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 A vida do jacaré-do-pantanal
depende da água no ambiente



Ajude a cuidar e 
preservar os ambientes 

dos jacarés e da fauna no Pantanal
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Jacaré-do-pantanal (Caiman crocodilus yacare)

Os jacarés fazem parte da ordem dos crocodilianos que 

são espécies semi-aquáticas que dependem de 

ambientes terrestres e aquáticos. Mas é em ambientes 

úmidos e aquáticos que passam grande parte do seu 

tempo, para regular sua temperatura corporal, para se 

alimentar das suas presas (peixes, insetos, moluscos, 

etc) e  para refugiar de predadores. 

O jacaré-do-pantanal é uma espécie que vive em 

grande número no Pantanal, principalmente devido à 

preservação da região, tanto na qualidade como na 

quantidade de água, em ciclos de cheias e secas anuais.  

As cheias no Pantanal dependem das chuvas nas 

cabeceiras dos rios que nascem no Planalto e das 

chuvas dentro da planície. Quando chove nas 
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dependem dos  ambientes aquáticos.

 

Quando os rios, corixos e lagos do Pantanal não 

recebem as águas das chuvas que vem das cabeceiras, 

os jacarés tendem a ficar magros, debilitados e até 

morrem, já que os ambientes em que eles vivem 

secam, e os alimentos tornam-se escassos. 

Dessa forma, os jacarés precisam que o seu ambiente 

aquático continue preservado. Nada deve atrapalhar 

ou impedir que as águas das chuvas possam chegar em 

toda a região do Pantanal.
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