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Resumo 

 

O conhecimento da biologia reprodutiva das fêmeas geralmente é critico na tomada de decisões 

visando à conservação e o manejo sustentável das populações. O jacaré-tinga (Caiman 

crocodilus) e o jacaré-açu (Melanosuchus niger) estão entre os maiores e mais abundantes 

predadores aquáticos amazônicos e possuem um longo histórico de comercialização. Apesar 

disso, o conhecimento sobre a biologia reprodutiva das fêmeas destes crocodilianos limita-se a 

informações anedóticas sobre nidificação. Este estudo objetivou caracterizar e avaliar alguns 

parâmetros do aparelho reprodutor das fêmeas de C. crocodilus e de M. niger. A coleta de dados 

foi realizada em março, agosto e dezembro de 2008, na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Piagaçu-Purus situada no baixo Rio Purus no Estado do Amazonas. Nesses meses 

foram amostradas 12 fêmeas de C. crocodilus e oito de M. niger. Deste total, sete fêmeas de 

cada espécie foram analisadas histologicamente visando determinar o tamanho mínimo 

reprodutivo. O comprimento rostro-cloacal (CRC) das fêmeas de C. crocodilus variou de 65,4 a 

85,5cm (média= 72,94; DP= 8,06) e as de M. niger de 98,9 a 129,0cm (média= 115,57; DP= 

11,16). Em março, período da enchente na Amazônia Central, as fêmeas de ambas as espécies 

apresentaram nos ovários folículos primordiais, primários e pré-vitelogênicos, além de folículos 

vitelogênicos e pós-ovulatórios em atresia avançada. Em agosto, as fêmeas apresentaram 

folículos primordiais, primários, pré-vitelogênicos, vitelogênicos. Estas também continham nos 

ovários alguns folículos pós-ovulatórios e vitelogênicos em atresia. Em dezembro, final do 

período da vazante, ocorreram muitos folículos primários, primordiais, pré-vitelogênicos, 

vitelogênicos e pós-ovulatórios, esses dois últimos em atresia. Folículos primordiais e primários 

ocorreram em todos os estados reprodutivos de ambas as espécies comportando-se como 

estoque de reserva para a próxima reprodução. O índice gonadossomático (IGS) de cada fêmea 

foi calculado através da massa dos ovários pela massa total da carcaça produzida pelo exemplar 

multiplicado por mil. A variação do IGS para fêmeas de C. crocodilus (n=9) foi de 0,69-45,9 

(média= 11,61, DP=17,45) e Já para fêmeas de M. niger (n=8), o IGS variou de 0,24-39,8 

(média= 5,33, DP= 13,63). Estes dados sugerem que a morfologia do aparelho reprodutor de 

fêmeas das duas espécies varia em função do tamanho ou idade, e sazonalmente ao longo do 

ano, em função do pulso de inundação sazonal da várzea do Rio Purus. Assim, o tamanho 

mínimo reprodutivo encontrado para fêmeas de C. crocodilus, dentro dos exemplares 

capturados, foi de 65,4 cm de CRC e para as de  de M. niger com 105,3 cm de CRC.  

 

Palavras-chave: Melanosuchus niger, Caiman crocodilus, Biologia reprodutiva. 
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1. Introdução 

A biologia reprodutiva das fêmeas geralmente é mais relevante do que a dos machos 

na dinâmica populacional dos crocodilianos. Muitas das informações disponíveis são 

relacionadas à produção de ninhos, duração do período da postura, tamanho de ovos e 

filhotes e sua relação com tamanho das fêmeas (GREER, 1975; THORBJARNARSON, 

1994, 1996; CAMPOS & MAGNUSSON, 1995).  

As fêmeas destacam-se dos machos por muitos aspectos, tais como a escolha, e 

talvez defesa, do sítio de nidificação e o cuidado parental acentuado do ninho e da prole 

(WEBB & SMITH, 1987). Muitos modelos de uso sustentável das espécies consideram 

vários aspectos da biologia reprodutiva das fêmeas, como a idade e/ou tamanho da 

primeira reprodução, fecundidade e fertilidade (BODMER & ROBINSON, 2003). 

O ciclo reprodutivo desses répteis envolve mudanças regulares e integradas em sua 

anatomia e fisiologia que são controladas por fatores intrínsecos (ritmo interno) ou 

extrínsecos (temperatura, umidade, alimento) (MOLL, 1979; FITCH, 1982). 

Modificações coordenadas da morfologia, fisiologia e conduta das espécies são 

observadas durante o ciclo reprodutivo (FITCH, 1982). Nas fêmeas, as principais 

mudanças morfológicas ocorrem nos ovários e ovidutos. Os ovários exibem mudanças 

sazonais típicas, atingindo maior tamanho na estação da reprodução, quando os 

folículos estão aumentados preparando-se para a ocorrência da ovulação, tornando-se 

menores após essa fase (MULAIK, 1946; VARMA, 1970; PRESST, 1971; 

GOLDBERG, 1975).  

As fêmeas de Caiman crocodilus podem atingir até 1,3 m de comprimento total 

(THORBJARNARSON, 1996) e de Melanosuchus niger raramente excedem os 2,8 m 

(DA SILVEIRA, 2003). 
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Na Amazônia, as informações sobre reprodução de fêmeas do jacaré-tinga (Caiman 

crocodilus crocodilus) limitam-se a estudos da ecologia de nidificação (DA SILVEIRA 

et al., 1997; CAMPOS, 2003). A reprodução desta espécie foi muito estudada nos 

Llanos venezuelanos, mas somente uma população foi satisfatoriamente avaliada quanto 

ao efeito sazonal no aparelho reprodutor das fêmeas, em função do tamanho e do ciclo 

reprodutivo (THORBJARNARSON, 1994). Nestes habitats abertos, o tamanho mínimo 

reprodutivo das fêmeas (120 cm) já foi determinado inclusive por histologia de gônadas 

(THORBJARNARSON, 1996). 

Quanto ao jacaré-açu (Melanosuchus niger) sua biologia reprodutiva é basicamente 

desconhecida, limitando-se a informações anedóticas sobre nidificação e a um estudo da 

ecologia reprodutiva realizado na Reserva Mamirauá (THORBJARNARSON & DA 

SILVEIRA, 2000). O incremento no conhecimento da biologia reprodutiva das fêmeas 

destas espécies será valioso para a tomada de decisões visando à conservação e o 

manejo das duas maiores espécies de crocodilianos amazônicos. Além de preencher essa 

lacuna sobre o conhecimento da vitelogênese dos jacaré-tinga e jacaré-açu. 

O estudo é  pioneiro em caracterizar os aparelhos reprodutores de fêmeas de Caiman 

crocodilus e de Melanosuchus niger na Amazônia Central.  

No caso do C. crocodilus, a execução deste estudo é uma oportunidade singular de 

compararmos a fecundidade atual (tamanho da postura) e a fecundidade potencial 

(análise do aparelho reprodutor, após a postura) desta espécie. Os C. crocodilus que 

foram amostrados neste estudo também tiveram a sua idade determinada mediante anéis 

de crescimento ósseo. Sendo, portanto uma oportunidade única para confrontarmos 

dados de tamanho corporal, atividade gonadal e idade.  
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2. Objetivos 

2.1 Geral 

Produzir conhecimento científico sobre a biologia reprodutiva das fêmeas de 

Caiman crocodilus e de Melanosuchus niger, visando entender melhor a dinâmica 

populacional das espécies em ambientes sazonalmente alagados de várzea na Amazônia 

Central. 

2.2 Específicos 

Os objetivos descritos a seguir, referem-se às fêmeas de C. crocodilus e de M. 

niger: 

 Relacionar as variáveis morfométricas e o índice gonadossomático com o 

tamanho das fêmeas e a época do ciclo reprodutivo; 

 Determinar o tamanho mínimo reprodutivo das fêmeas; 

 Avaliar histologicamente e morfologicamente a fecundidade das fêmeas; 

 

3. Material e Métodos 

3.1 Área de estudo 

  O estudo foi realizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-

Purus (RDS-PP), uma área que ocupa 1.008.167 ha e está localizada na Amazônia 

Central (4°05’ e 5°35’ S e 61° 73’ e 63°35’ W), aproximadamente a 170 km a oeste de 

Manaus (Figura 1). Os exemplares das espécies Caiman crocodilus e Melanosuchus 

niger foram capturados preferencialmente fora dos limites e ao norte da RDS-PP, na 

área de várzea adjacente a esta. A área é drenada pelo rio Purus que inunda no começo 

do ano, com altos picos em março. Em meados de outubro, a área começa a secar, com 

água e lagoas remanescentes ao longo do rio. A disponibilidade de ambientes aquáticos 
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durante o período da seca afeta a dinâmica populacional da vida selvagem, em particular 

dos jacarés (CAMPOS et al., 1995). 

                 
Figura 1 – Bacia do rio Purus, com destaque para Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP), na Amazônia Central. Fonte: Instituto Piagaçu, 

2008. 

 

3.2 Esforço Amostral 

Em 2008, o trabalho de campo foi dividido em três abates na RDS-PP. No 

primeiro abate (março), foram capturadas duas fêmeas M. niger e uma fêmea de C. 

crocodilus, esforço que representou o período da enchente, quando a única atividade 

reprodutiva evidente é o cuidado parental da fêmea com seus filhotes e, às vezes de 

outras genitoras (DA SILVEIRA et al., 1997). Já no segundo abate (agosto), início da 

vazante do rio e da ovoposição, foram capturadas três fêmeas de M. niger e cinco de C. 

crocodilus. E por fim, no terceiro abate (dezembro), pico da vazante e com fêmeas 

cuidando de seus ninhos, foram capturadas três fêmeas de M. niger e seis de C. 

crocodilus. Os vinte exemplares capturados foram medidos (comprimento rostro-

cloacal- CRC, em cm), pesados, marcados e abatidos pela equipe técnica do projeto 
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Bajaquel (Licenças: SISBIO-IBAMA #14498-1 & 014/07 SEUC/SDS; oficialmente 

dispensado do CEP/UFAM). 

3.3 Morfometria dos órgãos e estruturas reprodutoras 

Durante o processo, amostras de gônadas foram coletados para examinação 

histológica. Cada órgão foi dissecado e as gônadas foram medidas e pesadas. Dos 

fragmentos de ovários com folículos foram mensuradas as duas maiores dimensões 

ortogonais, assim como os cinco maiores folículos de cada ovário amostrado. Também 

foram mensuradas as três maiores larguras ao longo do oviduto. O índice 

gonadossomático (IGS) de cada fêmea foi calculado através da divisão da massa total 

dos ovários sobre a massa total do exemplar  multiplicado por 1000 (mil). Todo o 

material reprodutivo foi devidamente etiquetado, acondicionado e preservado com 

formol 10% tamponado e pH 7,0. 

 
 

  

3.4 Histologia de Gônadas 

A análise minuciosa das gônadas foi realizada no Laboratório de Histologia do 

Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFAM. Esta etapa 

contou com a participação efetiva da Profª. M.Sc. Maria Lúcia Góes de Araújo, que 

eg 

cl 

cl 

cl 

cl 
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figura como coordenadora das análises histológicas no âmbito do Projeto Bajaquel, 

anteriormente citado. 

Sete fêmeas de cada espécie, capturadas durante os períodos reprodutivos 

(março, agosto e dezembro), foram histologicamente analisadas, totalizando 14 

exemplares. 

 Os fragmentos de oviduto e ovários coletados em campo das fêmeas de jacarés, 

fixados em formol tamponado, seguiram para seqüência da preparação histológica. 

Depois da fixação, fragmentos foram desidratados em série de álcool, limpo em xileno e 

embebecido em parafina e corada com Hematoxilina-Eosina, segundo técnica 

histológica de rotina (BANCROFT & STEVENS, 1996). 

As seções das lâminas foram examinadas em fevereiro, usando um microscópio 

com micrometria ocular acoplada a uma objetiva e calibrado previamente junto a uma 

lâmina micrométrica. Serão observadas as diferentes fases do desenvolvimento 

ovocitário, a atividade secretora da região glandular do oviduto, considerando os 

estados reprodutivos. O tamanho mínimo reprodutivo foi considerado quando no 

mínimo 50% dos indivíduos de uma mesma classe de tamanho apresentar ovários com 

evidência de vitelogênese, e região glandular do oviduto desenvolvida.  

 

3.5 Análise estatística 

Os dados foram apresentados em gráficos de dispersão, com destaque para 

espécie, tamanho e o período reprodutivo. Os parâmetros morfológicos foram descritos 

por valores extremos, média e desvio padrão.  

A associação entre as variáveis morfométricas e o índice gonadossomático com 

o tamanho das fêmeas e a época do ciclo reprodutivo foram mensuradas com o 

coeficiente de correlação de Pearson. As diferenças que não puderam ser graficamente 
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visualizadas com facilidade foram averiguadas com teste t ou análise de variância 

(ANOVA).  

4. Resultados  

4.1 Morfologia das Gônadas 

Os ovários de ambas as espécies são irregulares, têm formas ovóides ligeiramente 

alongadas ou irregulares, sendo achatados dorsoventralmente e o tamanho desses 

depende da época reprodutiva que a fêmea se encontra (Figura 2). Os ovários de fêmeas 

não-reprodutivas são creme-amarelados, tornando-se avermelhado quando suprimento 

sanguíneo é aumentado durante a época reprodutiva. Os ovários dessas fêmeas são 

pequenos e pouco desenvolvidos e exibem uma forma de folha. Em fêmeas reprodutivas 

eles tornam-se inchados e assemelham-se a um cacho de uvas (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2 – Sistema reprodutivo de fêmeas jovens de Caiman crocodilus (A). od, ovário direito. 

oe, ovário esquerdo. vdd, oviduto direito.  vde, oviduto esquerdo. Sistema reprodutor de uma 

fêmea de Melanosuchus niger (B). 
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Figura 3 – Sistema reprodutivo de uma fêmea reprodutiva de M. niger. prof, folículo pré-

ovulatório. vd, oviduto. lc, corpo lúteo.  

 

A superfície ventral, lateral e medial do ovário é coberta pelo peritôneo, e através 

dessa fina membrana translúcida é possível ver os folículos em diferentes estágios de 

desenvolvimento. A superfície dorsal é anexada à parede da cavidade do corpo. 

Em fêmeas adultas reprodutivas, há alterações significativas no ovário durante o 

período que antecede o acasalamento, apresentando grandes folículos pré-ovulaórios 

salientes na superfície para formar uma aglomeração que ocupa uma grande porção da 

cavidade corporal. 

Os ovidutos são tubos enrolados e alongados em porções posicionadas lateralmente 

a cada ovário (Figura 4). Possuem uma fina parede translúcida. Uma bainha peritoneal 

mantém cada oviduto anexado à parede da cavidade corporal.  

prof 

prof 

vd 

vd 

lc 

lc 
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Em fêmeas jovens e não-reprodutivas, eles parecem tão curtos, com paredes finas e 

tubos quase retos. Em contraste com as fêmeas adultas reprodutivas, que possuem 

paredes bastante alargadas, espessas e altamente enoveladas. 

   Figura 4 – Oviduto de uma fêmea reprodutiva de M. niger. i – indica a primeira região 

(inicial); ii- indica a segunda região (mediana); iii- indica a terceira região (final). 

 

4.2 Histologia das gônadas 

Histologicamente, o ovário tanto de C. crocodilus e M. niger compreende a zona 

cortical, na qual ocorre a oogênese e o desenvolvimento de folículos. Entre os 

elementos que puderam ser encontrados imersos no estroma do ovário estão: a) a 

oogônia; b) folículos ovarianos com oócitos em diferentes estágios de desenvolvimento; 

c) folículos pós-ovulatórios (corpo lúteo) e d) folículos atrésicos. As células com 

oogônia são grandes e redondas. Elas são agrupadas normalmente em camadas ou em 

cordas rodeadas pelo tecido conjuntivo. Independente da fase reprodutiva, a parede 

folicular mostra uma estrutura bastante uniforme que incluem duas camadas: a teca e a 

camada folicular. Entre a camada folicular e os oócitos encontram-se uma superfície 

celular (zona pelúcida) (Figura 5).  

 

i 

ii 

iii 
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Figura 5 – Folículo vitelogênico. o, ooplasma. zp, zona pelúcida. (Mnxxx, CRC= xxx) 

 

 

Folículos pré-vitelogênico 

Folículos pré-vitelogênicos são abundantes em fêmeas independentes da 

condição reprodutiva. Nesses folículos há uma fina teca, com uma única camada de 

células epitelias, um oócito primário com um epitélio circular. Esses folículos foram 

reconhecidos na região mais externa do córtex ovariano, através de microscopia 

eletrônica, e são encontrados próximo a parede do ovário, macroscopicamente (Figura 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ovário de uma fêmea de M. niger não reprodutiva. prf, folículos primordiais. pf, 

folículos pré-vitelogênicos. 

o 
zp 

pf 

pf 

prf 

prf 
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Folículos vitelogênicos 

Folículos um pouco maiores próximo aos folículos menores e à parede do ovário 

foram observados. A largura da zona pelúcida aumenta com o desenvolvimento 

folicular. Em secções de parafina, o ooplasma dos folículos contém vacúolos. Estes 

vacúolos são largos no centro do oócito. Nesses folículos a vitelogênese foi detectada. 

Folículos tardios 

Folículos pré-ovulatórios chegam até 3,6 cm de diâmetro para fêmeas de C. 

crocodilus e para fêmeas de M. niger 4,4 cm de diâmetro. Alguns folículos são 

pequenos, mas os tipos mais abundantes são maiores que 3,5 cm. A sua distribuição 

varia da periferia para o centro do oócito.  

Corpo lúteo 

Folículos pós-ovulatórios são observados durante a gravidez e a pós-ovoposição. 

Depois da gravidez, pequenos capilares separam a teca externa da teca interna. A 

cavidade é grande e contém poucas células luteais em repouso sobre a lâmina basal, 

altamente dobrada para dentro em direção ao lúmen. Durante a luteólise a teca reduz o 

diâmetro exterior da estrutura (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – pof, folículos pós-ovulatório. l, lúmen. ti, teca interna. te, teca externa. t, 

teca. g, granulosa. prf, folículos primordiais.  
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Atresia 

Regressão folicular ocorre em qualquer fase do desenvolvimento folicular.  

Foram observados diversos estágios de atresia. No início da atresia, a granulosa 

prolifera e dobra em direção ao interior do ooplasma. Depois a granulosa torna-se 

altamente desorganizada. Então, a teca externa reduz a sua espessura e os fibroblastos 

invadem o ooplasma. A aparência folicular é completamente perdida na fase final da 

atresia. Este caráter foi associado com uma destruição folicular (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Folículos atrésicos em diferentes estágios. A. Estágio avançado de atresia. g, 

granulosa. t, teca - B e C. folículos vitelogênicos em atresia. 
 

Embora a vitelogênese comece relativamente mais cedo, a real capacidade 

reprodutiva pode ainda ser adiada. No acasalamento, a relação entre IGS, CRC foi 

caracterizado por duas fases distintas, o qual reflete o estado funcional dos ovários.  
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A variação do IGS para fêmeas de C. crocodilus (N=9) foi de 0,69-45,9 (média= 

11,61, DP=17,45) e mostrou-se independente do tamanho e da época do ano. No 

entanto, duas fêmeas de C. crocodilus (66,7 cm de CRC; 7,45 kg e 75,4 cm de CRC; 

10,8 kg) apresentaram folículos pré-ovulatórios(2,8- 3,1 cm de diâmetro), durante a 

estação reprodutiva, o que mostrou um aumento significativo do IGS. Nessas fêmeas, a 

massa das gônadas atingiu 38,14% - 45,90% da massa corporal. Em dezembro, o IGS 

aumentou gradativamente com o tamanho corporal da fêmea, diferente do mês de 

agosto.  

Já para fêmeas de M. niger (N=8), o IGS variou de 0,24-39,8 (média= 5,33, DP= 

13,63), o qual também não apresentou mudanças significativas em função do tamanho 

corporal ou da época do ano, apresentando valores relativamente menores que os de 

fêmeas de C. crocodilus.  Apenas uma fêmea de M. niger (120,6 cm de CRC; 43,50 kg) 

apresentou folículos pré-ovulatórios (3,61- 4,35 cm de diâmetro), o que equivaleu 39% 

da sua massa corporal (Figura 9).  
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Figura 9- Desenvolvimento dos ovários de fêmeas de M. Níger (N=8) e C.crocodilus 

(N=9). A relação entre o índice gonadossomático (IGS) com o comprimento rostro-cloacal 

(CRC) e os meses de coleta (março=    , agosto =    e dezembro=    ). 

             

O desenvolvimento dos ovidutos foi estreitamente relacionado com o estado 

reprodutivo das fêmeas e o desenvolvimento ovariano. Portanto, foi caracterizado por 

alterações sazonais. Foi observado que o oviduto se modifica de maneira significativa 

nos diferentes estados do ciclo reprodutivo, particularmente durante a vitelogênese, já 

que se encontra uma hipertrofia generalizada da mucosa, e o incremento da altura do 

epitélio luminal de todas as regiões. Em vitelogênese, a secreção das células epiteliais é 

evidente. O oviduto aloja glândulas encarregadas da secreção para formação do ovo, 

estas particularmente desenvolvidas durante a fase pré-ovulatória. Essas alterações são 

observadas em fêmeas adultas, incluindo um alargamento progressivo das paredes do 

oviduto e uma regressão deste após a postura. 

Em fêmeas com oócitos pré-ovulatórios, os ovidutos foram observados em 

agosto e massas máximas também. Ovidutos em regressão foram encontrados em 

dezembro, coincidindo com a presença de corpos lúteos nos ovários.  
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4.2  Reprodução anual 

Durante o período de coleta (Março, Agosto e Dezembro - 2008) foram capturadas 

fêmeas reprodutivas e não reprodutivas. Fêmeas não reprodutivas apresentaram 

folículos primordias e primários e pré-vitelogênicos. Fêmeas reprodutivas apresentaram, 

além de folículos primordiais, primários e pré-vitelogênicos, folículos vitelogênicos, 

pós-ovulatórios e folículos atrésicos. Tanto fêmea de C. crocodilus (n=1; 68,1 cm CRC; 

6,7 kg) quanto fêmea de M. niger ( n=1; 129,0 cm CRC; 62 kg) capturadas em março 

apresentaram folículos primordiais, primários, pré-vitelogênicos, alguns pós-ovulatórios 

e folículos vitelogênicos e pós-ovulatórios em estado de atresia. Em agosto (C. 

crocodilus: n =3; 65,4 -75,10 cm CRC; 6,15 -12,0 kg e M. niger: n=2; 105,3 -120,60 cm 

CRC; 26,50-43,50 kg), apresentaram folículos primordias, primários, pré-vitelogênicos, 

vitelogênicos e folículos vitelogênicos em atresia. Em dezembro (C. crocodilus: n= 3; 

67,8-85,5 cm CRC; 7,2-15,40 kg e M. niger: n= 3; 109,0-124,0 cm CRC; 31-44 kg), 

foram encontrados muitos folículos pré-vitelogênicos e pós-ovulatórios e folículos 

vitelogênicos e pós-ovulatório em atresia. Apenas uma fêmea de M. niger (98,9 cm 

CRC; 27 kg) capturada na estação reprodutiva não apresentou folículos pós-ovulatórios, 

vitelogênicos e nenhum tipo de folículo atrésico, indicando que a fêmea ainda era jovem 

e não tinha reproduzido. A vitelogênese inicia-se no fim da estação chuvosa, com o 

aumento inicial da média do diâmetro do folículo ovariano. Apenas uma fêmea de C. 

crocodilus (75,1 cm CRC; 12 kg), capturada em agosto, foi encontrada com ovos no 

oviduto (3,7-3,90 cm de diâmetro). Em dezembro, fêmeas apresentaram no ovário um 

grande número de corpos lúteos em regressão. 

Das doze fêmeas capturadas de C. crocodilus, sete fêmeas foram histologicamente 

analisadas (65,4-85,5cm CRC; média= 72,94; DP= 8,06; 6,15-15,4 kg). Todas as 

fêmeas analisadas apresentaram-se reprodutivas. A menor fêmea reprodutiva de C. 
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crocodilus analisada apresentou 65,4 cm CRC e 6,15 kg. Três das cinco fêmeas entre 

66,7 – 75,1 cm CRC, que foram examinadas na época da cópula e oocitação, o oviduto 

estava com evidentes sinais de hipertrofia. A maior fêmea analisada tinha 85,5 cm CRC. 

Dentre as oito fêmeas de M. niger, sete foram histologicamente analisadas (98,9-

129,0cm CRC; média= 115,57; DP= 11,16; 26,50-127,0 kg). Apenas uma fêmea de 98,9 

cm CRC não tinha reproduzido. A menor fêmea reprodutiva de M. niger analisada 

apresentou 105,3 cm CRC. Apenas uma fêmea de 120,6 cm CRC capturada na época da 

reprodução apresentou sinais de hipertrofia em seu oviduto.  A maior fêmea analisada 

tinha 129,0 cm CRC (Tabela 1). 

 

 

 

Código Meses CRC (cm) Reprodutivas 

Mn 4 Março 129,0 Sim 

Mn 13 Agosto 105,3 Sim 

Mn 14 Agosto 120,6 Sim 

Mn 15 Agosto 98,9 Não 

Mn 17 Dezembro 109 Sim 

Mn 20 Dezembro 124 Sim 

Mn 21 Dezembro 122,2 Sim 

Cc 3 Março 68,1 Sim 

Cc 16 Agosto 65,4 Sim 

Cc 18 Agosto 66,7 Sim 

Cc 19 Agosto 75,1 Sim 

Cc 23 Dezembro 82,0 Sim 

Cc 24 Dezembro 85,5 Sim 

Cc 28 Dezembro 66,8 Sim 

Tabela 1 – Fêmeas de Melanosuchus niger (Mn) e Caiman crocodilus (Cc) 

 Analisadas e que apresentaram-se vitelogenicamente reprodutivas. 

 

 

 

 

1° 
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5. Discussão 

5.1 Ciclo Reprodutivo 

As fêmeas de ambas as espécies apresentaram mudanças significantes na massa dos 

ovários ao longo do período estudado. Segundo Coutinho et al. (2005) estudando 

fêmeas de C. crocodilus yacare podem aumentar em até 500 vezes durante o ciclo 

sazonal de desenvolvimento dos folículos.  

O ciclo reprodutivo de répteis é influenciado por fatores como temperatura, 

fotoperiodo, índice pluviométrico, umidade e abastecimento alimentar (DUVAL et al., 

1982). Poucos dados sobre crocodilianos estão disponíveis, mas entre as espécies de 

regiões mais temperadas (Alligator mississippiensis) a época reprodutiva é condicionada 

pela temperatura (JOAN & MCNEASE, 1979, 1980; KUSHLAN & JACOBSEN, 

1990). 

Nos trópicos, as estações são definidas principalmente pelas variações nas 

precipitações. Jacarés exibem um ciclo reprodutivo fortemente correlacionado com o 

ciclo anual das chuvas e inundações (M. STATON & J. DIXON, dados não publicados; 

AYARZAGUENA, 1983). Na Venezuela, Caiman crocodilus apresenta ciclo 

reprodutivo associado a essas mesmas variáveis ambientais. Contudo, os períodos de 

nidificação ocorrem em agosto (THORBJARNARSON, 1994).         

O sistema reprodutor apresentou órgãos pareados funcionais (CALDERÓN, 1998; 

BAHAMÓN, 2000) assim como um padrão anatômico e morfológico comum em 

espécies de Vertebrata (LOMBARDI, 1998). De acordo com os trabalhos de Calderón 

(1998) e Bahamón (2000), a parede do oviduto consta de tecido conjuntivo epitelial 

cúbico baixo e tecido conjuntivo frouxo. Baseado nas descrições da literatura 

(GURAYA, 1989), foram identificados oócitos (DE PÉREZ et al., 1999) e células 

foliculares como ocorre em outros Crocodylia (URIBE Y GUILLETTE, 2000), em 
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Squamata (KLOSTERMAN, 1983; GURAYA, 1989; URIBE et al., 1995, 1996) e em 

Testudines (CALLEBAUT Y VAN NASSAUW, 1987). 

Durante a foliculogênese se identificaram estados de desenvolvimento assimilar a 

classificação proposta por Uribe e Guillette (2000) em Alligator mississipiensis.. A 

vitelogênese se define como um processo durante o qual os folículos e oócitos 

encrementam seu tamanho em virtude de um maior desenvolvimento de seus 

constituintes que conduzem a transformação e acumulação do material energético que 

requer a maturação do oócito como parte da etapa preparatória para ovulação e um 

eventual processo ou fertilização e desenvolvimento (DE PÉREZ et al., 1999). Isso é 

uma característica comum nas espécies de Vertebrata através de numerosos processos 

durante a fase de crescimento (ANDERSON Y ALBERTINI, 1976; GILULA et al., 

1978; BROWNE et al., 1979; BROWNE Y WERNER, 1984; KESSEL et al., 1985).  

Folículos em vitelogênese avançada foram observados a partir de agosto e folículos 

pré-ovulatórios ocorreram ao longo do ano, como estoque de reserva para a próxima 

estação reprodutiva. Há uma diferenciação no comportamento anatômico nas diferentes 

espécies de fêmeas de jacarés estudadas. Embora fêmeas de jacaré-tinga (Caiman 

crocodilus) apresentem tamanho corporal relativamente menor que as fêmeas de jacaré-

açu (Melanosuchus niger), o aparelho reprodutor mostrou-se mais desenvolvido, 

baseado no desenvolvimento folicular e de oócitos de fêmeas capturadas no período de 

alta atividade vitelogênica (agosto). 

O ciclo reprodutivo anual das fêmeas de jacaré-açu (Melanosuchus niger) retarda 

em relação às fêmeas de jacaré-tinga (Caiman crocodilus), ou seja, fêmeas de jacaré-

tinga começam a reproduzir com tamanho menor que fêmeas de jacaré-açu.  Mas em 

média, foi observado que em dezembro, a atividade ovariana é relativamente baixa, 

estabilizando a fase de crescimento vegetativo dos folículos vitelogênicos. Em março, 

pf 
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as fêmeas iniciam a fase de crescimento rápido dos folículos vitelogênicos. O processo 

culmina em agosto, com aparecimento de folículos vitelogênicos. Nesse período os 

ovidutos estão com as regiões glandulares bem desenvolvidas. Em seguida, aparecem os 

ninhos, pico da estação da postura. Passado o período da postura, observou-se aumento 

na ocorrência de corpo lúteo e folículos atrésicos. Isto é seguido por uma nova fase de 

crescimento vegetativo dos folículos, que caracteriza o início de um novo ciclo 

ovariano. 
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