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============
APRESENTAÇ~O============

Com a valorjza;~o do couro no mercado interno e

principalmente as esp~cies que habitam o pantanal.

A poss(vel dizima;io desse animal, contudo.~ preo-

cupa;âo de preservacionistas e governo. Tanto que em 1978, a

crlaçio comercial do jacar~ pede se concretizar mediante uma

autoriza;io especial do antigo IBDF. abrangendo todas as es-

p~cies - menos as do jacar~-do-papo-amarelo e jacar~-a;u.res-

trita sua cria;io exclusivamente ~ pesquisa cientrfica.No en-

tanto. o I8DF atravds da portaria 324 de julho dE 1987. Fes-

.tringiu a sua cria~io apenas na regiio de seu habitat.

Nio se pode negar que o est {mulo ~ cria;io racio-

nal de jacar~ possa vir a contribuir em suprir em parte o

mercado coureiro, vindo com isso dE alguma forma permit ir a

preserva~5o da esp~cie, desde que a explora;io tamb~m atenda

a um programa de repovoamento de regi5es onde

amea;adora.

Por ser uma at ividade relat ivamente nova, a cria-

;io de jacar~ ainda requer de muitas.pesquisas, e por isso a

bibl iografia do assunto ainda ~ excassa. Mas neste trabalho

apre5ent~mos algumas informa;Bes gen~ricas pr~tica5 da

cria;io deste animal.



3

~=========~
o R I G E M~==========

Descendentes dos p~imeiros r0pteis que habitavam

o mundo h~ 230 milh5es de anos. os representantEs da ordEM

crocodilia - a dos jacar0s brasileiros - sobreviveiram a su-'

cessivos ciclos de extin,io da classe rEPt(l ia.

==========
REPRODUÇ~O==========

Durante o per(odo de reproduçio. o jacar~ delimita

uma determinada ~rea exclusivamente sua, SEja na terra ou na

~gua. onde EXPEle sua urina. com cheiro caracterrst ico de al-

mrscar. atraindo as f~meas para SEU territÓrio, podEndo ChE-

gar at~ vinte. formando um VErdadeiro har(m.

Reproduçio e postura variam conforme as esp(cies E

as regiôes em que vivem. Geralmente no per(odo de Julho a ou-

tubro. com os animais que alcança~am a maturidade sexual- ff-
mea aos sete anos E o machos aos dez anos.

A cÓpula feita na 6gua, dura cerca de um minuto. ~

realizada apÓs o cortejo usual da Esp(cie. com o macho cur-

vando a cauda por baixo da f~mea , at~ encostar sua cloaca.

De vinte a quarenta ovos sio colocados para incu-

bar, a qual dura Entre sessenta e noventa dias. dependendo da

temperatura. havendo depois a eclosio.

o calor do 501 e a fermenta;io qurmica dos pro-

dutos usados para formar o ninho. auxil iam na incuba~io dos

ovos.



==============~
E S P ~ C I E S===============

Existem no B~asil cinco duas

subesp~cies=

i. Caimam c~ocodjlus - vulga~mente conhecido
caimio-de-óculos ou caimio-comum, com tamanho ent~e os
tos de 2.5 m. Corpo esverdeadoy com manchas ama~elas
zas. Divide-se em duas subesp~cies=

como
adul-

e cin-

a. Caimam c~ocodilus c~ocodilus mais conhecido
como jacar~-neg~o ou jacar~-t in9a. Ocorre na bacia amaz6nica.

b. Caimam crocodilus yacar~ - jacar~-do-pantanal.

2. Melanosuchus nige~ - caim~o-preto. jacar~-aru-
r~, jacar~-açu ou jaca~~-gigante. At inge at~ 6 metros de com-
primento. Encontrado na amaz6nia.

3. Caimam lat irostris - conhecido como jacar~-do-
papo-amarelo, jacar~-do-focinho-largo ou ururau. De cor es-
verdeada com 1 istas amarelas. Ocorre do sul da Argent ina atd
o nordeste e na regiio centro-oestE.

4. Paleosuchus trigonatus - jacar~-coroa ou pa-
guá, nio chegando aos 2 metros. Da bacia amaz6nica.

5. Paleosuchus palpebrosus - jacar~-coroa ou cai-
mio~de-cara-l isa. Encontrado na bacia amaz6nica. Paran~ e rio
sio francisco.
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==:::::::::::::::::::::::::;::::::::

::-.:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::

~ carnrvoro. aceitando de tudo

proterna animal~ Tem um metabolismo lento.

boca mun i d a d~:·: um
possibilita raspar o fundo do rio para ingerir pequenos orga-

sem en901 ir muita 6gua, pois existe uma v61vula ., .
.t I ~..1 ::;t.....

da ~ l(ngua. fechando-se quando o animal mergulha.

tes nio realizam a mast igaçio, real izando apenas a tor~io da

presa, al~m de servir para atacar e defender-se.

Na c:ria;io comercial, os a~udes devem conter

xes. moluscos e crust6ceos em abundência. Mas na defici0ncia

desses. deve-se usar aI imenta;~o suplementar como subprodutos

dE abate de outros animais.

Os filhotes se aI imentam basicamente de insetos e

mo l u s c o s , Sendo qUE nos dois primeiros dias dE vida se

alimentam absorvE~do o saco vitel rnico"



===============
F I L H O T E S===============

Os filhotes quando nascem sio bastantes visados

por predadores. mas sua mie os protegem por um bom per(odo

contudo mesmo assim. animais como gar~as. jaburus e pei>:es em

geral os atacam. reduzindo assim a quant idade de animais que

chegam ~ idade adulta,pois 50% dos ovos si~ predados durante

a fase de incuba~io e apenas 7% conseguem sobreviver apds a

eclosio.

Mesmo sendo pequenos. os jacarezinhos jJ nasceM

agressivos e violentos. Tem cabe~a desproporcional em rela;io

ao corpo. Medem entre 18 CM. Pesando de 37 a 78 gramas.

Identificar o sexo ~ tarefa difrcil. mesmo para

especial istas. Os machos adultos t~m dois test rcuIos arredon-

dados desenvolvidos, localizado perto dos rins,

internamente. Sendo que a ftmea possui os dois ovJrios. 0uan-

do se insere o dedo na cloca do animal adulto. se perceberJ

ou nio. a exist~ncia do p~nis.

===============
CARACTERISTICAS-==============

Animal de sangue frio. ou seja. possui

a temperatura do corpo variJvel. sempre prdxima a do meio am-

biente.

O jacar~ passa horas em baixo d 'Jgua sem se

afogar. do mesmo modo que fica fora dela sem ser asfixiado~
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Na igua o seu metabol ismo diminui. pois o jacar(

tem um cora;âo evolu(do em rela;io aos outros r~pteis. onde o

sangue arterial nio se mistura ao venoso, aumentando assim a

capacidade de transporte de oxigfnio no sangue. Fora d 'igua a

respira;âo 0 pulmonar. protegida pela caixa toricica

pele seca p c6rnea, dura. impedindo a perda de igua do corpo.

Parente do crocodilo. mas diferente na arcada den-

tária. pois o crocodilo tem o seu quarto dente inferior vis(-

vel. os do jacar~ se encaixam normalmente. nio ficando ne-

nhum palr,:\fc)lrz~..

com dentes crescendo um

atris do outro. empurrando os mais velhos para fora.

Possui olhos grandes e laterais. brilham no escuro
quando recebem raios luminosos. gra;as a a;âo da RODOPSINA

um pigmento que reflete a luz recebida. Ofuscado pela luz
f i c i:\ i m6 v (" 1. o q 1.1e p O!::· s i b i 1 i t ,:\ <:\ c ,:\p t 1..\ I" (,\ ••

o Jacare como o crocodilo possuem gl~ndulas lacri-

mais que funcionam sempre que estio fora d'igua, o que

O nervosismo do jacar~ 0 percept {vel quando

Ele nada com as patas trazeiras e a cauda, deixan-

do o corpo submerso, sendo que o nariz e os olhos ficam fora

d 'igua, ~ espreita, pronto para atacar ..



=::::::::::::::::;:::-.::;:::::::::;

INSTAL(~Ç;?\O----_ ..__ _ .._.---_ ..... _-- _ ..-

Criaçio de boa produt ividade. a f0mEa tEm por ano,

de vinte a quarenta filhotes. No entanto ainda se tem pouco

conhecimento do comportamento do jacar~r um animal da

silvestre. em cat iveiro. qualquer descuido pode ser fatal.

Os primeiros lucros sÓ aparecem apÓs os SEis anos

dE instalaç?\o do criadouro. Para amenizar a espera. a id~ia ~

fazer criaç5es consorciadas (t il~pia. carpa) PD~::.!:;ibi 1 i t an do

Na cria~io comercial ~ recomendada uma ~rea de no

mrnimo dois hectares. o suficiente para vinte f~meas e cinco

machos. A ~rea ~eve ser cercada.

Para dar inrcio a criaçio f nEcess~ria a c: ,:'t p t: U. I" ,:!.

das matrizes, qUE sÓ ~ permit ida com autoriza;io de) IBAr-lA ..

SÓ devem ser capturados animais a part:ir

metros, quando j~ se encDntram em faSE de reprodu~io.
~ fundamental a existéncia de açudes ou .<:\ '1 c\9<:\cjo~;;

na prDPriedade, com profundidade mrnima J2 60 em,

ocorra a cÓpula sem problemas e tamb~m para exist ir

de ~9ua em diversas témperaturas. para o jacar~
temperatura do corpo ..

Para se alcan~ar uma b6a produtividade, tamb~m ~

nEcess~rio que existam vegeta;io para as ftmeas c on !,;t I" u i r f,-;'I'f!

SEUS ninhDs, caixas-telas para proteger os ovos de predado-

r E S 1 i n c u b ;;t. d o !" a ~". (": b e I" ç: ~ 1'- i o s (1.1 m p (~q u (":n o t <.<. n q u (":. c (~I~ c:;:-\d c). c ClIH

a vegetaç?\o loca1).



Folhas SEcas, pequenos cascalhos, gravetos E capim

sio const ituintEs dos ninhos construido pela f@mEa. Quando na

falta deSSES materiais. deve ser providenciado capim, palha

seea dE arroz ou de milho.

As f~mEas cavam o local. gEralmentE próximo

igua, com as patas diantEiras.

Construido Em camadas, com di~mEtro em CErca dE 20

em. o ninho vai SE afunilando E depois abre-SE novamentE em
uma cAmara. onde os ovos s~o dEPositado a uma profundidadE

m~dia dE 30 cm.

Após a postura. a f~mea constroi sobrE o ninho um

murundum com diimEtro dE CErca dE 14 cm. ondE Ela fica em ci-

ma chocando os ovos.

SEgundo obsErva,5Es, a temPEratura que varia dE 28

a 31 graus cEnt r~rados no intErior do ninho. conformE a pro-

fundidade. ~ fator dEtErminantE do sexo dos filhotes. Quanto

maior a temperatura. mais possibilidadE h~ de nascer machos.

De cor branca. casca dura e 6sPEra, o ovo tEm

iinda formato alongado e mEde de 6 a 8 cm. A rEsist~ncia do

ovo ~ tio grandE que o filhote as veZES ~ incapaz dE romPE-Io

sem a ajuda da mie.

A mie cultiva o h~bito de ficar perto do ninho atd

a eclosio.
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================

Pode-se pensar inicialmente que a maior utilidade

seja o couro. Mas sem dJvida ~ mais importante em

equilfbrio da natureza. pois o jacar~ J o mais voraz

predador de piranhas. mantendo um n(vel aceit~vel nos locais

em que nio corre risco de ext in~io.

Tamb~m após seu abate. pode-se aproveitar quase

CARNE- macia. de sabor suave, sendo que a

mais apreciada ~ a cauda.

parte

tudo. Por exemplo:

DENTES - com material semelhante ao marfim, sio

procurados pela inddstria de artesanato.

URINA - donde ~ extrardo um produto 1 iofilizado

usado como fixador de perfumes pela indds-

tria.

COURO - ~ a parte mais valorizada do jacar~. prin-

cipalmente o couro do ventre. que em ani-

mal de seis anos - idade do abate

cerca de 70 cm. Dessa parte ~ empregado na

de art igos maiores sem

emendas. Depois vem o couro do papo, bas-
tante macio, empregado no fabrico de car-

teiras. As laterais e o resto sio utiliza-

dos pela indJstria de cal;ados. cintos E

outros objetos menores.
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