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RESUMO
O Projeto Piloto para o Manejo de Jacarés na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá
(RDSM), coordenado pelo Governo do Estado do Amazonas, fundamenta-se em um contexto legal
para o uso dos recursos naturais em unidades de conservação. Desde 2004, foram realizados três abates
experimentais na RDSM, mais especificamente no Setor Jarauá. O abate mais recente ocorreu em
dezembro de 2008, período no qual foram capturados 257 jacarés: 253 jacarés-açu – Melanosuchus
niger – e quatro jacaretinga – Caiman crocodilus. Neste trabalho, apresentam-se dados de levantamentos
e extração de espécimes deste evento do projeto experimental.

PALAVRAS-CHAVE: Manejo experimental, Melanosuchus niger, Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá.

ABSTRACT
The Caiman Management Pilot Program in the Mamirauá Sustainable Development Reserve is
coordinated by the government of the state of Amazonas. The initiative adheres to the legal framework
for the use of natural resources in protected areas. Since 2004, three experimental culling events have
taken place in the Jarauá sector of the Mamirauá Reserve. The latest event took place in December
2008, when 257 specimens were captured: 253 black caiman (Melanosuchus niger) and four spectacled
caiman (Caiman crocodilus). Some data on surveys and specimen extraction in the latter experimental
effort are hereby presented.

KEYWORD: Experimental management, Melanosuchus Níger; Black caiman, Mamirauá Reserve.
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INTRODUÇÃO

A maior parte das informações sobre a ecologia
e o status de conservação das populações de
jacarés no médio Solimões, mais especificamente
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá (RDSM), foram compiladas por Rônis
da Silveira e colaboradores, na década de 1990.
Os resultados destas pesquisas indicaram uma
possível recuperação das populações após
interromper-se, quase em sua totalidade, a caça
ilegal (DA SILVEIRA; THORBJARNARSON, 1999;
DA SILVEIRA, 2001). Da Silveira e Thorbjarnarson
(1999) apresentaram dados de fortes indícios de
sustentabilidade da caça de Melanosuchus niger
e de Caiman crocodilus na RDSM, o que abriu
novas perspectivas para a conservação e o manejo
das espécies de crocodilianos na Amazônia
brasileira.

O recente aproveitamento dos crocodilianos
amazônicos data das décadas de 1960 e 1970,
período no qual a caça indiscriminada por pele,
amplamente valorizada no mercado internacional,
levou á diminuições drásticas das populações,
especialmente de jacaré-açu (Melanosuchus niger)
(MEDEM, 1983; PLOTKIN et al, 1983). Depois da
proibição no Brasil da caça da fauna silvestre, em
1967, foi documentado o incremento de muitas
populações selvagens. No entanto, o comércio
ilegal de carne de jacarés se transformou em uma
alternativa de uso para muitas das populações
ribeirinhas (BRAZAITIS et al, 1996; DA SILVEIRA;
THORBJARNARSON, 1999; DA SILVEIRA, 2003;
RUFFEIL, 2004; MARIONI; VON MHULEN; DA
SILVEIRA, 2006). No entanto, neste período,
a manutenção do comércio ilegal de carne de
jacarés perdurou, e em alguns locais da Amazônia
brasileira
transformou-se
numa
atividade
econômica de relevância para a subsistência das
populações ribeirinhas.

O Projeto Piloto para o Manejo de Jacarés na
Reserva Mamirauá é uma iniciativa coordenada pelo
governo do Estado do Amazonas, fundamentado
em um contexto legal favorável ao uso dos
recursos naturais em unidades de conservação. A
proposta se baseou no histórico recente de uso de
jacarés para o consumo de carne, e nos registros
de populações naturais abundantes, especialmente
de jacaré-açu na RDSM. Um fator determinante
para a viabilização da proposta foi a estrutura
socioeconômica associada ao manejo sustentável
da pesca comunitária em vários setores da RDS
Mamirauá. No entanto, a ausência de critérios
técnico-científicos e a falta de estudos profundos
sobre a cadeia produtiva e a falta de estratégias de
comercialização, associados à ausência de normas
sanitárias específicas para os crocodilianos, tem
dificultado a estruturação e execução do projeto.

No contexto histórico do uso e exploração dos
jacarés amazônicos, o comércio ilegal tem-se
fundamentado no princípio de um extrativismo
tradicional, incorporando-se como uma alternativa
geradora de renda para as populações ribeirinhas
(SMITH, 1980; MEDEM, 1983; DA SILVEIRA;
THORBJARNARSON, 1999). Esta atividade
extrativista encontra-se associada a políticas
públicas que visam reabilitar cadeias produtivas
ilegais, desestruturadas, mas de presença marcante
na vida das populações tradicionais da Amazônia.
Tais políticas públicas tentam dar visibilidade e
viabilidade ao aproveitamento econômico dos
jacarés desde 2003 no Estado do Amazonas.
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As atividades experimentais para o manejo de
jacarés foram iniciadas em 2004, no setor Jarauá
da RDSM. Naquele ano foram abatidos 61
indivíduos, com a finalidade de testar técnicas de
abate e processamento de carne e pele. Em 2006,
com uma licença do IBAMA (251/2006 – COFAN)
que permitia a extração de 736 indivíduos, foram
capturados apenas 249 indivíduos de jacaré-açu.
Este abate teve como objetivo avaliar de forma
experimental o comércio legal dos subprodutos.

MATERIAL E MÉTODOS

Em dezembro de 2008, foi realizado o mais
recente abate de jacarés, para completar a quota
de extração autorizada em 2006 pelo IBAMA.
Pela primeira vez o IDSM, com seu Programa de
Manejo e Conservação de Jacarés, partilharam
com o governo do estado do Amazonas as
responsabilidades na aplicação de critérios
associados à captura. Tais critérios
envolveram também a seleção de áreas
de manejo, a avaliação das variáveis
ambientais do período, o estabelecimento
de divisão de quotas entre tipos de áreas
e a definição da faixa de manejo (sexo e
tamanho mínimo e máximo dos animais
a serem capturados) ou dos critérios de
exclusão.

A extração dos animais ocorreu em quatro locais
previamente selecionados a partir de levantamentos
noturnos realizados entre os dias 03 e 05 de
dezembro de 2008, sendo estes: Ressaca do Itu,
Ressaca do Panema e Cano Jarauá (divido em duas
porções: Jarauá I e Jarauá II).

Este estudo objetiva apresentar aspectos
gerais deste sistema de
manejo
experimental de jacarés desenvolvido
no estado do Amazonas, enfocando as
atividades de abate de jacarés ocorridas
no setor Jarauá da RDSM em dezembro
de 2008.

Área de estudo
As atividades de extração e abate de jacarés
foram desenvolvidas entre 16 e 22 de dezembro
de 2008, na RDSM. O Setor Jarauá foi o ponto
focal para o abate, e o flutuante do Programa de
Comercialização de Pescado (PCP), localizado
na comunidade de São Raimundo de Jarauá, foi
utilizado como local de processamento (Figura 1).

Figura 1 - área focal da RDSM, apresentando o Setor Jarauá e a Comunidade de
São Raimundo de Jarauá e os quatro locais de extração de jacarés.
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Levantamentos noturnos pré- e pós-abate

As capturas foram feitas à noite, usando arpão,
tentando evitar a morte do animal. O indivíduo
capturado era levado vivo e imobilizado ao
flutuante base do PCP, local de abate e préprocessamento da carne e pele. Ficou acertado
previamente que o número de fêmeas capturadas
não poderia exceder 10% do total de animais
capturados.

Os levantamentos noturnos foram realizados após
as 19h00, percorrendo-se total ou parcialmente
os corpos de água selecionados. Durante os
levantamentos foi contabilizada a porção de jacarés
visíveis. A cada cinco a 10 indivíduos avistados,
foram registradas a espécie e uma estimativa do
comprimento total do indivíduo. A estrutura de
tamanho foi apresentada em distribuições de
freqüência do comprimento total estimado, em
classes de 0,2 m. As taxas de encontro (abundância
relativa) foram estimadas pela relação do número
de indivíduos visualizados pela distância percorrida
em quilômetros. Adicionalmente, foram realizadas
capturas de indivíduos adultos (>2,0 metros de
comprimento total) para calcular a proporção
sexual da fração populacional.

Para todos os animais capturados foram registrados:
equipe e local de captura, hora de recepção
no local de confinamento e dados biométricos
(comprimento da cabeça, comprimento total e
comprimento cabeça-cloaca). Os animais também
foram pesados e sexados.

Em 18 e 19 de janeiro de 2009, foram feitos
levantamentos noturnos nos quatro locais de
extração, com a finalidade de avaliar possíveis
efeitos da extração sobre a estrutura populacional.

A captura por unidade de esforço (CPUE) foi
calculada através do número de indivíduos
capturados por equipe por unidade de tempo,
sendo este padronizado como o tempo transcorrido
entre a hora de saída desde a comunidade de São
Raimundo de Jarauá (17h30) até a hora de recepção
dos indivíduos no local de confinamento.

Extração de indivíduos e esforço de captura

RESULTADOS

Após as negociações feitas entre os membros
da Associação dos Produtores do Jarauá (APSJ),
representantes do Governo do Estado, a equipe
multidisciplinar do IDSM e o potencial comerciante
dos produtos do abate, 36 caçadores comunitários
foram agrupados em nove equipes de captura, e
participaram da extração.

Levantamentos noturnos pré- e pós-abate

A captura, de acordo com negociações iniciais, foi
direcionada para indivíduos de jacaré-açu medindo
entre 2,1 a 2,8 metros de comprimento total.

identificados com jacaretinga.

Foram contabilizados 468 jacarés em 52,3
quilômetros percorridos, registrando-se uma
taxa de encontro de 8,9 jacarés/km. Do total de
jacarés avistados, 414 (88,5%) corresponderam
a indivíduos identificados como jacaré-açu e os
11,5% restantes corresponderam a indivíduos

Nos levantamentos noturnos de janeiro de 2009,
foram avistados 234 jacarés em 49,5 quilômetros,
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registrando-se uma taxa de encontro de cinco
jacarés/km. Oitenta e nove por cento dos animais
registrados (207 indivíduos) correspondeu a jacaréaçu e 11% correspondeu a indivíduos registrados
como jacaretinga.

diferenças significativas na estrutura de tamanho
entre os dois períodos de levantamento (t= -0,014;
df=13; P=0,989). Figura 2
Durante os levantamentos noturnos em dezembro
de 2008, foram realizadas 13 capturas de
indivíduos adultos de jacaré-açu, dos quais três
(23%) foram fêmeas.

A estrutura de tamanho de M. niger para dezembro
de 2008 apresentou uma maior proporção de
indivíduos acima de 3,0 m de comprimento; já a
porção de indivíduos que se enquadravam dentro
da faixa de tamanho estabelecida para a extração
(2,1 a 2,8 m) representou 40% (170 indivíduos).

Extração de indivíduos e esforço de captura
O planejamento inicial por parte da coordenação
do Projeto Piloto para o Manejo de Jacarés na
Reserva Mamirauá pretendia extrair 446 indivíduos
(número máximo permitido pela licença de abate e
comercialização emitida pelo IBAMA), no entanto
foram capturados no total 257 jacarés: 253 jacarésaçu e 4 jacaretingas.

A estrutura de tamanho, em janeiro, para M.
niger, apresentou uma maior proporção de
indivíduos entre 2,0 e 2,2 m (28%), sendo que
indivíduos entre 2,1 e 2,8 m de comprimento
total representaram 63% do total de indivíduos
registrados. No entanto, não foram registradas

Figura 2 - Estrutura de tamanhos dos jacarés, agrupados a cada 0,2 m, registrados durante as contagens pré- e pós-abate, no Setor Jarauá (RDSM).
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O comprimento total dos animais capturados
variou entre 1,6 e 3,2 m, registrando-se a captura
de 76 animais (30%) fora da faixa de tamanho
estabelecida para a extração. Foram capturadas 35
fêmeas, representando 14% do total dos animais
capturados (Tabela 1).

A captura por unidade de esforço não teve
variações significativas entre as seis noites (R2=
0,005;F=0,20; P= 0,66); no entanto, houve uma
tendência segundo a qual os caçadores foram mais
eficientes a cada noite de captura (Tabela 2). Na
primeira noite foi capturada uma alta proporção
de indivíduos fora da faixa de comprimento
definida para a extração, existindo uma tendência
de captura de indivíduos maiores de 2,5 metros.
Nas noites restantes, o esforço para as capturas
foi menor, no entanto observou-se uma tendência
de captura de indivíduos menores de 2,5 metros
(Figura 3).

Tabela 1 - Resumo dos animais recepcionados durante as
atividades de captura de jacarés, em dezembro de 2008, no
setor Jarauá, RDS Mamirauá.
Total de jacarés capturados

257

100%

Número de M. niger

253

98,44%

4

1,56%

Número de fêmeas (M. niger)

35

13,62%

Número de machos (M. niger)

Número de C. crocodilus

218

84,82%

Número de animais liberados (M. niger)

14

5,45%

Número de fêmeas liberadas
Animais que fugiram imobilizados
Animais recepcionados já mortos

6
2
12

2,33%
0,78%
4,67%

A quota de extração dos jacarés foi distribuída nos
quatro locais, segundo a proporção de indivíduos
contabilizados
durante
os
levantamentos
noturnos, sem considerar a estrutura de tamanho.
Registrou-se uma “sobre-exploração” de animais
no local Jarauá II, onde foram capturados 183
indivíduos (71,2%), sendo que a quota de extração
correspondente para este local foi calculada em
36,6% (94 indivíduos). Em contraste, Jarauá I teve
uma proporção de extração inferior ao projetado,
sendo que foram extraídos apenas 24 indivíduos
(9,3%) (Tabela 3).

As capturas foram realizadas em seis noites,
compreendidas entre os dias 16 e 22 de dezembro
de 2008, obtendo-se uma média de captura de
43 indivíduos por noite (SD= 24,7) e um tempo
médio de captura por indivíduo de 54 minutos
(Tabela 2).
Tabela 2 - Relação do número de jacarés capturados por cada
período de captura, tempos médios de captura por período
de captura e captura por unidade de esforço - CPUE (jacarés/
min).
Noite de
captura

Número Número
de
de jacarés
equipes capturados

1
2
3
4
5
6

9
9
2
9
8
3
Média

Tempo
médio de
captura

CPUE

62
73
9
55
36
22

54 min
66 min
64 min
48 min
44 min
57 min

0,77
1,09
0,96
0,82
0,70
0,94

42,8

54 min

0,86

DISCUSSÃO
Nas atividades associadas ao Projeto Piloto
para o Manejo de Jacarés na Reserva Mamirauá
desenvolvidas em dezembro de 2008, pela
primeira vez tentou-se desenvolver ações com
princípios estruturados e criteriosos. Os critérios
aplicados envolveram seleção de áreas de
extração, estabelecimento de divisão de quotas
entre locais, definição da faixa de manejo e
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a

b

Figura 3 - (a) Estrutura de tamanho dos jacarés capturados durante as seis noites de captura. (b) Variação do tamanho dos
jacarés capturados durante cada noite de captura.

Tabela 3 - Porcentagem proposta de extração, segundo o número de jacarés avistados nos levantamentos noturnos pré-abate e porcentagem
real de extração em cada local.

Local
Jarauá I
Jarauá II
Ressaca do Itú
Ressaca do Panema

Porcentagem proposta de extração
de jacarés
(n= 468)

Porcentagem real de extração
de jacarés
(n=257)

33,2 %
36,6 %
9,6 %
20,5%

9,34 %
71,21 %
9,34 %
10,12 %

Do ponto de vista do monitoramento, os índices
relativos de abundância populacional (taxas
de encontro) devem refletir as tendências das
populações, mas não necessariamente estimar
a densidade absoluta da população, o que
normalmente é impossível (THORBJARNARSON,
1992; MAGNUSSON, 1995).

dos critérios de exclusão (estabelecimento de
comprimentos máximos e mínimos, e exclusão
de fêmeas e outras espécies). No entanto, vários
problemas na aplicação destes critérios ainda
foram observados.
O princípio para o estabelecimento destes critérios
técnico-científicos fundamenta-se nas ações do
monitoramento populacional que o Programa
de Manejo e Conservação de Jacarés do IDSM
desenvolve desde 2007, de forma sistemática.

As diferenças não significativas registradas entre
as proporções de espécies e a composição da
estrutura de tamanho do jacaré-açu durante os
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levantamentos pré- e pós-abate indicam que
o número de indivíduos extraídos não alterou a
dinâmica populacional dos jacarés nos locais de
extração. No entanto, esta conclusão pode ser
precipitada, se partirmos do princípio de que ainda
não temos clareza sobre os padrões de dispersão,
a sobrevivência dos jacarés, as taxas naturais de
inclusão e exclusão e o efeito que estas variáveis
exercem sobre a densidade populacional. Além
disto, é relevante considerar o efeito que as
variáveis ambientais, principalmente as variações
no nível da água, exercem sobre as estimativas
de abundância relativa de jacarés (DA SILVEIRA
et al, 2008).

basicamente por dois motivos: as capturas foram
feitas em épocas diferentes da temporada de
reprodução/nidificação, e as capturas destas
fêmeas ocorreram fora dos locais identificados
como áreas de nidificação. Entretanto, faz-se
relevante aprofundar as pesquisas, de forma que
seja possível estabelecer critérios de proteção das
fêmeas potencialmente reprodutivas (CAMPOS et
al, 2008).
A variação entre as proporções de animais
capturados nos quatro locais estabelecidos e a
quota de extração posposta pode ser explicada
a partir da acessibilidade aos corpos de água, a
qual foi comprometida pela grande quantidade
de bancos de macrófitas. A “sobre-exploração” no
local Jarauá II pode ter sido devida à proximidade
deste local à comunidade de São Raimundo de
Jarauá, ponto focal das atividades de abate, e ao
pouco esforço de deslocamento que as equipes
de captura deveriam empreender para acessar
este local. Reforçando esta idéia, observa-se que
o contrário aconteceu no local Jarauá I, o mais
afastado e com maiores dificuldades de acesso.

A alta proporção de indivíduos capturados fora da
faixa de tamanho estabelecida para abate (30%)
reflete a flexibilidade com que foram aplicados os
critérios de exclusão por parte dos representantes
do governo do Estado, responsáveis pela
coordenação técnica do evento.
O fato de que uma porção significativa dos animais
capturados esteve fora da faixa de tamanho para a
extração, pode estar associado com a inexperiência
dos caçadores, ou a pressa destes em atingir
rapidamente a quota de extração estabelecida,
tendo em conta as condições adversas desta
atividade: difícil acesso aos locais de captura e
pouco tempo disponível para atingir a quota de
extração estabelecida.

O Programa de Manejo e Conservação de Jacarés
do IDSM está gerando informações básicas que
permitem avaliar constantemente os princípios
ecológicos que direcionarão futuras ações do
aproveitamento de jacarés na RDSM, tendo como
principio as diretrizes do manejo adaptativo. Mas
falta muito para poder definir critérios fortes que
subsidiem as tentativas de aproveitamento de
jacarés. O manejo de jacarés no estado do Amazonas
ainda deve ser considerado como experimental,
priorizando o desenvolvimento de estratégias de
pesquisas que possam gerar informações científicas

O excesso da proporção planejada de captura
de fêmeas é mais um indício da flexibilidade na
aplicação dos critérios de extração. No entanto,
é relevante visualizar que o efeito desta extração
dificilmente pode ter sido uma influência
significativa na estrutura e dinâmica da população,
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coerentes sobre as populações a ser explorada, a
cadeia produtiva e os critérios técnicos e científicos
para o aproveitamento integral dos produtos e
subprodutos do manejo.
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