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MANEJO REP1l0DUTlVO DO JACARt-DE-PAPo...A.'MAR.ELO, Caiman
latirostris (DaadIa, 180%), DI CATIVEIRO

Autor: LUCIANO MARTINS VERDADE
Orieutador: PROF. DR.. ABELLAVORENTI

RESUMO
O manejo reprodutivo em cativeiro do jacaré-de-papo-amarelo foi
dividido em quatro etapas distintas: formaçlo de grupos reprodutores, comportamento de
nidificação, manejo dos ovos e manejo de filhotes.
O comportamento agressivo foi considerado o principal fator limitante
para a for:snação de grupos reprodutores do Programa de Prop~ão em Cativeiro do
Jacri-de-Papo-Amm'elo da Escola Superior de Asricultura "Luiz de Queiroz",
Universidade de SIo Paulo. Foram registradas e analisadas as interações 8IJonisticas
ocorridas de 8IJosto de 1987 a dezembro de 1991 quanto 80S seguintes fatores: número
total de interações agonisticas no periodo; tua de mortalidade devida a interações
agonfsticas~ tamanho dos 8fUPos em que houve interações 8IJOlÚsticas; densidade animal
no reçinto; sexo, tamanho, peso, procedência e DÓmero de animais envolvidos; e periodo
de ocorrência.
O comportamento de nidificaçlo da espécie em cativeiro foi avaliado de
1986 a 1992 quanto aos seguintes fatores: materiais constituintes e dimensões dos ninhos;
distfmcia da água; perfodo de postura, incubação e eclosão dos ovos; DÓmero de ovos por
ninho; tamanho e peso dos ovos; DÓmero de filhotes por ninho; t.nanbo e peso dos
filhotes; t.nanoo e peso dos pais; e :ffequ&nçia do comportamento materno de proteçlo 80
ninho.
O manejo dos ovos envolveu três diferentes sistemas de incubaçlo, quais
sejam: natural, onde 08 ovos foram deixados no ninho por todo o perfodo de iooubação;
sem.i-natural, onde foram coletados e incubados m1ificialmente no perfodo :final de
inaJbaçIo; e artificial, onde foram coletados logo após a postura e incubados
artificialmente.
O manejo alimentar inicial de filhotes foi considerado o principal fator
para o sucesso de suamanutenção em cativeiro, tendo-se analisado os seguintes aspectos:
distribuição do comportamento alimentar ao longo do dia; preferência aliIneDbF e de
local para captura de alimento no recinto; efeito do local de fornecimento de alimento
sobre seu consumo; influência do fomecimeU:o de alimento vivo na dieta inicial de
filhotes sobre seu comportamento alimeDtar em cativeiro.

nPRODUCTlVE MANAGEMENT O, BROAD-NOSID CAIMAN, Caiman
latirostris (D-dJB, 1102), IN CAPTMTY

Author: LUCIANO MARTINS VERDADE
Adviaer: PROF. DR. ABEL LAVORENTI

SUMMARY

We divided broad-nosed caiman reproductive management into four steps:
group assembly, nesting behavior, eM incubation, and hatchling rnanagement.
We conaidered aggressive behavior as the maio limit factor to the breeding
group formation. We reported agonistic interactiODl from August 1987 to December 1991
and 8D8lyzed them under the foJlowing characteristics: fioequency during the year,
influence on mortality rale; influence by group size and animal density; and sex, size,
weight, precedence and number of involved Mimais.
We studied nesting behavior from 1986 to 1992. We reported and
analyzed the following featores: nest size and composing materiais; distance between nest
and water pond; esg laying, incubation and hatching perioda; clutch size; egg, hatchling
and parents biometIy, and fioequency ofmatema1 behavior.
We tested the foUowing methods ofincubation:
a) Natural: Eggs were kept imo the nest during the whole incubation
period;
b) Partly artificial: F.ggs were collected and artificially incubated from the
60th incubation day 00; and
c) Artificial: Eggs were collected and artificially incubated lince the first
days of incubation.
We considered initial feeCÜD8 maoasement as an essential factor to
hatchling BUccessful maintenance in captivity under the following aspects: feeding
bebavior fioequency during daytime, food preferences, and food placement and tive prey
influences on hatchlÍ!J8 feeding behavior.
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1. INTRODUÇÃO

Os crocodili8llos 110 répteil pertencentes à Sub-c18lSe Arqueoaauria, a
mesma dos dino8S8Ufos, tendo-se diferenciado como grupo a cerca de 205 milh6es de
anos no Triássico Superior. Atualmente encontram-se divididos em três lUb-fimúlias, oito
,gêneros e vinte e duas espécies. Cinco delas, todas pertencentes à sub-famUia
Alligatorinae, encODtl am-se no Brasil, sendo chamadas indiltintamente de '~acarés" ou
distinguidas umas das outras por sufixol de origem tupi-guanmi ou termOI em Ungua
pOrtupela. SIo elas: jacaré.;açu CM....sad..s !J&![), jacaré-paguá (palpsadms
,aIpeIproSllS), jacaré-curuá ou em sua forma aponupesada jacaré-coroa (p. trlI!aatas),
jac1ri-tinga e jacaré-do-Pantanal (C..... ereeMBus erocedBas e C. eroc. . . .
)1IÇare, respectivamente) e jacaré-de-papo-amarelo (Ç.....stris) .

.Atualmente 18 das 22 espécies de crocodiJianos existentes encooIram-se
ameaçadas de extinçlo. A destruiçlo de seus habitats e a caça ilegal para exploraçlo de
seu couro slo as principais C8U888 desta ameaça. No entanto, programas de estndo de
populações naturais, aliados a controle ou proibiçlo da caça, repovoamento, cnaçlo em
cativeiro e reirdroduçlo na natureza têm propiciado em maior ou menor escala resultados
satisfatórios tanto na conservaçlo quanto no aproveitamento econ&nico de algumas
espécies deste grupo. Isto tem oconido em palses como Estados Unidos (JOANEN &
McNEASE, 1982; 1984; 1986; 1987a; 1990a; 1990b e 1990c ; HINES &
ABERCRO~ 1987 e JOANEN, 1990). índia (DE VOS. 1982). Pspua Nova Ouiné
(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1983 e ROSE, 1984), TailAndia (SUVANAKORN
& YANOPRAPAKORN.1987). Austrália(TAPLIN,1987 e WEBB áA 1987a),
Venemela (OORZULA, 1987), Colômbia (RODRIauEZ, 1989), Áfiica do Sul (SMlTH
&MAR.AIS, 1990), Botswana (SIMB01WE, 1990), Singapura(TAN CHYEH~
1990), Costa do Mrim (WAITKUWArf, 1990) e Argentina (LARRIER.A, 1991a, 1991b
e 1991c).
Estes projetos em geral baseiam-se no controle rfgido ou proibiçlo da
caça, repovoamento de áreas naturais, exploraçlo racional de populações nativas e
criaçlo em cativeiro das espécies mais valiosas. A criaçlo apenai de filhotes a partir de

ovos coletados em ambiente natural e incubados rificialmente, sem a ID8DUtençIo de
matrizes e reprodutores em cativeiro, por sua relativa simplicidade, tem permitido tanto o
autorepoV'oamento de áreas em decUnio populacional, quanto o aproveitamemo
econ6mico de crocodili8llos em áreas cuju populações remanescentes ainda sejam
mmerosBS.

O jacaré-de-papo-amarelo é uma das espécies de crocodiHanos
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8ID$açada de extinçlo. A sistemática destruiçlo de BeUI habitats de ocolTênçia natural lago. marginais e várzeas de rios das regiões Sul, Sudeste e parte da Nordeste do Brasil
- além da caça predatóriabumana tem sido respODSáveI pela fi-asmentaçlo e declínio de
suas popWaç6es nativas, impedindo desta forma a coleta de ovos como prética eficaz de
manejo e eonservaçlo, tomando assim necessária sua propagaçlo a partir de matrizes e
reprodutores em cativeiro. O manejo reprodutivo da espécie nesta condiçlo foi objeto do
preseole estudo.
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1. REVISÃO DE UTERATURA

1.1. Comportam_o agressivo e suas implicaçGes DO manejo de formaçao de
...,05 repredatores

; A maçlo em cativeiro envolve areproduçlo e/ou çrescimento de filhotes
em sistemas ~ manejo que dependem basicamente de seus objetivos e das caracterlstic,
~
intrinsecas da(s) espécie(s) em questlo. Seus objetivos normalmente slo: utilizaçlo
econÔmica, conservaçlo da(s) espécie(s) como recurso natural renovável e/ou educaçlo
ambiental (BUSTARD, 1971 e LANG, 1987a). O comportamento social de uma espécie,
apesar de variar entre animais selvagens e animais nascidos em cativeiro atua
diretamente no seu nível de tolerincia co-especifica e no seu comportamento agressivo,
sendo portanto decisivo para o sucesso da manutençlo de grupos de animais em
cativeiro, independentemente dos objetivos desse empreendimento (LANG, 1987a). De
acordo com o mesmo autor, o comportamento dos çrocodilianos ainda é sob muitos
aspectos um enigma Sua aparente letargia pode sugerir a um observador casual que eles
desenvolvam pouca ou nenhuma atividade durante a maior parte do tempo. Exibições
súbitas, porém, de força e aparente astúcia, apesar de infrequentes e imprevisíveis,
evidenciam de forma marcante o grau de complexidade deste grupo em relaçlo a outros
répteis. Isto se deve basicamente a três fàtores: sua escala temporal é mais lenta que a de
aves e mamiferos, desenvolvendo atividades em aparente cimera-Ienta em relaçlo ao
homem; seu comportamento anfibio envolve deslocamentos diários do meio aquático para
o terrestre e vice-versa, englobando atividades tanto diurnas quanto noturnas, de um
modo geral bastante diferenciadas e especificas. Por fim, seu comportamento social envolvendo cuidados com os ovos e filhotes, commncações e outras sofisticadas
interações entre individuos de um grupo - é, geralmente, muito mais complexo que o dos
outros répteis.
O estudo do comportamento social dos çrocodilianos em ambiente natural
sempre foi, de um modo geral, uma tarefa ditlcil porque boa parte de sua atividade se dá
na superficie ou dentro dtágua, onde sua observaçlo é normalmente diilcil ou mesmo
impt aticável. Progressos, no entanto, vêm sendo obtidos através de estudos em cativeiro,
beneficiados pelo grande número de programas de propagaçlo em cativeiro que vêm se
estabelecendo nas duas últimas décadas. Neles tem sido possivel examinar à curta
distincia determinados comportamentos exibidos por animais habituados à presença
humana, que dificilmente poderiam ser docmnentados em ambiente natural. Apesar do
aumento da densidade populacional em cativeiro levar a um aumento na frequência dos
encontros sociais entre os animais, muitas das interações observadas slo normalmente
especificas e caracterlsticas das interações sociais de uma dada espécie (LANG, 1989).
A maior parte desses estudos em cativeiro tem revelado detalhes de táticas de
fol'llf8tlamento, cuidados com a prole e comportamento social mais semelhante às de aves
e mamiferos que às de outros répteis (Vl.JET, 1982 e 1986). Mesmo os estudos pioneiros
realizados com o aligátor americano, apesar de se tratarem de observações empiricas,
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evidenciaram este grau maior de complexidade (McILHENNY~ 1935 e VLIET, 1986.
citando REESE, 1907 e 1915 e KEI.J...OOO, 1929 1).
OARRICK. et !li (1978) descreveram 18 diferentes tipos de comunicaçlo
social para o aligátor tmJericano (A1i,ator • • •1__), sendo oito visuai~ seis
vocais e quatro sinais acústicos nIo-vocais, a maioria deles discretos e nIo graduais, ou
sej, sendo exibidos de fonna completa ou nIo sendo exibidos. AYARZAGUENA (1983)
descreve para o C. . . . erec. . . . na Venezuela 13 pautas comportamentais de caoal
visual e nove de caoalsonoro, sendo seis vocais e três nIo-vocais. VLIET (1989) inclui
DIo apenas sinais visuais e auditivos mas t.nbém complexos canais de comunicaçlo
olfàtivos e possivelmente táteis entre animais adultos de ambos OS sexos. LAZF'lL &
spnZER (1977) chegam a descrever um possivel comporbmlento de brincadeira ("play
behavior"), exibido por umjovem aligátor amencEO, o que seria inédito para outros
répteis.
A disposiçlo dos canais de conamicaçlo entre sistemas visuais e
auditivos entre as várias espécies de crocodilianos parece sofrer presslo seletiva de seu
habitat. Sinais visuais mostram-se mais eficientes em ambientes abertos, como os
ocupados por Crocod. amtu e C. lIIotiaa. Sinais auditivos mostram-se mais
eficientes em pAntanos vegetados, como os habitados pelo aligátor americano (GARRICK.
&. !ANO, 1977). A densidade da populaçlo adulta em uma determinada área também se
correi aciona com a ocorrência e intensidade de certos comportamentos ou sinais de
comunicaçlo social (VL1ET, 1989).
O comportamento agressivo entre machos territoriais durante a estaçlo
reprodutiva em populaç6es de crocodilo do Nilo (Crocod. IIIoÜau) foi observado
por CO'IT (1961). Adultos podem também ameaçar ou ocasionalmente agredir animais
jovens, especialmente quando estes aproximam-se de filhotes menores, conforme
observado por HUNT (1977) com Crocodylu .oreletti em cativeiro. Fêmeas adultas de
aligátor americano em ambiente natural podem atacar sub-adultos acima de um ano de
idade numa área de até 15 metros ao redor de seu ninho, aparentemente em sua defesa
(HUNT, 1990). O comportamento agressivo de adultos de crocodilo-do-esluário
(Çqçol. ponS1li), uma das espécies menos sociais entre todos os crocodiliaoos,
sobre sub-adultos acima de 90 a 120 centfmetros de comprimento total chega, em
determinados ambientes daAustráJi, a ser responsável pela sua excluslo dos locais
onde se encontram animais adultos (MESSEL &. VORUCEK, 1987). Até mesmo filhotes
de aligátor americano com menos de um IDO podem exibir comportamento agressivo entre
si em cativeiro, quando em alta densidade populacional, apesar da espécie ser uma das
mais sociais do grupo (JOANEN &. McNEASE, 1987b).
Informações a respeito da organização social de uma espécie na natureza
podem ser bons indicadores para o planejamento de criações de crocodiliEOB em
cativeiro. Espécies territoriais tendem a ser aoti-sociais e exibir um comportamento
88feBSivo para com seus semelhantes. Estas espécies requerem mais espaço em seus
1REESE. AM. 1907. The breeding habitats of the Florida alligator. Smithaonian Misc. Coll. Quart. Iuue
3:381-387.
_ _ _ _ . 1915. The alligator and its allies. Putnamls. New York, 38S p.
KELLOGG, R 1929. The habitata and economic ~ce of alliptors. Tech. Buli. U.S.D.A No. 147.

recintos de reproduçlo elou devem ser ID8I'Jtidos isolados, em plnS, ou peqaeoos grupos
de um macho com algmnu f&meas. Por outro lado, espécies que formam graodes
asregados sazonais para reproduçlo tendem a ser mais sociais e a tolerar uma densidade
populacional maior em cativeiro. Algumas espécies, como o aligétor amencao e o
crocodilo-de-estuário apresentam-se como extremos opostos quanto à cwacteristica
acima, porém fàltam inf'ol1D8Çôes seguras e definitivas sobre algmnas espécioa do grupo
(LANO, 1987a). O CaimaD aoeodBas ainda é encontrado em grandes 8I'1JPOI
(AYARZAOUEN~ 1983 e OORZULA, 1978), o mesmo DIo ocon-endo atualmente com o
jacaré-de-papo-amarelo (MONI'ES, 1983; LARR1ER.A, 1990&; VERDADE &
LAVOREN'I1, 1990 e YANOSKY, 1990). NAo se sabe, no eDtmlto, se a espécie
originariamente formava grandes asrupamentos sociais.

2.2. Comportaa.to ele lIlcIUieaçlo e .....ejo elos ovos

o ciclo reprodutivo dos crocodilianos tem-se mostrado mais complexo e
evoluido do que o dos demais répteis. Sua matmidade sexual é dependente do bnanbo e
idade dos animais, sendo que normalmente os machos crescem mais rápido e apresentam
um porte maior que as !&meas quando adultos. De um modo geral os jacarés, aligátores e
os pequenos crocodilos alcançam a maturidade sexual com um porte relativamente
pequeno, enquanto que os maiores crocodilos e o gavial tomam-se aexua1menle maduros
apenas quando relativamente grandes (MAONUSSON !!.IA 1989). Ainda de acordo
com estes autores, o perlodo reprodutivo dos crocodili8D08 pode se distribuir ao longo
do ano como no jacaré-tinga na Amazania; em duas épocas distintas, como no crocodilodo-Nilo em Uganda e no Quinia, em que algumas !&meas ovipositam em agosto e ouCras
em dezembro; ou por fim em uma detenninada época do ano. como D8S demais espécies.
O aligátor americano, que habita os limites setentrionais da distribuiçAo
de todos os crocodilianos apresenta seu ciclo reprodutivo bem demarcado. Este inicia-se
em março, quando a temperatura do ar e da égua aumenta, dando inicio ao
desenvolvimento das ganadas por açAo hormonal. Em fins de abril e começo de maio
ocorre a cópula, com pico de postura em um periodo de duas semanas, emjuoho (anos
quentes) oujulho (anos mos) de acordo comJOANEN &McNEASE (1979ae 1989). Há
um rápido decUnio dos ovários e testiculos nos adultos reprodutores logo após a postura,
duraote o periodo de incubaçAo dos ovos (LANCE, 1989). A formaçAo da cuca dos ovos
após a ovulaçlo mobiliza grandes quantidades de cálcio das :fhneas reprodutivas, só
retomando ao normal cerca de um a dois meses após a postura (WlNK. & ELSEY, 1986).
Os ninhos dos crocodilianos variam de simples buracos escavados na
areia como em GavIaIis 1!Metk1u, TOIDistoma sd!IegeI. ene.eI. agat!s, ~.
iDtenDedhu) C. JolmsoDi. ~. DIIoticas, ~. paI!stris,~.
e C. . . . ., a
montes de restos orgAnicos, como em C. c.-atapllradus, ~....V!!&IIi!eae. C. p!I'!S!S)
OsteolaaaJls tetrupIs) ADiaater .u...... MelaMSIIdIIas ~ Paleosa.dIJIs

rtte..,.
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IPp. t' Caim_spp. (GREER, 1970), podt'ndo havt'r uma int"raçlo t'ntr" ninhos d"
~.trigODatu " cupi.Iwiros (MAGNUSSON et!Di, 1985).
O perlodo de incubaçlo varia de t'spécie para espécie, sendo também
influ"nciado pela temperatura, indo d" aproximadament" 60 até 120 dias
(MAGNUSSON, 1979; JOANEN & McNEASE, 1971; FERGUSON, 1985). IARRIERA
(1988) relata um perlodo de 75 dias para o jaçaré-dt'-papo-amar"lo t'm condiçõt's
naturais no ninho.
Ao contrário das avt's t' dos mamift'ros, o st'xo dos crocodilianos " da
maioria dos qu,,16nios nlo é um fator gt'nético e sim ft'notfpico, ~p"nd"nte da
temperatura de incubaçlo dos ovos (BUll., 1980 e W1BBLES et!Di, 1991). Isto varia
porém entre aligátores e crocodilos. Para os primeiros, temperaturas mais baixas, entre
28 e 30 graus Ct'lsius originam Bmeas, enquanto temperaturas mais altas, entr" 32 e 34
graus originam machos, havendo proporçõ"s variáveis t'ntre os dois st'xos nas
tt'mpt'raturas intt'I'Dlt'diárias de 30 a 32 graus (FERGUSON & JOANEN, 1982 e 1983).
Para as t'spécit's de crocodilos "studadas os padrões obst'rvados são mt'nos claros,
ocorrt'ndo o nascimt'nto ~ Bm"as às tt'mperaturas mais baixas (28 a 31 graus Ct'lsius) t'
mais altas (33 a 34 graus), nascendo machos nas tt'mpt'raturas intt'rmediárias (31 a 33
graus), de acordo com WEBB et di (1987b). Além do dt'senvolvimento embrionário t'
consequentemme do próprio perlodo de incubação (WlllT.EHE.AD et!Di, 1990) a
tempt'ratura dt' incubação também pod" afetar a capacidad" d" cr"scim"nto pós-"closão
dos animais (JOANEN et ~ 1987 e WEBB & COOPER.-PRESTON, 1989), além de
seu padrão ~ pigmt'ntação e comportamento de termorregulaçlo nos jovens (DEEMING
& FERGUSON, 1989). Além da temperatura, outros fatores, mesmo que indiretamente
ligados a ela, podem afetar a sobrevivência e a taxa de eclosão dos embriões além de seu
desenvolvimento pós-natal. SIo eles: tamanho dos ovos (GUTZKE &PACKARD, 1985),
local de postura e volume dos ovos (SCHULTE & CHABRECK, 1990).
A manutençlo dos ovos, do ponto de vista do manejo, deve levar em conta
sua correta ori~1o por ocasilo da coleta, se esta ocorrer entre o segtmdo e décimoquinto dia após a postura. Antes disso o embrião é capaz de se reorientar corretamente e
depois o alantóide expandido parece ser capaz de providenciar respiração e excreção
adequadas, mesmo com o embrilo sob a gema (WEBB et!lli, 1987c e 1987d). Ovos
ferreis podt'm ser identificados através da presença de uma banda opaca, visivel na casca
do ovo traDs-iluminado. Ela surge como um ponto cerca de 24 horas após a postura,
quando o embrilo se ata à super.ficie interna da casca e se ~senvolve juntamente com
ele, tomando toda a superflcie do ovo no penodo final da incubação (FERGUSON,
1985). O estágio de desenvolvimento do embrião pode também ser avaliado pelo grau de
desenvolvimento da banda opaca (FERGUSON, 1981a e WEBB et ~ 1987c e 1987d).
WEBB & MANOUS (1987) propõt'm a retirada de uma pequena porção da casca que
permita a visualização do t'mbrilo sem seu sacri:ficio. Além disso, o des"nvolvimento
embrionário ~ algumas espécies tem sido acompanhado, permitindo a avaliação do
estágio de ~senvolvimento de toda uma ninhada através do sacriflcio de um único
embrião (MAGNUSSON &. TAYLOR, 1980; VASQUF2-RUESTA, 1982-83; WEBB et
!Di, 1983a t' FERGUSON, 1985 t' 1987).
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o sucesso da incubação ..nticial dos ovos está diretamente relacionado
às condições de seu transporte do ninho à incubadora e das condições flaicu do meio
durante sua incubação, de modo especial tempes atura, umidade e ambiente pIOIO ao
redor dos ovos, podendo ou nIo ser utilizados substratos como vermiculita (GRIOO,
1987). JOANEN & McNEASE (1981) consideram como adequada uma taxa de umidade
relativa acima de 90%, o que é compatível com observações feitas em ninhos em
ambieute natural (CHABRECK,1975 e FEROUSON, 1985). Os embriões podem resistir
a um periodo de até duas horas de submerBlo em é8ua dos ovos sem prejuizo de seu
desenvolvimento (JOANEN et!ll, 1977). Há registros de defeitos embrionários de
origem pnética ou causados por ambiente impróprio de incubaçlo (KAR & BUSTARD,
1982; SINOH & BUSTARD, 1982a e FEROUSON, 1985).
A camada externa dos ovos sofre, durante o período de incubaçlo, uma
progressiva dissolução de seus cristais, originando pequenas fàJhu na cuca causadas
por açIo de ácidos metabólicos de bactérias presentes DO ninho. Este processo diminui
sua resistência durante a ecloslo do filhote (FEROUSON, 1981). No fim do período de
in~1o os embriões emitem vocalizaçôes caracterfsticas do interior dos ovos, que
podem ter a funçlo de estimular toda a ninhada a eclodir em coqjuoto e também estimular
a mie a "abrir" o ninho (LEE, 1968). O comportamento matemo de proteçlo 80 ninho e
aos filhotes e mesmo seu auxilio durante a ooloslo dos ovos parece ler a regra entre 08
crocodilianos (CO'IT, 1961e 1971; HUNT, 1975; WlnTAKER., R. & wmTAICER,
1978; BUSTARD, 1980; BUSTARD & KAR, 1981; K.USHLAN & S1MON, 1981; HUNT
& WATANABE, 1982; WIDHOLZER.!l!:ll, 1986 e HUNT, 1987).
Há um arande número de registros de sucesso na reproduçlo de
crocodilianos em cativeiro (ALVAREZDEL TORO, 1969; YANGPRAPAX,ORN
1971; JOANEN & McNEASE, 1976a; DUNN, 1977, 1981a e 1981b; SANKHAl.A,
1977; BECK, 1978; SIMS & SlNGH, 1978; TEICHNER, 1978; WInTAKER, Z. &
WHlTAKER, 1978; BUSTARD & MAHA.ltAN~ 1980; ; GREEN, 1981; ROCHA E
SlLVA & ZUQUIM ANTAS, 1981; WRIGHT, 1981; HONEOGER, 1982; MAGILl.,
1982 e 1984; WHITAKER, 1984; ANÔNIMO, 1986; BRA2'AmS, 1986; WIDHO~
1986; I..ARRIER.A, 1988, 19908, 19918, 1991b e 1991c e VERDADE & LAVORENTI,

et"

1990.
Os seguintes Dtores podem afetar a fertilidade dos animais:
caracterfsticas pnéticas, idade, doenças e práticas de manejo como proporçlo entre os
sexos, densidade populacional, estresse, nutrição, manejo alimentar e tipo de recinto
(CARDEILHAC, 1989). Infertilidade cUnica em Ameu adultas de aligátor americano
com mais dt' sete anos de idade é definida por CARDElLHAC (1990) como uma
pro~ menor que 20 ovos viáveis por ano ou dois anos seguidos sem postura. Seu
tratamento pode ser feito através da manutençIo de um estoque apropriado de aimais~
manejo alimentar adequado, suplementaçlo DUtricional e medidas sanitárias preventivas t'
tratamentos sanitários ou pré-concepcionais das matrizes t' reprodutores.
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1.3. Manejo aUmentar illidal de ftlbotes

o comportamento alimentar dos crocodilianos é fimçAo de sua morfologia
bucal (SINOH & BUSTARD, 1982b; BUSBEY, 1982 e AYARZAOUENA, 1984), faixa
etária (DELANY & ABERCROMBIE, 1986), temperatura. ambiente (DIEFENBACH,
1975~ 1975b, 1975c e 1988 e LANO, 1979), época do ano (SEDAS & RAMOS, 1980) e
mesmo aalinidade da água (McNEASE & JOANEN, 1977). De mn modo geral tratam-se
de espécies predadoras oportunistas, cuja alimentaçlo inclui desde insetos, crustáceos e
moluscos até vertebrados, prevalecendo oa primeiros na Í8seinicial da vida e os últimos
quando adultos (COrr, 1961; MAONUSSON â!!l!. 1987 e POOLEY, 1989).
O jacaré-de-papo-amarelo apresentaanatomicamente o menor e mais
compacto focinho entre todos os crocodilianos, o que lhe acarreta moa baixa eficiência na
captura. de peixes vivos. Seu comportamento de escavar o leito dos corpos d'água em que
habita pode estar associado à captura de ,gastr6podes, constituintes importantes de sua
dieta (DIEFENBACH, 1979). Os filhotes alo principalmente insetlvoros, enquanto que os
adultos apresentam mna dieta mais variada. Nos limites meridionais de sua distribuiçlo
geográfica, a espécie paraliza SUIl alimentaçlo durante os meses de inverno, porém isto
OCOlTe de modo diferenciado entre jovens e adultos (DIEFENBACH, 1988).
As taxas de crescimento alo extremamente variáveis dentro e entre as
diferentes espécies de crocodilianos devido a fatores como variabilidade genética, clima,
suprimento alimentar, densidade populacional, carga parasitária (DE VOS, 1982) e
também época de nascimento (MAONUSSON & TAYLOR 1981 e MESSEL &
VORLl~ 1984), época do ano (CHABRECK & JOANEN, 1979) e temperatura. de
incubaçlo dos ovos durante o desenvolvimento embrionário (WHlTEHEAD !!!II,
1990). Em cativeiro os fatores que podem interferir na taxa de crescimento de uma
mesma espécie alo: dieta, variabilidade genética e tamanho e origem dos animais em
questAo (DE VOS, 1982 e OARNETI &MURRAY, 1986).
De mn modo geral, os crocodilianos quando bem alimentado crescem
rapidamente e sob condições ideais podem alcançar 1 metro ou mais em mn ano e 1,5
metro em dois anos (NATIONALRESEARCH COUN~ 1983). MONfAOUE (1982)
relata mna taxa de crescimento de 15, 7 e 17 centímetros por ano para respectivamente
f&meas e machos de Crocodyhu Dovaegplneae. BUSTARD & SINOH (1980) relatam mn
crescimento médio de 49 centímetros por ano para GavIaIIs pngetlCIIS nos primeiros
quatro e meio anos de vida em ambiente semi-natural. McILHENNY (1935) descreve o
crescimento de aligátores americanos em ambiente natural de 58 centímetros e 1,4 k,g no
segundo para 180 centímetros e 23,5 k,g no sexto ano de vida.
A utlizaçlo de aquecimento artificial tem ampliado significativamente a
taxa de crescimento destes animais. COULSON !! aDi (1973), através do simples
aquecimento da égua dos tanques B 30 gnws Celsius obteve aligátores com 100
centímetros a mn ano e 150 centímetros aos dois anos de idade. Estas taxas de
crescimento aumentaram ainda mais com B utilizaçlo de recintos aquecidos como as
cAmeras climatizadas descritas por JOANEN & McNEASE (1976b e 1979b) e WEBB et
aDi (1983b).
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A alimentaçlo fornecida aos animais em cativeiro inclui sardinhas
(JJmpotJoissa miodoD) e carne de elefante (HUITON & JAARSVELDT, 1987),
carcaças de ftango, carne bovina e peixe (BEN-MOSHE, 1987), peixe CMkropOgOD
and1llatus), ratão-do-banhado (Nutria eODo) e suplemento vitaminico-mineral
(McNEASE & JOANEN, 1981 e JOANEN & McNEASE, 1987b), sendo já utilizada por

......

criadores de aligátor nos EUA uma raçlo comercial à base de sub-produtos
agropecuários (STATON !!!ID, 1990a).
DE VOS (1982) relata que criadores indianos de crocodilos iniciam o
fornecimento alimentar a filhotes recém-nascidos a partir do primeiro ao terceiro dia de
vida, apesar da maioria dos animais só se alimentar a partir da primeira semana. De
acordo com o autor a dieta fornecida é constitui da de peixe cortado em fatias pequenas e
presas vivas, como insetos, atraidos por annadilha Imninos8,. e alevinos. JOANEN &
McNEASE (1987b) relatam o fornecimento de alimento picado e moldo, constituído de
carne de ratão-do-banhado, peixe marinho (Fam.. Seiaeaidae em sua maior parte) e raçlo
comercial extrusada,. misturados em proporções distintas, mas em forma de material
6mido moldo, munaftequênciade cinco dias por semana. LARRIERA (1990b) relata o
fornecimento de uma dieta à base de carne bovina e pescado moldos e misturados à raçlo
comercial de cachorro nos primeiros quatro ou cinco meses de vida parajacarés-depapo-amarelo. MONSORE et ali (no prelo) relatam o fornecimento de peixes CLebistes
sp) vivos para os filhotes de jacaré-de-papo-amarelo na Fundaçlo Rio Zoo a cada três
dias durante os dois primeiros meses de vida, a partir do que este alimento passa a ser
alternado com carne bovina picada. ROCHA & MOLINA (no prelo) relatam a
alimentaçlo de filhotes desta espécie na Fundaçlo Parque Zoológico de São Paulo com
tilápia (Oreoehromis doUeus e TiI.ia nadalli) recém abatidas e músculo moldo de
boi, fornecidos diretamente na água seis dias por semana durante o verlo e três dias por
semana durante o inverno. O fornecimento de alimento na água pode, porém, afetar sua
qualidade do ponto de vista sanitário através da proliferaçlo acelerada de bactérias
potencialmente patogênicas (ZWART, 1978; FOOGIN, 1987 e RAMOS et.!li, no prelo).
NIo há registros de estudos sobre o papel do local de fornecimento do
alimento em seu consumo pelos animais, tampouco sobre a influência do tipo de alimento
(vivo ou morto) no desenvolvimento do comportamento alimentar de filhotes de
crocodilianos em cativeiro. O fornecimento de alimento vivo pode apresentar um alto
custo quando em larga escala, razIo provável para o uso de alimento não-vivo desde o
inicio da vida para filhotes de aligátor por criadores americanos, conforme descrito por
JOANEN & McNEASE (1987b). O interesse crescente pela criação comercial do jacaréde-papo-amarelo justifica a realizaçlo de estudos especificos sobre os fatores acima
citados.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

o JD8Ilejo reprodutivo em cativoiro foi considerado em quatro otap88
distintas: fol"lD8Çlo dos 8fUPOS reprodutores, c~o de nidificaçlo, JD8Ilejo dos
ovos o manojo inicial de filbotos. NafO!1D8Çlo dos grupos reprodutores lovou-ae em
conta o comportameuto agessivo dos animais através do registro e análise das intfI1lÇôes
agoolstiC88 (dentadas) que resultaram em ferimentos, seguidos ou nIo de óbito de um dos
envolvidos, ocorridas durante o periodo de estudo (ver item 3.1). O comp~ de
nidificaçlo e o manejo dos ovos foram avaliados do ponto de vista cronológico e
quantitativo (ver item 3.2). Por ~ o manejo alimentar inicial dos filhotes foi inclufdo
como etapafinal do estudo (ver item 3.3) e lovou em coutaaspectos relacionados ao seu
comportameuto alimentar.
A disposiçlo destas quatro etapas DO presente estudo tovo como objetivo
analisar e propor estratégias de manejo a situações que na prática se apresentariam, e
provavelmeute so apresontarIo, a quem 80 propusor a trabalhar com a propagaçlo em
cativeiro do jacaré-de-papo-8IJl8rOlo DO Estado de SIo Paulo DOS dias de hoje.

3.t. Comportameato agressivo e l1l8I impIkaçles DO _ _ejo de ronaaçlo de
..,OS reprodutores

Foram registrados os casos de intoraçlo agonfstica entre animais, durante
o perfodo de agosto de 1987 a deZNDbro de 1991 DO Programa de Propagaçlo em
Cativeiro do jacaré-de-pap0-8IJl8rOlo da ESALQIUSP, quo resultaram em ferimentos om
polo menos um dos envolvidos. Foram considerados "ferimentos" 88 ped.iJraç6es
caraderisticas de togmnento causadas por dentadas. Durante esto perfodo um total do 188
animais foram distribufdos por 34 recintos, divididos om grupos de dois a trinta
individuos, atendendo às necossidades técnico-oporacionais do Programa acima citado,
com tempo de permanência por animal por recinto variando de um mês a quatro anos.
Foram anaJisados os seguintes fatores:
a) Número total de intorações agonfsticas durante o perfodo.
b) Númoro de interações agonfsticas que resultaram em morte de pelo menos um
dos envolvidos.
c) Taxa de mortalidade causada por interações agonfsticas.
d) Intorvalo de tompo entre formaçlo do grupo e ocorrência de interaçlo
agomstica.
e) Tamanho dos grupos em que houvo interaçlo agonfstica.
1) Densidade animal DO recinto.
g) Número de animais envolvidos.
h) Sexo dos animais envolvidos.
i) Procedência dos animais envolvidos.

11

j) Tamanho dos animais envolvidos.
I) Peso dos animais envolvidos.
m) Relaçfto entre porte dos animais envolvidos (comprimento total do agressor /
comprimento total do agredido).
n) Relação entre peso dos animais envolvidos (peso do agressor / peso do
agredido).
o) Distribuiçfto das ocorrências ao longo do ano.
Utilizou-se o Teste Qui-quadrado para análise dos fatores em questão
(SOKAL & ROLF, 1969).

3.2. Comportamento de Didificaçlo e manejo dos ovos

3.2.1. Comportamento de Didificaçlo

Foram monitoradas 17 ninhadas de jacaré-de-papo-amarelo no Estado de
Sfto Paulo de dezembro de 1986 ajaneiro de 1992, das quais foram feitos os seguintes
registros:
a) Materiais constituintes do ninho.
b) Dimensões do ninho (comprimento, largura e altura).
c) DistAncia da água.
d) Data de postura.
e) Data de eclosfto dos ovos.
f) Periodo de incubaçfto.
g) Número de ovos por ninho.
h) Dimensões e peso dos ovos.
i) Número de filhotes por ninho.
j) Dimensões e peso dos filhotes.
1) Dimensões e peso dos pais.
m) Ocorrência do comportamento matemo de proteçfto ao ninho (conforme
descrito por LANO, 1987a).
Procedeu-se à estatistica descritiva dos fatores citados, incluindo média,
desvio-padrão, coeficiente de variaçfto e intervalo de ocorrência. As dimensões dos
ninhos e sua relaçfto com seus materiais constituintes e a :&equência do comportamento
matemo de proteçfto ao ninho foram analisados através do Teste Qui-quadrado, de
acordo com SOK.AL & ROLF (1969).
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3.2.2. Maejo .os ovos

Foram testados três métodos de incubaçAo dos ovos, descritos a leguir:
1. INCUBAÇÃO N.ATUR.AL: OS ovos foram deixados no ninho dunmte todo o

perfodo de incubaçAo. O número de ninhadas utilizadas foi igual a três.
2. INCUBAÇÃO Sm.n-ÂRTIPICIAL: Os ovos foram deixados no DiDbo
durante os primeiros 60 dias de incubaçlo, depois do que foram coletados e trwlIferidos
para caixas de isopor com temperaturas de 29 a 31 graus Celsius, controlada por
termostato. Os ovos foram acondicionados em p6-de-xaxim. com a intençlo de reproduzir
o meio tlsico do ninho. O substrato foi umedecido a cada três ou quatro dias. O número
total de ninhadas utilizadas foi igual a duas.
3. INCUBAÇÃO ÂRTIPICIAL: Os ovos foram coletados das primeiras horas
até no máximo 14 dias ap6s apostura, sendo acondicionados em vermiculitadeotro de
recipientes plásticos de aproximadamente 10 x 20 x 10 centfmetros. que por _ vez
foram colocados no interior de caixas de isopor de 60 litros de volume. Três ninhadas
foram divididas em dois diferentes tratamentos térmicos, quais sejam, 27 e 33 8f8lIS
Celsius. Uma quarta ninhada foi incubada a 30 graus. O grau de precisA0 dos termostatos
utilizados foi de 1 grau. Ligadas a ele foram. utilizadas quatro IAmpadas de 7,5 watts
dispostas em linha na superficie interna da tampa da caixa de isopor, de modo a dispersar
o calor em seu interior da forma mais homogênea possfvel (Figura 3.1). No fimdo da
caixa de isopor foi maotida uma lAmina d'água de quatro centfmetros de profuodidade. O
número total de ninhadas utilizadas igual a quatro.

13
Pipra 3.1a: Janlaadara tmta mperior)

Ig&6ti I
;t'.;,;;.'-__-

VermJcullta

A.edplémes plblcos

figura J.l.b: Incubadora tyi&ta blereIJ

__--CaIxa de

18opor
(aIt.=58cmJ
~t1---,~--~~tt~~~~~~---iIU8
do te_oa-

IProt=km)

tato

Sen.or 110 1C_Oatato

Vennh:ullta._ (prot.=5cm)

14
Os seguintes fatores foram registrados:
a) Número de ninhos utilizados.
b) Número total de ovos.
c) Número de ovos coletados.
d) Número de ovos ierteís (avaliados segtUldo FERGUSON, 1985).
e) Número de ovos inférteís (avaliados segundo FERGUSON, 1985).
h) Periodo de incubação.
i) Número total de filhotes.
j) Número de filhotes com defeitos embrionários (avaliados segundo
FERGUSON.1985).
I) Total de filhotes sobre total de ovos.
m) Total de filhotes sobre número de oVos coletados.
n) Total de filhotes sobre número de ovos férteis.

3.3. Manejo alimeatar iDidal de filhotes

3.3.1. Distribuição do comportamento alimeDtar ao longo do dia

Um grupo de 30 filhotes de três meses de idade foi observado
sequencialmente por mIl período de 48 horas, com o objetivo de registrar a distribuição
de seu comportamento alimentar ao longo do dia (MARTIM & BATESON, 1986). Os
animais foram mantidos em mn recinto de 4 x 4 metros com tanque lateral de água de 1 x
4 metros com profimdidade máxima de 30 centúnetros e duas margens laterais de 0,25 x 4
metros cada, com profimdidade máxima de 3 centlmetros (Figura 3.2). Procedeu-se à
manipulaçAo experimental, no conceito de LEHNER (1979), de possiveis itens
alimentares como peixes (LeI!1stes sp.) vivos ou mortos distribuídos na água
e insetos atraidos sobre ela por armadilha Imninosa
Foram consideradas como tentativas de captura de alimento os
movimentos característicos de bote frontal ou lateral do animal sobre o alimento,
precedidos ou nIo de deslocamentos por parte do animal e seguidos ou nIo de captura,
manipulaçAo e ingestlo do alimento. Foram considerados como sucesso na captura de
alimento os movimentos acima descritos, seguidos da captura do alimento, por sua vez
seguida ou nIo de sua manipulaçAo e ingestlo. Foram considerados como insucesso na
captura do alimento os mesmos movimentos quando nIo seguidos da captura,
manipulaçAo e ingestlo do alimento. Apesar dos animais nIo empregarem os membros e
sim apenas a boca, desde a captura até a ingestlo do alimento. o termo "manipulação" é
aqui aceito conforme descrito por OANS (1961 e 1969).
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Foram avaliados os deguintes fatores:
a) DistribuiçAo das tentativas, sucesso e insucesso na captura do alimento ao
longo do dia
b) DistribuiçAo das tentativas de captura para cada tipo de alimento.
c) DistribuiçAo das tentativas, sucesso e insucesso na captura do alimento em três
diferentes áreas do recinto, quais sejam, tanque d'água, margem e terreno seco (Figura
3.2).

d) Eficiência de captura dos diferentes itens da dieta pelos filhotes.
e) Eficiência de captura do alimento pelos filhotes nas diferentes áreas do recinto.
Utilizou-se o Teste Qui-quadrado para análise dos fatores em questão
(SOKAL & ROLF, 1969).

Tanque (1 x 4 m)
I

I
I

Terreno seco

I

(3x 4 m)

I

I

Azea
central
do tanque

10.5 x

4}
- prof. max.
de 30 ao

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

"'-

I

~
Margens (O.t5 x -4 m)
- rof. max. de 3 em
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Agura 3.2.b: Rednto abeno de filho1es fvlsta lateraq

_ Muro de proleçlo

Wargem

Margem

Terreno seco

-

Tlnque

'-

Muro de
proteção

~

3.3.2. Efeito elo local ele fornedmento elo alimento DO comportamento
alimentar ele filhotes em cativeiro

Foram testados três diferentes locais de fornecimento do alimento em
relação ao tanque d'água do recinto descrito no item 3.3.1., conforme mostrado na figura
3.3. O delineamento experimental utilizado foi Inteiramente Casualizado (GOMES,
1982), sendo considerados os seguintes tratamentos:
A: Alimento fornecido no substrato seco a 10 centímetros da interface
água / substrato seco (+ 10)
B: Alimento fornecido na interface água / substrato seco ( O )
C: Alimento fornecido na água na margem do tanque a 10 em da interface água /
substrato seco (- 10)
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Agura 3.3: locais de fornedmen1o do alimento (dls18ncla em relaçlo i Interface
'uu. Isubs1ralo saco)
Alimento [came morda)

./

+ 18
.I;\:-_
\ ..... -. ___ _
I
'\ O CIII
'----

,"

linha d"uua

Tanque

'0_

-10~"

em

Terreno
seco

, • .-.

~~----------

.../

Margem

o alimento utilizado foi came de frango moida Foram feitas observações
sequênciais de mna hora de duração a partir do fornecimento do alimento, repetidas
durante 10 dias consecutivos (MARTIM &BATESON, 1986). A temperatura variou de
23 a 32 graus Celsius durante o período de estudo de modo simultâneo para os dois
tratamentos. A Análise de Variência entre os tratamentos foi feita através do Teste F e as
médias dos tratamentos comparadas através do Teste de Tukey (SOKAL & ROLF, 1969
e GOMES, 1982).
Foram medidas as seguintes variáveis:
a) Tempo de consmno do alimento: periodo entre a primeira e a última
manipulação observada de alimento pelos filhotes durante o periodo de observação
diário.
b) Número de manipulações do alimEmto: total observado de manipulações do
alimento pelos filhotes durante o período diário de observação.
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3.3.3. laftueada do fomedmeato de . . . . vivo Da dieta WdaI de
lIhetes sobre seu comportam. . . . . . . . . cativeiro

o delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado
(GOMES, 1982). Formn testados os seguintes tratamentos para filhotes a partir de seu
sétimo dia de vida:
DnrrAA (QUANTIDADE DIÁRIA): SO gramas de carne molda, fora d'água + seis
peixes vivos (LeI!istes sp. e alevinos de Tilapia sp.) na água.
DnrrAB (QUANTIDADE DIÁRIA): SO gramas de carne moi da, fora d'água.
Os animais nIo recebermn nenhum tipo de alimentaçllo nos primeiros seis
dias de vida Foram utilizados seis filhotes por tratamento, mantidos em caixas plásticas
de 40 x 60 x 36 centúnetros, inclinadas de modo a manter uma IAmina d'água de 20 x 60
centimetros com profimdidade méxima de 3 centimetros.
Os animais foram mantidos a uma temperatura. de 23 a 31 graus Celsius,
de maneira a que os dois tratamentos apresentassem sempre simultaneamente a mesma
temperatura.
Foram feitas observações sequenciais (MARTIM & BATESON, 1986) de
30 minutos de duraçlo após o fornecimento do alimento. As sobras de carne eram
pesadas quatro horas após seu fornecimento, quando a caixa plástica era limpa, sua água
trocada e os peixes contados e repostos até completarem o número inicial.
Foram medidas as seguintes variáveis:

a) Consumo aparente de carne moida: quantidade inicial menos as sobras. Nilo se
tratou do consumo real porque a variaçllo de seu peso por ganho ou perda de égua não foi
computado.
b) Número de manipulações no alimento: total observado de manipulações no
alimento pelos filhotes durante o periodo de observaçAo.
A análise de variAncia entre os tratamentos foi feita através do Teste F e
as médias dos tratamentos foram comparadas através do Teste de Tukey (SOKAL &
ROLF. 1969 e GOMES, 1982).
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4. nSULTADOS E DISCUSSÃO

I"IP0I

4.1. Comportamento agressivo e lIWi Impllcaçles DO lI'WIeJo de ronuçlo de
reprodutores

No período de agosto de 1987 a dezembro de 1992 foram registrados 19
casos de interaçllo agonfstica entre animais no Programa de Propagaçllo em Cativeiro do
jacaré-de-papo-amarelo da ESALQ I USP, Piracicaba o que pode ser considerado um
número relativamente baixo para um período de estudo de pouco mais de quatro anos. Seu
papel na mortalidade global da colônia, apesar de também baixo em relaçllo a outras
causas (Figuras 4.1 e 4.2) nIlo deixa de ser significativo por se tratar de uma espécie
ameaçada de extinçllo a ser propagada em cativeiro. Quase 80% (15 em 19) das interações
agonfsticas levaram ao posterior óbito de um dos animais envolvidos. Mais do que os
ferimentos em si, isto parece estar relacionado a infecções bacterianas provenientes destes
ferimentos, conforme descrito por RAMOS!!!I! (no prelo) e ZWART(1978).
J.I'Ig. 4.1: Mortalidade causada por lDtençles
810lÚsticas
Interações
Interações
agonfsticas que
resultaram em
morte de um dos

animais envolvidos
(78.9%)

Penodo: agosto 1987 a dezembro 1991

agonflticas que
1110 resultaram
emmort.e
(21.1%)
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JIa. 4.%: Casas de mortalidade DO ProIJ1llD. de
Pro,agaçlo em CatIv*o

'0 Jacari-'e-,apo-

-8DUD'el0 '8 ESALQ/USP

Causo relacionadas
direta ou
C8U8UnlO

relacionadas
a interaç6el

indiretamente a
UnI:eI"'8C'O@B

agonftrt.icas

(14.9%)

agonilticas
(8S.1%)

Período:

sto 1987 dezembro 1991

A grande maioria das brigas ocorreu logo no primeiro dia em que o grupo
foi fonnado ou que mn dos animais envolvidos foi introduzido no grupo (Fig. 4.3). Houve
casos porem em que os animais passaram nove a dez meses juntos no mesmo recinto antes
que houvesse mn conflito. Esta amostragem nIo permite que se infira sobre o penodo de
estruturaçAo hierárquica, semelhante à "ordem de bicada" em galinhas domésticas (DEAO,
1981, citando OUHL, 19581) , mas possivelmente interações agonfsticas ocorridas de
imediato no primeiro dia de contato entre os animais devem apresentar C8llSas distintas de
brigas ocorridas após meses de convivência aparentemente pacifica. A desestruturaçAo
social do grupo no primeiro caso parece obviamente devida à introduçlo de um novo
individuo, ou àfonnaçlo do grupo em si a partir de animais isolados. l i no segundo caso o
aparente equiHbrio, mesmo que tênue, é possivelmente quebrado por um fator novo como a
chegada do penodo reprodutivo, mudança climática brusca ou algmn outro fator
estressante como captura etc.

1 GUHL, AM (19S8) . .Anim. behav. 6. 92·111.
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fi&. 4.3: Periodo filtre fOl1ll8Çlo do

""'0

e

oeoJTlnda de IDteraçIo .omltle.

No. de ocorrências

12~----------------------------~
10

e
6

4
2

o
Dias após formação do grupo
Numero total de interações; 19

A maior frequência de brigas envolvendo apenas dois e não mais animais
(piS 4.4) pode ser devida a dois fatores: erro de amostragem, já que a formaçAo dos
grupos não obedeceu a um delineamento próprio de pesquisa e sim às necessidades
imediatas e muitas vezes operacionais do Programa; ou à maior tendência dos animais
solitários se antagonizarem quando postos em contato com outros da mesma espécie, de
modo análogo ao descrito por MAONUSSON (1986) para populações naturais
drasticamente reduzidas por caça. Nestas populações indiv1duos remanescentes podem
apresentar um grau maior de territorialidade. A maior frequência de brigas em grupos
formados apenas por dois animais (pig. 4.5), mesmo tendo havido grupos de até 15
individuos pode também ser devida aos dois fatores citados acima

J1a. 4.4: No. de ......1 .volvidos por lDteraçlo
8IoDlstlca

Interações

Interações

entre

entre

dois animais

três animais
(5.3%)

(94.7%)

Número total de interações: 19

Fig. 4.5: Tamanho dos I"IP0S onde houve interaçlo
qoDistica
No. de registros

12~--~~-----------------------.

10
8

___________________ M~(.!ta_:, _~,) ~_~ __ _
s= 1,302

----------------------------------

.

CV = 41,2480/0

4

2
O

Tamanho do grupo (No. de animais)
Número total de grupos: 19

A densidade animal em um recinto em cativeiro interfere de forma marcante
no nível de agressividade dos individuos. De um modo geral, elevações na densidade
animal resultam no amnento do nível de encontros sociais e consequentemente no 8f8U de
agressividade dos individuos (LANG, 1987a). A ocorrência do maior número de
interações agonísticas em recintos com 0,02 a 0,01 animal por metro quadrado, em relação
a densidades superiores a 0,1 animal por metro quadrado (Fig. 4.6), deve-se
provavelmente a mn erro de amostragemjá que as densidades animais mencionadas
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distribuíram-se de modo desunifonne, dependente das necessidades operacionais do
programa e nIo de 1.UD planejamento prévio para este estudo.

JI&. 4.6: Dmsldade .lma) DOS redlltos oDde
laollVe iDtençlo agoJÚsdca

No. de ocorrências
Média'" 160,13
10r------------------------------.
8'"

8

446,91

------------

CV-279,09%
6

------------

2

o
animais por metro quadrado

No. total de interações: 19

o sexo dos animais envolvidos, 80 contrário do que se poderia supor, nIo
interferiu na ocorrência das interações agonisticas registradas no penodo. Em outras
palavras: a ftequência de brigas entre animais de mesmo sexo foi a mesma que entre
animais do sexo oposto (Fig. 4.1). Por se tratar de um estudo em cativeiro, com
amostragem relativamente pequena e sem 1.UD delineamento de pesquisa, isto também pode
ser devido simplesmente a um erro de amostragem. Por outro lado, se a tendência se
mantiver em populações selvagens em ambiente natural, pode-se inferir que a espécie nIo
tenda a formar grandes grupos como o aligátor americano e o jacaré-do-Pantanal e sim que
os individuos tendam a permanecer isolados em seus territórios como ocorre com o
crocodilo-de-estuário, conforme discutido por LANO (1981a). O autor não diferencia,
porém, as duas espécies do gênero Caiman quanto a este aspecto, sendo que o presente
estudo evidencia 1.UD possível menor grau de sociabilidade do CaimaD IatIrostrls em
comparação ao C. crocodilos.
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J1&. 4.7: Sa.o dos animais tllVolvidos em
lateraçGes aaoDlstlcas
Fêmeas x Fêmeas
(21%)
Machos x Machos
(2()1l/O)
Fêmeas x 177
(()1l/O)

Machos x Fêmeas
(47%)

Número total de interações: 19

A procedência dos animais envolvidos em interações agonfsücas (PiS 4.8)
mostrou-se mIl fator importante, porém nao decisivo para a formaçAo dos grupos.
Praticamente 85% das brigas registradas envolveram animais de procedência diferente.
Situações de estresse como captura, manipulaçAo, transporte e transferência de recintos
podem, porém, momentaneamente quebrar a estrutura. do grupo, levando a interações
agoniSÜcas. A formaçAo de grupos reprodutores a partir de animais de mesma
procedência, apesar de vant.lYosa do ponto de vista do comportamento social, pode
resultar no amnento do coeficiente de consanguinidade da colônia (SENNER, 1979), sendo
grande o número de animais de filiaçAo desconhecida em parques zoológicos do Brasil
(VERDADE & SANTIAGO, 1991), o que pode subestimar seu cálculo.
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11&. 4.1: Protecllada dos animais awolvidos ali
iateraçles agolÚstitas

Animais de

mesma
procedência

(lS.SOAl)
Animaí.de
procedência
diferente
(84.2%)

2
X-46,78S6
P<O,l%

Número total de interações: 19

As interações agonisticas envolveram predominantemente os maiores
animais da colônia, medindo 181 a 200 centimetros de comprimento total (pig. 4.9) e
pesando de 30 a40 kg (pig. 4.10), o que é compatlvel com o comportamento descrito por

AYARZAGUENA (1983) de maior agressividade entre os maiores individuos e destes
sobre animais menores, muna populaçAo de Caima trotodibls trotodibls na Venezuela
durante o verão. NAo houve diferença significativa quanto a ocorrências de interações
agonisticas entre animais de porte semelhante (relaçAo entre comprimento romo-anal do
agressor e do agredido entre 0,8 e 1,2) e animais de porte diferenciado (relaçAo entre 1,2
e 1,6), conforme mostrado na Figm-a 4. 11. A relaçAo de peso entre agressor e agredido é
que parece porém ser decisiva quanto a este aspecto. A grande maioria das interações
agonisticas registradas envolveu animais cujarelaçAo citadafoi maior que 1,2 (pis. 4.12).
Esta discrepAncia entre as proporções de tamanho e peso dos animais como fator
predisponente de brigas pode ter relaçAo com a curva de crescimento dos crocodilianos
onde, um modo geral, a partir de um determinado tamanho, acréscimos pequenos no
comprimento sAo acompanhados por acréscimos relativamente maiores de peso
(Mc1LHENNY, 1935; COULSON et!ll!, 1973; JOANEN & McNEASE, 1976b e 1979b;
NATIONAL RESEARCH COUNCll.., 1983; WEBB !!!II!, 1983b e BRISBlN, 1990).
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na. 4.': Tamahe dei __ais .velvldes . .
lateraç6es . .eDisti~as

16 No.

de animaís

Média-161,6 em
1""'32,55
12 -------------------------------CV - ZO,145%

14

--------------------------------

lO --------------------------------

2
O

Comprimento total (em)
Número total de registros: 39

Fig. 4.10: Pese 'es animais eavoM'os em

inttnçles ageDisticas
No. de animaís

12.-------------------------------~

=29,11 kg
10 --------------------------

s= 16,99
e ------------------CV=58,360/o
6 -------------------

2

O

Peso dos animaís (kg)

Número total de registros: 39
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fi&. 4.11: Relaçlo adre porte dos ""'8Is
.volvidos aRlllt.tnçGes aaoJllstkas
(tamanho do agre•• or I tamanho do agredido)

12 No. de ocorrênciu
__________ (Ç!~_s~~_~_tt
2

10

____________

8

Legenda:

~_~~4Z63

__

p > 20 %

6

4

2
O

Cluses de tamanho

Número total de interações agonIsticas: 18 duplu e 1 tripla

FIg. 4.12: Relaçlo adre peso dos ""'ais
eRVolvidos aR iDteraçlo aaoJllstic8
14 No. de ocOtTências
12

-'~~~_~:~~~.: __ ?C_~.:=:~.!S. .9~~

(60%)

P< 0,1%
10 ------------------------------Média == 3,325

8 ------------------------------CV '"" 107 ,8SO/c
6 - - -i';'-j,~8'f -----

4
2
O
peso do agressor I peso do agredido

Número total de interações agonIsticu: 18 duplu e 1 tripla

o pico de ocorrência de intmlÇões agonfsticas 80 longo do ano coincide
com o início das atividades reprodutivas (pig. 4.13). Não há registro especifico para o
jacaré-de-papo-amarelo do período de tempo entre cópula e postura. LARSEN et aIIi
(1988) relatam para o aligátor americano mIl período de aproximadamente seis semanas
entre owlação (e possivelmente cópula) e postura. Se este padrlo se mantiver para o
jacaré-de-papo-amarelo, o pico de ocorrência de interações agonfsticas será coincidente
80 período de cópula, o que evidenciaria o papel dos hormônios sexuais no
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comportamento IJ8ressivo dos animais ( WITfENBEROER ,1981; citando WILSON, 1975;
LESBNER. ,1978 e BRA1N, 19792). Após o fim da atividade reprodutiva, DO p&riodo de
abril a maio, nIo houve registro de brigas. Isto 8e deve possivelmente 80 fim do ciclo
reprodutivo e à diminuiçlo da atividade geral dos animais por ocasilo do abaixamento de
temperatura decorrente do outono (LANG, 1987b).

JI1&. 4.13: Dlstriblliçlo '8Ilnteraçles aaolÚstlt81
ao 101110 '0 ano
12 No. de ocorrências
10 _____________ !~~~:~~~; __ (52,7%)

8
6
4

2
O
meses do ano
Período de observaçR.o: 08/87 a 12/91

2wllSON, E.O. 1975. Sociobiology: the new synthesis. Cambridge, Mass.: Belmap Press.
lESHNER, AI. 1978. An introductlon to behavioral endocrlnology. New Yoric: Oxford Umversity
Press.
BRAlN, P.F. 1919. Effects ofthe hormones ofthe pituitary-gonadalaxis on behaviour. p.255329. In: ChemlcallnfaJences on behaviour. K. BroNl e S.J. Cooper IEds.]. New Yoric, kademic
Press.

o número de ninhadas monitoradas pode ser considerado baixo em relaçlo
a trabalhos já desenvolvidos com outros crocodilianos (WILKINSON, 1984; JOAN:f.N &
McNEASE. 1984, 1986, 1989 e 1990b e CARBONEAU & CHAB~ 1990). Trata-se,
no entanto, do maior registro para a espécie em questlo no Brasil. Além disso, leU ltBtus
de espécie ameaçada de extinçlo e a dificuldade de localizaçlo de ninhos em ambieute
natural no Estado de SIo Paulo fazem com que nte estudo exploratório leja de grande
importAncia, por servir de base a estudos futuros sobre o comportamento reprodutivo da
espécie taoto em cativeiro quanto na nab.nza.
De um modo geral os materiais utilizados pelos animais para a cOlllJtruçIo
dos ninhos seguiu o padrlo descrito em literatura (GREER., 1970; MARTlN, 1977 e
FERGUSON, 1985). Suas dimensões apresentadas na Tabela 4.1 mostram DIo haver
diferença significativa entre os ninhos que apresentem ou nIo terra como material
constituinte. Pode-se iDferir disto que os ninhos apresentem dimensões relativemeute
constantes e que a terra, pelo menos em cativeiro, é utilizada apenas para completar o
tamanho"normal lJ do ninho. O fato de ter-se encontrado terra como material constituinte
onde 8p8lentemente nIo baviafolhas em quantidade suficiente parece corroborar esta
hipótese. LARR1ER.A 1 tem encontrado nos pampas argentinos dois tipos básicos de
ninhos em relaçlo a leUS locais de nidificaçlo: savana ("savana-nest") e bosque ("rorest
nesf' ), sendo comum neste último a presença de terra como um dos principais materiais
constituintes. Isto pode também ser devido à menor oferta de material vegetal no solo de
bosque que no de savana aberta, onde há gramíneas em grande quantidade.
.

Tabela 4.1: Dimensões dos ninhos
Ninhos construidos com material fornecido no recinto
Ninhos com terra
5
Ninhos sem terra
7
média
49,2
134,2
Lar,!9AA 103,4
Altura
Comp.

I

s
17,299
41,001
43,97

cv
35,18
30,56
42,55

média
42,0
118,0
104,0

s
4,472
40,857
18,166

cv

média

10,648
34,632
17,467

54,3

145,7
102,9

s
21,492
39,94
57,652

cv
39,59
27,41
56,05

Teste Qui-cptdrado: Altura: P > 20%
Comprimento: P > 20%
Largura: P > 5%

A distAncia do ninho em relaçlo à ápa mostrou um grande coeficiente de
variaçlo, conforme mostrado na Tabela 4.2. Sua média de aproximad8lDente dois metros,
1I...ARR1ERA. A (Depto Ecolo81a Animal y Zoolo81a Aplicada. Ministerio de Agricultura, Ganaderia,
Industria y Comercio de la Provinda de Santa Fe, Argentina) Coorunicaçlo pessoal. 1992

que se deve somar O diAmetro médio dos ninhos, faz com que se recomende um múúmo
de 3,5 metros de distAncia do tanque em relaçAo à cerca ou muro de proteçlo do recimo de
80

reproduçlo.
O per1odo de incubaçlo de 77,5 diaa em média, ape88f de apresem. um
pequeno coeficiente de variaçlo, apresenta também uma amoBb agem muito pequena de
apenas cinco ninhos. A temperatura e umidade dunmte a incubaçlo interferem diretamente
em sua exteoslo. É, portanto, necessária uma 8IDOItragem maior com diferentes
temperaturas e umidades para que se conheça o(s) perfodo(s) de incubaçlo da espécie com
maior exatidlo.
O número médio de 33 ovos por ninho é compatfvel com o de ouIroI
crocodilimos de mesmo porte (FEROUSON, 1985). O baixo número de filhotes por ninho
(80 redor de sete) em relaçlo 80 DÚ1DerO de ovos pode ser devido a dois fatores: baixa
fertilidade das matrizes e reprodutores em cativeiro e/ou manejo deficiente dos ovos. No
primeiro caso, a avaIiaçlo do desenvolvimento foHcuJar das f!meaa durante o ciclo
reprodutivo, induçlo honnonal à owlaçlo (LARSEN et aIIl, 1988; CARDEILHAC, 1989 e
1990), inseminaçlo artificial (CARDEILHAC!l!I. 1982 e LARSEN,!!!I, 1988 e DO
prelo) e a detenninaçlo do ciclo reprodutivo de machos e f!meas através dos hOl"lD6ni08
esteróides (LANCE, 1989) pode melhorar a eficiência reprodutiva da espécie em
cativeiro. No segundo caao a incubaçlo artificial pode reduzir coosideravelmente a
mortalidade durante o per1odo de incubaçlo dos ovos (CHAFFEE, 1969; WIDTAKER &
WHlTAKER, 1976; JOANEN & McNEASE, 1977 e 1981; WIDT~ 1979; OODWIN,
1982; CHOWDlRJRY !!!!!. 1983; OONZALF2 SIERRA, 1987; RAO, 1987 e MOSES &
CHABRECK, 1990).

Tabela4.2: comportamento de nidificaçlo do jacaré-de-papo-amarelo em cativeiro no
Estado de SIo Paulo (4)
Média

DistAncia da água
Periodo de incubaçlo (dias)
No. de ovos/ ninho
Dimensões dos ovos
Diimetro menor (em)
Dilmetro maior (em)
Peso dos ovos (g)
No. de filhotes / ninho
Dimenslo dos filhotes (em)
Peso dos filhotes (g)

(4)

N'" No. de observações

Menor

Maior

valor

valor

N

s

~I

1,97
77,5
33

O
73
18

7
93
49

16 ninhos
90 ovos
12 ninhos

1,72
3,01
10,626

87,3
3,88
32,2

4,28
6,728
70,888
7,33
24,654
47,61

3,4
6,0
60,0
O
21,3
6.0

4,5
7,5
82,2
31
27,0
63,0

123 ovos
0,196
123 ovos
0,304
156 ovos
5,635
12 ninhos 10,999
50 filhotes 1,153
50 filhotes 8,18

4,58
4,53
7,95
149,9
4,66
17,18

, - Desvio-padrlo

CV% - Coef. de maçAo percentual
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As dimensões e pesos dos ovos e dos filhotes (Tabela 4.2) apresentam
também valores médios em relaçlo a outros crocodili8DOs de DleIlllO porte (FERGUSON,

1985).
Na Tabela 4.3. alo mostrados os resultados comparativos de três métodos
de incubaçlo experimentados DO Progrmna de Propapçlo em Cativeiro do jacaré-depapo-mnarelo da ESALQ/USP. Ape. . de estm em ainda sendo desenvolvidas, uma das
incubadoras testadas (Fig. 3.1) chegou a apresent. 75% de taxa de ecloslo. o. resultados
do sistema de incubaçlo semi-artificial, em que OI ovos foram coletados em tomo de 60
dias após a postura mostram uma evoluçlo em relaçlo à incubaçAo mduraI. A coleta
imediata dos ovos para incubaçlo artificial, porém, tem a 'VlBJta8em de dim;mJir o teq>o
de exposiçlo a agentes contarnimmte8 do ninho, possivelmente mais danosos em cativeiro
que em ambiente natural, além de fornecer desde o inicio condições ideais de temperatura
e umidade. O ninho pode apresentar oscilaç6es térmicas e hidricas que podem resultar em
mortalidade de embri6es. Além disso, o controle térmico da incubaçlo poderá permitir
num futuro próximo a geraçlo de machos e fhneas em proporçlo previamente definida
Basta para isso que se determine o papel exato da temperatura de incubaçlo na
determinaçlo do sexo para esta espécie como já se fez para o aligátor (FEROOSON &
JOANEN, 1983) e alguns crocodilos (WEBB et!ll, 1987).
Tabela 4.3: Maoejo de ovos de jacaré-de-papo-amarelo naESALQ IUSP (1986 a 1992)('1)
INCUBAÇÃO
NATURAL
No. de ninhos usados
No. total de ovos
No. de ovos coletados
No. de ovos Srteis
No. de ovos interteis
Periodo de incubaçlo
(dias)
No. total de filhotes
No. de natimortos
No. de filhotes cl
defeitos embrionários
Total de filhotes I total
de ovos (%)
Total de filhotes !No.
de ovos coletados (%)
Total de filhotes INo.
de ovos teríeis

3
83
O
11
11
78

INCUBAÇÃO

INCUBAÇÃO

SEMI-ARTIFICIAL

ARTIFICIAL

2
75
62
34 a 75
Oa41
73 a82

72a82
81 a91
85 a93

10
O
O

34
O
3

29
2
4

12,0

45,3

19,0

54,80

20,1

45,3 a 100,0

37,8 a43,1

11

4
163

154

Métodos de incubaçlo descritos no item 3.2.2. Os defeitos embrionários observado. trataram-se de
desvios dorso-ventrais da coluna vertebral na regilo caudal.

('I)

o peso das fhneu em reproduçlo (PiS 4.14) apresentou mn coeficiente de
variação relativamente alto (cerca de 36%). Apesar do número total de registros ser igual
a 15, algumas f&meu reproduziram em mais de um ano, tendo sido portanto computadas
mais de mna vez. Isto fez com que a amostragem fosse muito b~ impossibilitando
qualquer extrapolação. Pode ser considerada útil, no entanto, como informaçAo básica para
estudos fi.Jtm'os. O mesmo ocorre em relação 80 tamanho das f&meu avaliadas (Figma
4.15), peso e tamanho dos machos reprodutores (Figuras 4.16 e 4.17 respectivamente).
Jig. 4.14: Peso das Omeas repredatoras
Média"'" 29,S2 kg
.-10,605

8.-~----~~___------~~~=--.

(46,6%)

7 ------------

CV = 35,92%

6

5
4 -----------3
2

o

Número de registros: 15

Intervalo - 15.0 a 59,7 kg
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fia. 4.15: Y.....o das t1meas reprodutoras
M~diB -

80,33 em
.-9
10~~~____________~CV~-~11~~

8 -----------------------

(S3,3%)

6 -----------------------

4
2

o
Comprimento rostro-anal (em)
Número de registros: lS

Intervalo == 70 a 110 em

Jig. 4.16: Peso dos macltos reprodutores

10~~~--~~--------------~

8
6

Média = 37,99 Kg

-------- 8-"; Y6,C)4- -----CV=26,44%

4
2
O'---~=---

Número de registros: 13

Intervalo = 30 a 64 kg
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JIg. 4.17: Tamanho .os machos reprodutores

10~~~--------------------~

Média-95,04 em

(61,S%)

8

.-S,7S
CV=605%

6

----------------~------

4
2
O'--~_-

Comprimento rostro-anal (em)

Intervalo = 90 a 109 em

Número de registro: 13

A grande ftequência observada do comportamento materno característico
de proteção ao ninho (Figura. 4.18) é compatível com observações feitas com outros
crocodilianos (COIT, 1961e 1969; HUNT, 1975; BUSTARD, 1980; KUSID...AN &
KUSID...AN, 1980; BUSTARD & KAR, 1981; KUSID...AN & SIMON, 1981; HUNT &
WATANABE, 1982; WIDHOLZER et!DL 1986 e HUNT, 1987). Ao con1rário, no entanto,
do que foi descrito por WIDHOLZER et aDi (1986), o macho não foi observado exibindo
comportamento de proteção 80 ninho.

.0

FIg. 4.18: Frequeada
comportameate matemo de
proteçlo ao Dinho

Fêmeas que exibiram
comportamento

Fêmea que não exibiu
comportamento

materno de
proteção ao ninho

proteção ao ninho

(94,4%)

(5.6%)

Número total de observações: 18

materno de

JS

o perfodo de postura (Figura 4.19) estende-se do fim de outubro 8 meados
de fevereiro, com maior concentraçlo entre dezembro e fevereiro e pico emjaneiro. Este
padrlo de postura nos meses mais quentes do ano se deve à necessidade de calor ambiente
para incubaçlo dos ovos, ocorrendo também em outros crocodilianos de regiões subtropicais (MAGNUSSON !!!Di, 1989). O presente estudo poderá servir de base para 8
determinaçlo do perfodo apropriado de coleta de ovos em ambil'Dte natural no Estado de
SIo Paulo para fins de manejo e conservaçlo, como se fàz na Argentina (LARR.IER.A,
19918) e em outros palses com outros crocodi1ianos (NATIONAL RESEARCH
COUNCIL, 1983; JOANEN & McNEASE, 1987a e WEBB et !Di, 1987a).

na. 4.19: Dlstriblllçlo do pmodo de postura ao 101110
do ..o DO Estado de 810 Paalo

8 Frequêncía

Período de estudo: 1986 a 1992

7 ______________________________ a ______________ _
Postura mais

6 ---------------------------S

-----iãidía:l;iõi-

4

3

precoce: 3111 O

2 --------------- ------------------------- ----

meses
Número de ninhos observados: 17

o pico de nascimentos ocorre em março, estendendo-se de fevereiro a abril
(Figura 4.20). A partir de abril a temperaturajá apresenta mn certo declínio, podendo
ocorrer abaixamentos repentinos de temperatura, que poderiam ser letais aos ovos ou
mesmo aos filhotes recém-nascidos.

JI&. ".ZO: Ptriodo de aasdmentos ao 101110 do ano ao
Estado de 810 P_o
S Frequência

Período de estudo: 1986 a 1992

4 ----------------------.----------------------Nascimento

3 ___ !!l!!s_~ç~çc;:__

______

Nascimento

______ ~!~<!i.?~ __ _

16102

18104

2
1

J
meses
Número de ninhos observados: 8

".3. Manejo alimentar inicial de 1IIh0tes
".3.1. Distribulçlo do ~omportamento alimentar ao 101110 do dia

A curva de distribuição do comportamento alimentar 80 longo do di~
(Figura4.21), apresenta picos de procura por alimento por volta das 12:00, 18:00 e 22:00
h, estendendo-se de modo significativo por um longo período, das 10:00 às
24:00 h. Não há informações sobre o comportamento alimentar da espécie em ambiente
natural. certas características anatômicas como pupila vertical sugerem hábito crepuscular
(BELLAIRS, 1971). No entanto, o longo penodo durante o qual se observou
comportamento alimentar 80 longo do dia (de quinze a vinte horas), evidencia um baixo
grau de especificidade quanto 80 horário de alimentação. Os crocodilianos são, de um
modo geral, predadores oportunistas (COTI, 1961). Há, portanto, umapossivel vantagem
evolutiva na ampliação de seu período de procura por alimento, sendo desta forma
limitada apenas pela temperatura minima necessária à atividade digestiva e mesmo de
locomoção.
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na. 4.l1: DIstrlhlliçl••• c8IDp.rtamsato aIIm.....e
lllaotes _lo..... tUa

No. de registros de tentativa de captura de alimento
12~----------------------------~

10 --------------------------------------------••
8
6

4

2

-- Suéesso na captura -- Insucesso na captura
No.de filhotes: 30
No. total de registros: 110
Penodo de observaçlo sequencial: 48 h

Teste Qui-quadrado

X 2 -21,99
P< 1,0%

Os filhotes preferem significativamente insetos na dieta em relação a peixes
vivos ou mortos (Figura 4.22). Isto é compativel com observações feitas com filhotes de
outros crocodilianos (COIT, 1961~ AYARZAOUENA, 1983 e POOLEY, 1989). A
frequência de 10,9%. de tentativas de captura sobre itens não alimentares como pequenas
folhas e gravetos evidencia que o aprendizado do comportamento alimentar se faz por
tentativas, erros e acertos. Apesar da mie normalmente acompanhar seus filhotes por um
perlodo de até um ou dois anos (LANO, 1987a), nIo há registros ou evidências de que ela
os auxilie a se alimentar, influenciando assim seu aprendizado inicial.
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(No. de registro. de tentativa de captuna de alimento)

Peixe vivo (17,3%)

ítem mo-alimentar
(29,1%)

ítem indeftnidc(l 0,9%
Peixe mo~3,6%)

Teste Qui-quadrado:
Xi,32 OS
P< 0,1%

Inseto
(39,1%)

No. de filhotes: 30
NO.total de registro.: 110

ial: 48h

NAo há em literatura informações sobre preferência de filhotes de jacarés
em relaçAo a locais de captura de alimento. Há mna significativa preferência dos filhotes
sobre a margem do tanque, sendo este, portanto, o local adequado para fornecimento do
alimento em cativeiro aos filhotes (Figura 4.23).
FIg. 4.23: Distribaiçlo do comportamento alimentar de
filhotes por dU'ereates poDtos do rednto
(No. de registros de tentativas de captura de alimento)

Indeftnidc(12,7%)

.-.,.,~

(12,7%)

Margem

(73,60/0)

Teste Qui-quadrado:
No. total de registros: 110
No. de filhotes: 30
Período de obseTVaçAo .equencial: 48 h

X2= 104,62
P< 0,1%
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NAo houve diferença significativa em relaçAo à eficiência de captura do
alimento pelos filhotes, tanto em relaçAo ao item da dieta (Figura 4.24), quanto em relaçAo
ao seu local de captura no recinto (Figura 4.25).

:na. 4.24: Eftdlnda de captara ,ara os dlf'enates itens
d. dieta

30~~~----------------~
Teste Qui-quadrado:

2S
20

X 2 "'11,47

--------------------------

lS
10

S
O

CJ Sucesso na capb..lra

~

Insucesso na captura

Penodo de observaç!o sequencia1: 48 h

lIig. 4.25: Eftcllnda de captara de alimmto DOS
diferentes locais do recinto
SO Frequência
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------------------- ---

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

P> 20,0%

30
20
10

°

seco
Locais do recinto

CJ Sucesso na captura

~

Período de observaç!o sequencial: 48 h

Insucesso na captura

".S.2. Er.. d.lHaI de renaec_". d. . . . . . . . e..,.I1_"•
. . . . . de lIIIletes . . eatJv. .

o tempo pato pelos filhotes para se alimentar tende a ser constante,
independel.temente de onde o alimento seja fornecido (O, +10 ou -10 centúnetros de
distAncia da iDterface . . . 1 terreno seco). O n6mero de manipulações do alimento foi
usado como lndice indicativo do consumo. De O a 10 centimetros da água no substrato seco
houve um Dtnnero significativamente maior de manipulações do alimento pelos filhotes, o
que indica um provável maior consumo. Há também nesta faixa menor perda de alimento
moldo por contato com a égua.
Os répteis podem apresentar problemas comportamentais relacionados à
forma de fornecimento do alimento em cativeiro (FRYE, 1978). Seu fornecimento em local
adequado é um ponto bésico no aprimoramento de seu manejo alimentar.

".S.S. IafIIlenda d. fomedmeate de aJimeato mo lia dieta iDlclaI de
filhotes . . . . seu COlllportam.te aJimeatar . . cativeiro

O fornecimento de alimento vivo para filhotes de jacarés em larga escala é,
a principio;> oneroso e trabalhoso. A possibilidade de se fornecer carne processada
(moida), proveniente do descarte de outras atividades zootécnicas como criação de
ftaogos de corte ou galinhas poedeiras (VERDADE et!IL 1990) pode baratear
significativmnente este custo. Não há diferença significativa em termos de consumo
aparente e DÍlmero de manipulações do alimento pelos filhotes, nAo sendo necessário, do
ponto de vista de seu comportamento, o fornecimento de alimento vivo BOS animais. Não se
avaliou no presente estudo as implicações nutricionais de tal opção. A possibilidade
porém de formulação de rações (JOANEN & McNEASE, 1987b; STATON, 1988 e
STATON et alti, 1989, 1990a, 199Ob, 1990c e 1990d), amplia as possibilidades de
elaboração de uma dieta adequada, do ponto de vista nutricional, sem a utilização de
alimento vivo.
Estes argtment08 do especialmente relevantes do ponto de vista da criação
comercial ou mesmo da manutenção de animais em parques zoológicos. Por outro lado a
criação de filhotes para posterior reintrodução em éreas naturais deve levar em conta o
aprendizado dos animais à captura do alimento, sendo portanto a principio aconselhável a
utilização de alimento vivo em sua dieta em cativeiro.
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!. CONCLUSÕES
a) Apesar de DIo representarem a principal causa de mortalidade em
cativeiro. interaç6eB .,msticas entre 08 animais podem causar reduç6eB significativas
em uma colama de jacarés-de-papo-amarelo em cativeiro.
b) A maior pam das interaç6es agonisticas ocorre por ocasilo da
iDtroduçlo de um novo animal em um recinto previamente ocupado por outro animal
solitário. Deve-se portanto evitar que animais sejam mantidos isolados por longos
períodos de tempo.
c) A maior parte das interaç6es agonisticas ocorre logo no primeiro dia de
iDtroduçlo de um animal em um grupo. Este, portanto, deve servir de periodo mfnimo de
observaçlo do novo grupo para que se possa isolar e retirar prontamente o(s) animaJ(is)
que esteja(m) sendo antagonizado(s), para evitar ferimentos que possam levá-Io(s) à
morte.
d) NIo há tendência de ocorrência de interaç6es agonisticas em maior ou
menor escala entre animais de mesmo sexo. O sexo dos animais envolvidos parece
portanto do ser um fator determinante de agresslo entre individuos.
e) A maioria das interaç6es agonisticas ocorre entre animais adultos de
procedência diferente. Deve-se, portanto, levando-se em conta o manejo genético da
colônia, formar grupos reprodutores com animais jovens ou sub-adultos.
f) Deve-se formar grupos reprodutores preferencialmente com animais cuja
relaçlo de peso DIo exceda o valor de 1,2.

g) O período mais adequado para a formaçlo de grupos reprodutores no
Estado de SIo Paulo, levando-se em conta o comportamento agressivo dos animais, é de
abril ajulho.
b) Os ninhos slo construidos em dimens6es relativamente constantes. Seus
materiais coostituintes normalmente do folhas, gravetos e eventualmente terra. Esta última
parece ser utilizada pelos animais com a fimçlo de completar o tamanho normal dos
ninhos.
i) O baixo número de filhotes, em relaçlo ao número de ovos por ninho
justifica o desenvolvimento de técnicas de incubaçlo artificial e de estudos que
possibilitem o aprimoramento do manejo reprodutivo da espécie.

j) As f!meas apresentam na maior parte das vezes comportamento materno
de proteção ao ninho.
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I) O perlodo de postura da espécie DO Estado de 810 Paulo é de fina de
outubro a meados de fevereiro, com maior concentraçlo entre dezembro e fevereiro e pico
em janeiro.
m) O perlodo de nascimentos estende-se de fevereiro a abril, com pico em
março.
D) O perlodo de procura por alimento pelos filhotes em recintos abertos à
temperatura ambiente estende-se das 10:00 às 24:00 ~ com picos às 12:00, 18:00 e

22:00 h.
o) Os filhotes demonstram preferência significativa por insetos em reJaçAo
a pequenos peixes vivos ou mortos.
p) Os filhotes aprendem a capturar seu alimento possivelmente pelo método
de tentativas, erros e acertos.
q) Os filhotes demonstram preferência significativa pela margem dos
tanques de água para capturarem seus alimentos.

r) Os filhotes nAo demonstram diferença significativa quanto à eficiência de
captura dos tipos testados de alimento, quais sejam, insetos e peixes vivos e mortos nem
quanto ao &eU local de captura no recinto.
s) O local mais adequado de fornecimento do alimento para filhotes
compreende afàixa de 10 centlmetros paralela à linha d'água do tanque no substrato seco
do recinto.
t) Do pont~ de vista do comportamento nAo é necessária a inclusão de
alimentos vivos na dieta de filhotes de jacares-de-papo-amarelo em cativeiro.

43

ALVAREZ-DEL-TORO, M. 1969. Breedi.ns the spectacled caiman Calma
a"Kodylu at Tux:tla Gutierrez Zoo. lDtemationaJ zoo Yearbook 9:35-36.
ANôNIMO. 1986. Nasceu a primeira ninhada de jac.-é do CIZBAS. Jornal de
Piracicaba, 9 de maio de 1986. p. 14.
AYARZAOUENA, J. 1983. Ecologia dei caiman de aoteojos o baba (C.....
a"Kodilas L.) en los llanos de Apure (Venezuela). DoftaoaActa Vertebrata
10(3):3-135.
_ _ _ _ _ _,.1984. Variaciones en la dieta de C8ÔIl8D sel,",s; JarelacióIÍ euIre
morfologia bucal y dieta. Memoria Soc. Cienc. nat. La Salte 44(122): 123-140.
BECK, C. 1978. Breec:1in8 the West Afiican dwarfcrocodile Osteolaelll1U tetraspls
teCraspis at Memphis Zoo. International mo Yearbook 18:89-91.
BELLAIRS, Ad'A 1971. The senses ofcrocodilians. p. 181-191. In: Proc. 1st Work.
Meet Croc. Spec. Oroup. IDCN - The World Conservation Union. Oland,
Switzerland p. 1-191.
BEN-MOSHE, O. 1987. Ao alligator farm in Israel. p.349-350. In: WEBB, O.J.W.;
MANOUS, S.C. & WHITEHEAD, P.J. [Eds.]. Wildlife lIl8D88etIlent: crocodiles
and alligators. Surrey Be&tty & Sons, Chipping Norton, Australia. p. 1-552.
BRAZAmS, P. 1986. Management, reproduction and growth ofC _ _ mtc:. . . .
yac.:are atthe New York Zoological Parlc. p. 389-397. In: Proc. 71h Work. Meel
Croc. Spec. Oroup. IDCN - The World Conservation Union, Oland, Switzerland p.
1-446.
BRISBlN, IL., Jr. 1990. Orowth curve analyses and their application to the
conservation and captive man88t':fDen1 of crocodilians. p. 116-145. In: Proc. 9th
Work. Meel Croc. Spec. Oroup. Vol. 1. IDCN - The World Conservation Union.
Olan, Switzerland p. 1-399.
BULL, J.J. 1980. Sex determination in reptiles. Quarterly Rev. Biol. 55(1):3-21.
BUSBEY, A B., In. 1982. Form and fimction ofthe jaw musculature of AIIIIator
. . . . . . . . DissertationAbstr. int. (B)43(6):1696.

BUSTARD~

H 1971. The scope oflhe disCUBBion: lhe worldwide situation of

crocodiliaos. p. 15-28. Proc. 1st Worlc. Meel Croc. Spec. Oroup. IDCN - The
World Conservation Union. Oland, Switzerland p. 1-191.
_ _ _ _ . 1980. Maternal care in the gbarial. GaviaJis PIIetJt1U (Omelin).
British. J. Herpet 6(2):63-64.
_ _ _ _ & MAHARAN~ S. 1980. First captive breediog ofthe gbarial
(GaviaIIs gagetk1ls). British Joumal ofHerpetology. 6(3):106.
_ _ _ _ & SlNOH, LAK. 1980. Orowtb in the gbarial. British Journal of

Herpetology. 6(3):107.
______ & ~ S.K. 1981. Nest defence against man by the saltwater
crocodile (ereto• • ,OroRlS). British Journal ofHerpetology. 6(4):142.

CARBONEAU, D.A & CHABRECK, RH. 1990. Population size, composition and
recruitment of American alligators in fteshwater marsh. p.32-40. In: Proc. 10th
Work. Meel Croc. Spec. Oroup. Vol. 1. IDCN - The World Conservation Union.
Gland, Switzerland p. 1-354.
CARDEIUlAC, P. 1989. HusbandIy and preventative medicine practices tbat
increase reproductive efficiençy ofbreeding colonies ofalligators. Aquaculture
MarketDevelopAidProgram. p. 1-25.
_ _ _ _ _,. 1990. HusbandIy aod preventative medicine practices tbat
increase reproductive efficiençy ofbreeding colonies ofalligators (ll).
Aqwwulture Market Development Aid Program. p. 1-47.

_ _ _ _ _ ; PUCKE'IT, HM.; DeSENA, RR & LARSEN, RE. 1982.
ProgreBS in artificial insemination oftbe alligator. p.44-46. In: CARDElIBAC, P.;
I..ANE, T. & LARSEN, R [Eds.]. Proc. 2nd Ann. Alligator Prod Coní University
ofFlorida, Gainesville. p. l-52.
_ _ _ _ _ & JOANEN, T. 1989. Reproduction, development and growtb of
lhe American alligator. p.I-4. In: Crocodilian Congress: production &marketing
Idrategies for the 1990's. Tampa, Florida. 23-26 February 1989. p. 1-147.

CHABRECK, RH 1975. Moisture variation in nesta ofteh American alligator
(Aligator milsis. . . .). Herpetologica 31:385-389.
CH.AFFEE, P.S. 1969. Artificial incubation ofalligator eggs (Allig.r
aississipiauis). Jnternational zoo Yearbook 9:34.

45

CHABRE~

R.R & JOANEN, T. 1979. Orowth rales of American alligator in
Lousiana. Herpetologica 35(1):51-57.

CHOWDHURY, S.; BUSTARD, H & TANDAM, B.K.. 1983. Incubation aod
hatching of eggs ofGaviaJis pgetieus in hatcberies. Britisb JoumaJ of
Herpetology. 6:337-342.
COTT, RB. 1961. Scientific resulta ofan inquiry into the ecology anel economic status of
lhe Nile crocodile (Crocodylu DilotiCIII) in Uganda anel Northern Rbodetia Trans.
1.001. Soe. London 29:211-356.
COULSON, T.D.; COULSON, R.A & HERNANDEZ, T. 1973. Some observations
on the growth of captive alligators. Zoologica 58(2):47-52.
DEAG, J.M. 1981. O comportamento social dos animais. Temas d$ Biologia Vol. 26.
EPU & EDUSP, SAo Paulo. p. 1-118.
DEEMING, D.C. & FERGUSON, M.W.J. 1990. Morpbometric analyses of
embJyonic development in Alli&ater DlississRieasis, Crocodylus ioImst- and
Crocodylas pOroS1lS. J. Zool., Lond 221: 419-439.
DEIANY, M.F. & ABERCROMBIE, C.!.., m. 1986. American alligator food habits in
Northcentral Florida Joumal Wildl. Mgmt. 50(2):348-353.
DE VOS, A 1982. A manual on crocodile conservation & management in India. FAO
ProjectIND/821003. DebraDtm, India. 1-69.
DIEFENBACH, C.O.C. 19758. Thennal preferences and thermoregulation in
C_ali trotodilu. Copeia 1975(3):530-540.
_ _ _ _ _ _ _. 1975b. Oastric fimction in C. . . trocodBas (Crocodilia:
Reptilia) I: rale of gastric digestion and gastric motility 88 a fimction of
temperature. Comp. Biocbem. Pbysiol. 51A:259-265.
_________-' 1975c, Oastric fimction in C. . . trocodilas (Crocodylus:
Reptilia) TI: effect& oftemperature oftemperature on pH and proteolyBis. Comp.
Biocbem. Pbyliol. 51A: 267-274.
_ _ _ _ _ _ _' 1979. AmpuUarid gastropod - staple food ofC"'"
IIItirostris? Copeia 1979(1):162-163.
_ _ _ _ _ _ _. 1988. Tbermal and feeding retations ofC_aII Jadiedris
(Crocody1ia: Reptilia). Comparative Biocbem. PbyBiol. A 89(2):149-155.

DUNN, R W. 1977. Notes OD lhe breeding ofJobnstoni's crocodile Croto• •
1!Ims0Di atMelbourne Zoo. Intemational zoo Yearoook 17:130-131.
_ _ _ _,. 1981a. Breeding the estuarine crocodile Croto• • ,orellll at
Melbourne Zoo. Intemational zoo Yearbook 21 :79:81.
1981b. Furlher ObservatiODS on the captive reproduction ofJobnItone's
crocodiles Croto.y111s jolasoDi at Meelbourne Zoo. International zoo Yearbook
21:82-83.

_ _ _ _o

FEROUSON, M.W.J. 1981. Extrinsic microbial degradatioD ofthe alligator
eggshell. Science, N.Y. 214(4525):1135-1137.
________. 1981. The application of embryological studies to alligator
farming. p. 129-155. In: CARDElLHAC, P.; LANE, T. & LARSEN, RE. (Eds.].
hoc. 1st Alligator Prod CoDÍ University ofFlorida, Oainesville. p. 1-155.
_ _ _ _ _--:-.1982. The structure and compOSitiOD ofthe eggshell and
embIYonic mtmlbranes of Alli&ator m1ssis.iaasis. Trans. zoo. Soe. Lond.
36:99-152.
_ _ _ _ _ _ _. 1985. Reproductive biology and embryology ofthe crocodilians. p.
329-491. In: OANS, C.; BD JEIT, F. & MADERSON, P.F.A [Eds]. Biology ofthe
Reptilia. Development A VoJ. 14. Jolm Wiley, New YorIe. p. 1-763.
_ _ _ _ _ _. 1987. Post-laying stages of embryonic development in
crocodilians. P. 427-444. In: WEBB, O.J.W.; MANOUS, S.C. & WIDTEHEAD,
P.J. [Eds.]. Wildlife lIl8ll8ge1Dent: crocodiles and alligators. Surrey Beatty & Sons.
Chipping Norton, Australia. p.l-552.
_ _ _ _ _ _ & JOANEN, T. 1982. Temperature of egg incubation
&ex in Aligator mississipieasis. Nature, Lond. 296(5860):850-853.

~s

______ &
. 1983. Temperature-deptmdent sex detenninatiOD in
Aligator missis.ieasis. J. Zool. Lond 200:143-177.

FOOOlN, C.M. 1987. Diseases and disease control OD crocodile farms in Zimbabwe. p.
351-362. In: WEBB, O.J.W.; MANOUS, S.C. & WIDTEHEAD, P.J. [Eds.).
Wildlife management: crocodiles and alligators. Surrey Beatty & Sons. Cbipping
Norto~ Australia. p. 1-552.
FRYE, F.L 1978. Feeding and nutritional diseases. p. 139-151. In: FOWLER., M.E.
[Eds.). Zoo & wild animal medicine. W.B. Saamders. P~ladelphia. p. 1-235.

47

GANS, C. 1961. The feediogmechanism ofsnakes and its pouible evolution. Am. Zoo1.
1(2):217-227.
_ _ _o

1969. Coounenta OD inertial feeding. Copeia 1969:855-857.

OARNE'IT, S.T. & MURRAY, R.M. 1986. Parameters affecting lhe srowtb oftbe
estuarine crocodile, Cpe• • • p...._. in captivity. AustraJian J. Zoo1. 34(2)

GARRICK., LD. & LANG, J.W. 1977. Social signals and behavioral ofadult
alligaton and crocodiles. Amer. Zoo1. 17(1):225-239.
_ _ _ _ & HERZOO, RA, Jr. 1978. Social signals of adult
American alligators. BulI. Amer. Mos. Nat. Hist. 160(3):153-192.

GODW1N, F. 1982. Incubation teclmiques used by Florida Farmen Association
Members in 1981. p. 38-40. In: CARDEILHAC, P.; LANE, T. & LARSEN, R.E.
(Eds.]. Proc. 2nd AIm. Alligator Prod Com: University ofFlorida, Gainesville. p.
l-52.
GOMES, F.P. 1982. EstatisticaexperimenntaJ. Nobel, SIo Paulo. p. 1-430.
GONZALEZ S~ U.T. 1987. Nidificación y nacimiento de C _ _ latirestris
Jatirestris (Daudin, 1802) - yacaré de hocico ancho. Comuoicaciones de
Estudios de Comportamiento en la Estàción de Cria de Fauna Autóctona de
Piriápolis - "Cerro P. de Azúcar" NO.2. p. 1-15.
GORZUI..A, S.J. 1978. An ecological study ofC"'. eree. . . . eroeedilas
iDbabitin,g savannalagoons in lhe Venezuelan Ouayana. Oecologia35(1):21-34.
_ _ _ _ _.1987. The management ofcrocodilians in Veoemela. p. 91-101. In:
WEBB, O.J.W.; MANOIJS, S.C. & WHlTEHEAD, P. (Eds.]. Wildlife management
c:rocodiles and alligators. Surrey Beatty & Sons. Chipping Norton, Australia. p. 1552.
GREEN, J. 1981. Second hatching of1l1e American alligator Aligater
_sissipiaasis at lhe Australian Reptile part, Oosford JntemationaJ zoo
Yearbook 21:76-77.
OREER, AR. 1970. Evolutionmy and systematic significance of crocodilian nesting
habits. Nature 227(5257):523-524.

ORIOO, O.C. 1987. WBter relalions of crocodilian eggs: management
COO8ideratioDS. p. 499-502. In: WEBBl> O.W.J.; MANOUS, S.C. &
wmrEHE.AD, P.J. [Eds.]. Wildlife ~: crocodih.s and alligatorB.
Surrey Beatty & Sons.Chipping Norto~ Australia p. 1-552.
GUTZK.E, W.RN. & PACK.ARD, O. C. 1985. HatçhiDg suççess in relalion to egg size in
painted turtles (Cl!ryseads ,ida). Canadian J. Zool. 63(1):67-70.

H1NES, T.C. & ABERCROMBIE, C.L., m.. 1987. The maoagement ofalligators in
Florida, USA p. 43-47. In: WEBB, O.J.W.; MANOUS, S.C. & wmrEHE.AD,
P.J. [Eds.]. Wildlife management: crocodiles and alliptors. Surrey Beatty & Sons.
ChippingNorton, Australia p. 1-552.
HONEOGER, RoR 1982. Breeding croçodiles in çaptivity, aretrospect 1960-1980.
p. 286-297. In: Proc. 5th Work. Meel Croc. Spec. Oroup. IDCN - The WorJd
Conservation Union, Oland, Switzerlaod. p. 1-409.
HUNT, RoR 1975. Maternal behavior in lhe Morelefs crocodile eretO'.
DIOreIeti Copeia 1975(4):763-764.
1977. Agressive behavior by adult Morelefs crocodiles (Cret"ybu
.oreleti) toward young. Herpetologiça 33(2):195-201.

_ _ _ _o

_ _ _ _,. 1987. Nest exçavation and Ilt'onate transport in wild AIIigator
DIis.s9i". Joumal ofHerpetology 21(4):348-350.
_ _ _-:-. 1990. Agressive behavior of adult alliptors, ABirater IDississipitmis,
toward subadults in Okefenokee swamp. p. 360-372. In: Proc. 9th Wodc. Meel Croc.
Spec. Oroup. Vol. 1. IDCN - The World Conservation Union. Oland, Switzerland.
p.I-399.
_ _ _ _ & WATANABE, M.R 1982. Observations on maternal behaviour of
the American alligator, Allgator 1Dis. . . . . . Joumal ofHerpetology

16(3):235-239.
HUTrON, J.M. & VAN JAARSVELDT, K.Ro 1987. Crocodile farming and ranching
in Zimbabwe. p. 323-327. In: WEBB, o.J.W.; MANOUS, S.C. & wmrEHE.AD,
P.J. [Eds.]. Wildlife management: crocodiles and alligators. Surrey Beatty & Sons,
CbippingNorton, Australia p. 1-552.
JOANEN, T. 1990. Alligator fàrm production in the United States 1989 - 1990. p. 317. In:
Proc. 10th Worlc. Meel Croc. Spec. Oroup. Vol. 2. RJCN - The World ConservatiOD
Union. Oland, Switzerland. p. 1-345.

JOANEN. T. & McNEASE, L. 1971. Propagation ofthe Amerieao alligator in
çaptivity. Proc. Soutbeastem Assoe. Oame aod Fish Commisioners Com:
25: 106-116.
____ &
. 1975. Notes on the reproductive biology and
çaptive propagation ofthe Ameriean alligator. Proc. Ann. Com: SEast An. Oame
Fish COJDIDDIS 29:407-415.
____ &
. 1976. Culture oftbe Americao alligator in coatroUed
eoviromnenta1 chambtn. Proe. Ano. Meet. Wld Maricu1t Soc. 7:201-211.

.1977. Artificial incubation ofalligator ep amdpost
batehing cu1ture in controlled enviromnental ehambtn. Proc. 8th ADn. Meet. World
Mari. Soc. SaoJosé, CostaRiea. 9 -13 JBDU8fY 1977. p. 483-490.

____ &

. 19791. Time of egg deposition for the AmeriCE
alligator. Proc. Ann. Conf: S.E. Assoe .. Fish & WildI. Agencies 33:1.5-19.

____ &

____ &
. 1979b. Culture ofthe Amerieao alligator. lDteInational
mo Yearbook 19:61-66.

.1981. Incubation ofalligator eggs. p. 117-128.10:
CARDEILHAC, P.; LANE, T. & LARSEN, RE. [Eds.]. Proc. 1st Alligator Prod
Coní University ofFlorida. p. 1-15.5.

____ &

. 1982. Management ofthe alligator as arenewable
resouree in Lousiaoa. p. 298-314. In: Proc. 5th Worlc. Meel Croc. Spee. Oroup.
lliCN - The World Conservation Union. Glaod, Switzerlaod p. 1-409.

____ &

____ &
. 1984. Clu8ificabion aod population status ofthe
Americao alligator. p. 24-28. In: Proc. 6th Worlc. Meet Croc. Spee. Oroup. RJCN The World Conservation Union. Glao~ Switzerlaod p. 1-219.
. 1986. CI888ifieation aand population status ofthe
Americao alligator. p. 167-174. In: Proc. 7th Work. Meet Croc. Spec. Oroup. RJCN

____ &

- The World Conservation Union. Gland, Switzerlaod p. 1-446.
. 19871. Alligator farming researeh in Louisiaoa, USA
p.329-340. In:WEBB, G.J.W.; MANOUS, S.C. & WHlTEHEAD, P.J. [Eds.].
Wildlife ID8Il88t'ment: crocodiles and alligators. Surrey Beatty & Sons. <lUpping

____ &

Norton, Australia. p. 1-552.

JOANEN, T. & McNEASE, L. 1987b. The management of aUigators in Louiti-, USA
p. 33-42. In: WEBB, O.J.W.; MANOIJS, S.C. & WHI'I'EHEAD, P.J. [Eds.].
Wildlif& maoagement: crocodiles aod aUigators. Surrey Beatty & Sons. Chipping
Norton, Australia. p. 1-552.
. 1989. Classification aod population status ofthe
Americao alligator. p. 79-83. In: Proc. 81b Worlc. Meet. Croc. Spec. Oroup. IUCN The World Conservation Union. Olaoei, Switzerlaod. p. 1-204.

____ &

. 19908. Alligator fàrming programs in Lousi.... p. 1-

____ &

10. Proc. 9th Work. Meet Croc. Spec. Group. IUCN - The World Conservation
Union. Olaoei, Switzerland p. 1-380.
. 199Gb. Classification aod population status of1he

____ &

American alligator. p. 11-20. In: Proc. 9th Work. Meet Croc. Spec. Oroup. IUCN The World Conservation Union. Olanei, Switzerland p. 1-380.

____ &
. 199Oc. Alligatorfarm design inLousiana. p. 268-275. In:
Proc. 10th Work. Meet Croc. Spec. Oroup. IUCN - 11Ie World Conservation Union.
Glanei, Switzerland p. 1-354.

_ _ _ _ &PERRY, 0.1977. Etfects ofsimulatedftoodiufgon
alligators eggs. Proc. Ann. Coní S.E. Assoc. Fish aod Wildl. Agencies. 31: 33-35.
_ _ _ _ ; PERRY, O.; RICHARD, D. & TAYLOR, D. 1984.
Louisiana's alliagtor management prognm Proc. Ann. Conf Soutbeast Assoç. Fish
and Wildl. Agencies 38:201-211.
____ ;
; . 1986. Louisiana's
alligator maoagement program. p. 175-187. In: Proc. 7th Worlc. Meet Croc. Spec.
Oroup. IUCN - 11Ie World Conservation Union. 01aod, Switzerlaod p. 1-446.
_ _ _ _ & FERGUSON, M.W.J. 1987. The effect of egg
ínçubation Wmperature on post-hatching growth ofAmericao alligators. p. 533537. In: WEBB, O.J.W.; MANOUS, S.C. & WInTEHEAD, P.J. [Eds.]. Wildlife
management: crocodiles aod alligators. Surrey Beatty & Sons. C11ipping Norton,
Australia. p. 1-552.
KAR, S.K. & BUSTARD, RR 1982. Embryonic tail deformation in tlae salt waler
crocodile~.
Scbneider) in Oria&, India. Brit J. Herpetol. 6:221-222.

""SIIS.

KUSHLAN, lA & KUSHLAN, M.S. 1980. Function ofnest attendance in lhe
American alligator. Herpetologica 36(1):27-32.

'1
KUSm...AN, J.A & SIMON, J.C. 1981. EM manipulation by the Americ.. alligator.
Joumal ofHerpetology 15(4):451-454.
LANCE, V. 1989. Reproductive cycle ofthe American alliagtor. Amer. Z001.
29(3):999-1018.
LAN~ J.

1979. Thennolic response ofthe American alligator and the Ameriem
crocodile to feeding. Copeia 1979(1):48-59.

1987a. Crocodilian behaviom-: implications for ~ p. 273-294.
In: WEBB, O.J.W.; MANOUS, S.C. & WHlTEHF.AD, P.J. (Eds.]. Wildlife
lDImagement: crocodiles and aUigators. Surrey Beatty & Sons. Chipping Norton,
Australia. p. 1-552.

_ _ _o

1987b. Crocodilian therma1 selection. p. 301-317. In: WEBB, O.J.W.;
MANOLIS, S.C. & WHlTEHF.AD, P.J. [Eds.]. Wildlife management: crocodiles
and alligators. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton, Australia. p. 1-552.

_ _ _o

_ _ _.1989. Social behavior. p.l02-117. In: ROSS, C.A (Eds.]. Crocodiles ..d
alligators. Goldem Press. Silverwater, Austndia. p. 1-240.
LARRlERA, A 1988. Reproducción em cautiverio dei yacare con miras a tma
explotación comercial. Rev. Arg. Prod Anim. 8(5):429-432.

_ _ _ _ _. 1990. A program ofmooitoring ..d recoveriDg ofcaiman's population in
Argentina with the sim ofmanagement. p. l-S. In: Proc. 10th Worlc. Meet. Croc.

Spec. Oroup. Vol. 2. IUCN - The World Conservation Union. Gland, Switzerland p.
1-345.
_ _ _ _ _' 1991a. A program ofmonitoring and recovering ofwild popuhtions
of caimans in Argentina with the sim ofJll8D88eDlent; Pf08ress reporl 1st
Regional Worlc. Meel Croc. Spec. Oroup, IDCN - The World Conservatioo
Union, Oland, Switzerland 7p.
_ _ _ _ _. 1991b. Cria em granjas: una alternativa de manejo para los caimanes
asentinos. Rev. Arg. Prod Anim. 11(4):479-484.
_ _ _ _ _. 1991c. The experimental breeding station ore...... Jatirestris at Santa
Fe City, Argentina. 1st Regional Work. Meet. Croc. Spec. Oroup. IDCN - The World
Conservation Union. p. 4p.
_ _ _ _ _ & AGUINAOA, M. 1990. Crecimiento comparativo de yacarea,
Caim_latirostris (Daudin, 1802), b~o dos diferentes dietas (Crocodylia:

Alligatoridae). Amphibiay Reptilia(Conservación) 1(6):112-114.

52

LARSEN, RE.; CARDElLHAC, F. & OODWlN, F. 1988. Artificial inaeminatiOll in
1he American alligator. hoc. Ann. Me.t. Soç. Theriopnology. p. 285-292.
LAZEIJ~

J.D. & SPfl'ZER., N.C. 1977. Apparent play behavior in an Ameriçao
alligator. Copeia 1977(1):188.

LEE, D.S. 1968. Possible cOllDBUllication between egs oftbe American alligator.

Herpetologica 24:88.
LEHNER, P.N. 1979. Handbook ofethological metbods. Oarland, NewYork. p. 1-402.
MAGILL, RN. 1982. Breeding tbe Atiican slender-snouted çrocodile Crot• • •
eataphramu atMiami MetroZoo. Intemational zoo Yearbook 23:139-143.
MAGNUSSON, W.E. 1979. Incrubation period ofCrot••ytas
Herpetology 13(3):362-363.

""SIIS. Joumal of

_ _ _ _ _ _. 1986. The peculiarities of çrocodilian population dynamics and
tbeir possible importanee for management strategies. p. 434-442. In: Proe. 7th Work.
Meel Croe. Spee. Oroup. ruCN - The World Conservation Union. Gland,
Switzerland p. 1-446.
_ _ _ _ _ _ & TAYLOR, AJ. 1980. A descriptiOll of developmental stages in
Crot••ytus ' ....IU, for use in aging eggs in tbe field Aust Wildl. Res. 7:479-485.
______ &

. -1981. Orowtb ofjuvenile Crot• • •

,er.SIIS as affected by season ofhatching. Joumal Herpel 15(2):242-245.

_ _ _ _ _ _ ; LIMA, AP. & SAMPAIO, RM. 1985. Sources ofheat for nem
ofPaIee.dllls tric.... and a review of çroçodilian nest temperatures. JournaJ
Herpel 19(2):199-207.
_ _ _ _ _ _ ; VIElRADASILV~E. & LIMA, AP. 1987. Diets of

Amazonian çroeodilians. Joumal Herpet 21(2):85-95.
_ _ _ _ _ _ ; VIJET, KA; POOLEY, AC. & wmfAKER, R 1989.
ReproductioD. p. 118-135. In: ROSS, C.A [Eds.]. Crocodiles and alligators.
Goldem Press. Silverwater, Australia. p. 1-240.
MARTIN,lM.R 1977. Habitos nidicolas en eocodrilos. RevtaParq. Zool.
Barcelona 29:24-25.

53

MARTIM, P. & BATESON, P. 1986. Measuring behaviour: an introductory guide.
Cambridge Univenity PreIS. Cambridge. p. 1-200.
McILHENNY, E.A 1935. The alligator's life history. Cbristopher Publ. House.
Boston. Masl. p. l-ll7.
McNEASE, L & JOANEN, T. 1977. Alligator dietl! in relation to marsh salinity. Proc.
Am. Coní S.E. Assoe. Fish & Wildlife Agencies 31:36-40.
_ _ _ _ _ _ _ _ _. 1981. Nulrition ofalligaton. p. 15-28. In:
CARDElLHAC, P.; LANE, T. & LARSEN, RE. [Eds.]. Proc. 1st Ann.. Alligator
Prod. Coní Univenity ofFlori~ Oainesville. p. 1-155.
MESSEI., H & VORUCEK, O.C. 1984. Areview ofthe growth ofCroço4l.
p!!Osu in Northern Australia. p. 171-215. In: Proc. 6th Worlc. Meel Croc. Spec.
Oroup. ruCN - lhe World Conservation Union. p. 1-219.
____ &

. 1987. A population model for Croeo4lytas

p!!Osu in the Tidal Waterways ofNorthern Australia: management implications. p.
189-198. In: WEBB, O.J.W.; MANOUS, S.C. & wmTEHEAD, P.J. [Eds.]. Surrey
Beatty. ChippingNorton, Australia. p. 1-552.
MONSORE, D.W.; CRUZ DE MOURA, le. & FERNANDES, LH No prelo. O
manejo do jacaré-de-papo-amarelo (C_ _ latirostris. Daudin 1802) na
Fundação Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. 6 p. In: VERDADE, LM. &
LAVORENTI, A [Coord]. Anais do n Worbhop lobre Conservação e Manejo
do Jacaré-de-Papo-Amarelo (Caimalatilostrii). ESALQ. Piracicaba.
MONfAOUE, J.J. 1982. Morphology, injury and growth aoalysis ofCroe.4I.
avaeguiDeae fi'om the Fly River drainage, Papua. New Guinea. Dissertation Abstr.
int B 43(5):1315-1316.
MONIES, O. [Ed.]. 1983. Fauna argentina: el yacare lato. Centro Editor de
America Latina. Buenos Aires. p. 1-32.
MOSES, RD. & CHABRECK, R. 1990. Transportation and artificial incubation of
American alligator eggs. p. 81-90. In: Proc. 10th Worlc. Meet Croc. Spec.
Oroup. Vol. 2. IDCN - The World Conservation Union. Oland, Switzerland. p. 1345.
NATIONAL RESEARCH COUNClL. 1983. Crocodiles as a resource for the tropics.
National AcademyPress. Washington, D.C. p. 1-62.

54

POOLEY. AC. 1989. Food andteedinghabits. p. 76-91. In: ROSS. C.A [Ed].
Crocodiles and alligaton. OoldemPress. Silverwater, Australia. p. 1-240.
RAMOS, M.C.C.; MATIJSHIMA, E.R; VERDADE, LM.; CARVALHO, V.M. &
SANCHES, F. No prelo. Miçrobiota bacteriana aeróbica oral de jacarés-de-papoanarelo (C...... latinstris): implicaçao no manejo em cativeiro. 10 p. In:
VERDADE, LM. & LAVORENTI, A [Coord]. Anais do n Workshop sobre
Conservaçao e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (c_ _ Wirestris).
F.SALQ. Piracicaba.
RAO, M.V.S. 1987. Incubsting e88B ofthe gharial (GaviaIis pngetins) for
conservation purposes. p. 503-505. In: WEBB, O.J.W.; MANOLlS, S.C. &

WHlTEHEAD, P.J. [Eds.]. Wildlife management: çrocodiles and alligators.
Surrey Beatty & Sons. Chipping Norton, Australia. p. 1-552.
ROCHA, M.B. & MOLIN~ F.B. No prelo. O manejo do jacaré-de-papo-amarelo,
C-.IatIrostris, na Fundaçao Parque Zoológico de sao Paulo. 11 p. In:
VERDADE, LM. & LAVORENTI, A [Coord]. Anais do n Workshop sobre
Conservaçao e Manejo do Jacaré-de-Papo-Amarelo (c_ _ Iatirostris).
ESALQ. Piracicaba.
ROCHA E SILV~ R & ZUQUlM ANTAS. P.T. 1981. Reproduçlo em cativeiro de
Caim_lath vstris (Daudin), o jacaré-de-papo-amarelo, no Jardim Zoológico do
Rio de Janeiro. Rev. Bras. Biol. 41(4):883-885.
RODRIGUEZ, M.M.A 1989. Crocodile farming in Colombia - Pígano S.A 'I Project
in tbe Northem coast. p. 85-94. In: Crocodilian Congress: production &
marlreting strategies for 1990's. Tampa, Florida. 23-26 Febmary 1989. p. 1-147.
ROSE, M. 1984. Crocodile ~ andhusbandry in PapuaNew Ouinea. p. 148164. In: Proc. 6th Worlc. Meel Croc. Spec. Oroup. ruCN - The WorId Conservation
Union. Oland, Switzerland p. 1-219.
SANKHALA, K.S. 1977. Captive breedin& reintroduction and nature prorection: tbe
Indian experience. International zoo Yearbook 17:98-101.
SCHULTE, ,D.M. & CHABR.ECK, RH 1990. EffectB ofnest and egg
characteristics on size and early development of American alligators. p. 177-187.1n;
Proc. 10th Worlt. Meet Croc. Spec. Oroup. ruCN - The World Conservation Union.
OIand, Switzerland p. 1-345.
SEIJAS, AP. & RAMOS, S. 1980. Características de la dieta de la baba (C. . .
eroetMlilu) durante la ~ion seca eu las sabanas moduladas deI Estado
Apure, Venezuela. ActaBiol. Venezuelana 10(4):373-389.

SENNER., J.W. 1979. InbroecJins deprenion m1d lhe uvival ofZoo populations. p. 209224. In: soULÉ, M.E. & WJLCOx, B.A (Eds.J. Cooservation Biology: an
evolutionsy-ecological perspective. Sinauer Anociates. Sunderland, Massachusetts.
USA. p. 1-395.

SIMBO'IWE, M.P. 1990. Country report by Botswana: crocodile lIl8Il8pDeDt and
cooservatioo. p. 157-190. In: Proc. 9th Work. Meel Croc. Spec. Oroup. IDCNThe World Conservation Union. Olan~ Switzerland. p. 1-380.
SIMS, LJ. & SlNOH, L 1978. BreecJins tbe west AtHcan dwarf crocodile Qsteolaamas
tetraspis tetraspJs at Kuala Lampur Zoo, wilh observations on nest construction.
International zoo Yearoook 18:83-84.
SlNOH, LAK. & BUSTARD, RR 1982a. Congenital defectB in lhe gharial
GaviaIis eagetins (Omelin). British J. Herpetol. 6:215-219.
____ &

. 1982b. The lIlout oflhe gbarial GavlaIis

pagetk1ls (Omelin). British JournaJ ofHçetology. 6:253-258.
SMI"Ia O.A & MARAIS, J. 1990. Crocodile fànning in South AtHca: lhe impact of
fànning technology on production effieiency. p. 201-215. In: Proc. 10th Work. Meel
Croc. Spec. Oroup. Vol. 2. IDCN - The World Conservation Union. Glaod,
Switzerland. p. 1-345.
SOK.AL, RR & RHOLF, F.J. 1969. Biometry: lhe principies and practice of
statistics in biologica! researeb. Freeman, Sao Francisco. p. 1-776.
STATON, MA 1988. Studies oflhe use offàts m1d catbohydrates in lhe diet of
American allipton (AIiIator . . . . . . .). A diaertation submitted to lhe
graduate Dculty oftbe UnivmJity of Oeorgia in partia! fullfiUment oftbe
requirements for lhe degree of"Doctor ofPhilosopby". Athens, Georgia, USA
p.1-151.

_ _ _ _ _ ; BRISBIN, LL,Jr.; & PESTI, O.M. 1989. Feed formulation for
alligators: ao overview aod initial studies. p. 84-104. In: Proc. 8th Work. Meel
Croc. Spec. Oroup. IDCN - The World Conservation Union. Glaod, Switzerlaod
p.I-204.
_ _ _ _ _ ; McNEASE, L 1lIER.IOT, L & JOANEN. T. 1990a. Pelletized
alligator feed: ao update. p. 216-221. In: Proc. 10th Work. Meel Ccoe. Spec.
Oroup. Vol. 2. IDCN - The World Conservation Union. Gland, Switzerland. p. 1345.

STATON, M.A; EDWARDS, RM.)r.; BRISBIN, lL)r.; JOANEN, T. & McNEAS~
L 199Ob. Essential fatty acid mdrition ofthe Ammcan alligator (Ali,....
JPis.sP--). J. Nutr. 120:674-685.
_ _ _ _ _ ; EDWARDS, RM.)r.; BRISBIN, lL,Jr.; McNEAS~ L &
JOANEN, T. 199Oc. DitGy enM'&V Bource& for tbe Ammcan alligator, Alli&ator
JPis.sP-- (Daudin). Aquaculture 89(3/4): 245-261.
_ _ _ _ _ ; EDWARDS, RM.)r.; BRISBIN, lL,Jr.; JOANEN, T. &
McNEAS~ L 1990d Protein and energy relationships in the diet ofthe
Ammcan alligator (AIi,ator missis. . . .). J. Nutr. 120:775-785.
SlNANAKORN, P. & YANOPRAPAKORN, C. 1987. Crocodile farming in Thailand
p. 341-343. In: WEBB, O.J.W.;MANOIlS, S.C. & WHlTEHEAD,P.J. [Eds.].
Wildlife JD8Il88eIDent: crocodiles and alligaton. Surrey Beatty & Sons, Chipping
Norton, Australia p. 1-552.
TAN CHYE HOCK, R. 1990. Singapore: a new chapter in crocodile farming. p. 234-252.
In: Proc. 9th Worlc. Meel Croc. Spec. Oroup. Vol. 2. ruCN - The World
Conservation Union, Olan, Switzerland p. 1-380.
TAPl.JN, LE. 1987. The management ofcrocodiles in Queensland, Australia p. 129-140.
In: WEBB, O.J.W.; MANOIlS, S.C. & WIDTEHEAD, P.J. [Eds.]. Wildlife
management: crocodiles and alligaton. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norto~
Australia p. 1-552.
TElCHNER., 0.1978. Breddingthe West Afi'ican dwarfcrocodile Osteola__
tetraspis at Metro Toronto Zoo. Intemational zoo Yearbook 18:88-89.
VASQUEZ-RUESTA, P.O. 1982-83. DeBcripciÓD deI de8arol10 embrionario de
Paleomdms trigoaatus (Scbneider), en Requena, Loreto. RevistaForestaJ dei Peru
11(1/2):195-201.
VERDAD~

LM. & LAVORENTI, A 1990. Preliminmy notes on the status and
conservation ofCaimaD Iatirostris in tbe State ofSão Paulo, Brazil; direetions
oftbe captive breedin& reintroduetioD and management program. p.231-237.In:
Proc. 10th Worlc. Meel Croc. Spec. Group. VoI. 2. ruCN -The World Conservation
Union, Oland, Switzerland p. 1-34.5.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ & MORAES E SILVA, R.D. 1990. Potencial de

utilização de carcaças e refugos de granjas avicolas na alimentação do jacaré-depapo-1ml8felo (CaimaD Iatirostris) DO Estado de São Paulo. p.223. In: Anais da
27a Reunião Anual da SB.4 FEALQ, Piracicaba. p. 1-813. [Resumo].

57

VERDADE, LM. & SANTIAGO, M.E.B. 1991. Studbook Regional do jacaré-de-papo1D8fe1o (C _ _ latirestris). ESALQ/USP, Piracicaba. 34 p.
VIJET, K.A 1982. Socialand reproductive bebavior oftbe alligator. p. 32-33. In:
CARDFlLHAC, P.~ LANE, T. & LARSEN, R E. [Eds.). Proc. 2nd Am. Alligator
Prod Com: University ofF1ori~ OaineBVille. p. l-52.

1986. Social behavior oftbe American alligator. p. 203-211. In: Proc.
7th Worlc. Meet Croc. Spec. Oroup. IUCN - The World Conservation Union,
Gland, Switzerland p. 1-446.

_ _ _o

_ _ _.1989. Social displays oftbe American alliagtor. Amer. 2001. 29(3):10191031.
WAlTKWAIT, W.-E. 1990. The stablisbment oftbe first ~or crocodile bre~ center
in West Afiica. p. 238-239. In: Proc. 10th Worlc. Meet Croc. Spec. Oroup. Vol. 2.
IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland p. 1-345.
WEBB, O.J.W.; BUCKWOR1H, R; & MANOIJS, S.C. 1983a. Crocodylps
jelmsolli in a controlled environment chamber: araising trail. Australian Wildl.
Res. 10(2):421-432.
____ ;
; SACK, O.C. & MANOLIS, S.C. 1983b. An
ínterim metbod for estimating the age ofCrocodyJas ,.resu.s embryos.
Australian Wildl. Res. 10(3):563-570.
_ _ _ _ _ & MANOLIS, S.C. 1987. Methods for retriving and exarnining
crocodilian embryos. p. 423-426. In: WEBB, G.J.W.~ MANOLlS, S.C. &
WHITEH.E.AD, P.J. [Eds.). Wildlife maoagement: crocodiles and alligators.
Surrey Beatly & Sons, Chipping Norton, Australia. p. 1-552.

_ _ _ _ ; WHlTEHEAD, P.J. & MANOIlS, S.C. 1987a. The lIl8Jl888ID8Dl of
crocodiles in tbe Northern Territmy of Australia. p. 107-124. In: WEBB, G.J.W;
MANOIlS, S.C. & WHITEH.E.AD, P.J. [Eds.]. Wildlife maoagement: crocodiles and
alligators. S'IJI'TeY Beatty & Sons, aripping Norton, Australia. p. 1-552.
_ _ _ _ ; BEAL, AM.; MANOIJS~ S.C. & DEMPSEY, K.E. 1987b. The
effects ofinçubation temperature ou.ex determination and embryonic development
rale in erecod. jolm.stolli and c.
p. 507-531. In: WEBB, O.J.W.;
MANOIlS, S.C. & WHITEH.E.AD, P.J. (Eds.]. Wildlife management: crocodiles and
alligators. Surrey Beatty & Sons, aripping Norton, Australia. p. 1-552.

,...,S1IS.

WEBB. O.J.W.; MANOUS, S.C.; WHlTEHEAD, P.l. & DEMPSEY, K.. 1987c. 1be
possible relationship between embJyo orientation, opaque banding and tbe
debydratiOD ofalbumen in çroçodile . . . Copeia 1987(1):252-257.
_ _ _ _ ; DEMPSEY, K..E. & WHlTEHEAD, P.J. 1987d
Croeodilian 0888: afunctional ovemow. p. 417-422. In: WEBB, O.J.W.;
MANOUS, S.C. & wmrEHEAD, P.J. [Eds.]. Wildlife management: çroçodiles
8Dd alligators. S1.IITeY Beatty & Sons, Chipping Norton, Australia. p. 1-552.
_ _ _ _ ; WHlTEHEAD, P.J. & DEMPSEY, K. 1987c. The
possible relationship between embJyo orientation, opaque banding and lhe
dehydration ofalbtDDen in crocodile oggs. Copeia 1987(1):252-257.
_ _ _ _ _ ; & COOPER-PRESTON, R 1989. EffectB ofincubatioD temperature OD

crocodiles and lhe evolutioD ofreptilian oviparity. Amer. Zool. 29(3):953-971.
WHrr~ R

1979. Crocodile egg coUectioD in Tamil Nado. Indian Forester
105(2):121-128.

_ _ _ _ _. 1984. Captive breeding of crocodilians in India. Acta Zool. et Palh.
Antuerprensia 78:309-318.
_ _ _ _ _ & WIDTAICER, Z. 1976. ColIectioD and batching ofmarsh
croeodile ~••aIastris) e888. J. Bombay Dal Hist. Soe. 73(2):403-407.
_____ &
. 1978. Notes on VOCalizatiOD and protective
behaviour in lhe mugger. J. BombayDal Hist. Soe. 75(1):227-228.
WHrr~ Z.

& WIDTAICER, R 1978. Notes on captive breoding in mugger
(CnKodylas ,aIastris). J. Bombay Dal Hist. Soe. 75(1):228-231.

WHITEHEAD, P.J.; WEBB, O.J.W. & SEYMOUR, RS. 1990. Effect ofinCld:>ation
temperature OD development ofCneMp jolmstoDi embryos. Physiol. Zoa!.
63(5):949-964.
WIBBLES, T.; BULI., J.J. & CREWS, D. 1991. CbroDology and morphology of
temperature-dependent sex determination. J. exp. Zool. 260:371-381.
WIDHOLZER, F.L; BORNE, B. & TESCHE, T. 1986. Breeding lhe broad-nosed
caiman Caimaalatirostris in captivi1y. Intemational zoo Yearbook. 24-25:226230.
WILK1NSON, P.M. 1984(1). Nesting ecology ofthe American alligator in coastal Soutb
Carolina. S.C. Wildlife and Marine Resources Depl, Charleston, S.C., USA p. 1-13.

59

~

C.S. & ELSEY, RM. 1986. Changes in femoral morpbology dming egg-laying in
AWpmt'.sdssW". J. Morphol. 189:183-188.

WlTI'ENBER.~ J.F.

1981. Animal social behavior. Duxbur}' Preu, Boston, USA p.l-

721.
WRIOHI', C., Jr. 1981. Breeding the Ammcan alliagtor ADlgator _ . . . . . at the
TulsaZoological Park. Intemational zoo Yearbook 21:73-75.
YANGPRAPAKORN, U.; CRONlN, E. W. & McNEEI.Y, J.A 1971. Captive
breeding ofçrocodile in Thailand p. 98-101. In: Proc. 1st WOIk. Meet. Croc. Spec.
Oroup. lliCN - The World Cooservation Union, Oland, Switzerland p. 1-191.
YANOSKY, AA 1990. Histoire naturelle du caiman àmuseau large (C_ _
Iatirostris), UI) Alligatoriné mal comm. Revue ft. Aquariol. 17(1):19-30.
ZWART, P. 1978.lnfectious diseases ofreptiles. p. 155-162. In: FOWLER., M.E. [Ed].
2'.00 & wild animal medicine. W.B. Saunders, Philadelphia, USA p. 1-235.

Anexo I: Análise da variAncia e Teste de Tukey para o estudo

Erelh do local de romedDlalto
filhotes em cativeiro

'0 allmaato .0 c..,ol'talDalto allmaatar'e

Variável: Número de manipulações do alimento
Delineamento Experimental: Inteiramente casualizado
Observações não transformadas

Residuo

2
27

Total

29 1292,543

Tratamentos

314,774
977,769

157,387
36,214

4,346

0,023

~11í_}~~~~ffi~~~j~~~:i~~1~111{~~~~~~~~~l:~~1.~~~~~1~~~~*~i~~!j~~~~~~~~~!ll~~llli~~~~lifu~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~f,t@i~~~~it~il~~~~~~~jill~1~jf.li~~i
MédiaOeral = 10,670
Coeficiente de Variaçlo = 56,399 %

Tratamento
Oem
-10em
lO em

Médias
15.00
9.80
7.21

No. derep.
10
10
10

5%

a
ai>
b

1%
A
A
A

1~~~~Mi[j~~~t~~I:II~~~jl:l~~~~ll~~~l:~ill1~~j~~~~~~~ílrf~iiil~~~llll~~~1~~~1~t~~1~~i~~11~~~~~~~l~~ti1it'~lj~1~~~rlli~~jj~~~~i~~i~~111
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 80 mvel de significAncia
indicado
DMS 1% = 8,57296
DMS 5% = 6.67949
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V.-iável: Tempo de CODSUIIlO do alimento

Delineamento Experimental: Inteiramente casualizado
Observações nIo transformadas

Tratamentos
Residuo

2
27

Total

29

164,504
778,964

82,252
28,851

2,851

0,07376

~l~~~~~~llll~jjjj~jjjl~jl~l[ltjjl:ll~lj~l:~j:lll:~~ijij::ljljlll~lljllllljlllllllll~l~:lllllllllllljl~l~~~~fu~~~~lllll~~~~ll~~l:ll~~~ll~~jll:~j:~~l:llj:~l~:~jll~~l~l~~~~j~~~~~~~jjjjlj~~jjjjlljj~jlljl:~lljl~Jl~~r~l~~ll:l:
MédiaGend = 7,920
Coeficiente de Vanaçlo = 67,819 %

Tratamento
Oem
-lOem
10 em

Médias No. de repl
10,2
10
8,86
10
4,7
10

5%

1%

a

A
A
A

a
a

~~~~l~11~~~l~~r~jjj[~[l~tljl~~~~t~~~~ll~~~~t1l~~l~~~~~~]~~~[~~1ll1~i.t~1~~l~~l~r~~1~~jl~~~~~~~~~~~ll~ll~li~~~~[[~~~1~ll~~~1~l~lli~~~~~{~iliilli~~1llill~~llli~~~[~~I~illl:
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 80 nível de signifidncia
indicado
DMS 1% = 7,65194
DMS 5% = 5,96190

62

Anexo n: Análise da variAncia e Teste de Tukey para o estudo
.......da do 10naedmeatG de allmeato vivo .. dieta iDIdaIde ftlhotes
sobre seu comportamento allmeatar em cativeiro

Variável: Consumo aparente de carne moida

Delineamento Experimental: Inteiramente casualizado
Observações nIo transformadas

Tratanentos
Residuo

1
12,76
22 1123,479

Total

23

12,76
51,067

0,2499

50/0

1%
A
A

0,62738

~~\~11~~~~~~j~~j~~~~l!~~~~~~~~~1~~~~,;;t~~~i~i~lt~1~~~!~~~fu~~~~~~1~1~~~~I~i~~~~~~~~~~~~~1~1~~!~1~~~~~~~~~~~~jl~I~~~~~~~~l~
1136,24

Média Geral = 8,479167
Coeficiente de Variaçlo = 84,279 %

Tratamento
Com peixe
Sem peixe

Médias No. de rep'
9,208
12
7,75
12

a
a

it~~~~t~~r~~~~l~~~~~~~t!~~!~~~i~i:~~~l~!~~~~j~!i~~~~í~~~l~~~j!j!i!~jl~~~1~~~ilh~~!jl~~~~~~r~l~~~1~li~~jl~~%~~~~~~~~~~~~!~j~~~~~~t~~~~~~~1~~~11~~~~~~~~~ll~~~~~~~~~1l
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao ruvel de significAncia
indicado
DMS 1% = 8,231015
DMS 5% = 6,054644
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Variável: Número de manipulaç6el no alimeuto

Delineamento Experimental: :Inteiramente casualizado

Tratamentos
Reslduo

77,041
22 1643,583

Total

23 1720,625

1

77,042
74,708

1,0312

0,32215

~~~j~~j}~j~~~1~~~t~;'~~~~~~1ij~~~~~~1~~~~~~t~j*jj~jllf~~ll~~~í~~1gN.lt~~f.i~~~i~~~~~~~ill~i~t1~1~~1~l~~l~~~llI1~1~11~1)1~~~l~~*~~~~~~~~1~~~lj*~lljl
Média Geral = 8,875
Coeficiente de VariaçAo = 97,39 %

teste detakey

1~1~~~~~~ll~1!t~1\1~~~~l~\1~~~~*,~~~1~i~i~~it~~~~~~~~~~~i~~~i.i~~i.iiilll~~i~~!~~~~~11~~11~~~1~1~1~~~*1~~11~!~llw.~~~~~~i~~!ll~ill~~~~~i
Tratamento
Sem peixe
Com peixe

Médias No. de rep'
10,667
12
7,083
12

5%
a

1%
A

a

A

~1~t~~~f~~~~~~~~~~~~~~I~1~j~~~~~I~t~~jiit~I~~~~~'i~~lli~~~~~~~t~~~~~~~1~~~~~~~~~~~'~~1~~~~~i~~~~~~~~~~~f~i~~~~~l~~~~~~~~
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao mvel de significiocia
indicado
DMS 1% = 9,95559
DMS 5% = 7,32322

