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RESUMO.-Informações sobre abundância relativa, estrutura dos tamanhos, razão sexual 

e dieta são importantes na avaliação do estado de conservação das populações de 

crocodilianos. O jacaré-tinga (Caiman crocodilus) pode atingir mais de 2,0 metros de 

comprimento total (CT), sendo um dos crocodilianos mais abundantes da Amazônia. O 

jacaré-coroa (Paleosuchus trigonatus), a outra espécie-alvo deste estudo, é um dos 

crocodilianos mais terrestres dentre todas as formas viventes. Os machos de P. 

trigonatus podem atingir mais de 1,7 m de CT, e corresponde a uma das maiores 

biomassas de vertebrados carnívoros das florestas de terra firme amazônicas. O nosso 

objetivo neste estudo foi avaliar o estado de conservação do P. trigonatus e do C. 

crocodilus nos igarapés urbanos de Manaus. A abundância, a estrutura dos tamanhos e a 

razão sexual das populações de jacarés foram estimadas durante 32 levantamentos 

noturnos padronizados realizados em 12 igarapés distintos entre janeiro e 

novembro/2010 no fragmento florestal da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

A partir de março/2010, foram inspecionados todos os jacarés recebidos pelo Centro de 

Triagem de Animais Silvestres (CETAS) da SEMMAS. O P. trigonatus ocorreu em 

todos os igarapés amostrados na UFAM, enquanto que os únicos seis exemplares de C. 

crocodilus detectados ocupavam somente dois igarapés poluídos situados na periferia do 

Campus. As abundâncias relativas (no indivíduos/km) de P. trigonatus foram as maiores 

(média = 5,5 ± 3,6) já registradas para a espécie. A estrutura dos tamanhos desta espécie 

na UFAM foi composta basicamente de filhotes e juvenis; enquanto que no CETAS-

SEMMAS basicamente todos os tamanhos foram resgatados. A estrutura de tamanhos 

dos C. crocodilus do CETAS-SEMMAS teve o predomínio de exemplares de 45 cm de 

comprimento rostro-anal. A razão sexual (♂:♀) dos P. trigonatus da UFAM foi de 1: 

0,83 e no CETAS-SEMMAS de 1:1. Para o C. crocodilus resgatados, a razão sexual foi 

de 0,6:1. O consumo elevado de roedores (Rattus rattus e Rattus novergicus) pelas duas 

espécies de jacarés pode estar favorecendo a manutenção de populações grandes, além 

de estabelecer novas relações tróficas do binômio predador-presa. A frequencia de 

ocorrência e a massa de resíduos (plástico, vidro, tecido) é um forte indicativo da 

poluição generalizada dos corpos hídricos em Manaus. A elevada ocorrência de seixos 

de construção civil nos estômagos do P. trigonatus, uma espécie primariamente 

florestal, é um forte indicativo da expansão desordenada da capital amazonense sobre 

áreas naturais de floresta na Amazônia Central.                                                            

Palavras-chave: fauna urbana; Crocodylia; Alligatoridae; jacaré; Amazônia;  
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1.0 INTRODUÇÃO 

A dinâmica de populações de crocodilianos é afetada pela abundância, estrutura dos 

tamanhos e a razão sexual das populações, principalmente devido ao fato dos machos 

formarem haréns (Webb & Smith, 1987; Ayarzaguëna & Castroviejo, 2008). 

Crocodilianos são predadores generalistas e oportunistas, com dieta variando em função 

do tamanho dos indivíduos, sazonalidade, disponibilidade de presas e os hábitats que 

ocupam (Webb et al.,1982; Magnusson et al., 1987; Thorbjarnarson,1993).  

As cinco espécies de crocodilianos que ocorrem no Brasil pertencem à família 

Alligatoridae, e são popularmente chamados de jacarés. Na Amazônia ocorrem quatro 

dessas espécies, sendo o bioma com a maior diversidade do grupo no mundo (Ross & 

Magnusson, 1987). O poucas informações disponíveis sobre os crocodilianos 

amazônicos são procedentes de estudos realizados em unidades de conservação, como 

no Parque Nacional de Anavilhanas (Da Silveira et al., 1997; Da Silveira & Magnusson, 

1999) e nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Da Silveira et al., 

2008) e Piagaçu-Purus (Da Silveira 2003).  

Os machos de jacaré-tinga (Caiman crocodilus), uma das espécies-alvo deste 

estudo, pode atingir 2,5 m de comprimento total (CT), sendo um dos jacarés mais 

abundantes da Amazônia (Ross & Magnusson, 1987). A outra espécie-alvo é o jacaré-

coroa (Paleosuchus trigonatus), um dos crocodilianos mais terrestres dentre todas as 

formas viventes. Os machos de P. trigonatus podem atingir mais de 1,7 m de CT, sendo 

que está espécie representa uma das maiores biomassas de vertebrados carnívoros das 

florestas de terra firme da Amazônia (Magnusson & Lima, 1991). Não existem 

informações sobre estas espécies em ambiente urbano. 
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O nosso objetivo geral neste estudo foi avaliar o estado de conservação e a dieta das 

populações de jacaré-coroa (Paleosuchus trigonatus) e de jacaré-tinga (Caiman 

crocodilus) nos corpos hídricos urbanos de Manaus. Os nossos objetivos específicos 

foram os seguintes: (1) Determinar a abundância relativa, estrutura dos tamanhos e a 

razão sexual das populações de P. trigonatus e de C. crocodilus que ocorrem no 

fragmento florestal da UFAM; (2) Determinar a estrutura dos tamanhos e a razão sexual 

das populações de P. trigonatus e de C. crocodilus que ocorrem nos igarapés urbanos de 

Manaus, baseado nos exemplares recebidos no CETAS-SEMMAS e, (3) Identificar a 

importância relativa dos itens que compõe as dietas do P. trigonatus e do C. crocodilus 

recebidos no CETAS/SEMMAS. 

3.0 MATERIAL & MÉTODOS 

3.1 Área de estudo.- A cidade de Manaus possui população urbana superior a 1,8 

milhões de habitantes. A capital do Estado do Amazonas localiza-se na margem 

esquerda do Rio Negro, na confluência com o Rio Solimões e a formação do Rio 

Amazonas em território brasileiro. O clima nesta região é tropical úmido, com 

temperatura variando entre 23 e 31°C, média anual de 26 °C e precipitação de 2.286 

mm/ano. O campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), uma das áreas-

chave desta pesquisa, está localizado na Zona Leste de Manaus e possui 600 hectares de 

floresta urbana protegida. Na UFAM ocorrem fisionomias de florestas primárias e 

secundárias, além de áreas de campinarana. Os corpos hídricos desta área são 

compostos por igarapés de primeira ou de segunda ordem (Tsuji-Nishikido & Menin, 

2011). 

3.2 Esforço amostral.-Na UFAM, a abundância, a estrutura dos tamanhos e a razão 

sexual das populações de jacarés foram estimadas durante 32 levantamentos noturnos 
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padronizados (Da Silveira et al., 2008), realizados todas as segundas-feiras entre 

janeiros e novembro de 2010, entre 19h00 e 23h00, em 12 igarapés distintos de primeira 

ou segunda ordens. Cada levantamento foi precedido de reconhecimento diurno do 

igarapé a ser amostrado à noite.  

Os jacarés foram localizados pelo reflexo dos olhos quando iluminados com 

lanterna de cabeça. A abundância de jacarés em cada levantamento/igarapé foi expressa 

pelo número de indivíduos avistados por quilômetro linear de margem percorrida (Da 

Silveira et al., 1997). Os pontos inicial e final de cada levantamento foram 

georeferenciados com o uso do GPS (Global Positioning System), visando padronizar 

estudos futuros. A distância linear percorrida nos levantamentos foi mensurada com o 

uso do Hip-Chain®, graduado em metros. 

Esforço similar de captura foi executado sobre todos os jacarés observados nos 

levantamentos. Os indivíduos foram capturados mediante técnica padronizada com o 

uso de pegador de pinça (reptile snare), cambão (ketch-all animal restraining pole), 

laço especial de cabo de aço (locking cable snare) ou manualmente (Da Silveira et al., 

1997; Horna et al., 2001). 

A partir de março/2010 também foram inspecionados todos os jacarés recebidos 

pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) da Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) da Prefeitura de Manaus. O CETAS-

SEMMAS localiza-se no Refúgio de Vida Silvestre Sauim Castanheiras. Estes jacarés 

foram capturados em área urbana de Manaus e foram amostrados para avaliar a 

estrutura de tamanhos e a razão sexual das populações que ocupam a malha hídrica 

urbana da cidade. 
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3.3 Morfometria e sexagem.- Foi realizada a morfometria padronizada dos jacarés 

capturados (Da Silveira et al., 1997). Na ocasião foi determinado o CRC (comprimento 

rostro–cloacal, até a parte posterior da cloaca) e o sexo dos indivíduos. Os jacarés foram 

medidos com trena metálica graduada em centímetros, e o sexo foi determinado por 

meio do exame visual do clíteropênis localizado no interior da cloaca (Chabreck, 1965). 

No âmbito do CETAS-SEMMAS, a morfometria e a sexagem dos jacarés foram 

realizadas geralmente nos dois dias seguintes à recepção dos indivíduos naquela 

instituição. 

A estrutura dos tamanhos dos jacarés/espécie oriundos do Campus da UFAM ou do 

CETAS-SEMMAS foi representada por histogramas de frequência de ocorrência nas 

classes de tamanho. Cada classe de tamanho foi de intervalo de dez centímetros, 

representadas pelo valor central. Por exemplo, a classe de tamanho de 55 cm contém 

indivíduos de 50 cm ≤ CRC < 60 cm, e assim sucessivamente. A razão sexual/classe de 

tamanho/espécie foi expressa pelo número de machos relativo ao número de fêmeas. 

3.4 Coleta de conteúdo estomacal.-A técnica do flushing consiste na remoção do 

conteúdo estomacal do animal in vivo, mediante lavagem gástrica com água (Taylor et 

al., 1978). Em linhas gerais, o processo começa com a abertura manual da boca do 

jacaré para introduzir um pedaço de tubo de PVC entre os dentes. Após a mordida do 

jacaré no PVC, o tubo foi fixado com tiras de borracha e fita gomada. O olho do jacaré 

também foi fechado com a mesma fita. Na sequência, uma mangueira plástica 

lubrificada com óleo vegetal foi inserida através da boca até o estômago. A seguir, um 

volume adequado de água foi bombeado para dentro do estômago pela mangueira. O 

próximo passo consistiu em pressionar levemente a porção terminal do abdômen do 

jacaré (próximo à cintura pélvica), de forma que o bolo alimentar entrasse no interior da 

mangueira. Na sequência, o jacaré foi inclinado 450 rumo ao solo e concomitantemente 
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a mangueira foi retirada e o jato de água (com o conteúdo estomacal) foi coletado em 

balde com peneira de malha fina. 

No caso de animais de CRC ≥ 40 cm, anteriormente à colocação da mangueira foi 

introduzida uma haste metálica arredondada lubrificada com óleo mineral e cuja 

extremidade foi enrolada concentricamente de modo a formar uma colher curvada 90% 

em relação à haste. A seguir, a mangueira foi introduzida como descrito anteriormente. 

No entanto, antes da inclinação do animal a 45º a mangueira foi retirada e a haste foi 

utilizada para abrir as válvulas da entrada do estômago e do esôfago, permitindo a saída 

do bolo alimentar junto com o fluxo de água. A extremidade enrolada da haste serviu 

para dragar o conteúdo estomacal mais denso (Taylor et al. 1978; Webb et al., 1982). 

A operação de introdução, enchimento e remoção da mangueira foi repetida no 

máximo três a quatro vezes por animal amostrado. Todo esse processo levou em torno 

de quatro minutos por indivíduo, dependendo do tamanho do jacaré. O conteúdo foi 

preservado em álcool 70% e analisado com microscópio estereoscópico. Os jacarés 

oriundos da UFAM não foram submetidos ao flushing. 

Ao final da coleta de dados, os jacarés foram marcados visando subsidiar pesquisas 

futuras. A marcação utilizada é permanentemente e consiste na remoção combinada de 

no máximo três das mais de quarenta escamas caudais. Os jacarés do CETAS–

SEMMAS foram destinados à natureza segundo critérios daquela casa. Os jacarés da 

UFAM foram soltos após 15 minutos no ponto exato da captura.  

3.5 Análise do conteúdo estomacal.-A massa do bolo alimentar foi pesada após drenado 

o excesso de álcool (Da Silveira & Magnusson, 1999). As presas foram identificadas até 

o menor nível taxonômico possível, mediante o auxílio de especialistas do Laboratório 
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de Zoologia do Departamento de Biologia do Instituto de Ciências Biológicas da 

UFAM. 

3.6 Análise estatística.-A natureza dos dados foi descrita e avaliada pelos extremos, 

média e desvio padrão. O orientador desta pesquisa aceitou a necessidade de excluir o 

objetivo #4, a saber, “Avaliar como o tamanho do jacaré e a precipitação afetam a 

massa do conteúdo estomacal.” Esta decisão difícil deveu-se ao fato do bolsista não 

conseguir entender a natureza, a filosofia e a álgebra básica envolvida no cálculo dos 

mínimos quadrados durante a análise de regressão linear simples. Além da 

impossibilidade do mesmo em obter informações sobre a precipitação em Manaus em 

tempo hábil, junto ao respectivo órgão público. 

4.0 RESULTADOS 

Realizamos 32 levantamentos noturnos em 12 igarapés localizados no fragmento 

florestal do campus da UFAM, em Manaus/AM. O número de levantamentos por 

igarapé variou de um a sete (média = 2,7 ± 1,7). O jacaré-coroa (Paleosuchus 

trigonatus) ocorreu em todos os igarapés amostrados. A abundância relativa (no 

indivíduos/km) média desta espécie por igarapé variou de 0,9 a 15,1 (média = 5,5 ± 3,6; 

Figura 1). 

A maior abundância de P. trigonatus ocorreu no igarapé #10, que é muito poluído. 

Nesse corpo hídrico, conhecido como igarapé da ASSUA, também ocorreu quatro dos 

seis exemplares de C. crocodilus que detectamos durante os levantamentos noturnos. Os 

outros dois exemplares desta espécie estavam no igarapé da ULBRA (#7), que também 

é poluído, e como o anterior localiza-se na periferia do fragmento-UFAM. 
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Figura 1. – Abundância relativa (no indivíduos/km) de Paleosuchus trigonatus em 32 

levantamentos noturnos realizados, entre janeiro e novembro de 2010, em 12 igarapés 

localizados no fragmento florestal da UFAM. Cada ponto representa um levantamento. 
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Capturamos 69 P. trigonatus e seis C. crocodilus nos igarapés da UFAM. A grande 

maioria (N = 59) dos P. trigonatus apresentou comprimento rostro-cloacal (CRC) < 40 

cm (Figura 2). Os CRCs dos seis C. crocodilus variou de 20 a 60 cm. 

 

Figura 2.- Número de Paleosuchus trigonatus por classe de comprimento rostro-cloacal 

(CRC, em cm) nos igarapés do campus da UFAM. Cada classe de CRC é de intervalo 

de 10 cm, sendo representada pelo valor médio do intervalo. 
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Coincidentemente, o CETAS-SEMMAS também recebeu 69 exemplares de P. 

trigonatus resgatados nos igarapés urbanos de Manaus, dos quais 39 eram de 30 ≤ CRC 

< 59,9 cm (Figura 3). 

 

 

Figura 3.- Número de Paleosuchus trigonatus por classe de comprimento rostro-

cloacal (CRC, em cm) recebidos no CETAS–SEMMAS. Cada classe de CRC é de 

intervalo de 10 cm, sendo representada pelo valor médio do intervalo. 
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No mesmo período, o CETAS-SEMMAS recebeu 33 exemplares de C. crocodilus, 

dos quais 13 eram da classe 45 cm de CRC (Figura 4). 

 

 

Figura 4.- Número de Caiman crocodilus por classe de comprimento rostro-cloacal 

(CRC, em cm) recebidos no CETAS–SEMMAS. Cada classe de CRC é de intervalo de 

10 cm, sendo representada pelo valor médio do intervalo. 
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4.2 Razão sexual.-Entre os 69 P. trigonatus que capturamos no fragmento florestal da 

UFAM, 24 eram machos, 20 fêmeas e 25 filhotes sem sexo determinado por serem 

indivíduos muito jovens. Excluindo-se os filhotes, a razão sexual (♂:♀) foi de 1:0,83. 

No âmbito do CETAS-SEMMAS, 33 dos P. trigonatus recebidos eram machos e 34 

fêmeas, resultando na razão sexual de 1:1. A maioria dos machos dessa espécie era das 

35 ≤ classes de CRC < 45 cm. Para C. crocodilus, 12 dos indivíduos recebidos eram 

machos, 19 eram fêmeas e dois indivíduos não tiveram o sexo identificado, resultando 

em uma razão sexual de 0,6:1. Nessa espécie, o número maior de fêmeas deveu-se 

principalmente aos das 45 ≤ classes de CRC < 55 cm. 

 

4.3 Dieta.-Obtivemos o conteúdo estomacal de 39 exemplares de P. trigonatus e de 21 

C. crocodilus recebidos no CETAS-SEMMAS. Em P. trigonatus, a massa de itens 

alimentares totalizou 954 g e a de itens não alimentares resultou em 1167 g. Para o C. 

crocodilus, os itens alimentares totalizaram 179 g e os não alimentares em 14g (Tabela 

1). Material plástico, vidro ou tecido representaram 45% da massa de itens não 

alimentares em P. trigonatus, mas somente 0,6% em C. crocodilus, sendo que esta 

espécie não ingeriu plástico (Tabela 1). 

Os gastrólitos que encontramos nesse estudo eram seixos de construção civil, os 

quais estavam presentes em todos os P. trigonatus e em 47% dos C. crocodilus, 

correspondendo a 53% e 76% da massa de itens não alimentares presentes nos 

estômagos destas espécies, respectivamente. Material vegetal ocorreu em 34% dos P. 

trigonatus e em 47% dos C. crocodilus, representando 0,9% e 23% da massa dos itens 

não alimentares, respectivamente (Tabela 1). 
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A categoria de presa roedor, que provavelmente inclui Rattus rattus e Rattus 

novergicus, ocorreu em 62% dos P. trigonatus avaliados e representou 96% dos itens 

alimentares de todos os exemplares desta espécie. Esta categoria de presa também 

ocorreu em 47% dos C. crocodilus analisados, totalizando 87% da massa alimentar 

encontrada nos conteúdos estomacais dessa espécie. 

Os demais itens alimentares tiveram importância menor para ambas as espécies 

(Tabela 1). Ver Métodos para justificativa de não execução do objetivo #4. 
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Tabela 1.-Ocorrência, frequencia de ocorrência (%N), massa em gramas (G) e porcentagem 

da massa (%M) das categorias de presa e de itens não alimentares presentes no conteúdo 

estomacal de Paleosuchus trigonatus e de Caiman crocodilus recebidos no CETAS-

SEMMAS. Myriapoda = scolopendromorpha, diplopoda; Arachnida = aranha, escorpião. 

Insecta = coleóptero (incluindo Carabidae e Rhisodidae), Formicidae e Blattaria 

   Paleosuchus trigonatus   Caiman crocodilus  

         Ocorrência              Massa          Ocorrência   Massa 

Categoria N      % N          G           %M N            %N     G   %M 

A) Presa             

Myriapoda 5  12,8  13,66  1,43 2    9,5 0,97  0,54 

Arachnida 3   7,7 1,18  0,12 3  14,2 0,63  0,35 

Gastropoda 6  15,4 3,69  0,38 5  23,8 0,52  0,28 

Insecta 13  33,3 6,44  0,67 5  23,8 5,19  2,89 

Malacostraca 0  0  0  0 1    4,7 1,29  0,71 

Rattus spp.   

24 

 61,5 914,36  95,86 10  47,6 156,0

6 

 86,9 

Osteichthyes 1   2,6 3,05  0,31 3  14,2 7,77  4,32 

Outros 14  35,9 11,39  1,19 8  38,0 7,1  3,95 

Total    953,77      179,5

3 

  

B) Não alimentar             

Plástico 6  17,1 508,56  43,5 0  0 0  0 

Vidro 6  17,1 7,22  0,61 1    6,6 0,03  0,22 

Tecido 2   5,7 21,44  1,83          

1 

  6,6 0,053  0,38 

Nematoda 2  5,7 0,04  0,003 2    13,3 0,005  0,03 

Vegetal 12  34,2 9,95   0,85 7  46,6 3,2  23,54 

Gastrólitos 35  100 619,84  53,11 7  46,6 10,3  75,79 

Total    1167,0

5 

     13,59   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Myriapoda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arachnida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Myriapoda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arachnida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Malacostraca
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5.0 DISCUSSÃO 

A abundância relativa (no indivíduos/km) de jacaré-coroa (Paleosuchus trigonatus) 

nos corpos hídricos do fragmento florestal da UFAM foi muito superior às abundâncias 

relativas reportadas na Venezuela (Gorzula & Paolillo, 1986), no Suriname (Ouboter, 

1987), no reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí na Amazônia Oriental (Rebêlo et 

al., 2007) e na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Amazônia Ocidental), quando está 

área ainda era mata contínua (Magnusson & Lima, 1991). Um dos maiores especialistas 

na espécie sugeriu que essa abundância deva-se à ausência da onça-pintada (Panthera 

onca) no fragmento florestal da UFAM (Magnusson, com. pess., 2011). Realmente, este 

felino Neotropical é um dos principais predadores de jacarés amazônicos (Da Silveira et 

al., 2010). 

A grande maioria dos P. trigonatus da UFAM eram filhotes (CRC < 20 cm) ou 

subadultos (CRC < 50 cm). No entanto, basicamente todos os tamanhos desta espécie 

foram resgatados pelo CETAS-SEMMAS na malha hídrica de Manaus. Neste caso, a 

frequencia de P. trigonatus por classe de tamanho tendeu à normalidade e representou o 

que se espera encontrar em qualquer população de crocodiliano estável em ambiente 

selvagem (Webb & Smith, 1987). Estes dados também sugeriram que a zona urbana de 

Manaus ainda comporta uma população satisfatória de P. trigonatus, cuja manutenção 

poderá ser comprometida em algumas décadas se taxa atual da perda de fragmentos 

florestais urbanos em Manaus for mantida. Em nível técnico, vale destacar que 

aparentemente indivíduos de todas as idades/tamanhos de P. trigonatus são resgatados 

pelo CETAS-SEMMAS. 

A maior quantidade de filhotes de P. trigonatus capturados na UFAM (N = 28) em 

relação aos recebidos pelo CETAS-SEMMAS (N = 2), evidenciou a importância deste 
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fragmento de jurisdição federal como área de nidificação e como fonte de filhotes. Com 

o destaque de que a proteção de áreas de nidificação de jacarés amazônicos são críticas 

para a manutenção de populações viáveis (Da Silveira & Thorbjarnarson, 1999; 

Villamarin-Jurado et al., 2011). 

A estrutura dos tamanhos dos jacarés-tinga (Caiman crocodilus) recebidos no 

CETAS-SEMMAS não apresentou um padrão claro, e foi bastante distinto do 

observado na natureza, como no caso do Arquipélago de Anavilhanas (Da Silveira et 

al., 1997). Apesar de essa espécie ter alta capacidade de colonizar novos ambientes e ser 

até considerada uma espécie invasora (alien species) em alguns países (Velasco & 

Ayarzaguëna, 2010), ela foi incapaz de colonizar a mata fechada da UFAM, ficando 

restrita aos corpos hídricos periféricos com maior incidência solar. 

O C. crocodilus é uma das espécies de jacarés com maior heliófilia da Amazônia, e 

geralmente a mais abundante em muitos hábitats de florestas alagáveis (várzea e igapós) 

da Amazônia brasileira (Da Silveira, 2003). O P. trigonatus também é relativamente 

abundante e o único crocodiliano amazônico com capacidade de ocupar qualquer 

igarapé natural de terra firme amazônico, onde em condições primordiais a insolação 

recebida tende a zero (Magnusson, 1985). Neste cenário, o fato do CETAS-SEMMAS 

ter recebido somente 33 C. crocodilus e mais que o dobro (N = 69) de P. trigonatus é 

um indicativo forte de expansão urbana de Manaus sobre fragmentos florestais e 

igarapés ainda em bom estado de conservação. 

A razão sexual (♂:♀) dos P. trigonatus recebidos no CETAS-SEMMAS foi de 1:1, 

assim como amostrado em várias localidades da Amazônia (Magnusson et al., 1987) e 

na Fazenda Experimental da UFAM (Freire et al., dados não publicados). Enquanto que 

a razão sexual desta espécie foi tendenciosa para machos na Reserva de 
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Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (3:0; N = 3; Marioni et al., dados não 

publicados), na Amazônia colombiana (1: 0,13; N 35; Medem, 1967),  na BR319 (1:0,6; 

N = 16; Vilamarin-Jurado, dados não publicados) e no fragmjento florestal da UFAM 

em Manaus (1: 0,83; N = 44, este relatório). No caso do C. crocodilus do CETAS-

SEMMAS, a razão sexual (0,6:1) precisa ser melhor avaliada com amostra maior. 

A dieta do P. trigonatus em ambiente natural foi muito pouco estudada (Magnusson 

et al., 1987). No geral, esta espécie apresentou padrão de dieta semelhante aos demais 

crocodilianos. Onde os jovens se alimentam de invertebrados aquáticos ou terrestres, e 

os indivíduos maiores passam a consumir também vertebrados, com o destaque de que 

os adultos desta espécie predam principalmente mamíferos terrestres (Magnusson & 

Campos, 2010). Esta especialização dos indivíduos maiores pode explicar a ocorrência e 

massa altas de ratos (Rattus rattus e Rattus novergicus) na dieta desta espécie. Se assim 

for, a capacidade reduzida esperada do P. trigonatus em sobreviver às alterações dos 

igarapés e da vegetação adjacente (Magnusson, com. pess., 2010), pode estar sendo 

compensada pela abundância de roedores vivendo nos esgotos a céu aberto que se 

transformaram os corpos hídricos da capital amazonense. 

A ocorrência acentuada de material sintético (plástico, vidro) na dieta dos jacarés, 

especialmente do P. trigonatus, é preocupante. Pois o lixo inorgânico é um dos fatores 

prejudiciais à saúde dos animais, tendo como exemplo dramático o fato de causarem 

asfixia e obstrução intestinal em quelônios e aves marinhas (Tourinho et al., 2009). Nos 

crocodilianos manauenses, a ingestão desses detritos jogados ou carreados pela chuva 

aos igarapés é grave, dado a natureza sacular do estômago desses vertebrados, o que 

impede a passagem desse material para os intestinos, vindo a obstruir o estômago. 
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O presente estudo, que a principio nos parecia algo trivial, revelou padrões 

animadores e preocupantes. Apesar do estado geral de conservação ainda ser 

satisfatório; muito nos preocupou a constatação de que a dieta das duas espécies está 

muito contaminada com lixo sólido. Esperamos que este projeto norteie ações futuras de 

conservação e de manejo dos crocodilianos urbanos de Manaus.  

 

 

  



 23 
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