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Segundo Carvalho (1951) existem quatro espécies de jacarés na bacia Amazônica, o jacaré-açú

(Melanosuchus niger); o jacaré-tinga (Caiman crocodilus); O jacaré-paguá (Paleosuchus

palpebrosus); e o jacaré-coroa (Paleosuchus. trigonatus). O P. trigonatus é um jacaré pequeno, os

machos raramente excedem 1,70 m e as fêmeas 1,40 m de comprimento total, basicamente esta

espécie é restrita a riachos e pequenos igarapés Amazônicos de terra firme. Os recém-nascidos

possuem uma mancha dourada no topo do crânio dando origem ao nome popular "jacaré-coroa".

Foram utilizados lanterna de cabeça, as capturas dos jacarés foram feitas com o auxílio de

pegadores e laço de cabo de aço especial, amarrado a uma corda e preso com fita adesiva a uma

haste de madeira. Os jacarés capturados tiveram o comprimento rostro-anal e o comprimento total

medidos com uma trena, e o peso medido com Pesolas. O sexo foi determinado pela observação

direta do clítero-pênis, todos os jacarés capturados foram marcados. Foram percorridos igarapés,

poças de água temporária e lagoas permanentes situadas em uma área aberta contígua a UFAM. Os

trabalhos de campo foram realizados de janeiro à junho de 2006, entre 19:30 e 21:45h. Foram

observados e/ou capturados 27 jacarés, sendo dezessete P. trigonatus capturados e seis observados

que não foi possível capturar; e quatro Caiman crocodilus capturados. A mata fragmentada do

Campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) tem 80% de área coberta por floresta de

terra firme. No Campus da UFAM, ocorre nos igarapés, trilhas e poças o P. trigonatus, e nas lagoas

o C. crocodilus (jacaré-tinga). Para a preservação dessas duas espécies de jacarés é necessário a

conservação da mata fragmentada, pois é muito importante sendo áreas de reprodução desses

animais, e esta, toma-se refúgios ecológicos. Devemos considerar que a mata da UFAM fica dentro

da área urbana de Manaus, por isso, assegurar a atual presença destas espécies e de todos os seus

meios ambientes. O estudo para determinar as áreas reprodutivas, não foi possível, pois segundo

(Magnusson et ai, 1985) as fêmeas de P. trigonatus constroem seus ninhos entre agosto e setembro

no fim da estação seca, e os filhotes eclodem na estação úmida, entre novembro à janeiro. Nesta

fase do trabalho, não havia ninhos e um esforço de procura destes será realizado no segundo
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semestre de 2006. De acordo com (Da Silveira, 1993) o C. crocodilus possui valor comercial e pode

ultrapassar os 2m de comprimento total, não esta ameaçado em extinção. No Campus da UFAM em

uma área contígua foi encontrado uma fêmea de C. crocodilus e onze filhotes, aos quais quatro

filhotes foram capturados. A fêmea não pôde ser capturada, mas o seu comprimento rostro-anal

estimado era de 2m de comprimento. A biometria e as marcações para P. trigonatus e C.

crocodilus, não diz respeito somente à estudos futuros de dinâmica populacional, como também

estudos de monitoramentos de seus crescimentos e movimentações destas espécies. As capturas e as

observações indicam que no Campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) ocorre uma

população considerável de P. trigonatus inclusive sendo área de reprodução desta espécie. A

estrutura populacional desta é 1:1. Nas poças temporárias com profundidade de 5 à 20cm de

profundidade, foram capturados filhotes de P. trigonatus, indicando que essas poças são

importantes nos primeiros anos de vida, provavelmente para refugiarem-se e protegerem-se dos

jacarés maiores, pois os crocodilianos comem os indivíduos menores. As poças também contribuem

para a dispersão da sua área de nascimento para outros igarapés do Campus da UFAM. A

ocorrência de C.crocodilus, na lagoa do areal, indica que esta espécie prefere habitats abertos e não

ocorre em igarapés do interior da floresta.
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Captura manual ou ativa P, trigonatu
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