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empresário rural

Criar em cativeiro animais selvagens 
exige uma dose de espírito em-
preeendedor não somente do pon-

to de vista financeiro, mas principalmente 
de aquisição de conhecimento técnico. 
Aprender  a respeito da biologia, abran-
gendo aspectos de alimentação, habitat, 
reprodução e  outros tem um elevado 
custo de pioneirismo. A capacitação de 
colaboradores, principalmente daqueles 
diretamente envolvidos no manejo dos 
animais é outro desafio. 

A empresa CAIMASUL, CAIMASUL – 
Caimans do Sul do Pantanal Importação e 
Exportação Ltda, está localizada próxima 
a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Foi 
visitada no último mês de julho, poucas 

semanas antes de ter parte da proprie-
dade ser atingida pelo fogo de  um dos 
incêndios que se propagaram pela região 
e que repercutiram na imprensa nacional 
e mundial.

A CAIMASUL tem como objetivo a 
produção de couro, carne e artesanato 
visando tanto o mercado de exportação 
como o mercado interno. Programa de 
qualidade, certificação e rastreabilidade 
são imprescindíveis para a sustentabilidade 
da operação comercial. A atividade está 
devidamente normatizada pelos órgão 
ambientais através da Instrução Normati-
va Ibama IN 007 de 30 de Abril de 2015.

O projeto está em implantação. Locali-
zado na BR MS 262 – km 741 – Zona Ru-

ral, próximo a  Corumbá no Mato Grosso 
do Sul. A espécie criada é a Caiman 
yacare que tem seus ovos recolhidos 
diretamente do Pantanal, que detalhare-
mos melhor a seguir. A empresa possui 
licenças ambientais do IMASUL (Instituto 
de Meio Ambiente de Mato Grosso do 
SUL) e do IBAMA (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis) e certificações do ICMBio 
(Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade, MMA/Ministério 
do Meio Ambiente). O número deovos 
retirados da natureza é controlado e a 
prefeitura recebe um valor fixo por cada 
ovo recolhido, gerando receita para os 
cofres públicos.

Sócios da Natureza: a criação de jacarés 
a partir da coleta de ovos no Pantanal 
Antonio Bliska Júnior; Flávia Maria de Mello Bliska

Vista interior de uma 
baia de concreto da 
empresa Caimasul

Fo
to

s:
 A

B
J 

20
19



 Revista Plasticultura • Ciência Agrícola para o produtor rural • 5

Frigorífico
A Inauguração do frigorífico aconteceu 
em 21/09/2017. Os abates ocorrem 
às segundas, quartas e sextas-feiras. Já a  
desossa é realizada às terças, quintas-feiras 
e aos sábados. No total são abatidos 160 
animais por dia e o objetivo é processar 
300 ton de carne ao ano.

Cada animal tem uma crista da cauda 
cortada para identificar o ano da “safra”. 
Com isso é possível identificar com fa-
cilidade a data de entrada do animal na 
fazenda. Os animais são abatidos com dois 
anos de vida e peso entre 7 e 12kg. Na 
natureza levariam de 10 a 12 anos para 
alcançar tal peso. Para ganhar 1kg de peso 
na natureza o animal precisaria ingerir 8 a 
10 kg de alimentos.

Para classificação e comercialização o 
couro (pele) é colocado em uma mesa 
com uma luz fria que permite que os furos 
e imperfeições possam ser identificados 
facilmente. A classificação do couro é feita 
em: 2A – Perfeito; 1A – pode possuir 
furos na pele do rabo e patas; 1B – possui 
furos no couro do corpo; as peles têm 
entre 30 e 45 cm.

Produtos
Do jacaré são extraídos vários produtos. A 
carne é congelada, em cortes ou produtos 
processados, como hambúrgueres, por 
exemplo. O couro (pele), que é o prin-
cipal produto, é quase todo exportado. A 
meta é atingir o envio de 100.000 peles/
ano. Os cortes para a retirada do couro 
são feitos de duas maneiras: BELLY (cor-
tado no dorso, preservando o desenho 
da barriga, que é a parte mais macia do 
couro) e HORNBACK (cortado pelo 
ventre preservando a textura do dorso e 
a crista da cauda). 

Do couro são feitasdiversas peças 
artesanais: produção de calçados, bol-
sas, carteiras cintos, porta batons, porta 
moedas, chaveiros dentre outros objetos 
e acessórios.

A empresa terceiriza a curtição do cou-
ro que é vendido processado, bem como 
terceiriza a produção dos artesanatos 
e acessórios, que são comercializados 
inclusive na própria empresa; couro de 
machos e fêmeas são comercializados 
sem distinção. O curtume de peles atende 
às normas ISO 14.000.

As Baias de Criação
Atualmente há 116 baias (recintos) de 
criação de jacarés que estão prontas e em 
uso, dispostas 2 em linhas de 48 unidades. 
Quando completo o projeto contemplará 
240 baias. As baias são projetadas para 
serem aquecidas por baixo, por meio de 
aquecimento a gás, porém em função do 
custo no momento o aquecimento é feito 
por meio do recobrimento das telas de 
coloração negra e com filmes plásticos. 
As baias são lavadas diariamente visando 
a manutnção das condições sanitárias. A 
água usada nas baias vai para bacias de 
decantação, onde é tratada e reutilizada. 
Os “tanques” têm a temperatura interna 
e da água controladas automaticamente, 
oscilando entre 27 e 30 graus Celsius. No 
inverno o metabolismo é menor e os ani-
mais comem menos; consequentemente 
seu crescimento também é mais lento

Vista parcial das baias já implantadas 
do projeto. À direita, Baias são fechdas 
com plástico para evitar o vento e 
preservar calor. Material de cobertura 
(telas de coloração ngra) sombreia as 
baias mas ao mesmo tempo absorve 
energia para aquecer o ambiente
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PARA SABER MAIS: 
www.caimasul.com/br/index.html
Veja os vídeos:  www.caimasul.com/
br/videos.html
Visitação: deve ser feito 
agendamento prévio com a empresa 
por telefone ou e-mail.

Ração
A alimentação dos jacarés é feita através 
de arraçoamento nas baias. Foi feito um 
investimento na construção de um galpão 
na fazenda para funcionar como fábrica 
de ração própria. O custo  em ração é 
de 187.00,00/mês. Nessas condições, 
o custo é de R$1,50/kg de ração. A 
composição da ração é feita a base de 
miúdos bovinos e farinha para nutrição, 
que são batidos juntos em um equipa-
mento próprio.

Processo de criação
A obtenção dos ovos é feita de duas formas: 
• No sistema Ranching a coleta de ovos 
é feita diretamente em ninhos no Pan-
tanal, com colaboradores capacitados e 
treinados. Atualmente representa 80% 
do volume de obtenção de ovos. Em 
termos de recria e engorda o Ranching 
representa 60% da produção. Anualmente 
há um trabalho prévio de identificação e 

empresário rural

mapeamento das populações de jacarés e 
dos ninhos, visando estimar o número de 
ovos que provavelmente serão produzidos 
no ano; esse número é repassado ao IBA-
MA, que informará qual o número máximo 
de ovos que poderá ser coletado naquele 
ano específico. O período de reprodução 
ocorre entre janeiro e março e cada fêmea 
coloca de 20 a 30 ovos. Em 2018 foram 
coletados 40.000 ovos dos quais cerca de 
33.000 ovos foram aproveitados.

Os ovos são coletados em 4 fazendas, 
cada uma delas em uma região do Pantanal, 
onde as temperaturas e condições gerais 
do ambiente são peculiares, o que inter-
fere na coloração do couro.  Os ovos de 
cada ninhada são transportados de forma 
extremamente cuidadosa seguindo para 
a incubadora na mesma posição em que 
foram encontrados nos ninhos. Para isso 
são apoiados e pintados para garantir que 
a posição de incubação não seja alterada. 
A incubação se inicia até o mês de março 

e os ovos todos eclodem até o final de 
abril. Nascem juntos de 20 a 30 animais; 
o primeiro animal da ninhada a nascer 
“chora” para chamar os demais. É preciso 
retirá-los da incubadora rapidamente para 
não afetarem as outras ninhadas, que 
podem não estar prontas. Também são 
separados ovos para obtenção de matrizes. 
•No sistema Farming as matrizes para 
reprodução sõa mantidas em ambiente 
semelhante ao da natureza, em uma 
área livre bem ampla e com lagoas de 
acasalamento e reprodução (uma vez 
que os jacarés precisam girar o corpo 
na água ao copularem), cercados com 
alambrados. Este processo foi iniciado em 
2018. São utilizados 1300 animais, sendo 
300 machos e 1000 fêmeas – o sistema 
deve contemplar sempre uma população 
de fêmeas cerca de três vezes superior à 
população de machos. Cada animal para 
reprodução pesa cerca de 50kg e no 
futuro deverá ser responsável por 50% 
do volume de ovos obtidos;Em termos 
de recria e engorda o Farming representa 
40% da produção.

Criação dos animais 
Os animais são criados em baias em di-
ferentes densidades, em função da idade 
dos animais e fase de desenvolvimento; 
de modo geral há quatro divisões: 
Baia tipo 1: acomoda 2000 filhotes por 
quase quatro meses;
Baia tipo 2: acomoda 600 animais com 
cerca de seis meses;
Baia tipo 3: acomoda 400 animais;
Baia tipo 4: comporta 150 animais; a 
densidade é menor pois é uma fase de 
crescimento mais rápido, maior ganho de 
peso e também há mais brigas por comida 
e em função da territorialidade;

As baias são numeradas em função 
das safras, com base no ano da coleta 
dos ovos.

Divrsas peças de couro já 
pigmentadas, etiquetadas e 
prontas para comercialização. Ao 
lado, processo de separação do 
couro e carne no frigorífico

Vista aérea do empreendimento
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