente, o outro grupo de indivíduos apresentou valores do δ13C nas 

fezes bem próximas aos outros tecidos com uma média de -17,1‰. Os valores 

encontrados de consumo de plantas C3 foram entre 14 e 28% e plantas C4 entre 86 e 

72% (Tabela 9). Esta diferença entre os grupos pode ser explicada com base no 

comportamento hierárquico das capivaras onde os machos dominantes impedem a 

aproximação dos machos subordinados.  
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Tabela 8 - Valores de C incorporados de plantas C3 (%) a partir do δ13C dos músculos  
 
Indivíduos 

% C incorporado de plantas C3 * 

Holambra II Três Rios G1 Três Rios G2 Piracicaba  
1 6 41 34 0 
2 4 36 32 0 
3 9 47 35 0 
4 18 33 31 0 
5 12 34 33 0 
6 16 41 36 0 
7 12 39 31 0 
8 10 30 30 0 
9 14 43 38 0 

10   20 0 
11   37 0 
12    0 
13    0 
14    0 

* O percentual de C de plantas C4 corresponde a diferença do valor incorporado de 
planta C3 para totalizar 100% 

 
Tabela 9 - Valores de C incorporados de plantas C3(%) a partir do δ13C das fezes e sangue 

da área de São Paulo 
Indivíduo %C3 no sangue* %C3 nas fezes* 

1 35  
2 27 27 
3 44  
4 42  
5 54  
6 27 28 
7 37  
8 37  
9 29 14 
10 19 24 
11 26 65 
12   
13 19 76 
14 11 67 
15  82 
16 22 81 
17  82 
18 32  
19 27 81 
20 17 66 

* O percentual de plantas C4 corresponde a diferença do valor incorporado de planta C3 para 
totalizar 100% 
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 3 CONCLUSÕES 

 
Dentre os tecidos analisados, o sangue não apresentou diferença estatística 

significativa do sinal isotópico do δ13C em comparação ao músculo. Sendo este tecido, 

portanto, uma alternativa de uso em substituição ao músculo. Porém a utilização dos 

demais tecidos como indicador da fonte alimentar, é viável, desde que se considerem 

os valores médios das diferenças apresentadas em relação ao músculo, que neste caso 

a média do fracionamento foi de 1,5‰. 

 No caso dos valores isotópicos do δ15N, todos os tecidos mostraram-se 

possivelmente viáveis para o uso, devido ao fato de apresentarem pequenas diferenças 

em relação ao músculo, obtendo um fracionamento médio de 1‰. Vale ressaltar que, 

mesmo que alguns tecidos tenham se diferenciado estatisticamente do músculo, os 

valores destas diferenças se enquadram próximos a margem de erro analítico. 

 Através dos valores isotópicos do δ13C foi possível verificar o percentual de 

plantas C3 e plantas C4 incorporadas nos tecidos das capivaras, sendo estes valores 

fundamentais para diagnóstico alimentar. Já os valores apresentados pelo δ15N auxiliou 

na identificação da área em que as capivaras se alimentaram, ou seja, os grupos de 

capivaras de cada localidade apresentaram sinais isotópicos distintos. 

 Os sinais isotópicos do δ13C apresentado pelos músculos das capivaras da área 

de Piracicaba, mostraram que o C incorporado em seus tecidos são 100% oriundos de 

plantas C4. Na área de São Paulo, a partir dos resultados do δ13C do sangue, foi 

possível verificar uma variação dos sinais isotópicos entre os indivíduos, no qual um 

grupo de capivaras apresentou uma incorporação de C de plantas C4 de 89 a 73% e 

outro grupo de capivaras apresentou uma incorporação de C de plantas C4 de 71 a 

46%. Os resultados das fezes destes animais mostraram a influência da ceva utilizada 

para prendê-las, caracterizada pela fonte alimentar disponibilizada. 

 No caso das capivaras de criadouro a incorporação média de C de plantas C4 

apresentada nos músculos foi de 96% caracterizando assim uma alimentação 

fundamentada em plantas C4 no criadouro de Holambra II, e entre as capivaras de Três 

Rios a incorporação de C de plantas C4 foi de 80 a 53%.  
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 Vale ressaltar que os valores isotópicos do δ13C apresentados nos músculos das 

capivaras dos criadouros das áreas de Holambra II e Três Rios, mostraram-se 

coerentes com os valores das fontes alimentares disponibilizadas a elas, fortificando 

assim a confiabilidade do uso da metodologia isotópica para o diagnóstico alimentar. 

 Em todas as localidades houve uma preferência de consumo de plantas do tipo 

C4 pelas capivaras, porém nas localidades cuja disponibilidade destas plantas era 

menor, o percentual de consumo de plantas C3 foi maior.  

As respostas obtidas neste trabalho demonstraram a eficiência da ferramenta 

isotópica dentro da perspectiva de um diagnóstico alimentar, fornecendo informações 

que possam ser utilizadas para possíveis planos de manejo de animais de vida livre e 

criadouro, assim como, demonstrou alternativas de uso de tecidos que podem ser 

coletados com maior facilidade e sem a necessidade de sacrificar o animal, para a 

realização das análises. 
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 Anexo A. Dados Brutos de δ13C e δ15N dos tecidos das capivaras de São Paulo 
  

Indivíduos 
São Paulo 

Músculo  Sangue Pêlo Unha 
  δ13C δ15N δ13C δ15N δ13C δ15N δ

13C δ
15N 

1 5,86 -16,98 -17,6 6,0 -16,3 5,3 -16,5 5,6 

2 5,32 -15,65 -16,3 5,4 -15,1 6,0 -14,6 5,1 

3   -19,1 5,4 -17,2 5,6 -16,8 5,0 

4 5,90 -18,63 -18,7 5,8 -17,1 5,7 -17,0 5,6 

5   -20,7 5,7 -18,7 5,3 -18,3 6,1 

6   -16,3 5,4 -15,8 5,6 -14,4 5,9 

7   -17,9 5,8 -17,0 5,3 -16,0 5,8 

8   -17,9 6,1 -14,5 6,0 -16,5 5,7 

9   -16,7 4,9 -14,9 5,3 -14,1 5,2 

10   -15,1 5,2 -13,7 5,4 -13,9 5,5 

11   -15,0 5,5 -15,1 5,4 -15,3 5,5 

12   -16,2 5,5 -13,4 5,6 -13,7 5,7 

13     -12,6 5,8 -13,4 5,7 

14   -14,9 5,8 -12,6 5,9 -13,4 5,8 

15   -13,8 5,5 -12,0 6,1 -12,1 6,0 

16     -15,4 5,7 -14,3 5,7 

17   -15,6 5,6 -14,1 5,8 -14,9 5,7 

18     -14,7 5,8 -15,2 5,4 

19   -17,2 5,2 -17,2 5,0 -17,2 5,2 

20    -16,3 4,9 -15,1 5,4 -15,0 5,3 
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Anexo B. Dados Brutos de δ13C e δ15N dos tecidos das capivaras de Três Rios G1 

Indivíduos 
Três Rios G1 

Músculo  Sangue Pêlo Unha 
  δ13C δ15N δ13C δ15N δ13C δ15N δ

13C δ
15N 

1 -18,5 4,8 -17,9 4,7 -17,0 4,2 -16,6 4,7 

2 -17,8 4,7 -17,8 4,7 -14,7 4,6 -19,8 5,0 

3 -19,6 6,2 -19,4 5,1 -15,2 9,0 -15,2 8,8 

4 -17,3 5,1 -17,9 4,8 -15,3 4,3 -15,2 4,4 

5 -17,5 4,7 -18,1 4,6 -15,8 4,6 -17,2 4,8 

6 -18,6 5,1 -18,7 4,8 -14,7 4,7 -15,5 4,8 

7 -18,3 5,9 -18,0 4,8 -15,9 4,7 -14,5 4,8 

8 -16,9 4,7 -17,1 4,1 -15,2 4,3 -14,5 4,5 

9 -18,9 5,3 -18,8 4,5 -17,2 3,9 -16,8 4,7 

         

Anexo C. Dados Brutos de δ13C e δ15N dos tecidos das capivaras de Três Rios G2 

Indivíduos 
Três Rios G2 

Músculo  Sangue Pêlo Unha 
  δ13C δ15N δ13C δ15N δ13C δ15N δ

13C δ
15N 

1 -17,5 8,2 -17,1 7,5 -15,4 7,8 -16,8 6,8 

2 -17,1 8,3 -17,4 7,4 -16,0 8,0 -13,5 8,1 

3 -17,6 8,6 -17,3 7,7 -17,7 7,7 -14,6 8,1 

4 -16,9 8,1 -17,1 7,8 -14,4 8,0 -15,2 8,2 

5 -17,2 9,3 -17,2 8,1 -17,1 4,6 -21,3 5,7 

6 -17,7 7,8 -17,4 6,8 -14,8 7,4 -15,3 7,0 

7 -16,9 8,9 -16,7 7,6 -14,5 7,6 -13,0 7,9 

8 -16,9 8,1 -16,8 7,2 -15,1 7,5 -12,6 8,3 

9 -18,1 9,0 -17,6 7,1 -17,3 7,4 -16,4 7,9 

10 -15,1 8,1 -15,8 7,9 -14,4 8,2 -12,6 8,5 

11 -17,9 8,9 -17,6 7,7 -17,5 7,1 -16,1 7,3 
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Anexo D. Dados Brutos de δ13C e δ15N dos tecidos das capivaras de Holambra II, 
Paranapanema/SP 

Indivíduos 
Holambra 

Músculo  Sangue Pêlo Unha 
  δ13C δ15N δ13C δ15N δ13C δ15N δ13C �15N 

1 -12,9 9,7 -13,1 8,7 -12,6 8,3 -12,7 8,6 

2 -12,7 10,0 -12,5 9,1 -11,1 7,5 -12,4 8,5 

3 -13,5 11,4 -13,5 9,4 -12,4 8,5 -12,3 8,8 

4 -14,9 9,7 -14,9 9,2 -14,3 9,6 -14,1 9,7 

5 -13,9 10,4 -14,0 9,0 -14,0 8,2 -14,5 9,2 

6 -14,6 10,3 -14,1 9,8 -13,7 9,2 -14,4 8,8 

7 -13,9 9,6 -14,1 9,3 -14,6 8,8 -14,6 9,0 

8 -13,5 9,4 -13,8 9,4 -13,7 8,3 -13,7 9,7 

9 -14,3 10,6 -13,8 9,5 -11,3 9,3 -10,7 8,7 

10         -13,3 10,0 -15,3 9,5 
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Anexo A. Dados Brutos de δ13C e δ15N dos tecidos 
das capivaras de Piracicaba/SP 

Indivíduos 
Piracicaba B1 Piracicaba B2 

Músculo  
  δ13C δ15N δ13C �15N 

1 -11,4 6,9   

2 -12,5 7,9   

3 -12,1 7,8   

4 -13,2 7,9   

5 -12,2 7,6   

6 -12,6 7,4   

7 -11,9 7,8   

8 -11,4 8,5   

9 -12,5 7,7   

10 -12,1 7,4 -12,1 7,4 

11 -12,7 9,1 -12,7 9,1 

12 -10,7 8,9 -10,7 8,9 

13 -12,1 8,9 -12,1 8,9 

14 -12,8 9,3 -12,8 9,3 
       

 

 

 


