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BASES ÓSSEAS E MUSCULARES DOS CORTES COMERCIAIS DO 

PESCOÇO, TRONCO E CAUDA DE JACARÉ-DO-PANTANAL (Caiman yacare 

Daudin 1802) 

 

RESUMO 

 

O consumo de carne de jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare) tornou-se uma 
tendência de mercado e uma cadeia produtiva em ascensão no Estado de Mato 
Grosso. Sua exploração comercial, regulamentada desde 1990, despertou a 
produção científica relativa a esta espécie sob diversos aspectos. No entanto, 
ainda não há descrição da musculatura e correspondentes bases ósseas dos 
cortes comerciais utilizados pela indústria, sendo este o foco deste estudo. Desta 
forma, na descrição óssea utilizaram-se seis carcaças desossadas de exemplares 
juvenis de jacaré-do-Pantanal, além de um exemplar adulto. Para a descrição 
muscular, 24 exemplares juvenis foram abatidos e esfolados, conservados em 
freezer e descongelados quando utilizados, sem qualquer fixação. Após a 
evisceração, foram dissecados em ambos os antímeros. Verificou-se que na 
região cervical o filé de dorso é o único corte presente, o qual tem como principal 
base óssea as nove vértebras cervicais associadas com as respectivas costelas, 
sendo constituído pela musculatura cervical, exceto os músculos intertransversais 
cervicais e intercostais externos cervicais. Na região do tronco, três cortes 
comerciais são encontrados. O filé de lombo é formado pelos músculos 
semiespinhal, longuíssimo e iliocostal, fixados nas vértebras e costelas torácicas, 
lombares e sacrais. O corte aparas é constituído pelos músculos grande dorsal, 
serrátil, peitoral e os abdominais (oblíquo externo, oblíquo interno, transverso e 
reto), cuja base óssea corresponde as costelas torácicas, lombares e sacrais, a 
gastrália, o esterno e o epipúbis. E por sua vez, o filé mignon é composto pelos 
músculos puboisquiofemoral interno cranial e troncocaudal. Na região da cauda, 
dois cortes são empregados, o filé de cauda, composto pelos músculos 
semiespinhal caudal, longuíssimo caudal, ilioisquiocaudal, caudofemoral longo, 
transverso e profundo da cauda e o corte ponta de cauda, constituído pelos 
músculos longuíssimo caudal e ilioisquiocaudal, com as cinco ou seis últimas 
vértebras coccígeas. Este estudo sobre a anatomia musculoesquelética dos 
cortes comerciais de Caiman yacare deverá subsidiar a padronização dos cortes 
de carne da espécie, propiciando melhor aproveitamento do produto. 
 
 
Palavras-chave: Alligatoridae, carne, crocodilicultura, esqueleto, morfologia, 
músculos 
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BONE AND MUSCULAR BASES OF COMMERCIAL CUTS FROM THE NECK, 

TORSO AND TAIL OF THE YACARE CAIMAN (Caiman yacare, Daudin 1802) 

 

 

ABSTRACT 

 

Yacare caiman (Caiman yacare) meat consumption has become a marketing trend 
and a commodity on the rise in Mato Grosso state in Brazil. Commercial 
exploitation was regulated in 1990, a fact that boosted scientific investigation on 
the various aspects related to this species. Since characterization of muscle and 
bone bases of commercial cuts from the yacare caiman has never been reported 
and is pivotal for the meat industry, it became the main goal of this work. To 
describe the bones, six boned carcasses from juvenile yacare caimans were used, 
as well as an adult specimen, obtained by donation after death from the Federal 
University of Mato Grosso Zoo. Bones were macerated, bleached and anatomical 
details recorded. To study the muscle, 24 juvenile specimens were obtained after 
slaughter and skinning, frozen and dissected on both sides immediately after 
thawing. At the neck region, the only commercial cut is the back sirloin, which has 
as main base the nine cervical vertebrae, associated to their ribs, and formed by 
neck muscles, except for the intertransverse cervical and external intercostal 
cervical muscles. Three cuts are present at the dorsal region. The sirloin cut 
consists of the semispinal, longissimus and iliocostalis muscles, inserted on 
thoracic vertebrae and ribs, as well as lumbar and sacral ribs. The meat trims cut 
is formed by latissimus dorsi, serratus, pectoral and abdominal (external oblique, 
internal oblique, transversus and rectus) muscles, based in various bones: bone 
ribs are the thoracic, lumbar, and sacral ribs, the gastralia, the sternum and 
epipubis. The filet mignon cut is formed by the internal puboishial femoral cranial 
(sublumbar) muscle and by the troncocaudal (ventral surface of the pelvis) muscle. 
The commercial meat cuts of the tail are the tail sirloin, composed of semispinal 
caudal, longissimus caudal, ilioischiocaudal and long caudofemoral muscles, 
transverse and deep of the tail, as well as the tail tip, consisting of the longissimus 
caudal and ilioischiocaudal muscles, based on last five or six coccygeal vertebrae. 
This study on the anatomy of bones and muscles of the commercial cuts from the 
Caiman yacare is likely to support meat cuts standardization for this species, 
improving product outcome. 
 
 
Keywords: Alligatoridae, meat, caiman production, skeleton, morphology, muscles 
 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os crocodilianos pertencem à mesma linhagem evolutiva 

(Archosauria) que originou os dinossauros e as aves (ORR, 1986; POUGH 

et al., 2008). Atualmente, 25 espécies de crocodilianos viventes são 

reconhecidas e encontram-se agrupadas em três famílias: Alligatoridae, com 

oito espécies, Crocodylidae, com 14 espécies e a Gavialidae, com uma 

espécie (IUCN, 2013a; UETZ et al., 2013). Da família Alligatoridae, seis 

espécies são encontradas no Brasil: Caiman crocodilus (jacaretinga), 

Caiman latirostris (jacaré-de-papo-amarelo), Caiman yacare (jacaré-do-

Pantanal), Melanosuchus niger (jacaré-açu), Paleosuchus palpebrosus 

(jacaré-paguá) e Paleosuchus trigonatus (jacaré-coroa) (UETZ et al., 2013). 

O Caiman yacare (jacaré-do-Pantanal) é uma espécie abundante 

na planície pantaneira, distribuída nos estados de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul (DA SILVA & COSTA, 2005). De reconhecido valor comercial, 

inicialmente, o uso do C. yacare limitava-se ao couro. Contudo, por conta do 

interesse crescente na utilização de espécies não convencionais como fonte 

de proteína no mundo, a exploração da carne ganhou importância 

econômica e boa aceitação (TABOGA et al, 2003; GIL, 2007; HOFFMANN, 

2008; SAADOUN & CABRERA, 2008), sendo considerado uma tendência no 

mercado nacional e internacional (PIRAN, 2010). 

Estudos referentes ao sistema musculoesquelético de 

crocodilianos foram conduzidos nas mais diversas frentes de pesquisa, 

desde descrições anatômicas gerais como as realizada por REESE (2000) 

até aquelas que se referiam especificamente a uma região corpórea, tais 

como, crânio (BONA & DESOJO, 2011), cauda (FREY et al., 1989; WILLEY 

et al., 2004; REILLY et al., 2005; TUMARKIN-DERATZIAN et al., 2007); 

tronco (BLOB & BIEWENER, 1999; ERICKSON et al., 2005; FRANZO & 

VULCANI, 2010) e membros (ROMER, 1923; GATESY,1997; REILLY & 

ELIAS,1998; FARMER & CARRIER, 2000; MEERS, 2003; REILLY & BLOB, 
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2003; SUZUKI et al., 2003; REILLY et al., 2005; ABDALA & DIOGO, 2010; 

ALLEN et al., 2010; OTERO et al., 2010; ROMÃO, 2010). 

Estudos dos músculos, de acordo com as regiões corpóreas, 

também foram empregados em pesquisas filogenéticas buscando, por meio 

da identificação, origem e inserção musculares, determinar a homologia de 

caracteres filogenéticos em formas ancestrais, promovendo sua 

reconstrução baseado na anatomia de arcossáurios viventes. As regiões da 

cabeça e pescoço foram analisadas por SNIVELY & RUSSELL (2007); 

HOLLIDAY & WITMER (2008); HOLLIDAY (2009); IORDANSKY (2010); 

TSUIHIJI (2010), do tronco e da cauda por ORGAN (2006); TSUIHIJI (2007); 

ARBOUR (2009); SCHWARZ-WINGS (2009); SCHWARZ-WINGS et al. 

(2009); PERSONS & CURRIE (2011) e BATES et al. (2012) e dos membros 

por CARRANO & HUTCHINSON (2002); WILHITE (2003); HUTCHINSON et 

al. (2005); FECHNER (2009); GRILLO & AZEVEDO (2011) e SCHACHNER 

et al. (2011). 

Além disso, pesquisas ontogenéticas, também foram realizadas 

visando o estabelecimento do padrão de ossificação do esqueleto em 

Alligator mississippiensis (MULLER & ALBERCH, 1990; RIEPPEL, 1993); 

Caiman latirostris (IUNGMAN et al., 2008); Melanosuchus niger (VIEIRA et 

al., 2011), Crocodylus niloticus niloticus (PETERKA et al., 2010) e C. yacare 

(LIMA, 2010). 

Por outro lado, estudos relacionados às propriedades 

tecnológicas, físico-químicas e do processamento da carne de crocodilianos 

têm sido desenvolvidos em Crocodylus niloticus (HOFFMAN et al., 2000; 

OSTHOFF et al., 2010), Caiman latirostris (COSSU et al., 2007; ALMEIDA et 

al., 2009; AZEVEDO et al., 2009) e C. yacare. 

A carne de C. yacare foi caraterizada quanto ao processo de rigor 

mortis e alterações pós-morte (TABOGA et al., 2003; VIEIRA et al., 2012), 

qualidade, composição química e características físico-químicas (VICENTE 

NETO et al., 2006; RODRIGUES et al., 2007; VICENTE NETO et al., 2007; 

VICENTE NETO et al., 2010); técnicas de processamento (ROMANELLI et 

al., 2002; ROMANELLI & SCHMIDT, 2003; TELIS et al., 2003), rendimento 
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de carcaça e de cortes comerciais (COSSU et al., 2007; GIRARDI et al., 

2008a; GIRARDI et al., 2008b; FERNANDES, 2011). 

No entanto, em nenhuma dessas pesquisas buscou-se a 

identificação e caracterização da musculatura estriada esquelética e suas 

respectivas bases ósseas no jacaré-do-Pantanal, visando a correlação entre 

o sistema musculoesquelético e os cortes comerciais de carne, os quais 

foram estabelecidos pela indústria sem base científica e sem padronização. 

Isto posto, e frente ao relevante crescimento dos empreendimentos que 

envolvem a utilização racional do jacaré-do-Pantanal em Mato Grosso, 

constituindo uma cadeia produtiva com criatórios e indústrias que visam o 

aproveitamento integral da espécie, objetivou-se com este estudo 

caracterizar a forma, a sintopia e fixação dos músculos estriados 

esqueléticos das regiões do pescoço, do tronco e da cauda, que compõem 

os cortes comerciais de carne do jacaré-do-Pantanal e suas respectivas 

bases ósseas, para assim, subsidiar sua padronização e agregar valor ao 

produto final. 

 

 

1.1 Biologia de Caiman yacare 

 

O C. yacare (Figura 1) é considerado um crocodiliano de porte 

médio, os machos adultos atingem até 3 m de comprimento e as fêmeas 2,5 

m (MIRANDA et al., 2002; IUCN, 2013b). Ele é encontrado em variados 

habitats (lagoas, pântanos, lagos e rios sinuosos com movimentos lentos) e 

assim como outros crocodilianos, passam boa parte de sua vida na água, 

utilizando as margens dos rios e/ou lagoas para termorregulação, 

alimentação e reprodução (CAMPOS et al., 2010; IUCN, 2013a). 

Encontrado no Paraguai, nas planícies do norte e leste da Bolívia 

e oeste do Brasil, do sul da Amazônia até o norte da Argentina (Figura 2), 

sua população na natureza é estimada entre 100.000 a 200.000 indivíduos, 

amplamente distribuída e, muitas vezes ocorrendo em densidades muito 

altas durante a estação seca (CAMPOS et al., 2010; IUCN, 2013b; UNEP-

WCMC, 2013). 
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FIGURA 1 - Fotografia de Caiman yacare em seu habitat natural 

Fonte: etravelphotos (2013) 

 

 

 
 
FIGURA 2 - Mapa da América do Sul. 

Distribuição geográfica de 
Caiman yacare (cor laranja) 

Fonte: Campos et al. (2010) 
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O jacaré-do-Pantanal ocupa coleções de água com diferentes 

características, tanto na estação da cheia como na seca (SANTOS, 1997), e 

desempenha, assim, um importante papel na manutenção da estrutura e 

funcionamento do ecossistema aquático, o qual se caracteriza por possuir 

baixo teor de nutrientes. Esta característica está relacionada aos ciclos de 

inundação, levando a uma alternância entre concentração de nutrientes na 

vazante e diluição na enchente (NOGUEIRA et al., 2002; DA SILVA et al., 

2006). Tal situação força os organismos a desenvolverem estratégias de 

adaptação à escassez de nutrientes e à sua assimilação rápida enquanto 

estiverem disponíveis. O jacaré-do-Pantanal é capaz de translocar ou 

concentrar nutrientes, contribuindo para o equilíbrio de nutrientes do sistema 

(DA SILVA et al., 2006). 

Como outros crocodilianos, o C. yacare é carnívoro, consome 

animais vivos ou mortos e não assimila proteína vegetal. Eles são caçadores 

oportunistas, eficientes predadores e se alimentam com grande variedade de 

presas, geralmente capturadas à beira da água, entre o anoitecer e o 

amanhecer. No entanto, sua preferência por atividade noturna é facilmente 

substituída pela presença da presa e, quando as temperaturas são baixas, o 

apetite é geralmente deprimido (LANE, 2006; IUCN, 2013a). 

 

 

1.2 Utilização sustentável de Caiman yacare 

 

Pode-se definir “uso sustentável” como “o uso de animais 

selvagens associado a um processo que visa garantir a utilização contínua e 

indefinida, com impactos mantidos dentro dos limites estabelecidos”. Isso 

significa que o uso deve estar associado a um programa de gestão que visa 

sustentar o programa de coleta indefinidamente e garantir que os impactos 

negativos sejam evitados ou minimizados (IUCN, 2013a). 

Programas de produção sustentável de C. yacare estão em 

operação na Bolívia, Brasil e Argentina. A coleta de indivíduos das 

populações selvagens ocorre na Bolívia, e os programas de ranching estão 

em andamento no Brasil e na Argentina (CAMPOS et al., 2010). 
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No Brasil, as políticas de manejo mudaram ao longo do tempo. 

Anteriormente a 1967, não havia restrições legais ao uso do jacaré-do-

Pantanal e a caça seletiva de indivíduos adultos era conduzida em larga 

escala. Até a promulgação da Lei no 5.197 (BRASIL, 1967) não existia 

restrição para o uso da vida selvagem no Brasil. Após 1967, o uso de 

populações naturais foi proibido; no entanto, a caça ilegal continuou até o 

final da década de 80, sendo a principal razão dos baixos números 

populacionais do início da década de 90, quando a política de manejo foi 

redirecionada com a regulamentação da extração de ninhos de populações 

naturais (COUTINHO, 2001; CAMPOS et al., 2010). 

 

 

1.3 Regulamentação e sistema de criação em cativeiro de Caiman 

yacare 

 

Em 1990, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA regulamentou a exploração comercial do 

jacaré-do-Pantanal na bacia do Rio Paraguai (BRASIL, 1990), com o sistema 

de recria em cativeiro (Ranching), como uma alternativa ecológica e 

economicamente viável. No entanto, a falta de tradição no uso de espécies 

silvestres se manifestou por um preconceito na utilização da fauna, 

associando-a à ideia de caça e ilegalidade (COUTINHO, 2001). O 

rompimento desse paradigma e o investimento em pesquisa e tecnologia 

tornaram o agronegócio do jacaré-do-Pantanal uma atividade industrial 

crescente, como ocorre no Estado de Mato Grosso, onde a criação de 

animais em cativeiro apresentou em um ano incremento na ordem de 607%, 

passando de 35 mil animais em 2006 para 247 mil em 2007 (SEBRAE, 

2007), estando com um plantel de 325 mil animais ao final de 2008 

(SOARES, 2010). 

O ranching é um sistema de criação semi-intensivo que consiste 

na coleta de filhotes ou ovos na natureza, mediante prévio levantamento 

populacional da espécie e autorização do órgão competente. Após a coleta, 

o material é transportado cuidadosamente até o criatório, os ovos são 
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incubados artificialmente e os filhotes são recriados em instalações 

apropriadas até o momento do abate (BRASIL, 1990; VERDADE, 2004; 

PULCHÉRIO, 2012). Esse sistema permitiu um novo olhar da população 

rural sobre o réptil, agora como um animal de valor econômico. A partir das 

ações de conservação de C. latirostris e C. yacare na Argentina, este tornou-

se um modelo internacional de aproveitamento sustentável da fauna 

silvestre. 

 

 

1.4 Comercialização de pele e carne de crocodilianos 

 

Os animais domésticos de produção são valorizados pela sua 

carne, sendo o couro um subproduto. No caso dos crocodilianos, ocorre o 

contrário: o principal produto é a pele, e os subprodutos são a carne, 

artesanatos e ração animal (PIRAN, 2010; IUCN, 2013a). 

O comércio internacional de pele de crocodilianos envolve mais 

de um milhão de unidades por ano, exportadas legalmente de cerca de 30 

países (IUCN, 2013a). Segundo CALDWELL (2010) e IUCN (2013a) as 

principais espécies e países produtores que respondem pelos maiores 

índices de exportação de pele de crocodilianos são: Crocodylus niloticus 

(África), Crocodylus siamensis (Tailândia, Vietnã, Camboja), Crocodylus 

porosus (Austrália, Papua Nova Guiné, Indonésia, Malásia, Cingapura, 

Tailândia), Crocodylus novaeguineae (Papua-Nova Guiné, Indonésia), 

Crocodylus acutus (Colômbia, Honduras), Crocodylus moreletii (México), 

Caiman crocodilus (Colômbia, Bolívia), Caiman yacare (Brasil, Argentina, 

Bolívia, Paraguai), Caiman latirostris (Argentina) e Alligator mississippiensis 

(Estados Unidos). Especificamente, o comércio internacional de peles de C. 

yacare, entre 1999 e 2008, movimentou 457.238 unidades, com uma média 

de 45.723 unidades/ano (CALDWELL, 2010). 

O principal subproduto do crocodiliano é carne, cujo comércio 

internacional, desde 1988, apresentou grandes flutuações nos países e 

espécies envolvidas. Mas a exportação entre 1990 e 2005 manteve-se em 

torno de 400 toneladas por ano, oriundas principalmente de Alligator 



 
 

8 

mississippiensis, Crocodylus niloticus e Crocodylus siamensis e tendo como 

principais importadores China e Hong Kong. Um acréscimo (900 t) ocorreu 

em 2006 e 2007, seguido de uma redução (500 t) em 2008 (CALDWELL, 

2010; IUCN, 2013a). Nesse sentido, as exportações de carne de jacaré da 

América do Sul têm oscilado consideravelmente, com quase nenhum 

comércio entre 1998 e 2003, ou em 2008. Pequenas quantidades foram 

exportadas da Colômbia para Macau, China, Taiwan e Província da China; 

da Bolívia para Estados Unidos e Europa e, em 2007, para a China; e da 

Argentina para Reino Unido em 2006 e 2007 (CALDWELL, 2010). No 

entanto, o aumento no consumo de carne de jacaré-do-Pantanal é uma 

tendência no mercado nacional e internacional, com interesses de 

importação pelo Chile, Japão e Itália (PIRAN, 2010). 

O consumo de carne de jacaré é tradicional no Brasil, e em Mato 

Grosso a carne de jacaré-do-Pantanal tem sido comercializada desde 1992, 

em hotéis e restaurantes de comidas típicas. Em 2008, Mato Grosso 

destacou-se pela instalação da única unidade processadora do réptil na 

América Latina a obter o selo do Serviço de Inspeção Federal - SIF, 

permitindo a comercialização em território nacional e no mercado externo 

(ROMANELLI et al., 2002; PIRAN, 2010), a qual comercializou 

aproximadamente 114 mil kg de carne no período de 2009 a 2012 (SFA/MT, 

2013). 

A carne de jacaré-do-Pantanal avaliada quanto as suas 

propriedades tecnológicas, físico-químicas e de processamento, mostra-se 

de alto teor proteico, baixos valores de colesterol, alta digestibilidade, boa 

aparência visual, cor variando de branco ao levemente rosa, sendo 

classificada como carne clara (branca), semelhante à coloração de pescado 

e, quando cozida, apresentam maciez elevada. Com boa aceitação, é 

considerada uma ótima fonte de proteína de origem animal na alimentação 

humana, além de possuir potencial tecnológico para a elaboração de 

derivados (ROMANELLI, 1995; ROMANELLI et al., 2002; RODRIGUES et 

al., 2007; VICENTE NETO et al., 2010; FERNANDES, 2011). 
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1.5 Cortes comerciais de Caiman yacare 

 

Em Mato Grosso, a indústria da carne do jacaré-do-Pantanal 

estabeleceu os seguintes cortes comerciais (COOCRIJAPAN, 2013): filé de 

dorso (região do pescoço), filé de lombo (região dorsal do tronco), filé de 

cauda (base e porção média da cauda), filé mignon (região sublombar e 

pélvica), sobrecoxa e coxa (membro torácico e pélvico), aparas (porção 

latero-ventral do tronco), isca (porção caudal da cabeça) e ponta de cauda 

(extremidade da cauda), esquematizados nas Figuras 3 e 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 3 - Desenho esquemático de Caiman yacare. Regiões corpóreas 

correspondentes aos cortes de carne utilizados na indústria 
Fonte: adaptado de COOCRIJAPAN (2013) 
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FIGURA 4 - Fotografia de esqueleto articulado de Caiman yacare adulto, vista 

lateral esquerda. Regiões ósseas correspondentes aos cortes 
comerciais do pescoço, tronco e cauda,. 1. filé de dorso; 2. filé de 
lombo; 3 filé de cauda; 4. filé mignon; 5. aparas; 6. ponta de cauda 

 

 

 

 

2 REFERÊNCIAS 

 

1. ABDALA, V.; DIOGO, R. Comparative anatomy, homologies and evolution 
of the pectoral and forelimb musculature of tetrapods with special attention to 
extant limbed amphibians and reptiles. Journal of Anatomy, London, v. 217, 
p. 536-573, 2010. 
 
2. ALLEN, V.; ELSEY, R. M.; JONES, N.; WRIGHT, J.; HUTCHINSON, J. R. 
Functional specialization and ontogenetic scaling of limb anatomy in Alligator 
mississippiensis. Journal of Anatomy, London, v. 216, p. 423-445, 2010. 

 
3. ALMEIDA, W. M.; DO CARMO, R. P.; CHICRALA, R. Abate Experimental 
de Jacarés-de-Papo-Amarelo (Caiman latirostris) em entreposto de pescado 
no Estado do Rio de Janeiro, Brasil: avaliação da composição centesimal. 
Higiene Alimentar, São Paulo, v. 23, n. 170/171, p. 118-122, 2009. 
 
4. ARBOUR, V. M. Estimating impact forces of tail club strikes by 
Ankylosaurid Dinosaurs. PLoS ONE, United States of America, v. 4, n. 8, p. 

1-26, 2009. 
 
5. AZEVEDO, I. C.; DO CARMO, R. P.; TORRES, A.G.; MÁRSICO, E.T.; 
FREITAS, M. Q. Teste de aceitação e composição centesimal de carne de 
jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) em conserva. Ciência Rural, 
Santa Maria, v. 38, n. 2, p. 534-539, 2009. 
 



 
 

11 

6. BATES, K. T.; BENSON, R. B. J.; FALKINGHAM, P. L. A Computational 
analysis of locomotor anatomy and body mass evolution in Allosauroidea 
(Dinosauria: Theropoda). Paleobiology, Jacksonville, v. 38, n. 3, p. 486-507, 

2012. 
 
7. BLOB, R.W.; BIEWENER, A. A. In vivo locomotor strain in the hindlimb 
bones of Alligator mississippiensis and Iguana iguana: implications for the 
evolution of limb bone safety factor and non-sprawling limb posture. The 
Journal of Experimental Biology, Cambridge, v. 202, p. 1023-1046, 1999. 

 
8. BONA, P.; DESOJO, J. B. Osteology and cranial musculature of Caiman 
latirostris (Crocodylia: Alligatoridae). Journal of Morphology, New York, v. 
272, n. 7, p. 780-795, 2011. 
 
9. BRASIL. Lei n°. 5.197, de 3 de janeiro de 1967. Dispõe sobre a proteção à 
fauna e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 3 jan. 
1967. p. 177. 
 
10. BRASIL. Portaria n°. 126, de 13 de fevereiro de 1990. Dispõe sobre 
registro de criadouro com finalidade comercial, destinado à recria em 
cativeiro de Caiman crocodylus yacare. Diário Oficial da União, Brasília, 19 

fev. 1990. Seção I, p. 3332/33. 
 
11. CALDWELL, J. (2010). World trade in crocodilian skins, 2006-2008. 
UNEP-WCMC: Cambridge. Disponível em: http://www.unep-
wcmc.org/medialibrary/2011/07/04/7d770a70/World%20Trade%20in%20Cro
codilian%20Skins%202006-2008.pdf. Acesso em: 16 fev. 2013. 
 
12. CAMPOS, Z.M.S.; LLOBET, A.Q.; PIÑA, C.I.; MAGNUSSON, W.E. 
Yacare Caiman Caiman yacare. In: MANOLIS S.C.; STEVENSON C. (Eds.). 
Crocodile Specialist Group - Status survey and conservation action 
plan. [online]. 3. ed., p.23-28, 2010. Disponível em: 
http://www.iucncsg.org/365_docs/attachments/protarea/05_C-78894f16.pdf. 
Acesso em: 13 fev. 2013. 
 
13. CARRANO, M.T.; HUTCHINSON, J.R. Pelvic and hindlimb musculature 
of Tyrannosaurus rex (Dinosauria: Theropoda). Journal of Morphology, 

New York, v. 253, p. 207-228, 2002. 
 
14. COOCRIJAPAN. Desenvolvido pela Cooperativa dos Criadores de 
jacaré-do-pantanal, 2013. Apresenta textos sobre a cooperativa, criação e 
indústria. Disponível em: http://www.coocrijapan.com.br/23_tipos_cortes.asp. 
Acesso em: 25 abr. 2013. 
 
15. COSSU, M. E.; GONZÁLEZ, O. M.; WAWRZKIEWICZ, M.; MORENO, D.; 
VIEITES, C. M. Carcass and meat characterization of “yacare overo” 
(Caiman latirostris) and “yacare negro” (Caiman yacare). Brazilian Journal 
of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, v. 44, n. 5, p. 
329-336, 2007. 

http://www.unep-wcmc.org/medialibrary/2011/07/04/7d770a70/World%20Trade%20in%20Crocodilian%20Skins%202006-2008.pdf
http://www.unep-wcmc.org/medialibrary/2011/07/04/7d770a70/World%20Trade%20in%20Crocodilian%20Skins%202006-2008.pdf
http://www.unep-wcmc.org/medialibrary/2011/07/04/7d770a70/World%20Trade%20in%20Crocodilian%20Skins%202006-2008.pdf
http://www.iucncsg.org/365_docs/attachments/protarea/05_C-78894f16.pdf
http://www.iucncsg.org/365_docs/attachments/protarea/05_C-78894f16.pdf.%20Acesso%20em:%2013%20fev.2013
http://www.coocrijapan.com.br/23_tipos_cortes.asp


 
 

12 

 
16. COUTINHO, M. Desenvolvimento do agronegócio de peles e couros de 
espécies silvestres. In: REUNIÕES TÉCNICAS SOBRE COUROS E PELES, 
2, 2001, Campo Grande. Anais eletrônicos... [online]. Campo Grande, 
2002. Disponível em: 
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc127/06desenvolvimento.ht
ml. Acesso em: 4 fev. 2013. 
 
17. DA SILVA, A. J.; NOGUEIRA, F. M. B; FREITAS, J. L. Contribuição de 
Caiman crocodilus yacare ao balanço de nutrientes em um ecossistema 
aquático do pantanal mato-grossense, Brasil. Uniciências, Cuiabá, v. 10, p. 

9-30, 2006. 
 
18. DA SILVA, G. M.; COSTA, L. C. M. Descrição dos padrões motores do 
Tupinambis merianae (Duméril & Bilbron, 1839) (Squamata, Teiidae) e do 
Caiman crocodilus yacare (Daudin, 1802) (Crocodylia, Alligatoridae) em 
cativeiro no Zoológico Municipal de Curitiba, Paraná, Brasil. Revista 
Brasileira de Zoociências, Juiz de Fora, v. 7, n. 1, p. 93-109, 2005. 
 
19. ERICKSON, G. M.; LAPPIN, A. K.; LARSON, P. Androgynous rex–the 
utility of chevrons for determining the sex of crocodilians and non-avian 
dinosaurs. Zoology, Jena, v. 108, p. 277-286, 2005. 
 
20. FARMER, C. G.; CARRIER, D. R. Pelvic aspiration in the american 
alligator (Alligator mississippiensis). The Journal of Experimental Biology, 

Cambridge, v. 203, p. 1679-1687, 2000. 
 
21. FECHNER, R. Morphofunctional evolution of the pelvic girdle and 
hindlimb of dinosauromorpha on the lineage to sauropoda. 2009. 211 f. 

Tese (zur Erlangung des Doktorgrades in den Naturwissenschaften). Fakultät 
für Geowissenschaften Der Ludwigs Maximilians Universität, München. 
 
22. FERNANDES, V.R.T. Caracterização e processamento da carne de 
jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare): composição físico-química e 
rendimento. 2011. 109 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Centro de 

Ciências Agrárias, Universidade Estadual de Maringá, Maringá. 
 
23. FRANZO, V. S.; VULCANI, V. A. S. Estudo da fórmula vertebral do 
jacaré-açu (Melanosuchus niger). Revista Científica Eletrônica de 
Medicina Veterinária, Garça, v. 14, p. 1-8, 2010. 
 
24. FREY, E; RIESS, J.; TARSITANO, S. F. The axial tail musculature of 
recent crocodiles and its phyletic implications. American Zoologist, 

Thousand Oaks, v. 29, p. 857-862, 1989. 
 
25. GATESY, S. M. An electromyographic analysis of hindlimb function in 
alligator during terrestrial locomotion. Journal of Morphology, New York, v. 

234, p. 197-212, 1997. 
 

http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc127/06desenvolvimento.html
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc127/06desenvolvimento.html


 
 

13 

26. GILL, C. O. Microbiological conditions of meats from large game animals 
and birds. Meat Science, Barking, v. 77, n. 2, p.149-160, 2007. 
 
27. GIRARDI, W. C.; DA SILVA, J. A.; TORAL, F. L. B. Efeito do peso ao 
abate do jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare, Daudin 1802) sobre 
rendimentos de cortes comerciais da carcaça. In: REUNIÃO ANUAL DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 45., 2008, LAVRAS. Anais... 

Lavras: UFLA, 2008a. 
 
28. GIRARDI, W. C.; DA SILVA, J. A.; TORAL, F. L. B. Efeito do peso ao 
abate do jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare, Daudin 1802) sobre 
rendimentos de componentes da carcaça. In: REUNIÃO ANUAL DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 45., 2008, LAVRAS. Anais... 

Lavras: UFLA, 2008b. 
 
29. GRILLO, O. N.; AZEVEDO, S. A. K. Pelvic and hind limb musculature of 
Staurikosaurus pricei (Dinosauria: Saurischia). Anais da Academia 
Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 83, n. 1, p. 73-98, 2011. 
 
30. HOFFMAN, L. C. The yield and nutritional value of meat from african 
ungulates, camelidae, rodents, ratites and reptiles. Meat Science, Barking, v. 

80, p. 94-100, 2008. 
 
31. HOFFMAN, L. C.; FISHER, P. P.; SALES, J. Carcass and meat 
characteristics of the Nile crocodile (Crocodylus niloticus). Journal of the 
Science of Food and Agriculture, London, v. 80, p. 390-396, 2000. 
 
32. HOLLIDAY, C. M. New insights into dinosaur jaw muscle anatomy. The 
Anatomical Record, New York, v. 292, p. 1246-1265, 2009. 

 
33. HOLLIDAY, C. M.; WITMER, L. M. Cranial kinesis in dinosaurs: 
intracranial joints, protractor muscles, and their significance for cranial 
evolution and function in diapsids. Journal of Vertebrate Paleontology, Los 

Angeles, v. 28, n. 4, p. 1073-1088, 2008. 
 
34. HUTCHINSON, J. R.; ANDERSON, F. C.; BLEMKER, S. S.; DELP, S. L. 
Analysis of hindlimb muscle moment arms in Tyrannosaurus rex using a 
three-dimensional musculoskeletal computer model: implications for stance, 
gait, and speed. Paleobiology, Jacksonville, v. 31, n. 4, p. 676-701, 2005. 

 
35. IORDANSKY, N. N. Pterygoideus muscles and other jaw adductors in 
amphibians and reptiles. Biology Bulletin, Moscou, v. 37, n. 9, p. 905-914, 
2010. 
 
36. IUCN. Caiman yacare. In: CROCODILE SPECIALIST GROUP (CSG), 
2013b. Disponível em: 
http://www.iucncsg.org/content_images/attachments/species_descriptions/Ya
care%20Caiman.pdf. Acesso: 07 fev. 2013. 
 

http://www.iucncsg.org/content_images/attachments/species_descriptions/Yacare%20Caiman.pdf
http://www.iucncsg.org/content_images/attachments/species_descriptions/Yacare%20Caiman.pdf
http://www.iucncsg.org/content_images/attachments/species_descriptions/Yacare%20Caiman.pdf:%20%20Acesso


 
 

14 

37. IUCN. Crocodilians. In: CROCODILE SPECIALIST GROUP (CSG), 
2013a. Disponível em: http://www.iucncsg.org. Acesso em: 13 fev. 2013. 
 
38. IUNGMAN, J.; PIÑA, C. I.; SIROSKI, P. Embryological development of 
Caiman latirostris (Crocodylia: Alligatoridae). Genesis, New York, v. 46, p. 

401-417, 2008. 
 
39. LANE, T.J. Crocodilians. In: MADER, D. R. Reptile medicine and 
surgery. 2.ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 2006. cap. 8, p. 100-

117. 
 
40. LIMA, F. C. Desenvolvimento do esqueleto em embriões de Caiman 
yacare (Daudin 1802) (Crocodylia, Alligatoridae). 2010, 123 f.:il. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) - Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia. 
 
41.MEERS, M. B. Crocodylian forelimb musculature and its relevance to 
archosauria. The Anatomical Record Part A, Hoboken, v. 27, n. 4A, p. 891-
916, 2003. 
 
42. MIRANDA, M. P.; MORAES, G. V.; MARTINS, E. N.; MAIA, L. C. P.; 
BARBOSA, O. R. Thermic variation in incubation and development of 
Pantanal Caiman (Caiman crocodilus yacare) (Daudin, 1802) kept in 
metabolic box. Brazilian Archives of Biology and Technology, Curitiba, v. 
45, n. 3, p. 333-342, 2002. 
 
43. MULLER, G. B.; ALBERCH, P. Ontogeny of the limb sketeton in Alligator 
mississippiensis: developmental invariance and change in the evolution of 
archosaur limbs. Journal of Morphology, v. 203, p. 151-164, 1990 

 
44. NOGUEIRA, F., SILVA, R. L., SILVA, A. J., SOUZA, M. D.; BACHEGA, I. 
Variações limnológicas sazonais e diárias em um lago tropical de planície 
inundável (Pantanal de Mato Grosso, Brasil). Acta Limnologica 
Brasiliensia, Rio Claro, v. 14, n. 3, p. 1-16, 2002. 
 
45. ORGAN, C. L. Biomechanics of ossified tendons in ornithopod dinosaurs. 
Paleobiology, Jacksonville, v. 32, n. 4, p. 652-665, 2006. 

 
46. ORR, R. T. A linhagem dos vertebrados. In: _____ Biologia dos 
vertebrados. 5.ed. São Paulo: Roca, 1986, cap. 2, p. 4-26. 
 
47.OSTHOFF , G.; HUGO, A.; BOUWMAN, H.; BUSS, P.; GOVENDER, D.; 
JOUBERT, C. C.; SWARTS, J. C. Comparison of the lipid properties of 
captive, healthy wild, and pansteatitis-affected wild Nile crocodiles 
(Crocodylus niloticus). Comparative Biochemistry and Physiology Part A: 
Molecular & Integrative Physiology, New York, v. 155, n. 1, p. 64-69, 
2010. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643309010927
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643309010927
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643309010927
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643309010927
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643309010927
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643309010927
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643309010927
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10956433
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10956433


 
 

15 

48. OTERO, A.; GALLINA, P. A.; HERRERA, Y. Pelvic musculature and 
function of Caiman latirostris. Herpetological Journal, London, v. 20, p. 
173-184, 2010. 
 
49. PERSONS, W. S.; CURRIE, P. J. The Tail of Tyrannosaurus: 
reassessing the size and locomotive importance of the m. caudofemoralis in 
non-avian theropods. The Anatomical Record, New York, v. 294, p. 119-

131, 2011. 
 
50. PETERKA, M.; YVES SIRE, J.; HOVORAKOVA, M.; PROCHAZKA, J.; 
FOUGEIROL, L.; PETERKOVA, R.; VIRIOT, L. Prenatal development of 
Crocodylus niloticus niloticus Laurenti, 1768. Journal of Experimental 
Zoology Parte B Molecular and Developmental Evolution, New York, v. 

314 B, 2010. 
 
51. PIRAN, C. Proposta para a gestão de qualidade e de segurança do 
alimento da unidade processadora de carne de jacaré da 
COOCRIJAPAN. 2010. 153 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Produção) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. 
 
52. POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. 4. 

ed. São Paulo: Atheneu Editora, 2008, 684 p. 
 
53. PULCHERIO, R. S. L. Biometria, taxa de eclosão e microbiota 
bacteriana e fúngica de ovos de Jacaré-do-Pantanal – Caiman yacare 
DAUDIN, 1802 [online]. 2012. 91f.:il. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Veterinárias) - Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá. Disponível em: 
http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/publicacoes/buscar/ppgvet. 
Acesso em: 07 jun. 2012. 
 
54. REESE, A. M. The alligator and its allies. [online]. Landisville: Arment 
Biological, 2000. Disponível em: www.herper.com/ebooks. Acesso em: 20 
ago. 2009. 
 
55. REILLY, S. M.; BLOB, R. W. Motor control of locomotor hindlimb posture 
in the American alligator (Alligator mississippiensis). The Journal of 
Experimental Biology, Cambridge, v. 206, p. 4327-4340, 2003. 
 
56. REILLY, S. M.; ELIAS, J. A. Locomotion in Alligator mississippiensis: 
kinematic effects of speed and posture and their relevance to the sprawling-
to-erect paradigm. The Journal of Experimental Biology, Cambridge, v. 
201, p. 2559-2574, 1998. 
 
57. REILLY, S. M.; WILLEY, J. S.; BIKNEVICIUS, A. R.; BLOB, R. W. 
Hindlimb function in the alligator: integrating movements, motor patterns, 
ground reaction forces and bone strain of terrestrial locomotion. The Journal 
of Experimental Biology, Cambridge, v. 208, p. 993-1009, 2005. 
 

http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/publicacoes/buscar/ppgvet.%20Acesso
http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/publicacoes/buscar/ppgvet.%20Acesso


 
 

16 

58. RIEPPEL, O. Studies of skeleton formation in reptiles. Patterns of 
ossification in the skeleton of Alligator mississippiensis (DAUDIN Reptilia, 
Crocodylia). Zoological Journal of the Linnean Society, v. 109, p. 301-

325, 1993. 
 
59. RODRIGUES, E. C.; BRESSAN, M. C. M; VICENTE NETO, J; OLIVEIRA 
E VIEIRA, J.; FARIAS, P. B.; FERRÃO, S. P. B.; ANDRADE, P. L. Qualidade 
e composição química de cortes comerciais de carne de jacaré-do-Pantanal 
(Caiman yacare). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 2, p. 448-455, 

2007. 
 
60. ROMANELLI, P. F. Propriedades tecnológicas da carne do jacaré do 
pantanal Caiman crocodilus yacare (Daudin, 1802). 1995. 110 f. Tese 

(Doutorado em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas. 
 
61. ROMANELLI, P. F.; CESARI, R.; LIMA FILHO, J. F. Processamento da 
carne do jacaré-do-Pantanal (Caiman crocodillus yacare). Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 22, n. 1, p. 70-75, 2002. 

 
62. ROMANELLI, P. F.; SCHMIDT, J. Estudo do aproveitamento das 
vísceras do jacaré-do-Pantanal (Caiman crocodilus yacare) em farinha de 
carne. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 23, p. 131-139, 

2003. 
 
63. ROMÃO, M. F. Anatomia óssea e muscular da cintura peitoral do 
Caiman latirostris (DAUDIN, 1802) (Crocodylia: alligatoridae). 2010. 35 

f.:il. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) - Faculdade de 
Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. 
 
64. ROMER, A. S. (1923). Crocodilian pelvic muscles and their avian and 
repetilian homologues. Bulletin of the American Museum of Natural 
History [online], v. 48, p. 533-567. Disponível em: 

http://www.digitallibrary.amnh.org/dspace/handle/2246/1307. Acesso em: 23 
set. 2012. 
 
65. SAADOUN, A.; CABRERA, M. C. A review of the nutritional content and 
technological parameters of indigenous sources of meat in South America. 
Meat Science, Barking, v. 80, n. 3, p. 570-581, 2008. 

 
66. SANTOS, S. A. Dieta e nutrição de crocodilianos. Corumbá: 

EMBRAPA -CPAP,1997. 59p. (Documentos, 20). Disponível em: http:// 
www.cpap.embrapa.br/publicacoes/online/DOC20.pdf. Acesso em: 10 ago. 
2009. 
 
67. SCHACHNER, E. R.; MANNING, P. L.; DODSON, P. Pelvic and hindlimb 
myology of the basal archosaur Poposaurus gracilis (Archosauria: 
Poposauroidea). Journal of Morphology, New York, v. 272, p. 1464-1491, 
2011. 



 
 

17 

 
68. SCHWARZ-WINGS, D. Reconstruction of the thoracic epaxial 
musculature of Diplodocid and Dicraeosaurid Sauropods. Journal of 
Vertebrate Paleontology, Los Angeles, v. 29, n. 2, p. 517-534, 2009. 
 
69. SCHWARZ-WINGS, D.; FREY, E.; MARTIN, T. Reconstruction of the 
bracing system of the trunk and tail in Hyposaurine Dyrosaurids 
(Crocodylomorpha; Mesoeucrocodylia). Journal of Vertebrate 
Paleontology, Los Angeles, v. 29, n. 2, p.453-472, 2009. 

 
70. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 
Agência de notícias - Mato Grosso, 2007. Disponível em: 
http://www.agenciasebrae.com.br. Acesso em: 26 jul. 2009. 
 
71. SNIVELY, E.; RUSSELL, A. P. Functional morphology of neck 
musculature in the Tyrannosauridae (Dinosauria, Theropoda) as determined 
via a hierarchical inferential approach. Zoological Journal of the Linnean 
Society, London, v. 151, p. 759-808, 2007. 
 
72. SOARES, C. E. Desempenho de filhotes de jacaré-do-pantanal 
Caiman yacare (Daudin, 1802) criados em cativeiro sob diferentes 
densidades de lotação. [online]. 2010. 47.:il. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Veterinárias) – Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá. Disponível em: 
http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/publicacoes/buscar/ppgvet. 
Cuiabá, 2010. Acesso em: 07 jun. 2012. 
 
73. SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SFA/MT. Dados 
sobre a produção de cortes de jacaré em entrepostos de pescado sob SIF – 
Serviço de Inspeção Federal. Mensagem recebida por FIGUEIREDO, S.I.S. 
(sandrafigueiredo@ufmt.br). Acesso em: 27 mar. 2013. 
 

74. SUZUKI, D.; MURAKAMI, G.; MINOURA, N. Crocodilian bone-tendon 
and bone-ligament interfaces. Annals of Anatomy, Jena, v. 185, p. 425-433, 

2003. 
 
75. TABOGA, S. T.; ROMANELLI, P. F.; FELISBINO, S. L.; BORGES, L. F. 
Acompanhamento das alterações post-mortem (glicólise) no músculo do 
jacaré do Pantanal (Caiman crocodilus yacare). Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, Campinas, v. 23, n. 1, p. 23-27, 2003. 

 
76. TELIS, V. R. N.; ROMANELLI, P. F.; GABAS, A. L.; TELIS-ROMERO, J. 
Salting kinetics and salt diffusivities in farmed Pantanal Caiman muscle. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 38, n. 4, p. 529-535, 2003. 

 
77. TSUIHIJI, T. Homologies of the longissimus, iliocostalis, and hypaxial 
muscles in the anterior presacral region of extant diapsida. Journal of 
Morphology, New York, v. 268, p. 986-1020, 2007. 

http://www.agenciasebrae.com.br/
http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/publicacoes/buscar/ppgvet
mailto:sandrafigueiredo@ufmt.br


 
 

18 

 
78. TSUIHIJI, T. Reconstructions of the axial muscle insertions in the 
occipital region of dinosaurs: evaluations of past hypotheses on 
marginocephalia and tyrannosauridae using the extant phylogenetic bracket 
approach. The Anatomical Record, New York, v. 293, p. 1360-1386, 2010. 

 
79. TUMARKIN-DERATZIAN, A. R.; VANN, D. R.; DODSON, P. Growth and 
textural ageing in long bones of the American alligator Alligator 
mississippiensis (Crocodylia: Alligatoridae). Zoological Journal of the 
Linnean Society, London, v. 150, p. 1-39, 2007. 
 
80. UETZ, P.; HALLERMANN, J.; HOSEK, J. Crocodiles. In: THE REPTILE 
DATABASE. Disponível em: http://www.reptile-database.org/. Acesso em: 8 

fev. 2013. 
 
81. UNEP-WCMC. Caiman yacare. In: UNEP-WCMC Species 
database: CITES-Listed Species. 2013. Disponível em: 
http://www.cites.org./eng/resources/species.html. Acesso em: 15 fev. 2013. 
 
82. VERDADE, L. M. A exploração da fauna silvestre no Brasil: jacarés, 
sistemas e recursos humanos. Biota Neotropica, Campinas, v.4, n. 2, p.1-

12, 2004. Disponível em: http://www.biotaneotropica.org.br. Acesso em: 18 
ago. 2009. 
 
83. VICENTE NETO, J.; BRESSAN, M. C.; FARIA, P. B.; OLIVEIRA E 
VIEIRA, J.; SANTANA, M. T. A.; KLOSTER, M. Composição centesimal e 
colesterol da carne de jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare Daudin 1802) 
oriundo de zoocriadouro e habitat natural. Ciência e Agrotecnologia, 
Lavras, v. 30, n. 4, p. 701-706, 2006. 
 
84. VICENTE NETO, J.; BRESSAN, M. C.; RODRIGUES, E. C.; KLOSTER, 
M. A.; SANTANA, M. T. A. Avaliação físico-química da carne de jacaré-do-
Pantanal (Caiman yacare Daudin 1802) de idades diferentes. Ciência e 
Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 5, p. 1430-1434, 2007. 
 
85. VICENTE-NETO, J.; BRESSAN, M. C.; FARIA, P. B.; VIEIRA, J. O.; 
CARDOSO, M. G.; GLÓRIA, M. B. A.; GAMA, L. T. Fatty acid profiles in meat 
from Caiman yacare (Caiman crocodilus yacare) raised in the wild or in 
captivity. Meat Science, Barking, n. 85, p. 752-758, 2010. 

 
86. VIEIRA, J. P.; DA SILVA, T. J. P.; FREITAS, M. Q.; FONTENELLE, G.; 
LINDOTE, H. C. F.; FREITAS, M. A. M. Caracterização do processo de rigor 
mortis do músculo Ilio-ischiocaudalis de jacaré-do-Pantanal (Caiman 
crocodilus yacare) e maciez da carne. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 
3, 2012. 
 
87. VIEIRA, L. G.; LIMA, F. C.; SANTOS, A. L. Q.; MENDONÇA, S. H. S. T.; 
MOURA, L. R.; IASBECK, J. R.; SEBBEN, A. Description of embryonic 
stages in Melanosuchus niger (Spix, 1825) (Crocodylia: Alligatoridae). 

http://www.reptile-database.org/
http://www.cites.org./eng/resources/species.html.%20Acesso
http://www.biotaneotropica.org.br/


 
 

19 

Brazilian Journal of Morphological Sciences, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 11-

22, 2011. 
 
88. WILHITE, R. Biomechanical reconstruction of the appendicular 
skeleton in three North American jurassic sauropods. 2003. 231f.:il. 

Dissertation (Doctor of Philosophy) - Department of Geology and 
Geophysics, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical 
College, Louisiana. 
 
89. WILLEY, J. S.; BIKNEVICIUS, A. R.; REILLY, S. M.; EARLS, K. D. The 
tale of the tail: limb function and locomotor mechanics in Alligator 
mississippiensis. The Journal of Experimental Biology, Cambridge, v. 207, 
p. 553-563, 2004. 
  



 
 

20 

CAPÍTULO 2 - BASES ÓSSEAS E MUSCULARES DOS CORTES 

COMERCIAIS DO PESCOÇO DE JACARÉ-DO-PANTANAL (Caiman 

yacare Daudin 1802)  

 

 

RESUMO 

 

O jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare) é uma espécie abundante na planície 
pantaneira, cuja exploração comercial está regulamentada desde 1990 e 
constitui um agronegócio em expansão. Para atender essa demanda, 
instalou-se em Mato Grosso uma unidade processadora, que nos últimos 
quatro anos comercializou carne de jacaré em diferentes cortes, entre os 
quais o filé de dorso, oriundo do pescoço. Objetivou-se descrever os 
músculos e correspondentes bases ósseas desse corte. Na descrição óssea, 
utilizaram-se seis carcaças desossadas de exemplares juvenis de jacaré-do-
Pantanal, além de um exemplar adulto, obtido por doação, após óbito, do 
Zoológico da UFMT. Os ossos foram macerados em água corrente, 
clareados com solução de água oxigenada 10 volumes e descritos seus 
detalhes anatômicos. Para a descrição muscular, 24 exemplares juvenis 
foram obtidos, após abate e esfola, os quais foram conservados em freezer 
e descongelados quando utilizados, sem qualquer fixação. Após a 
evisceração, foram dissecados em ambos os antímeros, para verificação de 
simetria de ocorrência, fixações musculares, relacões de sintopia, forma e 
arquitetura muscular. Verificou-se que a coluna cervical em C. yacare 
apresenta nove vértebras cervicais (VC) associadas com as respectivas 
costelas, servindo de base principal ao filé de dorso, que é constituído pela 
musculatura cervical, exceto os músculos intertransversais cervicais e 
intercostais externos cervicais. 
 

Palavras-chave: Alligatoridae, crocodilicultura, esqueleto, filé de dorso, 
morfologia, musculatura 
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CHAPTER 2 - BONE AND MUSCULAR BASES OF COMMERCIAL CUTS 

FROM THE NECK OF THE YACARE CAIMAN (Caiman yacare Daudin 

1802)  

 

 

ABSTRACT 

 

The Yacare Caiman (Caiman yacare) is an abundant species in the Pantanal 
ecosystem. Commercial exploitation was regulated in 1990, and it has 
become a thriving business. In order to fulfill this demand, a processing plant 
settled in Mato Grosso state, Brazil, has been supplying in the last four years 
different cuts of Pantanal Caiman meat, including the "file de dorso" (back 
sirloin), obtained from the neck. The aim of this research is to describe the  
muscles and corresponding bones related to this cut. To describe the bones, 
we used six boned carcasses from juvenile Yacare Caiman, as well as an 
adult specimen, obtained by donation after death from the Federal University 
of Mato Grosso Zoo. The bones were macerated in water, bleached with 10 
volume-hydrogen-peroxide solution and their anatomical details recorded. In 
order to study the muscle, 24 juvenile specimens were obtained after 
slaughter and skinning, preserved in a -20oC freezer and thawed at the time 
of use, without any fixation. After evisceration, the specimens were dissected 
on both sides to verify symmetry of presence of structures, muscle 
attachments, sintopy relations, shape and muscular architecture. The cervical 
spine of C. yacare features nine cervical vertebrae (CV) associated to their 
ribs, serving as the main base for the back sirloin cut, which is formed by 
neck muscles, except for the intertransverse cervical and external intercostal 
cervical muscles. 
 

Keywords: Alligatoridae, caiman production, morphology, musculature, 

skeleton, back sirloin cut 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os crocodilianos tem como principal produto a pele, embora a 

carne seja considerada um subproduto (PIRAN, 2010; IUCN, 2013), 

mundialmente há uma demanda crescente na utilização de espécies não 

convencionais como fonte de proteína. Globalmente foram comercializadas 

400 toneladas/ano de carne de crocodilianos entre 1990 e 2005, atingindo 

900 toneladas/ano em 2006 e em 2007, seguida de uma redução para 

menos de 500 toneladas em 2008 (GIL, 2007; HOFFMANN, 2008; 

SAADOUN & CABRERA, 2008; CALDWELL, 2010). 

Em Mato Grosso, a carne de jacaré-do-Pantanal tem sido 

comercializada desde 1992. Em 2008, houve a instalação da única unidade 

processadora do réptil na América Latina a obter o selo do Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), tornando-a apta a comercialização em território 

nacional e no mercado externo (ROMANELLI et al., 2002; PIRAN, 2010). 

Essa unidade, no período de 2009 a 2012, comercializou aproximadamente 

14 mil kg de carne, dos quais, quase nove mil kg foram oriundos da região 

cervical (SFA/MT, 2013), cuja musculatura constitui o filé de dorso, que 

assim como os demais filés, tem maior valorização comercial no varejo que 

os demais cortes (COOCRIJAPAN, 2013). 

A região cervical tem sido objeto de estudos morfofisiológicos em 

outros crocodilianos recentes, a exemplo de Melanosuchus niger (FRANZO 

& VULCANI, 2010) e também em formas ancestrais como os arcosáurios 

Rauisuchian (GOWER & SCHOCH, 2009). Estudos ontogenéticos sobre o 

padrão de ossificação do esqueleto já foram realizados em A. 

mississippiensis (RIEPPEL, 1993; MULLER & ALBERCH, 1990), Caiman 

latirostris (IUNGMAN et al., 2008), C. yacare (LIMA, 2010), Melanosuchus 

niger (VIEIRA et al., 2011) e Crocodylus niloticus niloticus (PETERKA et al., 

2010). 

No entanto, a carência de informações referentes aos cortes 

comerciais inviabiliza a comercialização sistematizada, pois não atende as 

normas brasileiras de rotulagem (RODRIGUES et al., 2007). Para tal, 

necessário se faz a caracterização dos músculos e respectivas bases 
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ósseas que compõem os diferentes cortes. Assim, objetivou-se com esse 

artigo descrever os músculos e ossos que constituem o corte filé de dorso, 

único da região cervical do C. yacare. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi cadastrado no Sistema de Autorização e Informação 

em Biodiversidade - SISBIO (ANEXO A) e submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal de Mato 

Grosso (ANEXO B). 

Para a descrição óssea foi utilizado um espécime de Caiman 

yacare adulto, além de seis carcaças desossadas de juvenis; para a 

caraterização dos músculos, utilizou-se 24 espécimes juvenis. O animal 

adulto veio a óbito no Zoológico da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) e foi doado ao Laboratório de Anatomia Veterinária da UFMT. Os 

animais juvenis foram obtidos de criatório localizado no município de 

Cáceres (MT), o qual possui unidade frigorífica com Serviço de Inspeção 

Federal (SIF). Esses juvenis apresentavam-se, em média, com dois anos e 

meio de idade, quatro quilos de massa corporal e de 35 a 40 cm de 

circunferência abdominal, sendo esse último o critério utilizado para definir o 

momento do abate. Para a preservação dos músculos foi realizado um abate 

e esfola diferenciado visando a manutenção das mãos, pés, cabeça e 

vísceras. 

Para o processamento ósseo, o espécime adulto foi preparado 

com a retirada da pele, dos músculos e das vísceras. Em todos os 

espécimes foi realizada a desarticulação e identificação dos ossos 

previamente ao processo de maceração em água corrente. Na sequência, os 

ossos foram clareados em solução de água oxigenada a 10 volumes e secos 

em temperatura ambiente e na sombra. As partes com tecido fibroso ou 

cartilaginoso, tanto de animais juvenis quanto do adulto, foram fixadas em 

solução aquosa de formaldeído a 10%, dissecadas e submetidas a técnica 

de glicerinação de Giacomini (SILVA et al., 2008). Os ossos do animal 
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adulto, após o processamento, foram sequenciados para a montagem do 

esqueleto. As particularidades anatômicas foram observadas e descritas 

tanto nos ossos isolados quanto nos articulados. 

Para a dissecção dos músculos, os animais obtidos no frigorífico 

foram acondicionados em sacos plásticos, identificados, lacrados e 

transportados em caixas térmicas até o Laboratório de Vida Silvestre 

(LAVIS/UFMT), onde foram mantidos congelados para posterior dissecção a 

fresco. Após a evisceração, realizou-se a dissecção dos músculos com o 

auxílio de lupa de pala e lupa circular de luz fria. Em ambos os antímeros foi 

verificada a simetria de ocorrência, de fixações musculares, de sintopia, de 

forma e da arquitetura muscular. 

Para a adequada utilização dos termos anatômicos estabeleceu-

se a posição anatômica do C. yacare, o qual apresenta posição 

quadrupedal, com a cabeça, pescoço, tronco e cauda dispostos 

longitudinalmente e paralelos em relação ao solo. A cabeça voltada para o 

horizonte e os quatro membros e a cauda apoiados no solo. Priorizou-se nas 

descrições e discussões dos resultados, o uso da literatura disponível sobre 

crocodilianos, na ausência dela, foi também utilizada informações sobre 

anfíbios, outros répteis viventes e aves. 

A ausência de padronização da terminologia anatômica para os 

répteis levou à adoção de uma combinação dos sistemas de termos 

anatômicos existentes, a Nomina Anatomica Veterinaria - NAV (ICVGAN, 

2012) e a Nomina Anatomica Avium – NAA (BAUMEL et al., 1993). Quando 

os termos constantes nas nominas não puderam ser aplicados, em virtude 

das características da espécie, utilizou-se a nomenclatura mais recente 

encontrada na literatura, ou ainda, questionou-se a nomenclatura 

tradicionalmente utilizada e nominaram-se estruturas, procurando adequar 

os nomes aos princípios de utilização dos termos anatômicos. 

Os resultados ósseos e musculares foram documentados por 

meio de fotografias obtidas com câmera Nikon D90, com uma lente 35 mm 

1.8 e outra 60 mm 2.8 e flashes de estúdio, sem fio. Algumas fotografias 

(Figuras 6; 7) foram realizadas com câmera digital Samsung, modelo L200, 

em modo automático. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se que, conforme descrito por HARRIS (2004) e 

WILSON (2006), a não padronização de termos anatômicos para répteis, 

gerou uma diversidade de nomes para estruturas homólogas, ou a utilização 

de nomes similares para estruturas não correspondentes em táxons 

distantes. 

Embora aves e crocodilianos, apresentem relação filogenética 

próxima, sendo os únicos representantes viventes do clado Archosauria, as 

características anatômicas da estrutura do pescoço diferem, de tal modo que 

a nomenclatura utilizada para os músculos cervicais de aves, são muito 

diferentes daquelas empregadas na descrição de crocodilianos, gerando 

dificuldade de entendimento (TSUIHIJI, 2005). 

 Nos espécimes analisados não foi observada variação anatômica 

entre os indivíduos e tampouco entre os antímeros, tanto para os ossos, 

quanto para os músculos. 

 

 

3.1 Bases ósseas do filé de dorso 

 

Além das vértebras e costelas cervicais, descreveram-se nesse 

capítulo as vértebras e costelas torácicas, o esterno, o coracoide, o hioide, o 

basioccipital e o exoccipital, que embora não localizados na região cervical, 

servem de ancoragem para os músculos deste corte. 

 

3.1.1 Vértebras cervicais 

 

A coluna vertebral do C. yacare é constituída por cinco regiões 

diferenciadas. A região cervical possui nove vértebras cervicais (VC), sendo 

que a primeira VC, denominada atlas, é uma vértebra atípica. A segunda é 

denominada áxis e as demais (da terceira a nona) foram descritas em 

conjunto por apresentarem características similares. Nas VC, o arco possui 
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incisuras vertebrais craniais e caudais, que participam da formação do 

forame intervertebral (Figura 1). 

A presença de nove VC em C. yacare corresponde ao encontrado 

em Alligator mississippiensis (HIGGINS, 1923; REESE, 2000) e em 

Crocodylia (TSUIHIJI, 2007); no entanto, difere dos resultados de LIMA 

(2010) que trabalhou com a esqueletogênese em embriões de C. yacare e 

considera que a espécie possui oito VC. Tal inconsistência provavelmente se 

deve à dificuldade de identificação da primeira vértebra torácica, pois no 

presente trabalho utilizou-se o critério estabelecido por BAUMEL et al. 

(1993), que considera como primeira vértebra torácica a mais cranial com 

um par de costelas que se articula ao esterno. Tal interpretação foi também 

adotada por REESE (2000) e TSUIHIJI (2007). De forma semelhante, LANE 

(2005) descreveu números variáveis de vértebras em crocodilianos, 

esclarecendo que a distinção entre as vértebras cervicais, torácicas e 

lombares não é clara e gera divergentes interpretações. 

O atlas consiste de quatro partes, uma dorsal chamada de 

próatlas, uma ventral e duas partes laterais ou massas laterais. O próatlas 

tem o formato de uma asa delta, sua face dorsal é convexa e a ventral 

côncava. Sua extremidade caudal possui, a cada lado, uma faceta articular 

plana para a superfície dorso-cranial das massas laterais (Figura 2). 

Essa condição do próatlas independente e articulado com as 

massas laterais, segundo HILDEBRAND & GOSLOW (2006), pode ocorrer 

em alguns reptilianos, nos quais o arco neural permanece livre. É importante 

lembrar que, na evolução dos tetrápodes, houve redução do tamanho do 

próatlas, que se fundiu parcialmente às unidades adjacentes da série. 

A parte ventral do atlas é achatada dorso-ventralmente, com a 

superfície dorsal côncava e a ventral levemente convexa. Sua face dorsal 

articula-se com o processo odontoide e com o terço cranial do corpo do áxis. 

Na sua extremidade cranial há uma fóvea para a articulação com o côndilo 

do occipital, latero-dorsalmente à qual existe, em cada lado, uma faceta para 

articulação com as massas laterais. Caudalmente apresenta duas projeções, 

que se articulam, em cada lado, com a primeira costela cervical. 
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FIGURA 1 - Fotografia das vértebras e costelas cervicais, 1ª e 2ª vértebras 

torácicas de Caiman yacare juvenil, vista lateral esquerda. Atlas 

(At); áxis (Ax); 3ª vértebra cervical (3ª VC); 1ª vértebra torácica (1ª 
VT); 1ª a 9ª costelas cervicais esquerdas (a – i) 

 
 

 
 

FIGURA 2 - Fotografia do atlas e áxis 
articulados de Caiman 
yacare juvenil, vista lateral 
direita. Atlas (próatlas (PrA); 
massa lateral (MLt); parte 
ventral do atlas (PVAt). Áxis 
(corpo do áxis (CAx); crista 
ventral (CrVe); face articular 
para a cabeça da costela 
cervical (*) e para o 
tubérculo da costela cervical 
(**); processo articular 
caudal (PACa); processo 
espinhoso (PE) 
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As massas laterais apresentam duas projeções ósseas: uma 

plana, voltada caudo-dorsalmente para articular com os processos 

articulares craniais do áxis, e outra arredondada, voltada cranio-

ventralmente para articular com o processo odontoide e a parte cranial do 

corpo do áxis. 

O áxis possui um corpo, arco e processos (articular e espinhoso). 

Seu corpo alongado projeta-se cranialmente, dispondo-se entre as massas 

laterais do atlas (dorso-lateralmente) e a parte ventral do atlas 

(ventralmente) sobre a qual repousa sua superfície ventral convexa. Nos 

animais juvenis, o terço cranial do corpo do áxis constitui uma porção 

demarcada do restante do corpo, sobre o qual repousa o rudimentar 

processo odontoide. O grande centro vertebral (corpo) do áxis (LIMA, 2010) 

é considerado por HILDEBRAND & GOSLOW (2006) como a incorporação 

do corpo do atlas pelo áxis, que poderia ser representado pela demarcação 

existente entra a porção cranial e o restante do corpo do áxis. 

Lateralmente ao processo odontoide, encontra-se uma superfície 

articular para a projeção ventral das massas laterais do atlas. A extremidade 

caudal do corpo é convexa. Os dois terços caudais do corpo do áxis, 

apresentam na sua superfície ventral uma crista ventral e um discreto 

processo ventral.  A superfície lateral da extremidade cranial do corpo possui 

uma projeção semicircular com duas áreas articulares (uma dorsal para 

fixação do tubérculo da 2ª costela cervical e outra ventral para a cabeça da 

mesma costela). Nessa vértebra, observa-se ainda um processo espinhoso 

amplo, dirigido caudalmente, e processos articulares, sendo os craniais 

planos, discretos e dirigidos dorsalmente para receberem a projeção dorsal 

das massas laterais do atlas e os caudais, também planos, porém voltados 

ventralmente, para articulação com a terceira VC (Figura 2). 

As vértebras cervicais da terceira a nona apresentam um corpo 

cilíndrico, cuja extremidade cranial é côncava e a caudal é convexa. Na 

superfície latero-ventral do corpo vertebral, em posição paramediana, há 

uma projeção que serve para fixação da cabeça da costela cervical 

correspondente. Essa superfície articular torna-se maior e desloca-se latero-

dorsalmente em sentido caudal. 
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A partir da terceira VC, observa-se na superfície ventral do corpo, 

na extremidade cranial da crista ventral, uma projeção laminar denominada 

processo ventral, o qual aumenta progressivamente de tamanho nas 

vértebras sequenciais e se projeta ventro-cranialmente. Nessas vértebras, 

os processos articulares craniais possuem superfície articular voltada dorso-

medialmente e os caudais ventro-lateralmente. O processo transverso é 

único, dirigido latero-ventralmente e possui uma área articular plana (fóvea 

costal do processo transverso) para fixação do tubérculo da costela cervical. 

O processo espinhoso é bem desenvolvido, sendo que na sétima, oitava e 

nona VC apresenta o ápice bífido e rugoso. 

As formas das superfícies articulares das extremidades dos 

corpos vertebrais possuem função evolutiva, funcional e sistemática 

(HILDEBRAND & GOSLOW, 2006). No jacaré-do-Pantanal, da terceira a 

nona VC o centro (corpo vertebral) é procélico, ou seja, côncava na 

extremidade cranial e convexa na caudal, condição observada na maioria 

dos répteis e que permite movimento em qualquer direção e resistência ao 

deslocamento (ORR, 1986; HILDEBRAND & GOSLOW, 2006). 

 

 

3.1.2 Costelas cervicais 

 

Todas as VC têm costelas pareadas (Figura 1), sendo a primeira, 

a segunda e a nona de forma distinta entre si, enquanto as demais possuem 

características similares. 

A primeira costela cervical é alongada, achatada dorso-

ventralmente e com a superfície dorsal côncava. É uma projeção única que 

articula-se com a parte ventral do atlas em um só local, dirigindo-se 

caudalmente até atingir VC3. 

A segunda costela cervical apresenta o formato da letra Y, com 

duas superfícies articulares, o tubérculo (dorsalmente) e a cabeça 

(ventralmente). A haste maior, única, dirige-se caudo-ventralmente, 

estendendo-se até VC3. 
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As demais costelas cervicais (da terceira a oitava) são 

constituídas de um eixo principal, cuja projeção cranial é menor e se acopla 

com a projeção caudal (maior) da costela antecedente e assim 

sucessivamente, à semelhança do descrito em crocodilianos por SNIVELY & 

RUSSELL (2007). Desse eixo principal, emergem em sentido medial duas 

projeções ósseas articulares, uma disposta dorsalmente (tubérculo) e outra 

ventralmente (cabeça), com um bem marcado canal entre eles. A cabeça 

articula-se com um curto processo do corpo e o tubérculo articula-se com o 

processo transverso da vértebra cervical correspondente. A nona e última 

costela cervical se estende lateralmente e assemelha-se a uma costela 

torácica, com pequena cartilagem costal, porém não se articula com o 

esterno. 

 

 

3.1.3 Vértebras e costelas torácicas 

 

Nove vértebras torácicas (VT) estão presentes no C. yacare, 

sendo definida como primeira VT a vértebra mais cranial da série com um 

par de costelas que se articula com o esterno (BAUMEL et al., 1993). As 

duas primeiras VT constituem pontos de fixação para o m. transverso 

espinhal cervical, e as cinco primeiras VT e respectivas costelas servem de 

pontos de fixação para o m. longo do pescoço, sendo descritas a seguir. 

As VT são vértebras típicas, procélicas, com corpo cilíndrico, cuja 

superfície ventral, nas quatro primeiras vértebras, apresenta o processo 

ventral. O arco apresenta as incisuras vertebrais craniais e caudais que 

formam os forames intervertebrais. Possuem processos articulares craniais 

(planos e voltados dorsalmente) e os caudais (planos e voltados 

ventralmente). Os processos transversos são alongados e achatados dorso-

ventralmente, com a extremidade lateral única nas duas primeiras VT e 

bífido nas demais, com áreas para articulação com as costelas torácicas 

(Figura 3). 

As duas primeiras VT possuem fóvea costal do processo 

transverso para articulação com o tubérculo da costela e nessas duas 
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vértebras, a cabeça da costela articula-se com uma projeção na superfície 

lateral do corpo vertebral. A partir de VT3, os processos transversos 

possuem duas áreas articulares (fóveas costais do processo transverso), a 

mais cranial para a cabeça da costela e a mais caudal para o tubérculo da 

costela, à semelhança do descrito por REESE (2000) em A. 

mississippiensis. Os processos espinhosos dirigem-se dorsalmente, são 

praticamente da mesma extensão e possuem um sulco mediano no ápice e 

suas extremidades dorsais apresentam-se dilatadas formando um tubérculo. 

 

 
 
FIGURA 3 - Fotografia das vértebras torácicas e lombares de Caiman yacare 

juvenil, vista dorsal. 1ª vértebra torácica (1ª VT); processo espinhoso 
(PE); processo transverso (PT) com fóveas costais (setas); 9ª 
vértebra torácica (9ª VT); 1ª vértebra lombar (1ª VL) 

 

 

3.1.4 Esterno 

 

O esterno é predominantemente cartilaginoso e constituído pelo 

episterno, o esterno cartilaginoso e os cornos xifoides. O episterno é sua 

porção mais cranial, uma projeção óssea mediana, cilíndrica e alongada, 

cuja extremidade cranial atinge o nível da oitava VC e sua extremidade 

caudal projeta-se na superfície ventral do esterno cartilaginoso. 

O esterno cartilaginoso tem aspecto quadrangular, achatado 

dorso-ventralmente e suas margens laterais possuem duas superfícies 
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articulares, destinadas à face articular da margem medial da asa do 

coracoide e para articulação com o primeiro par de costelas torácicas. 

Os cornos xifoides consistem de duas projeções cartilaginosas, 

alongadas, que contatam com a porção caudal do esterno cartilaginoso 

(cranialmente), divergindo gradualmente em sentido caudal. A borda medial 

une-se com o do lado oposto no plano mediano e sua borda lateral possui 

incisuras costais para articulação com os segmentos esternais das demais 

costelas torácicas. Entre os dois cornos, há uma projeção na parte caudal 

(Figura 4). 

 

 

3.1.5 Coracoide 

 

O coracoide faz parte do cíngulo do membro torácico juntamente 

com a escápula apresentando o eixo longitudinal dirigido transversalmente 

(medio-lateralmente), enquanto o da escápula está posicionado no sentido 

proximal para distal (perpendicular à superfície de apoio). A articulação do 

coracoide com o esterno constitui uma das formas de fixação do membro 

torácico no esqueleto axial, sendo a outra forma constituída por músculos 

que se inserem entre a escápula e as costelas. Sua organização no C. 

yacare é similar à de outros crocodilianos e a maioria dos tetrápodes 

(MEERS, 2003). 

O coracoide é um osso plano que apresenta duas faces (dorsal e 

ventral), duas margens (cranial e caudal) e duas extremidades (medial e 

lateral). Sua extremidade medial constitui-se de uma grande asa, que se 

articula em um sulco na margem lateral do esterno cartilaginoso.  Sua 

extremidade lateral, em sua parte cranial, tem o formato de uma pequena 

asa, articulando-se com a crista acromial da escápula por meio de uma 

superfície articular plana; cranialmente a essa articulação, há uma 

cartilagem. Sua parte caudal é robusta, arredondada e se articula com a 

cabeça do úmero, formando a porção distal da cavidade glenoide (Figura 5). 
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FIGURA 4 - Fotografia do esterno, porções esternais e 

intermediárias das costelas torácicas de 
Caiman yacare juvenil, vista dorsal. Corno 

xifoide (CoXi); episterno (Ep); esterno 
cartilaginoso (EsCa); porção esternal 
(PEs)  e porção intermediária da costela 
torácica (PInt) 

 

 
 
FIGURA 5 - Fotografia da cintura do membro torácico 

direito de Caiman yacare juvenil, vista 

caudal. Coracoide (Co); escápula (Es); 
úmero (U)   

Co 

U 

Es 
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Nos crocodilianos atuais, um único osso coracoide está presente. 

Este corresponde ao coracoide cranial dos anfíbios, os quais possuem dois 

ossos coracoides, um cranial e outro caudal (HILDEBRAND & GOSLOW, 

2006). 

 

 

3.1.6 Hioide 

 

O hioide consiste de uma placa de cartilagem, o corpo do hioide e 

um par de cornos (Figura 6). O corpo do hioide é arredondado rostralmente 

e marcado por uma depressão caudal. Os cornos do hioide partem do meio 

da cartilagem, são parcialmente ossificados e se dirigem caudalmente. A 

presente descrição em C. yacare corresponde a de Reynolds, citado por 

REESE (2000) em crocodilianos, mas difere da descrição em A. 

mississippiensis, que possui o hioide no formato da letra L (HOLLIDAY, 

2011). 

 

 

3.1.7 Basioccipital e Exoccipitais 

 

Esses ossos em conjunto formam parte da parede caudal da 

cavidade craniana (Figura 7). 

O basioccipital é um osso único, que forma a margem ventral do 

forame magno e o assoalho da parte caudal da cavidade craniana. Projeta-

se caudalmente com um único côndilo do occipital e com uma porção 

irregular ventral ao mesmo. Lateralmente ao côndilo, articula-se com 

exoccipital; ventral, lateral e rostralmente, articula-se com o basisfenoide. 

Os exoccipitais são ossos pares localizados na superfície caudal 

do crânio. Possuem uma porção dorsal lisa e em formato de asa, que se 

articula dorso-medialmente com o supraoccipital e dorso-lateralmente com o 

esquamosal. Sua porção ventral é irregular e articula-se medialmente com o 

basioccipital e lateralmente com o quadrado. Formam a margem dorsal e 
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lateral do forame magno. Os presentes achados em C. yacare assemelham-

se à descrição em A. mississippiensis (REESE, 2000; HOLLIDAY, 2011). 

 

 

 
 

FIGURA 6 - Fotografia do hioide de Caiman yacare juvenil, 
vista ventral 

 

 

 
 

FIGURA 7 - Fotografia do crânio e da mandíbula de Caiman 
yacare adulto, vista caudal. Próatlas (*) 

 

 

3.2  Bases musculares do filé de dorso 

 

Alguns músculos não foram descritos nesse estudo, seja porque 

foram danificados durante a sangria, como o m. esplênio da cabeça (m. 

splenius capitis), que está localizado cranialmente ao m. transverso espinhal 
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da cabeça; seja porque não são desossados e não fazem parte do corte 

comercial, tal como os mm. intertransversais cervicais (mm. intertransversarii 

cervicis) que consistem em pequenos feixes que ocupam o espaço entre os 

processos transversos das VC, e os mm. intercostais externos cervicais 

(mm. intercostales externi cervicis), localizados entre as costelas cervicais, 

profunda e lateralmente à porção profunda do m. longuíssimo da cabeça. 

Assim, os músculos transverso espinhal da cabeça, transverso 

espinhal cervical, longuíssimo cervical, longuíssimo superficial da cabeça, 

longuíssimo profundo da cabeça, Iliocostal cervical, escaleno, longo do 

pescoço, coracoceratoideo, esternohioideo, esternomastoide 

(esternoatlantical e atlantomastoide) e longo da cabeça constituem os 

músculos do filé de dorso e foram descritos sequencialmente. 

 

 

3.2.1 M. transverso espinhal da cabeça (m. transversospinalis capitis) 

 

 Constitui-se de duas partes: uma dorsal e superficial (medial) e outra 

localizada lateralmente a primeira. 

 

a) M. transverso espinhal da cabeça - parte medial 

 

Trata-se do músculo epaxial mais dorsal e superficial do pescoço 

(Figura 8). É bem desenvolvido e achatado dorso-ventralmente, seu ventre 

conspícuo contrasta com os delgados feixes musculares, envoltos por 

aponeurose, que emergem de sua margem medial em direção aos pontos de 

fixação na superfície dorsal do ápice dos processos espinhosos das 

vértebras cervicais (da segunda a oitava). A margem lateral fixa-se no ápice 

do processo espinhoso da nona VC e na fáscia superficial do pescoço, 

especialmente sua porção mais caudal. Os feixes musculares fixados na 

primeira e segunda VC estão dispostos transversalmente, os demais 

obliquamente. A fixação cranial deste músculo é na superfície dorso-caudal 

do próatlas, e por um tendão bem demarcado observam-se pontos de 
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fixação na cabeça, que não foram descritos, pela descontinuidade da fibra 

muscular em função do modo de sangria. 

 

 
 

FIGURA 8 - Fotografia do pescoço de C. yacare juvenil, 

vista lateral direita dos músculos cervicais 
superficiais. M. transverso espinhal da cabeça 
parte medial (a) e parte lateral (a’); m. 
longuíssimo cervical (b); m. longuíssimo 
superficial da cabeça (b’); m. iliocostal cervical 
(c); m. esternoatlantical (d); m. esternohioideo 
(e); m. rombóide (f); m. levantador da 
escápula (g); m. supracoracoideo (h); m. 
depressor da mandíbula (i); m. pterigoide 
ventral (j). Esquema no canto superior direito 
refere-se à região do corte comercial 

 

 

b) M. transverso espinhal da cabeça – parte lateral 

 

É um músculo bem desenvolvido, situado na superfície dorsal do 

pescoço (Figura 8), profundamente a parte medial do m. transverso espinhal 

da cabeça e dorsalmente ao m. transverso espinhal cervical. Sua porção 

cranial é mais espessa e a parte caudal, mais plana, ficando parcialmente 

encoberta pela parte medial. A partir de sua inserção medial, os feixes 

musculares se reúnem para formar o ventre muscular, conferindo o aspecto 
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semilunar ao músculo. Feixes musculares mais superficiais se inserem 

juntamente com a aponeurose da parte medial, enquanto as fibras mais 

profundas fixam-se de forma serrilhada e direta (designada fixação carnosa) 

na superfície cranio-lateral dos processos espinhosos da segunda a sétima 

VC. Sua extremidade cranial se fixa na margem lateral das massas laterais 

do atlas, mas não foi possível verificar se há inserção no crânio, em virtude 

do modo de sangria. O feixe muscular mais caudal insere na oitava VC, junto 

com o tendão do m. transverso espinhal cervical. Sua margem lateral insere 

na fáscia superficial do pescoço, junto com a porção medial. 

Uma divisão desse músculo (medial e lateral) já foi evidenciada 

em A. mississippiensis e Caiman crocodilus (SNIVELY & RUSSELL, 2007; 

TSUIHIJI, 2010). A denominação do m. transverso espinhal da cabeça em C. 

yacare seguiu ao estabelecido em TSUIHIJI (2010). Este autor considerou 

que a parte medial desse músculo em crocodilianos (Alligator 

mississippiensis, Caiman crocodilus e Osteolaemus tetraspis) é homólogo ao 

m. biventer cervical em aves (Struthio camelus, Rhea americana, Meleagris 

gallopavo, Gallus e Pygoscelis sp.), enquanto, a parte lateral é homóloga ao 

m. complexo. Já em lepidosauros (Sphenodon punctatus, Iguana iguana, 

Varanus exanthematicus e V. salvadorii), o m. transverso espinhal da cabeça 

é identificado como m. espinhal da cabeça (TSUIHIJI, 2010). Em aves, o m. 

transverso espinhal da cabeça corresponde ao m. biventer cervical, que 

juntamente com o m. complexo constitui o m. semiespinhal cervical 

(SNIVELY & RUSSELL, 2007). 

 

 

3.2.2 M. transverso espinhal cervical (m. transversospinalis cervicis) 

 

Constitui um músculo fino, localizado profundo e medialmente a 

parte lateral do m. transverso espinhal da cabeça, entre este e o m. 

longuíssimo cervical. Seu ventre é constituído por duas partes, uma dorsal 

(disposta medial e superficialmente) e outra ventral (lateral, plana e longa), 

parcialmente fusionadas. Os feixes musculares convergem em tendões que 
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se fixam nos processos espinhosos da nona VC, primeira e segunda VT, 

sendo contínuo ao m. espinhal, porém, a separação entre eles não é nítida. 

A parte dorsal apresenta uma ancoragem cranial na terceira VC, 

ao nível da articulação com a terceira costela cervical. Na sua margem 

medial, tendões inserem-se nos processos espinhosos da quinta a sétima 

VC e, na margem caudal, a inserção aponeurótica ocorre no processo 

espinhoso da oitava VC, juntamente com a parte lateral do m. transverso 

espinhal da cabeça. A parte ventral insere-se juntamente com parte lateral 

do m. transverso espinhal da cabeça por meio de um forte tendão na 

superfície lateral da massa lateral do atlas. A fixação medial da parte ventral 

se insere por aponeurose na superfície lateral dos processos articulares de 

todas as VC. 

Seidel (1978) citado por TSUIHIJI (2005) identificou em A. 

mississippiensis, que os músculos multífidos, espinhal, articuloespinhal e 

tendinoarticular, na transição da região dorsal para a cervical, se unem para 

formar o m. transverso espinhal cervical. Gasc (1981) também citado por 

TSUIHIJI (2005) considerou que o m. articuloespinhal e o tendinoarticular 

correspondem juntos no crocodiliano ao m. semiespinhal do lepidosaurianos, 

de modo que o m. tendinoarticular foi considerado um derivado do 

m.semiespinhal. 

 

 

3.2.3 M. longuíssimo (m. longissimus) 

 

Constitui um sistema contínuo de musculatura epaxial, formado 

pelo m. longuíssimo caudal, do tronco, cervical e da cabeça. O m. 

longuíssimo (na cauda e no tronco) é constituído por fibras musculares 

curtas, dispostas longitudinalmente, assemelhando-se à letra V quando a 

superfície dorsal do músculo é observada. Esses feixes musculares estão 

separados uns dos outros por tecido conjuntivo conhecido como miosseptos, 

na forma de cones imbricados uns aos outros. Os cones de miosseptos 

possuem a base voltada cranialmente, fazendo com que as fibras 

musculares formem um feixe dorsal e outro ventral, um encaixando dentro 
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do outro. Ao atingir a região cervical, no ponto da fixação medial do m. 

romboide, há uma modificação na estruturação muscular, onde a parte 

dorsal continua na região cervical como m. longuíssimo cervical e a parte 

ventral constitui o m. longuíssimo superficial da cabeça e o m. longuíssimo 

profundo da cabeça, além de contribuir com a formação do m. iliocostal 

cervical. 

TSUIHIJI (2007) incluiu como integrantes do grupo do m. 

longuíssimo, nas regiões dorsal e cervical de A. mississippiensis, os 

músculos longuíssimo dorsal (equivale ao longuíssimo do tronco), 

intertransversal dorsal, longuíssimo cervical, longuíssimo superficial da 

cabeça e longuíssimo profundo da cabeça. No presente artigo, considerou-

se essa proposta do autor, exceto que não se incluiu o m. intertransversal 

dorsal como pertencente ao grupo longuíssimo, pois nos espécimes 

dissecados o mesmo encontrava-se facilmente separável do longuíssimo, o 

que foi evidenciado pela descontinuidade entre as fibras musculares 

intertransversais dorsais com as do m. longuíssimo dorsal, além disso, foi 

observado fáscia separando esses dois músculos, diferente do afirmado por 

MURAKAMI et al. (1991). 

A seguir, são descritos os músculos que formam o sistema do m. 

longuíssimo. 

 

 

a) M. longuíssimo cervical (m. longissimus cervicis) 

 

É o mais dorsal dos três músculos longuíssimo na região cervical 

(Figura 8), localiza-se ventralmente ao m. transverso espinhal cervical e 

dorso-medialmente ao m. iliocostal cervical, com o qual reveste os mm. 

longuíssimo superficial e profundo da cabeça. Tem aspecto segmentado, 

com os tendões representando a parte dorsal dos cones de miossepto da 

região torácica. Sua margem medial fixa por aponeurose, que se condensa, 

na superfície lateral dos processos articulares da segunda a nona VC, as 

fibras se dirigem caudo-lateralmente. Um tendão forte se fixa na primeira 

VC. Sua margem lateral fixa na fáscia do m. iliocostal cervical, com difícil 
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separação entre eles. Sua extremidade caudal é contínua com o conjunto de 

feixes dorsais do m. longuíssimo do tronco. 

Os presentes achados em C. yacare somam-se àqueles descritos 

por TISUHIJI (2007). O autor afirma que a arquitetura básica do grupo 

muscular longuíssimo em Crocodylia, tal como em Lepidosauria, é uma 

repetição segmentar dos tendões ligados por fibras musculares, onde cada 

tendão é tipicamente em forma de cone com o vértice direcionado 

caudalmente, como observado na região dorsal e na parte caudal do m. 

longuíssimo cervical, visto que os demais componentes nessa região 

possuem aspecto fusiforme. 

 

 

b) M. longuíssimo superficial da cabeça (m. longissimus capitis 

superficialis) 

 

Corresponde a parte mais dorsal, medial e superficial do m. 

longuíssimo da cabeça (Figura 8). Está localizado entre o m. longuíssimo 

cervical (dorso-caudalmente) e o m. longuíssimo profundo da cabeça 

(ventro-caudalmente). Seu ventre possui aspecto fusiforme, com um 

achatamento dorso-ventral. Sua margem medial fixa na superfície dorsal dos 

processos transversos e arco vertebral da quarta a nona VC. Suas fibras se 

dirigem cranio-medialmente. Sua margem lateral fixa na fáscia superficial do 

pescoço, sua extremidade caudal afunila e fixa no processo transverso da 

nona VC e a fixação de sua extremidade cranial não foi descrita devido à 

forma da sangria. 

Os pontos de ancoragem das fibras musculares (quarta a nona 

VC) em C. yacare correspondem aos achados de TSUIHIJI (2007) em A. 

mississippiensis, mas diferem de Seidel (1978) citado por TSUIHIJI (2007), 

que relatou origens destas fibras de VC8 até VC5, em A. mississippiensis. 
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c) M. longuíssimo profundo da cabeça (m. longissimus capitis 

profundus) 

 

É a parte mais ventral do m. longuíssimo na região cervical. Sua 

parte caudal situa-se entre o m. longuíssimo superficial da cabeça 

(dorsalmente) e o m. iliocostal cervical (latero-ventralmente). É bem 

desenvolvido, de aspecto fusiforme em sua parte cranial e achatado em sua 

parte caudal. Suas fibras se dirigem cranio-ventral e lateralmente. Sua 

margem medial se fixa na superfície lateral do arco vertebral e na parte 

ventral do processo transverso, de VC3 a VC7, ao nível das articulações 

costovertebrais. Sua margem lateral se fixa na fáscia superficial do pescoço 

e sua extremidade caudal afunila e se fixa no processo transverso da VC7. A 

extremidade cranial insere no osso basioccipital, ventro-lateralmente ao 

côndilo e a porção atlantomastoide do m. esternomastoide. Na sua face 

ventral há uma aponeurose que ancora na margem dorsal da primeira 

costela cervical. 

Diferentemente da fixação medial desse músculo (de VC3 a VC7) 

em C. yacare, TSUIHIJI (2007) descreveu em A. mississippiensis e C. 

crocodilus sua fixação na superfície lateral dos arcos neurais, ventralmente 

ao septo intermuscular dorsal e/ou processos transversos, com contribuições 

dos processos transversos de VC8. O autor cita que, para Frey (1988), esse 

músculo se estende de VC7 até VC1, e Seidel (1978) reconheceu pequenas 

contribuições dos processos transversos de VC8 e VC9. 

 

 

3.2.4 M. iliocostal cervical (m. iliocostalis cervicis) 

 

Constitui um músculo plano, segmentado (Figura 8), bem 

desenvolvido, em posição latero-ventral na região cervical caudal, contínuo 

com o m. iliocostal do tronco. Sua face latero-ventral relaciona-se com o m. 

levantador da escápula e sua face medial com os mm. longuíssimo 

superficial e profundo da cabeça. 
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As fibras musculares são demarcadas por septos intermusculares, 

com a presença de uma fáscia espessa na sua superfície lateral. No ponto 

da inserção medial do m. romboide, feixes ventrais do m. longuíssimo do 

tronco contribuem para a formação do m. iliocostal cervical, dificultando 

assim a separação entre eles, o que é evidenciado pela tênue presença do 

septo transverso, que neste nível torna-se menos evidente, indicando a 

mistura das fibras na formação do m. iliocostal cervical, à semelhança do 

descrito em A. mississippiensis (TSUIHIJI, 2007). 

Sua margem ventral está fixada por meio de tendões que 

emergem dos feixes musculares e inserem-se na superfície caudal das 

costelas cervicais, ao nível da articulação costovertebral e na superfície 

lateral dos processos transversos das VC. Há um tendão espesso na 

primeira costela cervical. Os tendões se dirigem caudo-dorsalmente, 

conferindo o aspecto segmentado acima descrito. Sua margem dorsal se 

insere na fáscia superficial do pescoço. Sua extremidade cranial se fixa por 

meio de uma fáscia contínua, que reveste a face medial da porção 

atlantomastoide do m. esternomastoide, juntamente com os músculos 

levantador da escápula e a porção esternoatlantical do m. esternomastoide. 

Sua extremidade caudal é contínua com o m. iliocostal dorsal. Em C. yacare, 

as margens laterais dos músculos transverso espinhal da cabeça, transverso 

espinhal cervical, longuíssimo da cabeça (superficial e profundo) e a 

margem dorsal do m. iliocostal cervical estão inseridas na fáscia superficial 

do pescoço. 

Para TSUIHIJI (2007), há homologia de morfologia dos músculos 

iliocostal (dorsal e cervical) entre Lepidosauria e Crocodylia. O autor cita que 

Nishi (1916) e Tschanz (1986) reconheceram em Lepidosauria três músculos 

do grupo iliocostal (dorsal, cervical e da cabeça), cuja divisão baseou-se, 

respectivamente, nos locais de inserção, a saber: nas costelas dorsais, 

costelas cervicais e occipital. Refere-se ainda que esses músculos também 

foram descritos em crocodilianos por Seidel (1978), que identificou o feixe 

mais anterior do m. iliocostal cervical como m. iliocostal da cabeça, 

conectando a primeira costela cervical ao occipital. No presente trabalho, 

não foi identificado em C. yacare o músculo iliocostal da cabeça, assim 
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como Valhois (1922) e Frey (1988) citados por TSUIHIJI (2007), que também 

não reconheceram esse músculo em crocodilianos. 

 

 

3.2.5 M. escaleno (m. scalenus) 

 

Trata-se de um músculo plano triangular da região cervical com a 

base voltada caudalmente e o ápice cranialmente. É constituído por fibras 

dispostas longitudinalmente (cranio-caudalmente), localizado entre o m. 

serrátil superficial (dorsalmente) e plexo braquial (ventralmente). Sua 

margem ventral se fixa por aponeurose na superfície lateral e ventral da 

terceira a nona costela cervical, com as fibras se inserindo nos tendões da 

costela imediatamente cranial a cada origem. Sua margem dorsal se fixa na 

fáscia do m. serrátil superficial. Sua base está ancorada juntamente com a 

fáscia do m. serrátil superficial, na superfície cranial e lateral da nona costela 

cervical. Seu ápice está ancorado na superfície lateral e ventral da terceira 

costela cervical. 

TSUIHIJI (2007) observou em A. mississippiensis que fibras do m. 

escaleno fixam-se na superfície lateral e ventral da oitava a terceira costelas 

cervicais e nas superfícies caudal e lateral da nona costela cervical. Para o 

autor, embora o m. escaleno seja considerado derivado da parte ventral do 

m. intercostal externo cervical, ele não possui o aspecto metamérico desse 

músculo, sendo facilmente distinto do mesmo, tal como observado nesta 

pesquisa em C. yacare. 

 

 

3.2.6 M. longo do pescoço (m. longus colli) 

 

É um músculo robusto, com fibras dispostas obliquamente, 

localizado paralelamente à coluna vertebral, na superfície ventro-lateral do 

pescoço e no teto da cavidade torácica, estendendo-se da primeira costela 

cervical até a quinta costela torácica. Na extremidade caudal, o ventre 

muscular converge medialmente para se inserir, conferindo à essa porção do 
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músculo uma convexidade em sua margem lateral (Figura 9). Na região 

cervical, localiza-se entre os mm. escaleno, serrátil superficial e iliocostal 

cervical (dorsalmente), levantador da escápula e coracoceratoideo 

(lateralmente), esternomastoide e esternohioideo (ventralmente). 

 

 

 
 

FIGURA 9 - Fotografia do pescoço de Caiman yacare juvenil, vista 

ventral. Músculos cervicais superficiais (antímero 
direito) e profundos (antímero esquerdo). M. 
esternoatlantical (a); m. atlantomastoide (a’); m. 
esternohioideo (b); m. coracoceratoideo (c); m. longo do 
pescoço (d); m. pterigoide ventral (e); m. peitoral 
superficial (f); m. coracobraquial curto ventral (g); m. 
supracoracoideo (h); tendão do m. bíceps braquial (i). 
Esquema no canto superior direito refere-se à região do 
corte comercial 

 

 

Sua margem medial se fixa por feixes aponeuróticos nos 

processos ventrais e superfície ventral dos corpos das vértebras cervicais de 

VC5 - VC9 e nas quatro primeiras VT. Sua fixação dorsal é na cabeça das 

costelas. Sua extremidade cranial fixa na extremidade caudal da primeira 

costela cervical, juntamente com a origem do m. levantador da escápula e a 

extremidade caudal da porção atlantomastoide do m. esternomastoide. Os 

músculos direito e esquerdo convergem medianamente para se inserirem no 
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processo ventral da oitava e nona VC e da primeira à quarta VT. As 

inserções aponeuróticas convergem caudalmente e formam um tendão 

único, que se insere no processo ventral do corpo da quarta VT. 

SCHWARZ et al. (2007) e TSUIHIJI (2007) descrevem o m. longo 

do pescoço em crocodilianos como parte da musculatura subvertebral, com 

aspecto não segmentado, fixação na superfície lateral dos processos 

ventrais, na superfície ventral do corpo das vértebras cervicais e torácicas 

craniais e nas costelas cervicais, assemelhando-se ao observado neste 

trabalho em C. yacare. 

Para SNIVELLI & RUSSELL (2007), a principal diferença na 

musculatura cervical entre aves e crocodilianos se deve ao alongamento e 

curvatura sinuosa do pescoço das aves e ao pesado esqueleto da cabeça 

dos crocodilianos. Assim, as aves possuem o m. longo do pescoço dorsal e 

ventral, além de uma dorso e ventro-flexão maior que em crocodilianos; 

provavelmente, esta seria a morfologia original em arcossáurios. 

 

 

3.2.7 M. coracoceratoideo (m. coracoceratoideus) 

 

Trata-se de fino feixe muscular que ocupa a superfície ventro-

lateral do pescoço, estendendo-se obliquamente do osso coracoide ao 

hioide. Na medida em que se dirige cranialmente, cruza obliquamente a 

superfície dorsal do m. esternomastoide – porção esternoatlantical, em 

direção à linha mediana (Figura 9). Neste trajeto, dispõe-se paralelamente à 

face lateral do esôfago e da traqueia e a face dorsal do m. esternohioideo, 

próximo a sua fixação no hioide. 

Sua extremidade cranial se fixa na extremidade caudo-lateral do 

corno do hioide, juntamente com a inserção do m. geniohioide e 

profundamente à porção lateral do m. esternohioideo. Sua extremidade 

caudal se insere na margem cranial do osso coracoide, junto com a origem 

do m. supracoracoideo. REESE (2000) o identificou em A. mississippiensis 

como omohioide ou coracohioide. 
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3.2.8 M. esternohioideo (m. sternohyoideus) 

 

É um músculo em forma de fita (Figuras 8 e 9), localizado na 

superfície ventral do pescoço, lateralmente à traqueia, ventralmente ao m. 

longo do pescoço e medialmente aos músculos esternomastoide e 

coracoceratoideo. É achatado dorso-ventralmente, suas fibras estão 

dirigidas longitudinalmente. 

A extremidade caudal tem fixação muscular na extremidade 

cranial e superfície lateral do episterno, estendendo-se até a extremidade 

cranial do esterno cartilaginoso, entre a inserção dos músculos peitorais 

(superficial e profundo). A extremidade cranial bifurca-se em dois ramos 

musculares (medial e lateral). O medial fixa-se em dois pontos, no ângulo 

caudal do corpo do hioide e na margem ventral da porção cranial do corno 

do hioide, profundamente ao m. geniohioideo. A parte lateral afunila-se, 

formando um tendão fino que dá continuidade a outro ventre muscular que 

se insere medialmente na margem dorsal do osso esplenial. Ele é 

identificado como episternoceratoideo ou esternohioideo por REESE (2000). 

 

 

3.2.9 M. esternomastoide (m. sternomastoideus) 

 

É um músculo de fibras paralelas, disposto obliquamente na 

superfície latero-ventral do pescoço (Figura 8). É constituído por duas partes 

distintas. 

 

 

a) M. esternoatlantical 

 

Porção maior e mais caudal (Figuras 8; 9), localizada 

ventralmente ao m. longo do pescoço. Sua superfície dorsal é cruzada 

obliquamente pelo m. coracoceratoideo. 

Sua extremidade caudal tem fixação tendínea no ângulo cranio-

lateral do esterno cartilaginoso, latero-ventralmente à origem do m. 
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esternohioideo e entre os mm. peitorais (superficial e profundo). As fibras se 

dirigem cranio-lateralmente. Sua extremidade cranial se insere por tecido 

conjuntivo denso, que une a extremidade caudal da primeira e segunda 

costela cervical, propiciando também ancoragem para o m. levantador da 

escápula e a porção atlantomastoide. 

 

 

b) M. atlantomastoide 

 

É a porção mais cranial. É um músculo plano (Figura 9), 

localizado lateralmente ao m. longuíssimo profundo da cabeça, cranialmente 

ao m. iliocostal cervical, ao m. levantador da escápula e a porção 

esternoatlantical. A fáscia conspícua localizada medialmente à parte 

atlantomastoide propicia dois pontos de ancoragem para esse músculo. O 

primeiro fixa a margem ventral na superfície dorso-lateral da primeira costela 

cervical e a segunda, na extremidade caudo-dorsal, contínua ao músculo 

iliocostal cervical. Na extremidade caudal ventral o músculo se fixa 

juntamente com os músculos levantador da escápula e a porção 

esternoatlantical, na extremidade caudal da primeira e segunda costelas 

cervicais. Sua extremidade cranial se insere em uma saliência no osso 

exoccipital, ventro-lateralmente ao forame magno. 

Em C. yacare, denominou-se o músculo localizado cranialmente 

ao m. iliocostal cervical como m. atlantomastoideo, parte do m. 

esternomastoide, à semelhança de Fürbringer (1876) em crocodilianos, 

citado por TSUIHIJI (2007), ao invés de m. iliocostal da cabeça. 

 

 

3.2.10 M. longo da cabeça (m. longus capitis) 

 

Músculo cilíndrico e curto, com fibras dispostas longitudinalmente. 

Localiza-se na superfície ventral do pescoço, em posição paramediana, 

ocupando os dois terços craniais dessa região. Está localizado cranialmente 

ao m. longo do pescoço e medialmente à porção atlantomastoide do m. 
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esternomastoide. Na face dorsal, está associado aos corpos das vértebras 

cervicais e respectivos processos ventrais, e na face ventral faz sintopia com 

o esôfago. Na extremidade cranial, os músculos direito e esquerdo 

configuram a letra Y, devido a sua inserção conjunta cranial e mediana. Sua 

face dorsal tem fixação tendínea, originada da própria fáscia do referido 

músculo, na superfície lateral do processo ventral da terceira a sétima VC. 

Sua extremidade cranial insere no osso basioccipital, ventro-lateralmente ao 

côndilo. Sua extremidade caudal apresenta a mesma forma de inserção da 

face dorsal acrescida do compartilhamento da fáscia do m. longo do 

pescoço. 

Para SNIVELLI & RUSSELL (2007) o m. longo da cabeça em 

crocodilianos corresponde ao m. flexor do pescoço em aves e estão 

associados com os processos ventrais e superfície ventral dos corpos das 

VC à semelhança do observado em C. yacare. 

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

No Caiman yacare, as vértebras e costelas cervicais, vértebras e 

costelas torácicas, esterno, coracoide, hioide, basioccipital e exoccipital 

servem de base para a fixação da musculatura que compõe o corte filé de 

dorso. 

No Caiman yacare, o corte comercial filé de dorso é constituído 

pelos músculos transverso espinhal da cabeça, transverso espinhal cervical, 

longuíssimo cervical, longuíssimo superficial da cabeça, longuíssimo 

profundo da cabeça, iliocostal cervical, escaleno, longo do pescoço, 

coracoceratoideo, esternohioideo, esternomastoide e longo da cabeça. 

Os mm. intertransversais cervicais e os mm. intercostais externos 

cervicais, embora integrantes da musculatura cervical não participam do filé 

de dorso porque não são desossados. 

Os mm. longuíssimo cervical e iliocostal cervical apresentam os 

ventres musculares interpostos por septos conjuntivos que lhes confere 
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aspecto segmentado em toda a extensão. Os demais músculos apresentam 

ventres musculares não segmentados. 

Os mm. transversoespinhal da cabeça, longo do pescoço, 

coracoceratoideo possuem fibras dispostas obliquamente, enquanto nos 

demais predominam fibras longitudinais. 
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CAPÍTULO 3 – BASES ÓSSEAS E MUSCULARES DOS CORTES 

COMERCIAIS DO TRONCO DE JACARÉ-DO-PANTANAL (Caiman yacare 

Daudin 1802)  

  

RESUMO 

 

O consumo de carne de jacaré-do-Pantanal tornou-se uma tendência de 
mercado e uma cadeia produtiva em ascensão no Estado de Mato Grosso, 
sendo 28,40% da carne comercializada nos últimos quatro anos oriundos do 
tronco. Estudos evolutivos, morfofisiológicos, ontogenéticos e tecnológicos 
foram desenvolvidos, mas não há descrição da musculatura e bases ósseas 
dos cortes comerciais. Objetivou-se descrever os músculos e 
correspondentes bases ósseas dos cortes filé de lombo, filé mignon e 
aparas. Na descrição óssea, utilizaram-se seis carcaças desossadas de 
exemplares juvenis de jacaré-do-Pantanal, além de um exemplar adulto, 
obtido por doação após óbito, do Zoológico da UFMT. Os ossos foram 
macerados em água corrente, clareados e descritos. Para a descrição 
muscular, 24 exemplares juvenis foram abatidos e esfolados, conservados 
em freezer e descongelados quando utilizados, sem qualquer fixação. Após 
a evisceração, foram dissecados em ambos os antímeros. Os músculos 
semiespinhal, longuíssimo e iliocostal, fixados nas vértebras e costelas 
torácicas, lombares e sacrais, formam o filé de lombo. O corte aparas é 
constituído pelos músculos grande dorsal, serrátil, peitoral e abdominais 
(oblíquo externo, oblíquo interno, transverso e reto), cuja base óssea 
corresponde as costelas torácicas, lombares e sacrais, a gastrália, o esterno 
e o epipúbis. Por sua vez, o m. puboisquiofemoral interno cranial, localizado 
na região sublombar e o m. troncocaudal, da superfície ventral da pelve, 
compreendem o filé mignon. 
 

 

Palavras-chave: Alligatoridae, anatomia, aparas, carne, filé de lombo, filé 

mignon 
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CHAPTER 3 - BONE AND MUSCULAR BASES OF COMMERCIAL CUTS 

FROM THE YACARE CAIMAN (Caiman yacare, Daudin 1802) TORSO 

 

 

ABSTRACT 

 

Yacare Caiman meat consumption has become a marketing trend and a 
commodity on the rise in Mato Grosso state in Brazil. In the last four years, 
28.40% of meat sales was represented by cuts from the trunk. Although 
evolutionary studies, morphophysiological ontogenetic and technology 
research have been carried out, characterization of muscle and bone bases 
of cuts from the torso has not been previously reported. The aim of this 
research is to describe the muscles and corresponding bones related to 
sirloin, filet mignon and meat trims cuts. To describe the bones, we used six 
boned carcasses from juvenile Yacare Caiman, as well as an adult 
specimen, obtained by donation after death from the Federal University of 
Mato Grosso Zoo. The bones were macerated, bleached and their 
anatomical details recorded. In order to study the muscle, 24 juvenile 
specimens were obtained after slaughter and skinning and dissected on both 
sides. The sirloin cut consists of the semispinal, longissimus and iliocostalis 
muscles, which are inserted on thoracic vertebrae and ribs, as well as lumbar 
and sacral ribs. The meat trims cut is formed by latissimus dorsi, serratus, 
pectoral and abdominal (external oblique, internal oblique, transversus and 
rectus) muscles, based in various bones: bone ribs are the thoracic, lumbar, 
and sacral ribs, the gastralia, the sternum and epipúbis. The filet mignon cut 
is formed by the internal puboischiofemoralis cranial (sublumbar) muscle and 
by the troncocaudal (ventral surface of the pelvis) muscle. 
 

 

Keywords: Alligatoridae, anatomy, meat trims, meat, sirloin cut, filet mignon 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em Mato Grosso, a criação comercial de jacaré-do-Pantanal é 

uma atividade industrial em ascensão, contando em 2008 com 325 mil 

animais em cativeiro e uma unidade processadora credenciada para a 

comercialização em território nacional e no mercado externo (PIRAN, 2010; 

SOARES, 2010), a qual comercializou entre 2009 e 2012, aproximadamente 

114 mil kg de carne, dos quais cerca de 32 mil kg estão localizados no 

tronco do animal (SFA/MT, 2013). A carne do jacaré-do-Pantanal ganhou 

importância econômica e boa aceitação (TABOGA et al., 2003). Tornou-se 

objeto de pesquisas (ROMANELLI et al., 2002; ROMANELLI & SCHMIDT, 

2003; TELIS et al., 2003; VICENTE NETO et al., 2010; VIEIRA et al., 2012) 

e, devido ao seu valor nutricional, o aumento do consumo é considerado 

uma tendência no mercado nacional e internacional (PIRAN, 2010). 

Assim, o tronco do jacaré-do-Pantanal possui uma 

representatividade de 28,40% do total da carne comercializada em Mato 

Grosso, corresponde a mais de 50% da carcaça e contém três cortes 

comerciais: filé de lombo, aparas e filé mignon, cujas quantias 

comercializadas no Estado entre 2009 a 2012 foram respectivamente, 

aproximadamente 12 mil; 18 mil e 3 mil kg (ROMANELLI, 1995; SFA/MT, 

2013). 

A separação da carcaça em cortes e a embalagem individual 

agregam valor ao produto, proporcionando melhor apresentação e 

confiabilidade (GIRARDI et al., 2008) e assim, a caracterização da carne do 

Caiman yacare nas diferentes regiões corporais despertou interesse de 

pesquisadores (COSSU et al., 2007; RODRIGUES et al., 2007; 

FERNANDES, 2011). Dessa forma, embora o tronco de crocodilianos tenha 

sido estudado em uma perspectiva filogenética (TSUIHIJI, 2005; ORGAN, 

2006; TSUIHIJI, 2007; SCHWARZ-WINGS, 2009; SCHWARZ-WINGS et al., 

2009) e ontogenética em A. mississippiensis (RIEPPEL, 1993; MULLER & 

ALBERCH, 1990); Caiman latirostris (IUNGMAN et al., 2008); Melanosuchus 

niger (VIEIRA et al., 2011), Crocodylus niloticus (PETERKA et al., 2010) e 

em Caiman yacare (LIMA, 2010); ainda há uma carência de informações 
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sobre a morfologia do sistema esquelético e muscular do jacaré-do-

Pantanal, principalmente relacionados aos cortes comerciais de carne 

utilizados na indústria. Isto posto, descreveu-se os músculos e suas 

correspondentes bases ósseas que constituem os cortes comerciais 

localizados no tronco do C. yacare (filé de lombo, filé mignon e aparas) para 

assim subsidiar sua padronização. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi cadastrado no Sistema de Autorização e Informação 

em Biodiversidade - SISBIO (ANEXO A) e submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal de Mato 

Grosso (ANEXO B). 

Para a descrição óssea foi utilizado um espécime de Caiman 

yacare adulto, além de seis carcaças desossadas de juvenis; para a 

caraterização dos músculos, utilizou-se 24 espécimes juvenis. O animal 

adulto veio a óbito no Zoológico da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) e foi doado ao Laboratório de Anatomia Veterinária da UFMT. Os 

animais juvenis foram obtidos de criatório localizado no município de 

Cáceres (MT), o qual possui unidade frigorífica com Serviço de Inspeção 

Federal (SIF). Esses juvenis apresentavam-se, em média, com dois anos e 

meio de idade, quatro quilos de massa corporal e de 35 a 40 cm de 

circunferência abdominal, sendo esse último o critério utilizado para definir o 

momento do abate. Para a preservação dos músculos foi realizado um abate 

e esfola diferenciado visando a manutenção das mãos, pés, cabeça e 

vísceras. 

Para o processamento ósseo, o espécime adulto foi preparado 

com a retirada da pele, dos músculos e das vísceras. Em todos os 

espécimes foi realizada a desarticulação e identificação dos ossos 

previamente ao processo de maceração em água corrente. Na sequência, os 

ossos foram clareados em solução de água oxigenada a 10 volumes e secos 

em temperatura ambiente e na sombra. As partes com tecido fibroso ou 
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cartilaginoso, tanto de animais juvenis quanto do adulto, foram fixadas em 

solução aquosa de formaldeído a 10%, dissecadas e submetidas a técnica 

de glicerinação de Giacomini (SILVA et al., 2008). Os ossos do animal 

adulto, após o processamento, foram sequenciados para a montagem do 

esqueleto. As particularidades anatômicas foram observadas e descritas 

tanto nos ossos isolados quanto nos articulados. 

Para a dissecção dos músculos, os animais obtidos no frigorífico 

foram acondicionados em sacos plásticos, identificados, lacrados e 

transportados em caixas térmicas até o Laboratório de Vida Silvestre 

(LAVIS/UFMT), onde foram mantidos congelados para posterior dissecção a 

fresco. Após a evisceração, realizou-se a dissecção dos músculos com o 

auxílio de lupa de pala e lupa circular de luz fria. Em ambos os antímeros foi 

verificada a simetria de ocorrência, de fixações musculares, de sintopia, de 

forma e da arquitetura muscular. 

Para a adequada utilização dos termos anatômicos estabeleceu-

se a posição anatômica do C. yacare, o qual apresenta posição 

quadrupedal, com a cabeça, pescoço, tronco e cauda dispostos 

longitudinalmente e paralelos em relação ao solo. A cabeça voltada para o 

horizonte e os quatro membros e a cauda apoiados no solo. Priorizou-se nas 

descrições e discussões dos resultados, o uso da literatura disponível sobre 

crocodilianos, na ausência dela, foi também utilizada informações sobre 

anfíbios, outros répteis viventes e extintos e aves. 

A ausência de padronização da terminologia anatômica para os 

répteis levou à adoção de uma combinação dos sistemas de termos 

anatômicos existentes, a Nomina Anatomica Veterinaria - NAV (ICVGAN, 

2012) e a Nomina Anatomica Avium – NAA (BAUMEL et al., 1993). Quando 

os termos constantes nas nominas não puderam ser aplicados, em virtude 

das características da espécie, utilizou-se a nomenclatura mais recente 

encontrada na literatura, ou ainda, questionou-se a nomenclatura 

tradicionalmente utilizada e nominaram-se estruturas, procurando adequar 

os nomes aos princípios de utilização dos termos anatômicos. 

Os resultados ósseos e musculares foram documentados por 

meio de fotografias obtidas com câmera Nikon D90, com uma lente 35 mm 



 
 

59 

1.8 e outra 60 mm 2.8 e flashes de estúdio, sem fio. Algumas fotografias dos 

ossos do animal adulto (Figuras 2; 3; 8) foram realizadas com câmera digital 

Olympus, modelo uD 800,S800, e para a fotografia da gastrália (Figura 6) foi 

utilizada a câmera digital Samsung, modelo L200, ambos em modo 

automático. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Verificou-se que, conforme descrito por HARRIS (2004) e 

WILSON (2006), a não padronização de termos anatômicos para répteis, 

gerou uma diversidade de nomes para estruturas homólogas, ou a utilização 

de nomes similares para estruturas não correspondentes em táxons 

distantes. 

Nos espécimes analisados não foi observada variação anatômica 

entre os indivíduos e tampouco entre os antímeros, tanto para os ossos, 

quanto para os músculos. Para músculos, ORGAN (2006) afirmou que os 

músculos epaxiais dentro do Crocodylia são os menos diversificados em 

relação aos outros grupos de répteis. 

No tronco do jacaré-do-Pantanal são encontrados os cortes 

comerciais filé de lombo (constituído pelos músculos epaxiais da região 

torácica, lombar e sacral, além do m. iliocostal), aparas (músculos latero-

ventrais da parede torácica e abdominal) e o filé mignon (músculo sublombar 

e pélvico). Tais cortes têm como bases ósseas as vértebras torácicas, 

lombares e sacrais com as respectivas costelas, o esterno e a gastrália, 

além do osso coxal e do fêmur, não pertencentes ao tronco. 

Considerando a localização, a característica do músculo, com 

ventres musculares delgados e curtos e inserções tendíneas longas e a não 

utilização como cortes comerciais, alguns músculos do tronco não foram 

descritos. Não fazem parte desta pesquisa os músculos intertransversais 

(mm. intertransversaii), que ocupam os espaços entre os processos 

transversos dessa região, além dos músculos epaxiais interespinhais (mm. 
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interspinalis), multífidos (mm. multifidi) e espinhal (m. spinalis), os quais 

também não são desossados. 

 

 

3.1. Corte comercial filé de lombo 

 

3.1.1 Bases ósseas 

 

Esse corte comercial é constituído pelas massas musculares 

fixadas nas vértebras torácicas, lombares e sacrais, assim como nas 

correspondentes costelas. 

 

Vértebras e costelas torácicas 

 

As nove vértebras torácicas (VT) presentes no C. yacare são 

vértebras típicas, apresentam características semelhantes e foram descritas 

em conjunto. Elas possuem um corpo cilíndrico, cuja extremidade cranial é 

côncava e a extremidade caudal é convexa, sendo consideradas procélicas. 

A superfície ventral do corpo possui o processo ventral (até a quarta VT), 

sendo ausente nas demais vértebras da região. 

O arco apresenta as incisuras vertebrais craniais e caudais que 

formam os forames intervertebrais. Possuem processos articulares craniais 

(planos e voltados dorsalmente) e os caudais (planos e voltados 

ventralmente). Os processos transversos são alongados e achatados dorso-

ventralmente, sua extremidade lateral é única nas duas primeiras VT e a 

partir da terceira VT, os processos transversos são bífidos e possuem duas 

áreas articulares, as fóveas costais do processo transverso. A fóvea costal 

mais cranial se articula com a cabeça da costela, enquanto a mais caudal 

com o tubérculo da costela. Na medida em que se dirigem caudalmente, a 

área cranial desloca-se no sentido caudal, ocorrendo a aproximação das 

duas áreas. Os processos espinhosos dirigem-se dorsalmente, são 

praticamente da mesma extensão, possuem um sulco mediano no ápice e 
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suas extremidades dorsais apresentam-se dilatadas formando um tubérculo 

(Figura 1). 

Cada costela torácica é constituída por três porções, o osso costal 

ou porção vertebral, a porção intermediária e a porção esternal. 

O osso costal possui uma extremidade vertebral (com uma 

cabeça, um colo e um tubérculo costal), um corpo e uma extremidade ventral 

(articula-se com a parte intermediária na articulação costocondral). A cabeça 

e o tubérculo tendem a se fundir nas costelas mais caudais, até se tornarem 

indistintos. 

Da margem lateral do corpo, dorsalmente às articulações 

costocondrais, encontram-se placas fibrocartilaginosas dirigidas 

caudalmente, denominadas processos uncinados, exceto nas duas últimas 

costelas. Esses processos, que já estavam presentes nos primeiros 

tetrápodes (PERRY et al., 2010) são encontrados na maioria das aves 

atuais, em dinossauros não aviários, em crocodilos e tuataras (CODD et al., 

2008). 

A porção intermediária e a esternal são segmentos de cartilagem 

costal. A porção intermediária articula-se com a extremidade ventral do osso 

costal e a porção esternal dirige-se cranio-medialmente para articular-se 

com o esterno na articulação esternocostal, sendo que a primeira articula-se 

com o esterno cartilaginoso e os segmentos ventrais da segunda à nona 

articulam-se com os cornos xifóides (Figura 2). 

A disposição diferenciada das articulações entre as duas 

primeiras VT com as respectivas costelas, em relação às demais VT, 

observada em C. yacare, também foi descrito em A. mississippiensis 

(REESE, 2000). 
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FIGURA 1 - Fotografia das vértebras torácicas e lombares de Caiman yacare 

juvenil, vista dorsal. 1ª vértebra torácica (1ª VT); processo espinhoso 
(PE); processo transverso (PT) com fóveas costais (setas); 9ª 
vértebra torácica (9ª VT); 1ª vértebra lombar (1ª VL) 

 
 

 

 
 

FIGURA 2 - Fotografia do esqueleto torácico de Caiman yacare 

adulto, vista cranio-lateral direita. Osso costal (1); 
porção esternal (PEs) e porção intermediária (PInt); 
das costelas torácicas; processos uncinados (*). 

Fonte: adaptada de Guimarães (arquivo pessoal, 2007) 
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Vértebras e costelas lombares 

 

As seis vértebras lombares (VL) do jacaré-do-Pantanal são típicas 

e semelhantes entre si. Possuem corpo cilíndrico, são procélicas, não 

possuem crista ventral e nem processo ventral. O arco apresenta as 

incisuras vertebrais craniais e caudais, que formam os forames 

intervertebrais. Os processos articulares craniais e caudais são planos e 

semelhantes aos da região torácica. Os processos espinhosos tem 

comprimento simétrico e os processos transversos são alongados, 

achatados dorso-ventralmente e nas quatro primeiras VL possuem nas suas 

extremidades laterais áreas (fóveas costais dos processos transversos) para 

articulação com as costelas lombares (Figura 3). 

As costelas lombares são pequenas, pareadas e formadas 

somente por um segmento ósseo (Figura 3), dirigem-se caudalmente e vão 

reduzindo significativamente de tamanho de VL1 a VL4, não sendo 

encontradas em VL5 e VL6. Já SCHWARZ-WINGS (2009) descreveram que, 

das cinco VL em Crocodylia, as três mais caudais perderam suas costelas 

no processo evolutivo. 

A presença de nove VT e seis VL em C. yacare corresponde as 

15 vértebras dorsais descritas por LIMA (2010). Este autor, ao estudar a 

esqueletogênese em embriões dessa espécie, considerou que apresentam 

morfologia similar. Por sua vez, REESE (2000) descreveu a ocorrência de 10 

VT e cinco VL em A. mississippiensis. Essa variação provavelmente se deve 

à dificuldade de identificação da primeira VT, sendo que no presente 

trabalho utilizou-se o critério estabelecido por BAUMEL et al. (1993). De 

forma semelhante, LANE (2005) salientou que a distinção entre as vértebras 

cervicais, torácicas e lombares em crocodilianos não são claras e geram 

divergentes interpretações. 

 

Vértebras e costelas sacrais 

 

As duas vértebras sacrais (VS) do C. yacare são independentes 

(não fusionadas) e possuem o corpo cilíndrico (Figura 4), à semelhança da 
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região torácica. No entanto, a primeira VS possui a extremidade cranial do 

corpo côncava e a extremidade caudal plana. Já na segunda VS, a 

extremidade cranial do corpo é plana e a extremidade caudal é côncava. 

Essa variação das extremidades dos corpos vertebrais observada 

nessa região pode ocorrer, segundo HILDEBRAND & GOSLOW (2006), 

porque os corpos vertebrais dos répteis, geralmente procélicos, podem 

assumir outras formas, ocorrendo casos intermediários ou combinações 

diversas. 

Os presentes resultados em C. yacare assemelham-se à 

descrição das vértebras em Eusuchia, clado que inclui todos os atuais 

crocodiliformes, que possuem nove vértebras cervicais, 15 vértebras no 

tronco (VT e VL), duas vértebras sacrais e pelo menos 28 vértebras caudais. 

Todas, exceto as sacrais, são procélicas, cujo grau diminuiu em sentido 

caudal, o que é típico em Eusuchia. A aquisição de vértebras procélicas 

permitiu aos membros desse clado se tornarem nadadores eficientes, sem 

perder a capacidade do “andar alto” em terra (SALISBURY et al., 2006). 

O arco das VS apresenta processos articulares craniais (dirigidos 

dorso-medialmente) e caudais (dirigidos ventro-caudalmente). Os processos 

espinhosos são semelhantes aos das VL, enquanto os processos 

transversos são curtos e se articulam com as costelas sacrais. Estas são 

bem desenvolvidas e possuem aspecto piramidal, semelhante aos achados 

de LIMA (2010), que reportaram duas VS, sendo que cada uma se articulava 

com uma costela sacral correspondente. 

As costelas sacrais são ossos pares que se projetam lateralmente 

das VS, cujo vértice articula-se com o corpo vertebral (ventralmente) e com o 

processo transverso (dorsalmente) e cuja base está fixada ao ílio (Figura 4). 

A dificuldade de delimitação das regiões da coluna vertebral 

interferiu no número de vértebras e costelas descritas na literatura. Assim, 

LANE (2005) considerou oito pares de costelas “verdadeiras” nos 

crocodilianos, enquanto no presente trabalho são descritos nove pares no C. 

yacare. 
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FIGURA 3 - Fotografia das vértebras e costelas lombares (*) 
de Caiman yacare adulto, vista dorso-lateral 
esquerda. Gastralium caudal (setas); 2ª vértebra 

lombar (2ª VL); 6ª vértebra lombar (6ª VL) 
Fonte: adaptada de Guimarães (arquivo pessoal, 2007) 

 

 

 
 

FIGURA 4 - Fotografia das vértebras e 
costelas sacrais de Caiman 
yacare juvenil, vista dorsal. 

Limite entre processo 
transverso e costela sacral 
(setas)   
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Para HILDEBRAND & GOSLOW (2006), as costelas 

originalmente estendiam-se ao longo de todo o comprimento da coluna 

vertebral para aumentar o contato direto dos músculos axiais com o 

esqueleto. Na medida em que aumentaram em comprimento, passaram a 

proteger às vísceras adjacentes, condição observada no C. yacare, onde 

estão presentes ao longo da coluna vertebral, exceto nas duas últimas 

vértebras lombares e na região caudal. 

 

 

3.1.2 Bases musculares 

 

A musculatura epaxial do C. yacare (Figura 5) é constituída, de 

medial para lateral, pelos músculos interespinhais, multífidos, espinhal (que 

não são desossados e, portanto, não foram descritos), semiespinhal 

(articuloespinhal e tendinoarticular) e longuíssimo, além dos mm. 

intertransversais, localizados profundamente ao m. longuíssimo, que não 

sendo desossados também não foram descritos. 

 

 
 

FIGURA 5 - Fotografia do tronco de Caiman yacare juvenil, vista dorsal. 

M. articuloespinhal (ArEs); intersecções tendíneas (setas) 
do m. iliocostal torácico (IcTo); m. longuíssimo torácico 
(LoTo) formado por cones de miosseptos imbricados (*);m. 
Tendinoarticular (TeAr). Esquema no canto superior direito 
refere-se à região do corte comercial 
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M. semiespinhal (m. semispinalis) 

 

Este músculo é constituído por duas partes (Figura 5), cuja 

delimitação se faz somente pela presença de tendões que provavelmente se 

inserem na pele e que foram seccionados durante a esfola. As partes, 

medial e lateral, são designadas, respectivamente, de m. articuloespinhal e 

m. tendinoarticular, cujo direcionamento das fibras é oposto. A divisão do m. 

semiespinhal observada em crocodilianos também está presente em aves, 

sugerindo ser uma condição sinapomórfica para Archosauria (ORGAN, 

2006). 

O m. semiespinhal se inicia na altura da nona VC, contínuo ao 

músculo transverso espinhal cervical, e estende-se até a altura da 15ª VCa 

(m. semiespinhal caudal), a partir de onde não é mais identificado. Está 

localizado entre o m. espinhal (medialmente) e o m. longuíssimo dorsal 

(lateralmente). Septos triangulares de tecido conjuntivo estão presentes 

entre as duas partes (medial e lateral), delimitando-as e constituindo 

elemento de ancoramento das fibras musculares. A base desses septos está 

perpendicularmente apoiada no processo transverso das vértebras torácicas, 

lombares e das costelas sacrais e o ápice se afunila para formar tendões 

que se fundem e marcam o limite na face dorsal desse músculo. 

Para SCHWARZ-WINGS (2009), o grupo do m. transverso 

espinhal em crocodilianos é composto por quatro subunidades, 

compreendendo, no sentido medial para lateral, os músculos multífidos, 

espinhal, articuloespinhal e tendinoarticular, sendo que as três primeiras são 

separadas da última por um distinto septo. 

As particularidades dos dois segmentos do m. semiespinhal, em 

C. yacare são descritos a seguir. 

 

 

a) M. articuloespinhal (m. articulospinalis) 

 

Suas fibras musculares orientam-se do sentido ventro-cranial para 

caudo-dorsal, pela extensão de quatro vértebras. Insere-se, portanto, ventro-
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cranialmente na fáscia do m. espinhal, na altura do processo espinhoso, 

caudo-dorsalmente na extremidade dorsal do processo espinhoso e na sua 

superfície lateral insere-se nos tendões que o delimitam do m. 

tendinoarticular. Essa distância percorrida pelos tendões do m. 

articuloespinhal em C. yacare segue o esperado nos atuais crocodilianos, 

que segundo ORGAN (2006) e SCHWARZ-WINGS (2009), é de quatro a 

cinco segmentos vertebrais. 

 

 

b) M. tendinoarticular (m. tendinoarticularis) 

 

Seus feixes de fibras estão orientados no sentido cranio-dorsal 

para caudo-ventral, formando curtos cones de miosseptos sucessivamente 

imbricados uns aos outros, com a base voltada caudalmente e o ápice 

cranialmente, tal como descrito em A. mississippiensis (ORGAN, 2006). Na 

região lombar, o músculo sofre um aumento do seu diâmetro, diminuindo 

logo em seguida, no início da região caudal. Sua inserção cranio-dorsal se 

faz nos tendões que o delimitam do m. articuloespinhal e sua inserção 

caudo-ventral no septo intermuscular dorsal que o delimita do m. 

longuíssimo dorsal. Este septo, segundo Frey (1988) citado por SCHWARZ-

WINGS (2009), é formado por contribuições do miossepto do m. 

longuíssimo. Para o autor, esse músculo em crocodilianos ocupa o terço 

medial dos processos transversos e organizam-se em complexos 

miosseptos. 

 

 

Sistema longuíssimo 

 

O m. longuíssimo estende-se ao longo da coluna vertebral, nas 

regiões da cabeça (m. l. superficial da cabeça e m. l. profundo da cabeça), 

pescoço (m. l. cervical), tronco (m. l. dorsal ou do tronco, com as porções 

torácica, lombar e sacral) e cauda (m. l. caudal). 
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O m. longuíssimo dorsal (m. longissimus dorsi) é um músculo 

constituído por cones de miossepto, com a base voltada cranialmente e o 

ápice caudalmente (Figura 5), sendo que fibras que preenchem esses cones 

estão dispostas longitudinalmente. Esta observação corresponde ao já 

descrito em arcossáurios por ORGAN (2006), em crocodilianos e 

lepidosauros (TSUIHIJI, 2007). Os septos de tecido conjuntivo que formam 

estes cones apresentam a sua face superficial mais delgada e a profunda 

mais espessa, onde se observa o ancoramento dos ápices desses cones. 

Os cones de miossepto ocupam de dois a três segmentos vertebrais nesta 

região. 

Este músculo ocupa as regiões torácica, lombar e sacral, fazendo 

sintopia medialmente ao m. tendinoarticular, lateralmente ao m. iliocostal nas 

regiões torácica e lombar, e à crista ilíaca na região sacral. Está apoiado ao 

longo dessas três regiões sobre a parte mais lateral dos processos 

transversos - em crocodilianos, nos dois terços laterais, segundo Frey,1988 

citado por SCHWARZ-WINGS (2009) - das vértebras torácicas e lombares, 

enquanto na região sacral se apoia nas costelas sacrais. O tecido conjuntivo 

dos cones de miossepto fixa a face ventral desse músculo nos processos 

transversos das VT, VL e nas costelas sacrais. Medialmente e lateralmente, 

por meio de sua fáscia superficial, se ancora, respectivamente, no septo 

intermuscular dorsal e no septo transverso, semelhante ao descrito em 

outros crocodilianos por SCHWARZ-WINGS (2009) e TSUIHIJI (2007). Os 

autores acrescentaram que aberturas na parte ventral do septo delimitador 

entre o m. tendinoarticular e m. longuíssimo dorsal permitem o 

entrelaçamento de suas fibras musculares. 

 

 

Sistema iliocostal 

 

O m. iliocostal (m. iliocostalis) estende-se de forma contínua nas 

regiões cervical (m. iliocostal cervical), torácica (m. iliocostal torácico) e 

lombar (m. iliocostal lombar), sendo que as porções torácica e lombar 

constituem o m. iliocostal dorsal ou do tronco. Este músculo é constituído por 
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segmentos de ventres musculares sucessivos, delimitados por intersecções 

tendíneas (Figura 5). Suas fibras musculares, orientadas longitudinalmente, 

percorrem o espaço intercostal, delimitadas por septos conjuntivos que se 

inserem na face latero-caudal das costelas. No tronco, está situado latero-

ventralmente ao m. longuíssimo dorsal, separado deste pelo septo 

transverso. Cranialmente, está localizado profundamente ao m. serrátil 

superficial e, ventro-caudalmente, faz relação de sintopia com os músculos 

oblíquos e transverso abdominal, cuja fáscia serve de inserção para esses 

músculos abdominais. 

Medialmente, o m. iliocostal está fixado ao m. longuíssimo dorsal 

pelo septo transverso. Lateralmente, sua fáscia lombodorsal serve de 

inserção ao músculo oblíquo abdominal externo superficial e na sua fáscia 

profunda se insere o músculo oblíquo abdominal externo profundo, oblíquo 

abdominal interno e o transverso abdominal. Apoia-se sobre as costelas 

torácicas e nas três primeiras lombares. Nas torácicas, se estende desde as 

articulações costovertebrais até a articulação entre o osso costal e o 

segmento intermediário das costelas, revestindo inclusive os processos 

uncinados. Sua extremidade caudal se fixa por meio de uma aponeurose na 

tuberosidade sacral na superfície cranio-medial do ílio. 

A morfologia do m. iliocostal dorsal observada em C. yacare é 

basicamente a mesma entre lepidosauros e crocodilianos, e consiste de 

tendões segmentares fixados nas costelas com fibras musculares 

conectadas entre eles (TSUIHIJI, 2007). 

 

 

3.2 Corte comercial aparas 

 

Este corte é constituído pelos músculos dispostos em posição 

latero-ventral nas paredes torácica e abdominal, tendo como base óssea, as 

costelas torácicas, lombares e sacrais (já descritas no filé de lombo), a 

gastrália, o esterno e o epipúbis. 
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3.2.1 Bases ósseas 

 

Gastrália 

 

O termo gastrália em substituição a “costelas abdominais” 

(REESE, 2000) foi utilizado para designar as ossificações dérmicas situadas 

na parede abdominal ventral, anexada ao púbis e ao esterno por ligamentos 

e incorporadas nas camadas superficiais do músculo reto abdominal. Pode 

ser considerada plesiomórfica para os tetrápodes, mas retida apenas em 

crocodilianos atuais e no tuatara (Sphenodon) onde é articulada, ou como 

parte do plastrão de quelônios, onde é imóvel (CLAESSENS, 2004; 

VICKARYOUS & HALL, 2008). 

A gastrália (gastralia) no C. yacare é formada por um conjunto de 

estruturas ósseas (CLAESSENS, 2004; VICKARYOUS & HALL, 2008) 

cilíndricas, esbranquiçadas, dispostas aos pares, formando de seis a sete 

linhas incrustadas na musculatura da porção ventral da parede abdominal. 

Cada linha é composta por quatro segmentos, sendo dois mediais e dois 

laterais. Esses segmentos (gastralium) apresentam disposição metamérica 

e, portanto, são paralelos (Figura 6). Os segmentos estão conectados entre 

si por membranas, sendo a mais conspícua, a membrana existente entre o 

último segmento e o epipúbis (parte óssea do púbis). Os segmentos mediais 

e laterais apresentam quatro faces (dorsal, ventral, cranial e caudal) e duas 

extremidades (medial e lateral). 

Observou-se na presente pesquisa que o segmento medial possui 

menor comprimento e se articula com o seu contralateral na linha mediana 

ventral, pelas suas extremidades mediais, em um ângulo obtuso formado 

entre suas margens caudais. Esse arranjo confere aos segmentos mediais 

(direito e esquerdo) o formato da letra V. O segmento lateral é maior e 

articula-se, de forma imbricada, na face cranial do segmento medial. 

A variação no número de linhas gastraliais observada em C. 

yacare, também foi referida em Alligator mississippiensis. Há ainda 

variabilidade no número de elementos presentes em cada linha, podendo 
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ocorrer fusão, distribuição assimétrica ou ausência dos elementos 

(CLAESSENS, 2004; VICKARYOUS & HALL, 2008). 

 

 

Esterno 

 

O esterno é predominantemente cartilaginoso e constituído por 

três partes: o episterno, o esterno cartilaginoso e os cornos xifoides (Figura 

7) cuja denominação dos componentes utilizada nesse artigo seguiu o 

estabelecido por REESE (2000). 

O episterno é uma projeção óssea mediana, cilíndrica e alongada, 

que constitui a porção mais cranial do esterno. Sua extremidade cranial 

atinge o nível da oitava vértebra cervical e sua extremidade caudal projeta-

se na superfície ventral do esterno cartilaginoso. 

O esterno cartilaginoso tem aspecto quadrangular, achatado 

dorso-ventralmente e suas margens laterais possuem duas superfícies 

articulares, uma maior em forma de sulco (sulco articular coracoideo) 

destinado à face articular da margem medial da asa do coracoide e a outra 

caudal de forma arredondada (incisura costal) para articulação com o 

primeiro par de costelas torácicas. 

Os cornos xifoides consistem de duas projeções cartilaginosas, 

alongadas, que contatam cranialmente com a porção caudal do esterno 

cartilaginoso e divergem gradualmente em sentido caudal. Sua borda medial 

une-se com o do lado oposto no plano mediano e sua borda lateral possui 

incisuras costais para articulação com os segmentos esternais das demais 

costelas torácicas. Entre os dois cornos, há uma projeção na parte caudal. 

O esterno tem as funções de reforçar a parede do corpo, proteger 

as vísceras torácicas e acomodar músculos dos membros torácicos, sendo 

cartilaginoso e grande em crocodilianos, conforme previamente descrito 

(HILDEBRAND & GOSLOW, 2006) e também observado no jacaré-do-

Pantanal. 
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FIGURA 6 - Fotografia do tronco de Caiman yacare 

juvenil para evidenciação da gastrália, 
vista ventral 

 

 
 

FIGURA 7 - Fotografia do esterno de Caiman 
yacare juvenil, vista ventral. Corno 

xifoide (Coxi); Episterno (Ep); 
Esterno cartilaginoso (EsCa); 
porção esternal (PEs) e porção 
intermediária (PInt) das costelas 
torácicas   
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Epipúbis 

 

Esta estrutura corresponde à porção óssea do púbis. É um osso 

achatado dorso-ventralmente, de aspecto triangular, com a base disposta 

cranialmente e o ápice caudalmente (Figura 8). 

 

 

 
 
FIGURA 8 - Fotografia do cíngulo do membro 

pélvico de Caiman yacare adulto, 

vista dorsolateral esquerda. 
Observar o epipúbis (in situ), 
gastralium caudal, ílio, ísquio, púbis 

cartilaginoso (PuCa); tuberosidade 
sacral (TuSa); vértebra caudal 
(VCa); vértebra sacral (VS) e 
costela sacral 

Fonte: adaptada de Guimarães (arquivo pessoal, 2007) 
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Sua base apresenta uma cartilagem plana, que se articula 

cranialmente com a gastralium mais caudal através de uma membrana. 

Apresenta duas faces (dorsal e ventral), três margens (cranial, medial e 

lateral) e três ângulos (medial, lateral e caudal). O ângulo caudal é o mais 

proeminente e articula-se com a cabeça do ísquio. O eixo longo (maior) do 

epipúbis está dirigido cranio-ventro-medialmente e une-se com o seu 

contralateral no plano mediano através de uma articulação fibrocartilagínea. 

 

 

3.2.2 Bases musculares 

 

O corte aparas é constituído pelos músculos serrátil (superficial e 

profundo), grande dorsal, oblíquo abdominal externo (superficial e profundo), 

reto abdominal, além da maior parte do peitoral (superficial e profundo) e as 

partes dos mm. oblíquo abdominal interno e transverso abdominal 

localizadas caudalmente à última costela torácica na região abdominal 

lateral. 

Nessa região corporal não são desossados e, portanto, não 

utilizados como corte comercial, as partes dos mm. oblíquo abdominal 

interno e transverso abdominal relacionadas às costelas torácicas, assim 

como os músculos intercostais. A musculatura intercostal no C. yacare 

ocupa os espaços intercostais ao longo dos três segmentos das costelas 

torácicas. Não há divisão em externo e interno; embora as fibras estejam 

orientadas no sentido dorso-cranial para caudo-ventral nos dois primeiros 

segmentos e de forma contrária no segmento esternal, os segmentos estão 

no mesmo plano e foram denominados somente músculos intercostais, à 

semelhança da identificação em A. mississippiensis por REESE (2000). 

 

 

M. serrátil (m. serratus) 

 

É um músculo plano em forma de leque, constituído por uma 

parte superficial e outra profunda. 
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a) M. serrátil superficial (m. serratus superficialis) 

 

Sua face profunda relaciona-se ao m. serrátil profundo e ao m. 

iliocostal torácico. Ventro-medialmente esse músculo (Figura 9) se relaciona 

ao m. peitoral e caudalmente ao m. oblíquo abdominal externo superficial. 

Sua extremidade cranial fixa-se de forma aponeurótica por toda a extensão 

da margem caudal da escápula e sua cartilagem. Suas fibras se direcionam 

caudalmente para se inserir de forma serrilhada na fáscia superficial, entre o 

m. iliocostal torácico e a parte superficial do m. oblíquo abdominal externo, 

na altura da articulação entre o osso costal e o segmento intermediário, na 

margem caudal das quatro primeiras costelas torácicas. 

 

 

 
 
FIGURA 9 - Fotografia dos músculos do cíngulo do membro 

torácico de Caiman yacare juvenil, vista dorso-

lateral direita. Esquema no canto superior direito 
refere-se à região do corte comercial 

 

 

b) M. serrátil profundo (m. serratus profundus) 

 

Este músculo está localizado entre a face medial da escápula e a 

parede lateral do tórax. Suas fibras emergem da região dorso-medial da 
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escápula e se expandem cranio-caudalmente até atingir a parede lateral do 

tórax, onde se inserem de forma serrilhada na parte ventral da espessa 

fáscia que reveste o m. iliocostal torácico, entre a primeira e a terceira 

costela torácica. 

Nesta pesquisa, utilizaram-se as designações serrátil superficial e 

profundo, por melhor expressar a disposição anatômica dessa musculatura 

no C. yacare. Esses termos também foram utilizados em lepidosauros, 

crocodilianos e aves (DILKES, 2000), além de A. mississippiensis (TSUIHIJI, 

2007), muito embora nessa última espécie WILHITE (2003) tenha utilizado a 

denominação anterior e posterior. Por outro lado, MEERS (2003) usa a 

denominação serrátil ventral cervical e torácico para crocodilianos (A. 

mississippiensis, Crocodylus siamensis, Crocodylus acutus, Osteolaemus 

tetraspis e Gavialis gangeticus), condição que não corresponde aos achados 

em C. yacare. 

 

 

M. grande dorsal (m. latissimus dorsi) 

 

Trata-se de músculo triangular, localizado superficialmente na 

região latero-caudal da escápula, cujo ventre muscular recobre o m. redondo 

maior e a parte cranial do m. serrátil superficial (Figura 9). Devido ao 

rompimento parcial de sua fixação no tronco, em virtude da esfola realizada 

nos animais, essa não pôde ser descrita. No entanto, foi observado em C. 

yacare, assim como registrado por MEERS (2003) em outros crocodilianos, 

que a origem do músculo se dá na fáscia toracodorsal, cranialmente ao 

processo espinhoso da primeira vértebra torácica, estendendo-se 

linearmente até o nível da sexta costela torácica. Aliado a isso, aquele autor 

o considera um músculo anatomicamente conservado, por não ter 

apresentado variação. Já sua extremidade ventral se insere por meio de um 

tendão longo, que se une ao tendão do m. redondo maior, em uma crista 

existente entre a margem e a face dorsal, na extremidade medial do úmero. 

Este tendão de inserção localiza-se profundamente aos dois tendões de 

origem do m. tríceps braquial porção longa caudal. 
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M. peitoral (m. pectoralis) 

 

É constituído por duas porções (Figura 10), o superficial (maior) e 

o profundo (menor), cujas fibras se mesclam. O m. peitoral profundo está 

localizado dorsalmente ao m. peitoral superficial. Com exceção da porção 

mais cranial desse músculo, que participa do corte sobrecoxa no membro 

torácico, o restante faz parte do corte aparas. 

 

 

a) M. peitoral superficial (m. pectoralis superficialis) 

 

Este é um músculo plano e largo, localizado na superfície ventral 

do tronco, cranialmente à gastrália e ao m. reto abdominal e ventralmente à 

parte superficial do m. oblíquo abdominal externo (Figura 10). No seu terço 

cranial, as fibras estão dispostas transversalmente e, no restante, se 

posicionam obliquamente. Cranialmente, se relaciona com a porção caudal 

do m. esternohioideo, e caudo-lateralmente se une à fáscia do m. 

troncocaudal, ao nível da extremidade lateral da primeira gastralium. 

Profundamente a esse músculo encontram-se corpos adiposos. Está 

inserido medio-caudalmente ao longo da superfície ventral paramediana do 

esterno cartilaginoso e dos cornos xifoides. Sua margem cranio-lateral insere 

na crista deltopeitoral do úmero, juntamente com a inserção do m. 

supracoracoideo. 

 

 

b) M. peitoral profundo (m. pectoralis profundus) 

 

Constitui um músculo plano, estreito, com fibras dispostas 

transversalmente, ocupando a superfície ventral do coracoide (Figura 10). 

Sua parte cranio-medial posiciona-se dorsalmente à parte esternoatlantical 

do m. esternomastoide. Sua inserção medial fixa na superfície dorso-lateral 

do episterno e na margem lateral do esterno cartilaginoso. Sua inserção 

lateral insere na crista deltopeitoral do úmero. 
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MEERS (2003) descreveu o m. peitoral em crocodilianos como 

variavelmente constituído por duas (cranial e caudal) ou três (cranial, caudal 

e profunda) cabeças, com a ocorrência da cabeça profunda somente em 

poucos espécimes de A. mississippiensis dissecados. Desta forma, o autor 

considerou o aparecimento dessa terceira cabeça uma variação 

intraespecífica. Na mesma espécie WILHITE (2003) o descreveu como 

constituído por duas cabeças (anterior e posterior). Já nas dissecações no 

C. yacare, foram identificadas duas partes do m. peitoral, para as quais se 

preferiu utilizar os termos superficial e profundo devido à sua disposição 

anatômica. 

 

 
 
FIGURA 10 - Fotografia do tronco de Caiman yacare juvenil, vista 

ventral. Verificam-se os músculos peitorais, oblíquo 
abdominal externo e esternohioideo, além do 
esterno e gastrália. Esquema no canto superior 
direito refere-se à região do corte comercial 

 

 

Músculos abdominais 

 

Os músculos abdominais (Figuras 11A-D) também participam do 

corte comercial aparas em C. yacare, sendo eles os músculos oblíquo 
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abdominal externo (superficial e profundo), e parte dos mm. oblíquo 

abdominal interno e transverso abdominal. Esses músculos formam a 

parede latero-ventral da região abdominal. A maior parte dessa parede 

possui estruturas ósseas e cartilaginosas que sustentam esses músculos 

(costelas, gastrália, esterno e epipúbis), a exceção é a região latero-caudal, 

formada somente por ventres musculares. Esses músculos abdominais são 

planos e diferenciam entre si quanto ao direcionamento de fibras, localização 

e pontos de fixação. 

Essa composição da musculatura abdominal no C. yacare 

assemelha-se a musculatura hipaxial na salamandra Dicamptodon ensatus 

descrita por CARRIER (1993), porém, na salamandra Taricha torosa, 

WALTHALL & ASHLEY-ROSS (2006) identificaram somente uma camada 

no m. oblíquo abdominal externo. Embora haja variação no número de 

camadas presentes nessa musculatura em salamandras (BRAINERD & 

SIMONS, 2000), o arranjo da parede latero-ventral da região abdominal dos 

tetrápodes é altamente conservador (BHULLAR, 2009). 

 

 

M. oblíquo abdominal externo (m. obliquus externus abdominis) 

 

É o músculo mais superficial da parede latero-ventral do tronco e 

possui duas camadas, a superficial e a profunda (Figuras 11A; B; C). A 

disposição desse músculo em duas camadas foi descrita na salamandra 

Dicamptodon ensatus (CARRIER, 1993) e identifcada em outras 

salamandras por BRAINERD & SIMONS (2000) quando quatro camadas de 

músculos hipaxiais laterais estão presentes, com diferentes ângulos das 

fibras musculares em cada uma delas. 

O m. oblíquo abdominal externo superficial (m. obliquus externus 

abdominis superficialis) é o músculo mais superficial da parede lateral do 

tronco, estendendo-se ao longo de toda a região toraco-lombar, 

ventralmente ao m. iliocostal, caudalmente ao m. serrátil superficial, com 

fibras dispostas caudo-ventralmente. Sua margem dorsal insere na fáscia do 

m. iliocostal da primeira à nona costela torácica. Ao longo de sua margem 
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ventral, apresenta uma inserção cranial e outra caudal. A margem ventral 

cranial insere profundamente ao m. peitoral superficial, se fixando na 

superfície ventro-lateral do esterno cartilaginoso e dos cornos xifoides, a 

margem ventral caudal fixa-se por aponeurose na superfície lateral da 

gastrália, cruza a face superficial do m. reto abdominal e se insere na linha 

mediana ventral. A extremidade caudal possui dois pontos de fixação, um 

dorsal, por meio de tendão, fixa-se no ísquio, ao nível da sua articulação 

com o epipúbis, ventralmente ao tendão de origem do m. ambiens maior. A 

fixação caudo-ventral se dá por meio de uma cinta de tecido conjuntivo na 

extremidade caudo-lateral da tábula do ísquio. 

O m. oblíquo abdominal externo profundo (m. obliquus externus 

abdominis profundus) é mais espesso e apresenta inclinação das suas fibras 

mais acentuada que o superficial. Localiza-se entre os mm. intercostais 

(medialmente), a porção superficial do m. obliquo externo (lateralmente) e o 

m. serrátil superficial (cranialmente). Sua margem dorsal é constituída por 

feixes digitiformes, que se inserem na face latero-caudal das costelas, 

juntamente com as intersecções tendíneas do m. iliocostal, da primeira à 

nona costela torácica. Sua extremidade caudal se fixa por tendões no ísquio, 

ao nível da sua articulação com o epipúbis, entre as origens dos m. ambiens 

maior e menor. A fixação da sua margem ventral é compartilhada pela 

mesma aponeurose do m. obliquo abdominal externo superficial. 

 

 

M. oblíquo abdominal interno (m. obliquus internus abdominis) 

 

É um músculo delgado (Figura 11C), cujas fibras ocupam o 

espaço intercostal entre os segmentos intermediário e esternal das costelas 

torácicas. Constitui-se de fibras perpendiculares entre os segmentos de 

sustentação, formando a parede interna no espaço intercostal, contribuindo 

ainda para a formação da parede latero-caudal do abdômen. Está localizado 

entre o m. oblíquo abdominal externo profundo e os m. intercostais 

(superficialmente) e m. transverso abdominal (profundamente). 
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Sua margem dorsal se fixa na fáscia profunda do m. iliocostal e a 

maior parte do seu ventre muscular na margem caudal dos segmentos 

intermediário e esternal das costelas torácicas. Sua margem ventral une-se 

à aponeurose do m. transverso abdominal, que cruza a superfície dorsal do 

m. reto abdominal, entre suas partes superficial e profunda, em direção à 

linha mediana. Sua extremidade caudal se fixa por meio de um tendão no 

ísquio, ao nível da articulação com o epipúbis. 

Esses achados corroboram as informações apresentadas por 

REESE (2000) no Alligator mississippiensis. 

 

 

M. transverso abdominal (m. transversus abdominis) 

 

Trata-se de músculo extenso e fino, com fibras dispostas 

transversalmente (Figura 11D), responsável pelo revestimento interno da 

parede lateral do tronco (tórax e abdômen), ao longo da superfície medial 

dos segmentos intermediário e esternal das costelas torácicas, até a entrada 

da pelve. Está situado profundamente ao m. oblíquo abdominal interno, entre 

este e a serosa. Apresenta-se mais espesso entre a primeira e a quarta 

costela. Sua margem dorsal fixa-se por toda extensão da fáscia profunda do 

m. iliocostal. Na margem ventral, une-se à aponeurose do m. oblíquo 

abdominal interno, cruza a superfície dorsal do m. reto abdominal, exceto a 

sua parte profunda, para se inserir na linha mediana ventral. Sua 

extremidade cranial se insere na superfície dorsal do episterno e na 

superfície ventral do coracoide, sua extremidade caudal se fixa por 

aponeurose na face lateral do epipúbis. 

Esses achados assemelham-se a descrição existente para 

Alligator mississippiensis (FARMER & CARRIER, 2000; REESE, 2000), no 

entanto, diferem quanto a fixação dorsal, que segundo FARMER & 

CARRIER (2000) é na porção proximal da “costela dorsal”. Essa estrutura foi 

nominada nesta pesquisa como osso costal, onde o músculo iliocostal se 

localiza e cuja fáscia profunda, serve de inserção para os músculos oblíquo 
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abdominal externo profundo, oblíquo abdominal interno e transverso 

abdominal. 

 

 

M. reto abdominal (m. rectus abdominis) 

 

É um músculo que ocupa toda a extensão da gastrália, constituído 

por uma parte maior, plana e superficial e outra em forma de cinta, 

localizada profundamente em posição paramediana (Figuras 11B; D). A 

parte mais superficial desse músculo ocupa os espaços entre os segmentos 

da gastrália, conferindo o aspecto segmentado aos seus ventres 

musculares, a parte profunda, destaca-se dessa outra pela sua espessura e 

pela separação que as aponeuroses do m. oblíquo abdominal interno e do 

m. transverso abdominal propiciam ao se direcionarem para a linha mediana 

ventral. A face ventral do m. reto abdominal é revestida pela aponeurose do 

m. oblíquo abdominal externo (superficial e profundo) e a sua face dorsal é 

parcialmente revestida pela aponeurose dos músculos oblíquo abdominal 

interno e transverso abdominal, com exceção da sua parte mais profunda. 

Faz sintopia com o m. peitoral superficial (cranialmente), com os músculos 

pélvicos (caudalmente) e com os demais músculos abdominais 

(lateralmente). Sua extremidade cranial se fixa na margem caudal dos 

cornos xifoides e sua extremidade caudal fixa na margem cranial do último 

segmento da gastrália. Sua margem medial, por meio de aponeurose, 

estende-se até a linha mediana ventral onde se une ao seu contralateral. 

A descrição desse músculo em C. yacare assemelha-se aquela 

registrada em A. mississippiensis (FARMER & CARRIER, 2000), no entanto, 

esses autores não fazem menção a divisão que a aponeurose dos músculos 

oblíquo abdominal interno e transverso abdominal fazem no músculo reto 

abdominal. 

A disposição do m. reto abdominal no C. yacare não corresponde 

aos achados em iguana (BHULLAR, 2009). Nesta, foi identificado um 

músculo estreito, não segmentado, que reveste parcialmente as margens 

laterais do m. reto abdominal, sendo o músculo mais superficial do tronco e 
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denominado m.reto abdominal lateral. A forma do músculo registrada no 

jacaré-do-Pantanal também difere do que foi descrito em lagartos 

Autarchoglossa (CAMP, 1923) no qual é dividido em quatro partes (profundo, 

mediano, lateral e interno). 

 

 

 
 
FIGURA 11 - Fotografia do abdômen de Caiman yacare juvenil, vista lateral direita 

superficial (A) e profunda (B, C, D). M. intercostal (IC); m. oblíquo 
abdominal interno (OAI); m. oblíquo abdominal externo profundo 
(OAEPr); m. oblíquo abdominal externo superficial (OAESu); m. 
peitoral superficial (PeSu); m. reto abdominal (ReAb); m. transverso 
abdominal (TraAb). Esquema no canto superior direito refere-se à 
região do corte comercial 

 

 

 

3.3 Corte comercial filé mignon 

 

O filé mignon é constituído pelos músculos puboisquiofemoral 

interno cranial, localizado na região sublombar, e m. troncocaudal, disposto 

superficialmente na superfície ventral da pelve. 
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3.3.1 Base óssea 

 

Esse corte tem como base óssea as vértebras lombares, sacrais e 

a gastrália (já descritas junto aos cortes filé de lombo e aparas), além do 

osso coxal e o fêmur. 

 

 

Osso coxal 

 

O osso coxal é constituído pelos ossos ílio, ísquio e púbis, cuja 

articulação delimita uma depressão na face lateral desses ossos 

denominada acetábulo (Figura 12). No centro dessa depressão, observa-se 

o forame acetabular. 

O ílio é a parte mais dorsal do coxal, compõe a porção dorsal do 

acetábulo e possui uma asa e um corpo. A asa possui duas faces, medial e 

lateral, e o contato dorsal entre elas forma a crista ilíaca, que é projetada 

lateralmente e une duas tuberosidades (sacral e coxal). 

A face medial da asa articula-se com as duas costelas sacrais. A 

tuberosidade sacral, voltada cranialmente, é formada por uma parte dorsal, 

maior e mais lateral, e outra ventral, menor. Ambas se articulam com o púbis 

cartilaginoso, que por sua vez articula-se com a cabeça do ísquio. Este 

conjunto formado pela articulação da tuberosidade sacral, o púbis 

cartilaginoso e a cabeça do ísquio formam o limite cranial do forame 

acetabular. 

Na crista ilíaca, caudalmente à tuberosidade sacral, existe uma 

projeção denominada espinha sacral. A tuberosidade coxal é voltada 

caudalmente e, em sua porção ventral, surge a incisura isquiática menor. O 

corpo do ílio, na sua extremidade ventral, articula-se com o corpo do ísquio e 

forma o limite caudal do forame acetabular. Na face articular do corpo do ílio, 

existe um recorte na margem lateral dessa superfície articular chamada 

incisura acetabular. 
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FIGURA 12 - Fotografia do coxal de Caiman 
yacare juvenil, vista lateral 
esquerda. Púbis cartilaginoso 
(PuCa);. tuberosidade coxal 
(TuCo) e sacral (TuSa);. 
Acetábulo (linha pontilhada) 

 

 

O ísquio é constituído por uma cabeça, um colo, um corpo e uma 

tábula. A cabeça, voltada cranialmente, articula-se dorsalmente com o púbis 

cartilaginoso e ventro-cranialmente com o epipúbis. O colo forma o limite 

cranio-ventral do forame acetabular e une a cabeça ao corpo do ísquio. O 

corpo do ísquio forma o limite caudo-ventral do forame acetabular. 

A superfície articular do corpo do ísquio se divide em duas áreas 

triangulares, uma medial, que se articula com o corpo do ílio, e outra lateral 

que serve para articulação com a cabeça do fêmur. Do corpo emerge a 

tábula, que se arqueia em sentido ventro-medial até o encontro da tábula 

contralateral. A tábula possui duas faces, dorsal e ventral, além de três 

margens, cranial, medial e caudal. A margem caudal forma a incisura 
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isquiática maior. A margem medial da tábula, em sua parte cranial, forma 

juntamente com seu contralateral a sínfise isquiática, e na parte caudal o 

arco isquiático. 

O púbis é constituído por uma porção cartilaginosa e uma porção 

óssea ou epipúbis, descrito anteriormente no corte aparas. A porção 

cartilaginosa é uma pequena massa de cartilagem entre o ílio (dorsal) e a 

cabeça do ísquio (ventral) que forma a margem cranial do acetábulo. 

Para RASSKIN-GUTMAN & BUSCALIONI (2001), embora 

primitivamente os três elementos da pelve (ílio, ísquio e púbis) participassem 

da formação do acetábulo, há diferentes interpretações sobre a posição do 

púbis. Os autores consideram o púbis uma estrutura altamente variável, que 

em crocodilianos é constituído por dois elementos, a parte acetabular 

(cartilaginosa) que conecta com a pelve e a extra-acetabular (óssea). Tal 

descrição corrobora com os resultados observados nesta pesquisa em C. 

yacare, que segue o raciocínio de REESE (2000) e se opõe à descrição de 

LIMA (2010) na mesma espécie, na qual o púbis é referido exclusivamente 

como o componente extra-acetábulo. 

Assim, CARRIER & FARMER (2000), considera os crocodilianos 

como únicos entre os tetrápodes existentes que tem ossos púbicos 

excluídos do acetábulo e por isso possuem um sistema musculoesquelético 

pélvico altamente derivado, condição que para NAISH (2001) parece ter 

ocorrido primeiramente no clado Mesoeucrocodylia, o grupo que inclui todos 

os modernos crocodilianos. 

 

 

Fêmur 

 

O fêmur é um osso longo, que representa a região femoral. Está 

disposto obliquamente ao tronco, com seu eixo longitudinal dirigido cranio-

lateralmente. Possui um corpo com quatro faces, dorsal, ventral, cranial e 

caudal, além de duas extremidades, proximal e distal (Figura 13). 

A extremidade proximal apresenta uma cabeça, alongada cranio-

caudalmente, um colo e um discreto trocânter menor no sentido dorso-
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caudal, precedido por um forame nutrício entre a extremidade proximal e o 

corpo. Na margem caudo-dorsal, entre a cabeça e o trocânter menor, há 

uma crista para inserção muscular, denominada crista do trocânter menor. 

O corpo se apresenta arqueado dorsalmente, resultando em uma 

rotação da extremidade distal. Na margem caudo-ventral do corpo, observa-

se uma crista que se estende até o epicôndilo lateral. Possui um trocânter 

maior na face cranio-ventral, que equivale ao quarto trocânter (CARRANO & 

HUTCHINSON, 2002; WILHITE, 2003; OTERO et al., 2010). A fossa 

supracondilar é pequena e está posicionada ventro-caudalmente na metade 

do corpo. A extremidade distal possui um côndilo medial e outro lateral, que 

é maior, e na face cranial dos côndilos encontra-se um sulco intercondilar. 

Na face caudal da extremidade distal, proximalmente a cada côndilo, 

encontram-se duas cristas ósseas, denominadas de epicôndilo medial e 

outro lateral, sendo o lateral maior. 

 

 

 

FIGURA 13 - Fotografia da face dorso-caudal (A) e ventro-caudal (B) do fêmur 
esquerdo de Caiman yacare juvenil. Cabeça (Ca); colo (Co); 

côndilo lateral (CoL); côndilo medial (CoM); crista do trocânter 
menor (CrTrMe); epicôndilo lateral (EpL); epicôndilo medial (EpM); 
extremidade distal (ExD); extremidade proximal (ExPr); fossa 
supracondilar (FoSuCo); trocânter maior (TrMa); trocânter menor 
(TrMe) 

 

 

3.3.2 Bases musculares 

 

A Nomina Anatomica Veterinaria (ICVGAN, 2012) preconiza a 

utilização dos termos “interno e externo” na musculatura dos membros 

somente para os músculos obturatórios, que estão localizados dentro e fora 

do forame obturatório. Assim, na designação do músculo puboisquiofemoral 
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interno, o termo interno foi mantido devido à sua origem e a maior parte do 

trajeto ocorrer dentro da cavidade abdominal. Por sua vez, a designação de 

suas porções, 1 e 2, foram substituídas pelos termos caudal e cranial, 

respectivamente, devido a relação de sintopia de suas origens. Apenas a 

porção cranial do m. puboisquiofemoral interno faz parte do corte filé mignon 

no jacaré-do-Pantanal, sendo descrita a seguir. 

 

 

M. puboisquiofemoral interno cranial (m. puboischiofemoralis internus 

cranialis) 

 

Esse músculo está localizado cranialmente na região lateral dos 

corpos das vértebras lombares VL2 a VL6. Trata-se de um músculo 

triangular robusto, delimitado em sua extremidade caudal por dois grandes 

corpos adiposos, um na sua margem medial separando-o da porção caudal, 

e outro na sua margem lateral, próximo ao local em que emerge da cavidade 

abdominal. Localiza-se no teto da cavidade abdominal, profundamente à 

aponeurose de fixação dos músculos da parede abdominal e aos mm. 

iliocostal (dorsalmente) e transverso abdominal (dorso-lateralmente). Suas 

fibras se dirigem latero-caudalmente pelo teto da cavidade abdominal por 

onde emerge para se inserir no fêmur (Figura 14A). 

Fixa-se medialmente, por aponeurose, no ângulo formado pelo 

processo transverso e respectivo corpo vertebral. Sua inserção caudal se dá 

de forma ampla, por meio de dois largos tendões, um dorsal, mais curto, e 

outro ventral, mais longo, que passam na superfície lateral do acetábulo. 

Esses tendões passam profundamente aos mm. iliotibial cranial e médio, 

para se inserir profundamente ao m. iliofemoral. O tendão dorsal se insere 

no trocânter menor e o ventral distalmente à ele, na face dorso-cranial, no 

limite entre a extremidade e o corpo do osso. 

DILKES (2000) descreveu a origem do músculo m. 

puboisquiofemoral interno cranial em crocodilianos na superfície ventral e 

lateral do corpo e na superfície ventral dos processos transversos das VL se 
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inserindo no fêmur. Essa descrição assemelha-se ao verificado no jacaré-do-

Pantanal. 

Para SCHACHNER et al. (2011), o m. puboisquiofemoral interno 

apresenta diferentes divisões em todos os sáurios existentes, sendo que os 

crocodilianos e a maioria dos lepidosauros têm dois componentes, ao passo 

que as aves e alguns esquamatas possuem três. Essa afirmação está de 

acordo com o descrito neste trabalho em C. yacare. Assim, a denominação 

desse músculo varia de acordo com a grupo taxonômico que está sendo 

descrito. 

 

 

M. troncocaudal (m. truncocaudalis) 

 

O m. troncocaudal (Figura 14B) também é comercializado como 

filé mignon, que juntamente com os mm. isquiopúbis e isquiotronco, ocupam 

a região pélvica ventral, desde a parte caudal da gastrália e epipúbis até a 

margem caudal da cloaca. Eles compartilham fibras musculares de modo 

que, a separação entre eles é parcial. Todos são músculos planos, sendo as 

fibras dispostas longitudinalmente, no sentido cranio-caudal. 

O m. troncocaudal é o mais superficial e lateral músculo da 

superfície ventral da pelve. Estende-se da extremidade lateral do segundo 

segmento lateral da gastrália até a margem caudo-lateral da cloaca. 

Localiza-se entre o m. ilioisquiocaudal (caudalmente), o m. peitoral 

superficial (cranialmente) e o m. oblíquo abdominal externo superficial 

(dorsalmente). Sua inserção dorso-cranial se fixa nas cinco últimas linhas 

gastraliais, entre a extremidade lateral do gastralium e o limite ventral do m. 

obliquo abdominal externo superficial. Sua extremidade caudal se une por 

meio de intersecção tendínea na superfície ventral da extremidade cranial do 

m. ilioisquiocaudal. Diferente do observado neste trabalho, em A. 

mississippiensis o músculo se insere nas margens laterais das quatro 

últimas gastralium e na fáscia do músculo reto abdominal e do músculo 

oblíquo abdominal externo (FARMER & CARRIER, 2000). 
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FIGURA 14 - Fotografia da região lombar, vista lateral esquerda (A) e da região 
pélvica, vista ventral (B) de Caiman yacare juvenil. Em A: m. 
femorotibial cranial (FTbCr); m. iliocostal lombar (IcLo); m. iliofemoral 
(IFe); m. iliotibial (ITb); m. puboisquiofemoral interno caudal 
(PIFICa); m. puboisquiofemoral interno cranial (PIFICr) e m. 
longuíssimo lombar (LoLo). Em B: m. isquiopúbis (IsPu); m. 
isquiotronco (IsTro); m. reto abdominal (ReAb) e m. troncocaudal 
(TroCa). Esquema no canto superior direito refere-se à região do 
corte comercial 

 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Mediante os resultados encontrados neste trabalho, pode-se 

concluir que o corte filé de lombo no Caiman yacare é constituído pelos 

músculos semiespinhal, longuíssimo e iliocostal, e tem como base óssea as 

vértebras e costelas torácicas, lombares e sacrais. 

O corte aparas no Caiman yacare é composto pelos músculos 

grande dorsal, serrátil, peitoral (superficial e profundo) e abdominais (oblíquo 

abdominal externo, oblíquo abdominal interno, transverso abdominal e reto 

abdominal), cujas bases ósseas são as costelas torácicas, lombares, 

sacrais, a gastrália, o esterno e o epipúbis. 
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O filé mignon no Caiman yacare é formado pelos músculos 

puboisquiofemoral interno cranial e troncocaudal, tendo como base óssea a 

gastrália, vértebras lombares, coxal e o fêmur. 

Nesta região os músculos segmentados são: músculos 

semiespinhal, longuíssimo e iliocostal e a parte superficial do reto abdominal. 
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CAPÍTULO 4 - BASES ÓSSEAS E MUSCULARES DOS CORTES 

COMERCIAIS DA CAUDA DE JACARÉ-DO-PANTANAL (Caiman yacare 

Daudin 1802)  

 

 

RESUMO 

 

A exploração comercial de jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare) foi 
regulamentada em 1990 e constitui importante cadeia produtiva no Estado 
de Mato Grosso. Em 2012, 25,41% dos 30 mil kg da carne comercializada 
foram de cortes da cauda. As características nutricionais e 
representatividade na massa corporal de crocodilianos tornaram essa região 
objeto de estudos morfofisiológicos, evolutivos e tecnológicos. No entanto, 
inexiste a caracterização anatômica dos músculos e ossos que constituem 
os cortes comerciais dessa região. Objetivou-se descrever os músculos e 
correspondentes bases ósseas da cauda. Na descrição óssea foi utilizado 
um exemplar adulto, além de seis carcaças desossadas de juvenis. Os 
ossos foram macerados em água corrente, clareados com solução de água 
oxigenada 10 volumes e descritos. Para caracterização muscular, 24 
espécimes juvenis foram conservados em freezer e dissecados a fresco, em 
ambos os antímeros, para verificação de simetria de ocorrência, fixações 
musculares, relacões de sintopia, forma e arquitetura muscular. Verificou-se 
que as vértebras caudais são procélicas, exceto a primeira da série, e 
possuem na superfície ventral do corpo áreas para articulação com os 
processos hemais, exceto a primeira e as quatro ou cinco últimas. Os cortes 
comerciais da região são o filé de cauda, composto pelos músculos 
semiespinhal caudal, longuíssimo caudal, ilioisquiocaudal, caudofemoral 
longo, transverso e profundo da cauda, enquanto o corte ponta de cauda é 
constituído pelos músculos longuíssimo caudal e ilioisquiocaudal, com as 
cinco ou seis últimas vértebras caudais. 
 
Palavras-chave: Alligatoridae, crocodilicultura, esqueleto, filé de cauda, 
morfologia, ponta de cauda 
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CHAPTER 4 - BONE AND MUSCULAR BASES OF COMMERCIAL CUTS 

FROM THE YACARE CAIMAN (Caiman yacare, Daudin 1802) TAIL 

 

 

ABSTRACT 

 

Commercial exploitation of the Yacare Caiman (Caiman yacare) was 
regulated in 1990 and has since become a relevant commodity in the state of 
Mato Grosso, Brazil. In 2012 alone, meat sales peaked at 30,665 kg, 25.41% 
of which were from tail meat cuts. Crocodilians tail muscles nutritional 
characteristics and representativeness in body mass became the object of 
morphophysiological technological and evolutionary studies. The goal of this 
research was to report, for the first time, the anatomical characterization of 
muscle and bone bases of Pantanal Caiman meat cuts obtained from the tail. 
To describe the bones, we used six boned carcasses from juvenile Pantanal 
Caiman, as well as an adult specimen, obtained by donation after death from 
the Federal University of Mato Grosso Zoo. The bones were macerated in 
water, bleached with 10 volume-hydrogen-peroxide solution and recorded. In 
order to study the muscle, 24 juvenile specimens were slaughtered and 
skinned, preserved in a -20oC freezer and thawed at the time of use, without 
any fixation. After evisceration, the specimens were dissected on both sides 
to verify symm.etry of presence of structures, muscle attachments, sintopy 
relations, shape and muscular architecture. The caudal vertebrae are 
procoelous, except for the first of the series, and have areas, on the ventral 
surface of their body, to articulate to the hemal processes, with the exception 
of the first and the last four or five vertebrae. The commercial meat cuts of 
the tail are the tail sirloin, composed of semispinal caudal, longissimus 
caudal, ilioischiocaudal, long caudofemoral, transverse and deep of the tail, 
as well as the tail tip, consisting of the longissimus caudal and 
ilioischiocaudal muscles, based on last five or six caudal vertebrae. 
 

Keywords: Alligatoridae, crocodilicultura, morphology, skeleton, tail edge, 
tail sirloin 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A exploração comercial do jacaré-do-Pantanal na bacia do Rio 

Paraguai foi regulamentada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (BRASIL, 1990). Essa utilização 

visa o aproveitamento dos recursos naturais de forma sustentada, como 

estratégia de conservação ambiental (MAURO, 2002). Em Mato Grosso, 

essa atividade econômica constituiu cadeia produtiva com crescimento 

acelerado, na ordem de 607%, entre 2006 e 2007 (SEBRAE, 2007), em 

2008, um plantel de 325 mil animais (SOARES, 2010) e a única unidade 

processadora do réptil na América Latina, com selo do Serviço de Inspeção 

Federal (SIF), habilitando-a para o mercado nacional e externo (PIRAN, 

2010). 

O principal produto dos crocodilianos é a pele, cujo comércio 

internacional envolve mais de um milhão de peles por ano, exportados de 

cerca de 30 países. A carne é um subproduto, que movimentou globalmente, 

400 toneladas anuais entre 1990 e 2005. Em Mato Grosso, sua 

comercialização, aumentou de aproximadamente de 26 mil Kg em 2009 para 

30 mil Kg em 2012, totalizando nesse período 114 mil Kg de carne, dos 

quais 25,41% são oriundos da cauda, com os cortes comerciais filé de cauda 

e ponta de cauda, que contribuíram, respectivamente, com cerca de 25 mil e 

3 mil Kg (SFA/MT, 2013). 

Nesse contexto, considerando a representatividade da cauda 

(28%) na massa corporal total de crocodilianos (WILLEY et al., 2004), esta 

tem sido foco de estudos morfofisiológicos (FREY et al., 1989; WILLEY et 

al., 2004; REILLY et al., 2005), evolutivos (GATESY, 1990; ARBOUR, 2009; 

SCHWARZ-WINGS et al., 2009; PERSONS & CURRIE, 2011; BATES et al., 

2012) e tecnológicos (ROMANELLI, 1995; VICENTE NETO et al., 2006; 

RODRIGUES et al., 2007; GIRARDI et al., 2008; VICENTE NETO et al., 

2010; FERNANDES, 2011; VIEIRA et al., 2012), os quais fornecem 

informações que permitem um melhor aproveitamento na indústria da carne. 

Apesar de todas essas pesquisas, ainda há uma lacuna de 

conhecimento referente à identificação e caracterização anatômica da cauda 
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no Caiman yacare, especialmente relacionado aos cortes comerciais da 

região, que ainda carecem de referenciais morfológicos que auxiliem a 

padronização e seu melhor aproveitamento. Assim, objetivou-se com este 

estudo descrever a anatomia dos músculos que compõe os cortes 

comerciais da cauda do jacaré-do-Pantanal, assim como a base óssea 

correspondente. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi cadastrado no Sistema de Autorização e Informação 

em Biodiversidade - SISBIO (ANEXO A) e submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal de Mato 

Grosso (ANEXO B). 

Para a descrição óssea foi utilizado um espécime de Caiman 

yacare adulto, além de seis carcaças desossadas de juvenis; para a 

caraterização dos músculos, utilizou-se 24 espécimes juvenis. O animal 

adulto veio a óbito no Zoológico da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) e foi doado ao Laboratório de Anatomia Veterinária da UFMT. Os 

animais juvenis foram obtidos de criatório localizado no município de 

Cáceres (MT), o qual possui unidade frigorífica com Serviço de Inspeção 

Federal (SIF). Esses juvenis apresentavam-se, em média, com dois anos e 

meio de idade, quatro quilos de massa corporal e de 35 a 40 cm de 

circunferência abdominal, sendo esse último o critério utilizado para definir o 

momento do abate. Para a preservação dos músculos foi realizado um abate 

e esfola diferenciado visando a manutenção das mãos, pés, cabeça e 

vísceras. 

Para o processamento ósseo, o espécime adulto foi preparado 

com a retirada da pele, dos músculos e das vísceras. Em todos os 

espécimes foi realizada a desarticulação e identificação dos ossos 

previamente ao processo de maceração em água corrente. Na sequência, os 

ossos foram clareados em solução de água oxigenada a 10 volumes e secos 

em temperatura ambiente e na sombra. As partes com tecido fibroso ou 
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cartilaginoso, tanto de animais juvenis quanto do adulto, foram fixadas em 

solução aquosa de formaldeído a 10%, dissecadas e submetidas a técnica 

de glicerinação de Giacomini (SILVA et al., 2008). Os ossos do animal 

adulto, após o processamento, foram sequenciados para a montagem do 

esqueleto. As particularidades anatômicas foram observadas e descritas 

tanto nos ossos isolados quanto nos articulados. 

Para a dissecção dos músculos, os animais obtidos no frigorífico 

foram acondicionados em sacos plásticos, identificados, lacrados e 

transportados em caixas térmicas até o Laboratório de Vida Silvestre 

(LAVIS/UFMT), onde foram mantidos congelados para posterior dissecção a 

fresco. Após a evisceração, realizou-se a dissecção dos músculos com o 

auxílio de lupa de pala e lupa circular de luz fria. Em ambos os antímeros foi 

verificada a simetria de ocorrência, de fixações musculares, de sintopia, de 

forma e da arquitetura muscular. 

Para a adequada utilização dos termos anatômicos estabeleceu-

se a posição anatômica do C. yacare, o qual apresenta posição 

quadrupedal, com a cabeça, pescoço, tronco e cauda dispostos 

longitudinalmente e paralelos em relação ao solo. A cabeça voltada para o 

horizonte e os quatro membros e a cauda apoiados no solo. Priorizou-se nas 

descrições e discussões dos resultados, o uso da literatura disponível sobre 

crocodilianos, na ausência dela, foi também utilizada informações sobre 

peixes, outros répteis viventes e extintos e aves. 

A ausência de padronização da terminologia anatômica para os 

répteis levou à adoção de uma combinação dos sistemas de termos 

anatômicos existentes, a Nomina Anatomica Veterinaria - NAV (ICVGAN, 

2012) e a Nomina Anatomica Avium – NAA (BAUMEL et al., 1993). Quando 

os termos constantes nas nominas não puderam ser aplicados, em virtude 

das características da espécie, utilizou-se a nomenclatura mais recente 

encontrada na literatura, ou ainda, questionou-se a nomenclatura 

tradicionalmente utilizada e nominaram-se estruturas, procurando adequar 

os nomes aos princípios de utilização dos termos anatômicos. 

Os resultados ósseos e musculares foram documentados por 

meio de fotografias obtidas com câmera Nikon D90, com uma lente 35 mm 
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1.8 e outra 60 mm 2.8 e flashes de estúdio, sem fio. Algumas fotografias 

(Figuras 6; 7) foram utilizada a câmera digital Samsung, modelo L200, em 

modo automático. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se que, conforme descrito por HARRIS (2004) e 

WILSON (2006), a não padronização de termos anatômicos para répteis, 

gerou uma diversidade de nomes para estruturas homólogas, ou a utilização 

de nomes similares para estruturas não correspondentes em táxons 

distantes. 

Nos espécimes analisados não foi observada variação anatômica 

entre os indivíduos e tampouco entre os antímeros, tanto para os ossos, 

quanto para os músculos. 

Inicialmente, foram descritos os ossos que servem de base para a 

fixação muscular dessa região e, a seguir, os músculos que compõem os 

cortes comerciais. O filé de cauda compreende os músculos que tem como 

base óssea as vértebras caudais (VCa) da base e porção média da cauda, 

enquanto o corte ponta de cauda possui base óssea e músculos referentes 

às últimas cinco ou seis VCa presentes na carcaça. 

Nessa pesquisa não foram descritos os músculos que não são 

desossados na indústria, constituídos pelos músculos intertransversais (mm. 

intertransversarii), que ocupam os espaços entre os processos transversos 

das VCa, e os músculos epaxiais interespinhais (mm. interspinalis), 

multífidos (mm. multifidi) e espinhal (m. spinalis). Os dois últimos são visíveis 

até a 14ª, 15ª VCa, se tornando mais delgados distalmente e de difícil 

diferenciação. Os músculos transverso e profundo da cauda foram 

nominados nesse artigo porque não foram encontrados na literatura 

pesquisada. 
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3.1 Bases ósseas do filé de cauda e ponta de cauda: vértebras caudais 

(VCa) 

 

No exemplar adulto de C. yacare foram encontradas 33 VCa ao 

passo que nos juvenis não foi possível precisar esse número, porque ao 

realizar-se a esfola, em geral, as três últimas vértebras permanecem junto 

com a pele. Foi anteriormente descrito que variações de 37 a 39 vértebras 

podem ocorrer entre os crocodilianos (LIMA, 2010). 

As VCa possuem um corpo cilíndrico, com a extremidade cranial 

côncava e a caudal convexa, sendo consideradas procélicas (HILDEBRAND 

& GOSLOW, 2006), exceto a primeira da série, que possui as duas 

extremidades do corpo convexas. Essa biconvexidade da primeira vértebra 

caudal nos atuais crocodilianos aparentemente permite maior amplitude dos 

movimentos laterais (CLARK, 2003).  

Na superfície ventral do corpo, a partir da terceira VCa, observa-

se que a crista ventral é dupla. Com exceção da primeira e das quatro ou 

cinco últimas VCa, as demais apresentam, também na superfície ventral do 

corpo, áreas para articulação com os processos hemais (Figura 1). Esses 

processos, também identificados como chevron bones, representam um 

elemento da vértebra embrionária que permanece na região caudal 

(BAUMEL et al.,1993). Os processos hemais gradualmente diminuem de 

tamanho até desaparecerem por volta da 29a VCa. Os primeiros processos 

se dirigem ventralmente, os demais ventro-caudalmente. 

Cada processo hemal articula-se com duas vértebras 

consecutivas, iniciando entre a segunda e terceira vértebra. Este achado 

corrobora as observações de ERICKSON et al. (2005) ao pesquisaram a 

hipótese de dimorfismo sexual de chevron bones em Alligator 

mississippiensis. Os autores relataram que o primeiro chevron estava 

invariavelmente localizado entre a segunda e terceira VCa em 100% dos 

espécimes examinados, sugerindo que os resultados obtidos para A. 

mississippiensis são válidos para todo o Crocodylia e representam uma 

característica plesiomórfica, ou seja, primitiva para o clado. 
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O processo hemal tem forma de triângulo, com a base disposta 

dorsalmente e o ápice ventralmente (Figura 2A-B). 

 

 
 
FIGURA 1 - Fotografia das vértebras caudais de Caiman yacare juvenil, vista lateral 

esquerda. Corpo vertebral (CV); processo espinhoso (PE); processo 
hemal (PHe); processo transverso (PT); vértebra caudal (VCa) 

 

 

 

FIGURA 2 - Fotografia do processo hemal de 
Caiman yacare juvenil, vista 

cranial (A) e caudal (B). As setas 
indicam as superfícies 
articulares dorsal (A) e caudal 
(B)  
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A base possui duas superfícies articulares: uma voltada 

dorsalmente para se articular com a extremidade caudal da superfície ventral 

do corpo da vértebra localizada cranialmente; a outra superfície é voltada 

caudalmente, articulando-se com a extremidade cranial da superfície ventral 

do corpo da vértebra seguinte. A partir da base, duas projeções se dirigem 

ventral e medialmente, ladeando um forame localizado ventralmente à base. 

Unem-se totalmente no plano mediano, formando uma projeção única 

denominada por HILDEBRAND & GOSLOW (2006) como espinho hemático, 

que representa a união dos arcos hemáticos, os quais são retidos somente 

na região caudal. 

O arco das VCa possuem incisuras vertebrais craniais e caudais 

que formam os forames intervertebrais. Os processos articulares craniais e 

caudais estão dispostos verticalmente, sendo que os craniais (direito e 

esquerdo) e os caudais (direito e esquerdo) aumentam progressivamente o 

grau de fusão, tornando-se um só a partir da 23ª VCa. 

Os processos transversos são bem desenvolvidos a princípio, 

porém vão reduzindo de tamanho e desaparecem a partir da 18ª VCa. São 

achatados dorso-ventralmente, sendo que o da primeira VCa dirige-se 

caudalmente e os das demais lateralmente. Tal como observado na presente 

pesquisa em C. yacare, foi relatado que os processos transversos da cauda 

de todos os répteis atuais se projetam de modo plano, com ângulos 

totalmente horizontais (PERSONS & CURRIE, 2011). 

Os processos espinhosos nas seis primeiras vértebras são mais 

largos e possuem o ápice aumentado, tornando-se mais delgados nas 

demais. As VCa diminuem de tamanho em sentido caudal, com redução dos 

corpos e arcos vertebrais. 

 

 

3.2 Bases musculares do filé de cauda e ponta de cauda 

 

O filé de cauda é composto pela quase totalidade dos mm. 

semiespinhal caudal, longuíssimo caudal, ilioisquiocaudal e caudofemoral 

longo e pelos mm. transverso e profundo da cauda. Por sua vez, a ponta de 
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cauda é constituída somente pelas partes dos mm. longuíssimo caudal e 

ilioisquiocaudal fixadas nas cinco ou seis últimas VCa presentes na carcaça. 

Esses dois cortes foram descritos conjuntamente. 

 

 

3.2.1 M. semiespinhal caudal (m. semispinalis caudalis) 

 

Este músculo é contínuo com o m. semiespinhal das regiões 

torácica, lombar e sacral, estendendo-se até a 14ª-15ª VCa, a partir de onde 

não é mais identificado. Por apresentar tamanho reduzido na cauda, não é 

observada a divisão em m. articuloespinhal e m. tendinoarticular, como nas 

demais regiões. Localiza-se lateralmente ao m. espinhal e medialmente ao 

m. longuíssimo (Figura 3). 

PERSONS & CURRIE (2011) dissecaram a musculatura pélvica e 

pós-pélvica de cinco táxons; Basiliscus vittatus, Caiman crocodilus, 

Chamaeleo calyptratus, Iguana iguana e Tupinambis merianae. Ainda, 

estudaram as dimensões osteológicas do fêmur, cintura pélvica e cauda de 

três terópodes (Gorgosaurus libratus, Ornithomimus edmontonicus e 

Tyrannosaurus rex), utilizando essas medidas em modelos esqueléticos 

digitais. Os autores identificaram o m. espinhal em Tupinambis merianae 

como o equivalente ao m. semiespinhal identificado em C. yacare no 

presente trabalho, descrevendo a estrutura como o mais dorsal dos 

músculos caudais e presente ao longo de todo o comprimento da cauda. 

Para aqueles autores, os músculos caudais variam em tamanho e 

proporções nos reptilianos, ainda que um padrão geral de inserções 

musculares e posições permaneça relativamente uniforme. 

 

 

3.2.2 M. longuíssimo caudal (m. longissimus caudalis) 

 

Faz parte do sistema longuíssimo, contínuo com a porção do 

tronco. Os feixes musculares são separados uns dos outros por septos de 

tecido conjuntivo na forma de cone e designados cones de miosseptos, 
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sendo constituídos por fibras curtas dispostas longitudinalmente (Figura 3). 

Esses cones possuem a abertura voltada cranialmente e o ápice 

caudalmente e ocupam de dois a três segmentos vertebrais, mantendo o 

padrão observado na região lombar e sacral, diferentemente dos resultados 

apresentados por FREY et al. (1989) em Alligator mississippiensis, 

Osteolaemus tetraspis, Paleosuchus trigonatus, Caiman crocodylus, 

Crocodylus acutus e Tomistoma schlegelii. 

Ocupa o quadrante entre o m. semiespinhal (medial) a face dorsal 

dos processos transversos das VCa (ventral) e o m. ilioisquiocaudal (lateral). 

Possui maior diâmetro na base da cauda, semelhante à descrição de FREY 

et al. (1989) porém e, à medida que se distancia desta região em sentido 

caudal, apresenta um achatamento latero-lateral, devido à redução dos 

processos transversos. 

Em sua extremidade cranial, fixa-se dorso-medialmente ao m. 

semiespinhal; ventralmente, a parte conjuntiva dos cones de miossepto se 

fixam na superfície dorsal dos processos transversos das VCa e 

lateralmente se fixa na fáscia superficial do m. ilioisquiocaudal. Na 

extremidade caudal, insere-se apenas no m. ilioisquiocaudal e no arco 

vertebral. 

PERSONS & CURRIE (2011) descreveram o m. longuíssimo em 

Basiliscus vittatus, Caiman crocodilus, Chamaeleo calyptratus, Iguana e 

Tupinambis merianae como o componente de maior volume da musculatura 

epaxial da cauda, estendendo-se por todo seu comprimento, tal como ocorre 

em C. yacare. Os autores identificaram na base da cauda a presença de 

duas partes nesse músculo, uma dorsal e outra ventral, salientando que 

algumas vezes a parte dorsal é referida como m. tendinoarticular e a parte 

ventral retém o nome de m. longuíssimo. No presente trabalho, observou-se 

que o m. longuíssimo constitui uma unidade ao longo de seu comprimento e 

o m. tendinoarticular é a parte lateral do m. semiespinhal, não sendo 

identificada como unidade individual na cauda. 

O padrão muscular observado na cauda do C.yacare com a 

formação de cones em cada segmento, cujas paredes são formadas por 

miosepto e as fibras musculares que transpõem a distância entre as paredes 
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de cones sucessivos, é semelhante ao padrão descrito no lagarto Corucia 

zebrata assim como na musculatura axial de peixes (ZIPPEL et al., 1999). 

A musculatura hipaxial em C. yacare localiza-se ventralmente, 

entre a face ventral do processo transverso e a face lateral dos processos 

hemais, compreendendo os músculos ilioisquiocaudal, caudofemoral longo, 

transverso da cauda e profundo da cauda. 

 

 

3.2.3 M. ilioisquiocaudal (m. ilio-ischiocaudalis) 

 

Trata-se de músculo plano e superficial da região latero-ventral da 

cauda. Localiza-se ventralmente ao m. longuíssimo caudal, revestindo o m. 

caudofemoral longo. É constituído por unidades de miossepto, que lhe 

conferem o aspecto da letra W, com a abertura voltada caudalmente. É mais 

amplo cranialmente, e à medida que se dirige caudalmente, afunila-se 

(Figura 3). 

Cranialmente apresenta duas inserções; uma mais dorsal, que se 

faz na extremidade lateral e superfície ventral do processo transverso da 

primeira VCa, e outra mais ventral na margem caudal do ísquio. 

Dorsalmente, também se fixa na extremidade lateral dos processos 

transversos até a 15ª VCa; a partir daí, insere-se diretamente na superfície 

lateral do corpo das VCa. Sua margem ventral fixa na extremidade ventral 

dos processos hemais das VCa, na forma de feixes aponeuróticos. 

Diferentemente do observado nesta pesquisa em C. yacare, na 

descrição de PERSONS & CURRIE (2011) em Basiliscus vittatus, Caiman 

crocodilus, Chamaeleo calyptratus, Iguana e Tupinambis merianae o m. 

ilioisquiocaudal é composto por duas subdivisões principais, m. iliocaudal e 

m. isquiocaudal, conforme origem no ílio ou ísquio, respectivamente. Os 

autores relatam que caudalmente o m. ilioisquiocaudal apresenta um 

aumento de espessura proporcional ao adelgaçamento do m. caudofemoral 

longo e, após o desaparecimento deste, ele se insere plenamente na 

superfície lateral do corpo e nos processos hemais a semelhança do 

verificado em C. yacare. 
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FIGURA 3 - Fotografia dos músculos superficiais da cauda de Caiman yacare 

juvenil, vista lateral direita. M. caudofemoral longo (CFL); m. 
ilioisquiocaudal (IsCa); m. longuíssimo caudal (LoCa); m. 
semiespinhal caudal (SECa). Esquema no canto superior direito 
refere-se à região do corte comercial 

 

 

 

3.2.4 M. caudofemoral longo (m. caudofemoralis longus) 

 

É um músculo bem desenvolvido, de aspecto fusiforme em sua 

porção cranial e achatado latero-lateralmente em sua porção caudal. Ocupa 

o quadrante entre a superfície ventral dos processos transversos e a 

superfície lateral dos processos hemais das 15 primeiras VCa (Figuras 3; 4). 

Está revestido lateral e ventralmente pelo m. ilioisquiocaudal, exceto em sua 

porção cranial, sendo separado do mesmo por tecido conjuntivo e adiposo. 

Essa camada de gordura e fáscia, presente também no A. mississippiensis, 

forma uma capa através do qual ele pode contrair sem afetar os músculos 

que o revestem (WILHITE, 2003). 

A extremidade cranial do músculo fixa-se por meio de dois 

tendões (Figura 5), um curto e espesso que se insere no trocânter maior, 

localizado na face cranio-ventral do corpo do fêmur, o qual corresponde ao 

quarto trocânter (WILHITE, 2003; OTERO et al., 2010), e outro, longo e fino, 

que percorre cranio-distalmente na região femoral para se inserir no 
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epicôndilo lateral do fêmur, juntamente com o tendão de origem do m. 

gastrocnêmio lateral, equivalente ao m. gastrocnêmio externo (OTERO et al., 

2010). Medialmente, sua face dorsal insere-se na superfície ventral do corpo 

da segunda à 15ª VCa, enquanto sua face ventral está inserida nos 

respectivos processos hemais. 

A partir da quinta VCa, insere-se também na superfície ventro-

lateral dos processos transversos dessas vértebras, estendendo-se até o 

desaparecimento dos mesmos. A não fixação do m. caudofemoral longo na 

superfície ventral dos processos transversos das quatro primeiras VCa deve-

se ao fato que essa superfície é ocupada em C. yacare por um músculo 

triangular denominado músculo transverso da cauda. Esta descrição 

corresponde ao que ocorre em C. latirostris (OTERO et al., 2010), onde nas 

quatro primeiras VCa, a fixação do músculo não inclui os processos 

transversos, mas apenas o corpo e os arcos hemais, sem no entanto, haver 

menção a existência de outro músculo. 

Tal como verificado nesta pesquisa em C. yacare, OTERO et al. 

(2010) observaram que em C. latirostris o caudofemoral longo também é um 

músculo bem desenvolvido, que apresenta os mesmos pontos de fixação, 

exceto pelo local de inserção do tendão longo. Em C. latirostris, após a 

bifurcação, o tendão se insere em uma área próxima da fíbula, onde se junta 

ao tendão do m. gastrocnêmio externo, assim como ao tendão secundário 

do m. iliofibular. 

Diferentemente do C. yacare, WILHITE (2003), identificou em A. 

mississippiensis a fixação desse músculo na superfície lateral dos primeiros 

11 ou 13 chevrons e nas superfícies ventrais da segunda à oitava primeiras 

VCa. Sua inserção distal, porém, assemelha-se à descrita no C. yacare. Já 

REILLY et al. (2005) em A. mississippiensis descreveu sua origem nas 

vértebras caudais, da terceira a 15ª, preenchendo o espaço entre os arcos 

hemais e os processos transversos e inserindo no quarto trocânter do fêmur 

e distalmente por um tendão auxiliar no joelho e na musculatura da 

panturrilha. 
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FIGURA 4 - Fotografia dos músculos superficiais e profundos da cauda de 
Caiman yacare juvenil, vista lateral esquerda. Corpo adiposo 

(CoAd); m. caudofemoral longo (CFL); m. ilioisquiocaudal 
refletido (IsCa); m. longuíssimo caudal (LoCa). Esquema no 
canto superior direito refere-se à região do corte comercial 

 
 

 

 
 

FIGURA 5 - Fotografia do membro pélvico 
de Caiman yacare juvenil, 

vista dorsolateral esquerda. 
Inserções (setas) do músculo 
caudofemoral longo (CFL) no 
trocânter maior (proximal) e 
no epicôndilo lateral do fêmur 
(distal); m. caudofemoral curto 
(CFC) 



 
 

113 

3.2.5 Músculo transverso da cauda (m. transversus caudae) 

 

O músculo transverso da cauda possui fibras dispostas 

transversalmente. Localiza-se entre os mm. profundo da cauda (dorsal), 

troncocaudal (ventral), caudofemoral curto (cranial) e ilioisquiocaudal 

(caudal). Um pequeno feixe profundo e caudal, juntamente com a fáscia, 

forma uma alça ao redor da extremidade cranial do m. caudofemoral longo. 

O restante origina-se na superfície lateral do corpo da primeira VCa 

(dorsalmente), contorna a superfície lateral do m. caudofemoral longo e se 

insere na face ventro caudal da arco isquiático, cranio-lateralmente ao m. 

esfíncter da cloaca (Figuras 6A-B). 

O arranjo do m. transverso da cauda ao redor do m. caudofemoral 

longo, observado em C. yacare, é semelhante ao ligamento ilioisquiático 

descrito por NELSON & JAINE (2001) na iguana Dipsosaurus dorsal. Em 

estudo eletromiográfico, esses autores, relataram que o ligamento 

ilioisquiático apresentava efeito suspensório. Embora a topografia do m. 

transverso da cauda possa favorecer essa condição de suspensão do m. 

caudofemoral longo no C. yacare, isso não pode ser afirmado para esta 

espécie. 

 

 

3.2.6 Músculo profundo da cauda (m. profundus caudae) 

 

O músculo profundo da cauda é um músculo triangular localizado 

ventralmente aos mm. intertransversais caudais e dorsalmente à porção 

cranial do m. caudofemoral longo (Figura 7). Sua inserção medial ocorre ao 

longo da superfície latero-ventral das quatro primeiras VCa e a inserção 

cranio-lateral se faz por meio de tendão que se insere entre a crista ilíaca e a 

extremidade lateral da segunda costela sacral. 
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FIGURA 6 - Fotografia dos músculos superficiais (A) e profundos (B) da cauda 

de Caiman yacare juvenil, vista lateral direita. O asterisco evidencia 

o m. transverso da cauda. Em B, observar a parte profunda desse 
músculo envolvendo o m. caudofemoral longo (CFL); m. 
ilioisquiocaudal rebatido (IsCa); m. longuíssimo caudal (LoCa). 
Esquema no canto superior direito refere-se à região do corte 
comercial 

 

 

 
 

 
FIGURA 7 - Fotografia dos músculos da cauda de Caiman yacare juvenil, 

vista lateral direita. O músculo ilioisquiocaudal foi removido 
para evidenciar o músculo profundo da cauda indicado pela 
pinça anatômica. Esquema no canto superior direito refere-se 
à região do corte comercial 
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4 CONCLUSÕES  

 

O corte filé de cauda em C. yacare é constituído pelos músculos 

semiespinhal caudal, longuíssimo caudal, ilioisquiocaudal, exceto nas cinco 

ou seis últimas VCa, e pelos mm. transverso e profundo da cauda. Também 

participa desse corte, a maior parte do m. caudofemoral longo, exceto sua 

extremidade cranial que pertence ao corte sobrecoxa do membro pélvico. 

O corte ponta de cauda em C. yacare é constituído pelos 

músculos longuíssimo caudal e ilioisquiocaudal, acompanhado das cinco ou 

seis últimas vértebras caudais presentes na carcaça. 

O músculo caudofemoral curto e os músculos interespinhais, 

multífidos, espinhal e intertransversais caudais não participam dos cortes da 

cauda em C. yacare. 

Os músculos segmentados dessa região são: semiespinhal 

caudal, longuíssimo caudal, ilioisquiocaudal. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O interesse científico pelo jacaré-do-Pantanal baseia-se na 

importância da espécie para o bioma Pantanal bem como na relevância 

econômica, social e ambiental da cadeia produtiva do couro e da carne. 

Como animais predadores têm importante papel no fluxo energético nas 

áreas de ocorrência, constituindo elos de ligação entre cadeias tróficas 

aquáticas e terrestres. Por outro lado, o agronegócio do jacaré-do-Pantanal 

gera empregos diretos e indiretos tanto nas criações comerciais como nas 

indústrias do couro, da carne, calçadistas e têxteis. A implantação de 

criatórios devidamente regulamentados, o beneficiamento do couro, a 

utilização e valorização da carne e o pleno aproveitamento dos subprodutos 

por artesões regionais desestimula e combate a caça predatória, 

desencadeando ação conservacionista com relevante viés de 

sustentabilidade da atividade. No entanto, o caráter inovador do 

empreendimento ainda enfrenta desafios como aprimorar os índices 

zootécnicos das criações, estimular o hábito de consumo da carne, propiciar 

e divulgar informações técnicas do produto, estabelecer normativas e 

desenvolver tecnologia adequada ao processamento da carne condizente 

com a espécie, além da necessidade de agregar valor ao produto, tornando-

o competitivo no mercado de carnes exóticas. 

Nessa esteira, surgiu o interesse pela investigação da anatomia 

muscular e óssea dos cortes comerciais de carne do jacaré-do-Pantanal que 

ratificou características anatômicas plesiomórficas, tais como a presença de 

costelas na região cervical e na quase totalidade do tronco; a presença da 

gastrália incrustada na região ventral do abdômen e conectada ao epipúbis, 

o componente ósseo do púbis, que serve de base para fixação de vários 

músculos do tronco e do membro pélvico e a presença de processos hemais 

articulados na superfície ventral dos corpos das vértebras caudais com 

importante papel na fixação muscular. 

A musculatura também é peculiar, sendo que a do tronco lembra 

aquela encontrada em peixes. A musculatura epaxial segue um padrão de 

organização comum aos crocodilianos, com os músculos mediais tendíneos 
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e os laterais formados por cones de miosseptos imbricados uns aos outros, 

cujo espaço entre as intersecções tendíneas são ocupados por fibras 

musculares, conferindo-lhes um aspecto segmentar. No entanto, algumas 

modificações ocorrem na extensão dessa musculatura, entre a região 

cervical e a caudal, a exemplo do músculo longuíssimo na região cervical. 

Os músculos abdominais seguem o padrão dos tetrápodes, são planos, com 

diferentes direcionamentos de fibras. Na cauda, há continuidade da 

musculatura epaxial do tronco, com poucas modificações. A segmentação é 

observada pela presença de cones de miosseptos, tanto na musculatura 

epaxial quanto na hipaxial, especialmente no músculo ilioisquiocaudal, já 

que o outro representante da musculatura dessa região, o bem desenvolvido 

músculo caudofemoral longo, possui fibras longitudinais não segmentadas. 

Dessa forma, espera-se que todas as características e 

pormenores observados e descritos sobre a anatomia musculoesquelética 

do Caiman yacare contribuam para o conhecimento das interrelações 

dessas estruturas, de modo a servir de base para estudos morfológicos, 

evolutivos e especialmente os tecnológicos, subsidiando a padronização dos 

cortes de carne da espécie e o melhor aproveitamento do produto para a 

agregação de valor comercial nos mercados interno e externo. Espera-se, 

ainda, estimular novas investigações neste campo de pesquisa. 

 

  



 
 

121 

 

ANEXO A – Autorização para atividades com finalidade científica - 

SISBIO 
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ANEXO B – Certificado do Comitê de Ética em Pesquisa Animal 

CEPA/UFMT 

 


