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Resumo 
O estudo dos padrões de movimento dos jacarés do Pantanal ocorreu em uma área de 
lagoas isolados e em uma área cortada por rios intermitentes no Pantanal. Foram 
marcados jacarés em 100 lagoas, na área de lagoas (1986-2001), e em 2 rios, na área de 
rios (1987-1999). Foram recapturados 163 machos adultos, 132 fêmeas adultas e 237 
jovens e monitorados 67 jacarés adultos por radiotelemetria nas duas áreas. No intervalo 
de 2 anos, a maioria dos jovens moveu-se apenas dentro da área de lagoas ou da de rios, 
numa  distância máxima  de 6,0 km (1,7± 0,9 km), na área de lagoas, e de 1,25 km (0,5± 
0,3 km), na área de rios. Somente cinco jovens marcados nos lagos foram recapturados 
depois de um intervalo de 5 a 10 anos.  Em 1 ano, fêmeas e machos com mais que 40 
cm de comprimento rostro-cloacal (CRC) moveram-se em distâncias similares nas duas 
áreas (até 9,8 km).  Fêmeas e machos maiores que 40 cm (CRC) foram registrados 
locomovendo-se por distâncias máximas de 16 a 18 km, respectivamente, em períodos 
de 1 a 5 anos. Pode-se dizer que, baseando-se no padrão de movimentação extensiva dos 
jacarés, tanto a longo como a curto prazo, de que fazendas individuais não devem ser 
consideradas unidades de manejo para o uso sustentado no Pantanal. 
 
Termos para Indexação: área de uso, conservação, jacaré-do-Pantanal, movimento, 
manejo. 
 
 

Abstract 
The movement pattern of Pantanal caiman of was studied in an area, with many isolated 
ponds, and in an area crossed by intermittent rivers in the Pantanal, Brazil. We marked 
caimans in 100 ponds in the ponds area (1986 -2001) and 2 rivers in the river area (1987 
- 1999). We recaptured 157 adult males, 100 adult females and 218 juveniles. We 
monitored 67 adult caimans through radio-telemetry in both areas. In a 2-year interval, 
hatchlings moved only within the ponds area or river area, and the maximum distance 
moved was 5.0 km (1.7 ± 0.9 km) in the ponds area and 1.0 km (0.5 ± 0.3 km) in the 
river area. Only 5 hatchlings were recorded moving from the lake area to the river area 
in the 10 year period. In a period of 1 year, females and males a moved similar distances 
in the 2 areas (max. 9.8-km). Females and males were recorded moving maximum 
distances of 14 and 18 km, respectively, in periods of 1 to 5 years. The extensive long-
term and short-term movements by caimans suggest that individual ranches should not 
be considered management units for sustainable use of caiman in the Pantanal. 
 
Index Terms: conservation, management, movement, Pantanal caiman, use area. 

 
 



 
 
 

Introdução 
O movimento afeta a sobrevivência, reprodução, longevidade e distribuição dos 

indivíduos (CAUGHLEY, 1977) e pode classificar-se como local ou representar 
dispersão. Dispersão é geralmente considerado o movimento que o indivíduo faz da área 
natal para reproduzir em outra área (HOWARD, 1960). Embora seja difícil diferenciar  
movimento local de dispersão, em estudos a curto prazo, seu entendimento é essencial 
para elaboração de planos de manejo porque muitos exemplos de aproveitamento da 
vida silvestre representam sistemas de fonte-sumidouro (ROBINSON & BENNETT, 
1999). 

O jacaré-do-Pantanal, Caiman crocodilus yacare, tem sido protegido de caça no 
Brasil, por Lei, desde 1969. Entretanto, a caça ilegal ocorreu, durante muitos anos, 
sobre extensas áreas do Pantanal, e concentrava-se próxima aos rios, quando, 
principalmente os animais grandes (>1,6cm de comprimento total), foram mortos 
(MOURÃO et al., 1995). Existe um grande interesse na América do Sul em desenvolver 
programas de manejo que reconheçam a extração sustentada de algumas espécies 
selvagens (SHAW, 1995) e muitos países já exportam legalmente um grande número de 
peles de jacarés (THORBJARNARSON, 1991).  

O padrão de movimento e área de uso de muitas espécies de crocodilianos têm 
sido estudado por marcação-recaptura e radiotelemetria. No Pantanal norte, os 
movimentos de Caiman crocodilus yacare foram observados pelo mesmo procedimento 
de marcação-recaptura (SCHALLER & CRAWSHAW, 1982; REBELO et al., 1997). 
No entanto, nenhum desses estudos diferenciou movimento local de dispersão, ou 
analisou a influência de fatores extrínsecos, como condições climáticas, ou intrínsecos, 
como condição individual no movimento. 

Muitos estudos sobre os crocodilianos têm dado a entender que houve 
investigação em sua área de vida. No entanto, esse conceito essencialmente depende da 
escala temporal e espacial do trabalho (BURT, 1943). A área de uso dos indivíduos 
adultos de A. mississippiensis variou, em sete meses, de 13 a 210 ha (JOANEN & 
Mc’NEASE, 1970) e de C. johnstoni, na Austrália, oscilou entre 2 e 137 ha, num 
período de 1 ano (TUCKER et al., 1998). 

Neste estudo, foram investigadas as seguintes questões: 1) Os jovens de jacarés 
são sedentários? 2) As distâncias movidas a curto e longo prazos pelos jacarés são 
influenciadas pelo intervalo entre capturas e o nível da água? 3) As distâncias movidas a 
longo prazo são relacionadas com o comprimento dos jacarés? 4) Quanto tempo é 
necessário para se determinar à área de uso?  
 
Material e Métodos 

O estudo de captura-recaptura foi conduzido na área de lagoas, entre 1986 e 1999, 
e na área de rios, entre 1989 e 1999. Os jacarés foram capturados à noite, medidos e 
marcados individualmente. Os brincos de plástico numerados foram fixados na crista 
simples da cauda e “tags” de alumínio National Band & Tag, 1005-1 para jovens e 
1005-3 para adultos, na membrana interdigital da pata traseira. Também foram retiradas 
as cristas duplas e simples da cauda em combinações numéricas únicas. Em ambas as 
áreas, filhotes recém-eclodidos foram capturados próximos dos ninhos, nas estações 
reprodutivas, de 1987 a 1992. Os jacarés adultos foram capturados usando-se laços à 
noite e redes de arrastão durante o dia, e fêmeas enquanto guardavam seu ninho. Todos 
os jacarés passaram pelo processo de pesagem, (± 10 g para jovens e ± 0,5 kg para 
adultos) e de medição de comprimento rostro-cloacal (CRC ± 0,1 cm) para o lado 



 
 
 

posterior da cloaca. Não foi possível determinar o sexo dos jacarés com CRC ≤ 40 cm. 
Por essa razão,  optou-se pela sua classificação como jovens sem sexo determinado. 
Todos os indivíduos capturados foram considerados na estimativa de estrutura da 
população em cada área. 

No estudo de radiotelemetria usaram-se 67 radiotransmissores de dois modelos 
(55 feitos pela Telonics  e 12 feitos pela Sirtrack  ), encapsulados com resina de 
fábrica. Os radiotransmissores Telonics mediram 9,0cm por 2,3cm, pesaram 80g e 
tinham antenas externas e os da Sirtrack mediram 2,0cm por 2,5cm, pesando 50g, com 
antenas externas de 47cm. A maioria dos rádios foram colocados entre a última crista 
dupla da cauda e costurados nas escamas com linhas de pesca de nylon. Apenas 18 
transmissores (6 Telonics e 12 Sirtrack) foram implantados na cavidade intraperitoneal 
dos jacarés. Todo o procedimento cirúrgico para implantação dos rádios ocorreu em 
laboratório, em condições higiênicas, respeitando-se os princípios éticos para práticas 
com animais, recomendados pelos veterinários da Embrapa.  

As localizações dos 67 jacarés com radiotransmissores foram plotadas em um 
mapa da área de estudo, sendo a área usada por cada jacaré descrita pelo polígono 
mínimo convexo (HAYNE, 1949), na imagem de satélite (1:50.000,00) pelo programa 
Systat 8.0. Estimou-se a área do polígono  pelo número de pixels cobrindo cada área na 
imagem do Adobe Photoshop 4.0. O tamanho dos pixels foi determinado por 
comparação com áreas conhecidas de 25 km2 e 100 km2 . Somente os jacarés que foram 
rastreados por 30 dias ou mais foram usados nas análises. A distância máxima de 
dispersão pelos jacarés monitorados por radiotelemetria foi calculada como uma linha 
reta do ponto de origem para o ponto mais distante registrado entre os pontos rastreados 
 
Resultados e Discussão 

Um total de 2576 jacarés na área de lagoas, e 3042, na área de rios, entre 1986 e 
2001, foram marcados durante esta pesquisa. Nos 16 anos de estudo, 532 jacarés foram 
recapturados (237 jovens, 163 machos e 132 fêmeas) em diferentes intervalos de tempo. 
A taxa de recaptura esteve em torno de 9,5%. Dos 237 jovens, 67% permaneceram até 2 
anos na lagoa onde ocorreu a captura e 33% moveram-se para outras lagoas. Dos 163 
machos, 40% foram recapturados nas poças de captura, em intervalos de 15 dias a 10 
anos, e 60% em outros corpos de água. Das 132 fêmeas, efetuou-se a recaptura de 44%, 
no mesmo corpo de água, depois de intervalos de 15 dias a 14 anos, e 56% deslocaram-
se para outros corpos de água.  

A distribuição das distâncias realizadas por machos e fêmeas foi maior a longo do 
que a curto prazo, e as distâncias médias similares a longo prazo (≥ 365 dias).  Machos 
moveram-se a uma distância média de 3,4 ± 4,2 km e as fêmeas 2,2 ± 3,2. As distâncias 
(m) percorridas pelos jacarés, em longo prazo, (Dist = -6755,76 – 2,92 * Intervalo + 
55,3 * CRC – 73,6 * Nível; R2 = 0,29; F3,38 = 5,19; P = 0,004) variaram 
significativamente com o CRC (P = 0,038) e intervalo entre as capturas (P = 0,004). O 
nível da água não influenciou o movimento dos jacarés, em longo prazo (P = 0,079). A 
maioria dos jacarés foram recapturados no intervalo de 1 a 5 anos, sendo alguns animais 
recapturados dentro da mesma fazenda, mas muitos moveram-se entre áreas de rio e 
lago.  

Vinte e um jacarés foram recapturados depois de períodos de ≥ 5 anos, sendo o  
intervalo máximo entre as recapturas de 14 anos. A relação entre a distância percorrida  
(DM - km) e o comprimento rostro-cloacal (CRC - cm) da primeira captura dos 21 
jacarés foi descrita pela seguinte equação: DM = 11,6 – 0,114 * CRC ( r 2 = 0,50; F1,19 = 



 
 
 

18,68; P < 0,001). A maioria dos indivíduos recapturados era macho e somente 7 
fêmeas foram recapturados após tão longo prazo. Apenas 5 jovens marcados no 
primeiro ano de vida foram recapturados depois de 5 a 10 anos. Nesse período, uma 
fêmea permaneceu na área onde tinha sido capturada e 4 machos moveram-se para a 
área de rio. Dois dos maiores jacarés também deslocaram-se da área de lagoa para a de 
rio. Em 2001, 2 fêmeas foram recapturadas após 12 anos ao lado dos ninhos, na área de 
lagoa. Seus CRC iniciais foram de 40,2cm e 79,2cm e depois de 5136 e 4129 dias, elas 
alcançaram 85,0 e 84,0cm, respectivamente. Três jacarés recapturados na área de rios 
encontravam-se na mesma poça onde tinham sido capturados. 

Na área de lagoa, o espaço usado pelos 18 jacarés rastreados, no período de 7 
meses, variou de 3 a 248 ha (45,1 ± 63,2 ha). Já na área de rio, a área de uso dos 47 
jacarés rastreados no mesmo período  oscilou de 2 a 1650 ha (152,9 ± 298,7 ha). Na 
área de rio a extensão da área de uso (Área = 144,632 - 2,612 * CRC + 1,387 * tempo + 
20,682 * sexo; R2 = 0,256; F 3,42 = 4,811; P = 0,006) sofreu variações significativas com 
o tempo de rastreamento (P = 0,001), mas não com o comprimento (cm) dos jacarés (P 
= 0,505) ou sexo (P = 0,854). Existe uma dispersão grande de pontos, e o tamanho da 
área usada parece se aproximar de uma assíntota de quase 200 dias. 
 
Conclusões 

Os movimentos têm um papel importante na vida do jacaré-do-Pantanal, Caiman 
crocodilus yacare, mas pouco ainda se conhece sobre o quê influencia esses 
movimentos. Recentemente, o movimento do jacaré foi relacionado com a 
disponibilidade de alimento (CAMPOS, 2003), e relatado o movimento em grupo de até 
50 indivíduos (CAMPOS et al., 2003). Numa escala maior de tempo, os jacarés do 
Pantanal se movimentaram sobre áreas grandes e isso tem implicações para o manejo da 
espécie na natureza. Os indivíduos adultos de C. c. yacare não somente se locomoveram 
dentro de áreas de lagoas e rios, mas também entre as áreas. O movimento entre áreas 
de lagoas e rios foi registrado para jacarés pequenos e grandes, de ambos os sexos, a 
curto e longo prazo. Isso pode indicar que a espécie usa grandes áreas envolvendo 
habitats de lagos e rios intermitentes do Pantanal, e que a unidade de manejo envolva 
grandes extensões independente da área da fazenda.  
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