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Bem-vindo ao Instituto Marcos Daniel (IMD)
O Instituto Marcos Daniel (IMD), fundado em 2004, é uma organização
não-governamental reconhecido pelo Ministério da Justiça como uma
Organização da Sociedade Civil  de Interesse Público  (OSCIP). É uma
associação  civil  sem  fins  lucrativos  situada  em  Vitória,  ES  e  tem
atuação em outros estados. 

O IMD tem como objetivo promover a conservação da biodiversidade,
por meio de projetos de conservação, educação ambiental, pesquisas,
eventos técnico-científicos e consultorias técnicas. Possui uma equipe
multidisciplinar  contendo  médicos  veterinários,  biólogos  e  outros
profissionais. O Instituto estuda a interface entre a saúde ambiental, a
saúde  animal  e  a  saúde  humana,  promovendo  pesquisa  e  a
conservação da biodiversidade no Brasil  sob a ótica da medicina da
conservação. 

O  Instituto  Marcos  Daniel  tem  entre  seus  objetivos  promover  a
capacitação  de  pessoas  para  a  conservação  da  natureza.  As  suas
ações envolvem educação ambiental, cursos de capacitação, pesquisas
científicas, projetos de conservação de biodiversidade e consultoria.

O seu nome homenageia o médico capixaba Marcos Daniel Santos, que
durante toda a  sua vida foi  um exemplo de cidadão,  profissional  e
principalmente de ser humano. 

Conheça mais o IMD na nossa página http://www.imd.org.br/  .  

Esta expedição envolve dois programas do IMD que se articulam para
promover expedições de turismo científico: O SIMBORA PRO PARQUE e
o Projeto Caiman. 

O SIMBORA PRO PARQUE promove a educação
ambiental  através  de  experiências
transformadoras em contato com a natureza.
Para isso priorizamos atuar nas Unidades de
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Conservação  e  seu  entorno,  áreas  protegidas  que  precisam  ser
divulgadas  e  conhecidas  para  sua  valorização  pela  sociedade.  No
SIMBORA PRO PARQUE qualquer pessoa pode participar das diversas
atividades  que  podem  ser  expedições  de  ecoturismo,  expedições
científicas,  turismo  pedagógico,  vivências,  sempre  resgatando  a
ligação do ser humano com a natureza. 

O Projeto Caiman: Jacarés da Mata Atlântica,
estuda  os  jacarés  no  bioma  Mata  Atlântica
com  ênfase  na  ecologia  e  saúde  das
populações  que  estão  cada  vez  mais
ameaçadas  pela  caça,  perda  de  habitat  e
doenças. A espécie alvo do nosso estudo é o
jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) que é a única espécie de
jacaré que ocorre no Espírito Santo. Com essa expedição ao Pantanal,
iremos dar continuidade ao monitoramento da saúde populacional do
jacaré-do-pantanal (Caiman yacare) que iniciamos em 2017. 

Com  sua  contribuição  e  participação  poderemos  conduzir  estudos
científicos  e  expedições  que  de  outra  maneira  não  poderiam  ser
executados. Os participantes têm um papel fundamental durante estas
missões.  Vários  grupos  já  foram  treinados  por  nós,  os  quais  após
alguns  dias  estão  capacitados  para  ativamente  obter  informações
sobre  a  vida silvestre a  campo.  O trabalho em grupo em um local
remoto  ajuda  ainda  a  desenvolver  autoconfiança  e  sentimento  de
companheirismo, e com a ajuda de todos,  a missão torna-se fácil  e
agradável. 

Você  terá  as  melhores  companhias  durante  esta  aventura.  Os
cientistas  e  ajudantes  irão  auxiliá-lo  em  cada  detalhe  de  sua
experiência. Em termos de segurança, nós rotineiramente verificamos
a disponibilidade dos serviços de instituições de saúde mais próximos,
e  suas  respectivas  estruturas  e  equipamentos,  de  maneira  que
sabemos o que fazer em qualquer situação médica. 
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Este  documento  irá  informar  sobre  tudo  que  você  deve  saber,  os
procedimentos  científicos,  atividades  no  campo,  o  que  levar,
referências de leitura, entre outros. É bem completo e extensivo, para
dar uma visão completa da expedição e da situação local. Mas não se
intimide  com  os  detalhes  científicos,  nós  iremos  guiá-lo  durante  a
rotina diária.

Aguardo vê-los durante a expedição!

Dr. Marcelo Renan de Deus Santos

Presidente

IMPORTANTE
Este  não  é  um  safári  para  avistar  animais.  Irá  demandar  sua
participação  ativa  durante  a  expedição.  De  fato,  depois  de  algum
treinamento, você será considerado parte do grupo de pesquisa. Este é
o  clímax  de  sua  experiência.  Você  deve  estar  preparado  para
condições  rústicas,  caminhar  distâncias  consideráveis  sob  calor  e
umidade  e  períodos  sem  dormir.  Na  medida  do  possível,  iremos
também  nos  deslocar  para  conhecer  outros  projetos  e  estudos  de
parceiros, e encontrar o pessoal local que vive no Pantanal.
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Resumo
Esta  expedição  é  a  uma  atividade  do  Projeto  Caiman,  iniciado  em
2014, com objetivo de promover a conservação dos jacarés da Mata
Atlântica. A pesquisa até agora resultou em relatórios, apresentações
em  conferências,  trabalhos  de  conclusão  de  curso,  dissertações  e
teses,  artigos  e  livros  publicados,  além de subsidiar  dois  planos de
ação do ICMBIO. O jacaré-do-papo-amarelo na Mata Atlântica está cada
vez mais ameaçado pela ocupação e transformação do habitat, pela
caça  e  por  doenças.  Se  não  forem  direcionados  esforços  para  a
conservação da espécie, o jacaré não irá persistir neste ecossistema.
Nossa área de estudo se distribui no estado do Espírito Santo, em dois
pontos principais,  sendo uma na Grande Vitória e áreas naturais no
norte do estado, no município de Linhares. Este programa é o único a
tratar  a  questão  específica  da  sobrevivência  do  jacaré  na  Mata
Atlântica.

Nos últimos anos a seca tem assolado o Pantanal, e com ela também
as queimadas. Os dados obtidos durante essa expedição irão compor a
base de informações para o manejo e proteção do jacaré-do-pantanal
(Caiman  yacare)  e  seus  ambientes  neste  ecossistema  altamente
ameaçado. O trabalho visa avaliar a saúde populacional dos jacarés-
do-pantanal  no período da seca e se a seca e as queimadas estão
influenciando a saúde desses animais. Assim, nosso foco é na saúde
Única,  utilizando  o  jacaré-do-pantanal  como  espécie  sentinela  da
saúde ambiental. Com as amostras coletadas avaliaremos também as
concentrações de contaminantes no sangue dos jacarés  e  com isso
avaliaremos o impacto das atividades de mineração e agropecuária
que ocorrem na região.

7



‘

Plano geral de pesquisa
Objetivos

● Realizar  um  levantamento  da  saúde  populacional  do
jacaré-do-pantanal  (Caiman  yacare)  no  período  da  seca  no
Pantanal; 

● Verificar  se,  e  como  as  severas  secas  e  as  recorrentes
queimadas  influenciam  na  saúde  populacional  do  jacaré-do-
pananal;

● Comparar  parâmetros  de  saúde  entre  o  jacaré-do-papo-
amarelo  (Caiman  latirostris)  e  o  jacaré-do-pantanal  (Caiman
yacare);

● Avaliar contaminantes no sangue de jacarés para avaliar a
saúde ambiental.

● Realizar  atividade  de  educação  ambiental  com  os
participantes e com a comunidade local; 

● Exercer um modelo de turismo científico para conservação,
baseado  na  participação  aberta,  que  serve  como  modelo
contribuindo para a conservação das populações ameaçadas nas
áreas estudadas;

● Levantar  informações  sobre  a  biodiversidade,
especialmente de crocodilianos.

Origem do grupo de participantes, tamanho do grupo, e 
tempo de participação
O  grupo  será  constituído  principalmente  de  brasileiros,  mas
participantes  de  outros  países  são  muito  bem-vindos.  É  de  nosso
entendimento  que  participantes  estrangeiros  querem  aprender  o
máximo possível sobre o nosso país e cultura, e aprender diretamente
do  pessoal  local.   Os  participantes  são  principalmente  estudantes
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universitários e professores, profissionais ou pessoas interessadas no
tema. 

O tamanho do grupo será de 20 (vinte) pessoas, destes, 15 (quinze)
serão  participantes  e  5  (cinco)  serão  pesquisadores.  A  expedição
ocorrerá  entre  os  dias  23  e  27  de  outubro  de  2022,  totalizando  5
(cinco) dias. Durante esses dias o participante terá oportunidade de
vivenciar  a  rotina  dos pesquisadores,  contribuir  para a conservação
biodiversidade e apreciar o melhor do Pantanal. 

Informações Básicas
A área de estudo no Pantanal, região central da América do Sul, está
localizada em uma área turística  chamada Rodovia  Transpantaneira
(MT-060)  no  município  de  Poconé,  estado  de  Mato  Grosso.  A
Transpantaneira liga a cidade de Poconé ao distrito de Porto Jofre, às
margens do Rio Cuiabá, na divisa com Mato Grosso do Sul. A pesquisa
será feita em áreas privadas no entorno do Parque Estadual Encontro
das Águas. De Poconé até Porto Jofre são 147 Km de estrada de chão e
lindas paisagens naturais.

Os desafios para a conservação dos jacarés na área são vários, além
da caça indiscriminada, que sempre foi uma ameaça, nos últimos anos
a seca e as queimadas têm castigado as populações de jacarés no
Pantanal.

A Unidade de Conservação mais próxima é o Parque Estadual Encontro
das  Águas,  que  tem  uma  área  de  108.960  hectares.  Abrange  os
municípios de Poconé e Barão de Melgaço, no estado do Mato Grosso.
O parque possui uma área rica em cursos de água que dão suporte a
rica biodiversidade da flora e fauna do Pantanal.
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O Pantanal é a maior planície inundável da América do Sul (figura 1) e
abrange o Brasil, Paraguai e Bolívia, sendo que a maior parte está em
território brasileiro. Por ser uma planície alagável (figura 2), a vida no
Pantanal se altera entre períodos de enchente (outubro a dezembro),
cheia  (janeiro  a  março),  vazante  (abril  e  maio)  e  seca  (junho  a
setembro).  A  vegetação  predominante  é  de  campos  inundáveis
entremeados de áreas mais elevadas de mata semelhante ao Cerrado
chamadas  de  Cordilheiras  que  servem de  refúgio  para  a  fauna  na
época  cheia.  A  altitude  média  é  de  110  metros  podendo  chegar  a
700m. A declividade baixa, 6 a 12 cm por Km no sentido leste-oeste e

1 a 2 cm/Km no sentido norte-sul, contribui para a rápida inundação no
período de chuvas. A temperatura média no inverno é de 21ºC e no
verão  32ºC,  chegando  facilmente  a  mais  de  40ºC.  Ocasionalmente
ocorrem  geadas  entre  julho  e  agosto.  A  precipitação  pluviométrica
anual é de 1000 a 1400 mm, concentrando-se nos meses de dezembro
e janeiro. Ocorrem chuvas diluvianas de novembro a fevereiro (150 a
300mm) e pouca chuva de julho a agosto (5 a 50 mm). A umidade
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relativa  do  ar  é  de  50  a  60%  no  inverno  e  80%  no  verão.   A
biodiversidade é riquíssima, por ser considerado um grande ecótono
entre a Amazônia e o Cerrado. O principal rio é o Paraguai, que drena
toda planície.

Figura 1 - Pantanal, América do Sul. Nasa WorldWind. P199. Wikimedia 
Commons. Domínio Público.

Para  mais  informações  sobre  o  pantanal,  sugerimos  o  livro
Biodiversidade no Pantanal de Poconé que pode ser baixado no link:
http://cppantanal.org.br/wp-content/uploads/2015/06/4.pdf e  os  sites:
www.portaldopantanal.com.br e www.embrapa.br/pantanal.

Figura 2 – Aspecto da paisagem alagável do Pantanal na época de cheia.

Espécies
A espécie principal alvo do estudo do Projeto Caiman, é o jacaré-do-
papo-amarelo (figura 3), que ocorre principalmente na Mata Atlântica.
Pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar 100 Kg. Os machos
são maiores que as fêmeas. Sua alimentação depende da fase do ciclo
de  vida.  Quando  filhotes,  alimentam-se  de  insetos  e  moluscos,
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passando a uma dieta carnívora (peixes e pequenos vertebrados) à
medida que se tornam adultos. Podem praticar canibalismo. As fêmeas
protegem os filhotes nos primeiros meses de vida. Normalmente são
encontrados em pequenos grupos ou mesmo solitários, com densidade
populacional baixa.

Segundo  o  Instituto  Chico  Mendes  (ICMBIO),  “Com base  nos  dados
disponíveis até 2011, a espécie ocupa rios, mangues e áreas alagáveis

na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. No Brasil, a espécie é
encontrada nos biomas Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas,
desde a região costeira do Rio Grande do Norte, passando pelas bacias
dos rios  São Francisco e Paraná/Paraguai,  até a  Lagoa dos  Patos  e
Mirim, no Rio Grande do Sul.  Mais de 70% da distribuição global da
espécie  está  no território  brasileiro,  e  a  extensão de ocorrência  no
Brasil é de 2.672.480,4 km2. Estima-se que sua área de ocupação seja
maior que 20.000 km2. 

Figura 3: jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris). Leonardo 
Merçon/Acervo IMD.

A grande área de distribuição geográfica da espécie e sua aparente
capacidade de colonizar  ambientes  antrópicos  justifica  que ela  seja
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classificada  como  Menos  Preocupante  (LC).  No  entanto,  pressões
antrópicas,  associadas  à  pressão  de  caça  relativamente  alta  em
determinadas  regiões,  podem  afetar  a  conectividade  e,
consequentemente, o fluxo gênico entre populações dessa espécie em
escala  micro  e  macrogeográfica,  o  que  deve  ser  monitorado”
(COUTINHO et al, 2013). Falta, porém, uma análise das populações em
escala  geográfica  regional  ou  estadual,  pois  o  grau  de  ameaça
certamente varia entre regiões, e a extinção local  pode representar
uma grande perda de material genético, que poderia ser fundamental
para a sobrevivência das populações.

Jacaré-do-pantanal (Caiman yacare)
Do mesmo gênero do jacaré-do-papo-amarelo, o Caiman yacare (figura
4), ocorre especialmente no Pantanal. Seus hábitos de alimentação e
reprodução  são  semelhantes,  porém  vivem  em  áreas  com  alta
densidade  de  indivíduos,  especialmente  durante  a  época  seca  no
Pantanal.  Sua  dieta  varia  muito  em  função  da  idade,  mas
especialmente de acordo com o período climático do ambiente, sendo
que  na  época  seca,  enfrentam uma escassez  de  comida  que  pode
afetar sua condição corporal.
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Figura 3: Jacaré-do-pantanal, (Caiman yacare). Iago Ornellas/ Acervo IMD.

De acordo com o ICMBIO (FARIAS et al, 2013), 

“Levantamentos populacionais confirmam que,
no  Pantanal  brasileiro,  o  jacaré-do-pantanal
apresenta uma das mais vigorosas populações
naturais  de  crocodilianos  no  mundo,  com
densidades  superiores  a  100  ind/km²,
distribuídos  por  toda  planície  Pantaneira.  O
tamanho populacional em toda essa região está
na  ordem  dos  milhões  de  indivíduos.
Aparentemente,  Caiman yacare e C. crocodilus
apresentam  maior  resiliência  às  alterações
ambientais e à caça do que as demais espécies
de crocodilianos brasileiros e ocorre em várias
Unidades de Conservação. Portanto, a espécie
foi categorizada como Menos Preocupante (LC).
Embora  a  caça  ilegal  no  Pantanal  para  o
comércio  de  peles  tenha  sido  reduzido,  o
comércio para carne tem sido documentado, o
que representa um aspecto preocupante para a
conservação  da  espécie  aliado  a  outras
ameaças no seu ambiente“.

Orientações de Atividades de campo
Todas  as  orientações  serão  transmitidas  durante  a  expedição,  de
maneira que não é necessário que você seja um cientista ou tenha
qualquer qualificação especial – todos podem tomar parte e não há
limite  superior  de idade.  Será  mostrado a  você como identificar  as
espécies de interesse do estudo.  Também será demosntrado como
capturar  e  conter  jacarés  com  segurança,  fazer  as  medições
(biometria)  coletar  amostras  e  registrar  os  dados  no  caderno  de
campo.  Você também irá  participar  de atividades no laboratório  de

14



‘

campo.  Você  participará  nas  contagens  de  jacarés  e  irá  ajudar  a
capturar e conter os jacarés.

Atividades do grupo e itinerário de pesquisa
Trabalho na expedição em dia típico.

É de vital importância que todos os participantes estejam cientes de
que  são  parte  de  uma  expedição,  e  não  de  um  tour  ou  safári
fotográfico,  excursão,  ou  feriado  de  esportes  ao  ar  livre.  Os
participantes devem ter uma atitude positiva sobre viver e trabalhar
em um pequeno grupo de pessoas entusiásticas em condições que são
básicas  comparadas  com  a  rotina  de  vida  em  casa.  A  equipe  irá
preparar  cada  grupo  para  seu  trabalho  no  campo  (Figura  5).  Será
explicado  o  método  de  trabalho  e  os  objetivos  de  cada  uma  das
tarefas. Os pesquisadores farão os participantes familiarizarem-se com
as espécies e com a sua forma de estudo.

Durante um dia típico, os participantes serão divididos em pequenos
grupos para realizar as seguintes atividades de pesquisa: 

● Explorar as áreas de estudo: você irá ajudar a registrar os
locais usando GPS e mapas da área.

● Registro fotográfico: você irá auxiliar no registro fotográfico
da expedição e dos trabalhos.

● Capturas  e  solturas:  Serão  capturados  jacarés  para
avaliação de saúde. Você tomará parte em cada uma das etapas
dos procedimentos de captura, biometria, avaliação e soltura.

Atividades  laboratoriais:  Você  auxiliará  na  preparação,  análise  e
conservação das amostras obtidas dos jacarés.

A programação do cronograma é flexível e pode mudar de acordo com
novas oportunidades de pesquisa ou influência climática.

15



‘

Nível de aptidão física e psicológica necessárias: Moderada. Habilidade
de andar 5 km por dia em áreas planas e alagadas, permanecer à noite
acordado em meio ao ambiente natural, usar embarcações pequenas,
tolerar calor, alta umidade, mosquitos e outros insetos.

Figura 5: Biometria em jacaré-do-papo-amarelo. Leonardo Merçon/Acervo 
IMD.

Chegando no ponto de encontro
O local  de encontro  será no aeroporto  de Cuiabá,  Mato Grosso.  Na
volta,  levaremos os participantes para seus hotéis  ou aeroporto,  na
manhã do dia seguinte ao término das atividades de campo no último
dia da expedição.

Programe-se para chegar pelo menos um dia antes da data do início da
expedição, especialmente se você vier de longe. Na data de encontro,
programe-se para estar no aeroporto pela manhã. Sairemos por volta
das  9:00  horas.  Dependendo dos  horários  de  vôo  ou  de  ônibus  no
regresso, talvez você precise planejar também uma noite extra para a
volta.  Estaremos  em Cuiabá  na  manhã  do  dia  28  de  outubro  (dia
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seguinte ao término das atividades de campo) programe seu retorno
para sua casa após o horário do almoço.

Vôos
Para chegar em Cuiabá de avião, agende um voo pela internet ou por
uma  agência  de  viagem.  Chegando  de  ônibus  ou  de  carro
antecipadamente, procure hospedar-se próximo ao aeroporto.

Chegando atrasado
De carro:  O  grupo  irá  sair  de  Cuiabá  por  volta  das  9:00  horas  do
primeiro dia, e será difícil alcançar o grupo caso esteja sem automóvel.
A Base de Campo tem telefone e sinal de celular. 

Nossa  base  ficará  na  cidade  de  Poconé/MT,  caso  ocorra  algum
contratempo e você perca o horário de saída no ponto de encontro,
existe a possibilidade de você encontrar o grupo na Pousada Pouso
Alegre, onde será nossa Base de Campo. Para isso você terá que pegar
um  ônibus  em  Cuiabá  com  destino  a  Poconé  (custo  de  sua
responsabilidade em torno de R$ 40,00). Chegando em Poconé, existe
transporte  de  vans  para  as  pousadas  da  Transpantaneira  e  esse
deslocamento fica em torno de 50 reais.  Reiteramos que caso você
necessite realizar o deslocamento sem o grupo de Cuiabá para Poconé
e  de  Poconé  para  a  pousada,  o  custo  será  de  sua  inteira
responsabilidade.  Caso  haja  algum  contratempo  e  você  se  atrase,
informe aos organizadores da expedição.

Outros passeios e transporte
O  IMD  é  uma  organização  ambientalista  e  de  pesquisa,  não  uma
agência  de  viagem.   Estaremos  prontos  para  auxiliá-lo,  mas  não
agendaremos transportes ou compras de passagens. Contate guias de
viagem e de hotéis, facilmente disponíveis pela internet. Nenhum dos
serviços de transporte anteriores ao início da expedição estão incluídos
na sua contribuição da expedição.
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Condições locais e apoio
Clima
O clima  é  tropical  úmido,  e  como  a  expedição  é  na  primavera  as
temperaturas ficarão em torno de 30°C, nos horários quentes do dia,
pode chegar a mais de 30°C. À noite pode fazer temperaturas mais
baixas próximas dos 17ºC.

Comunicações em campo
Há telefone no local onde ficaremos hospedados:

Pousada Pouso Alegre
Rodovia Transpantaneira, KM 33 – Zona Rural, Poconé – MT, Brasil

Telefone: (65) 99981-7911

Email: pousoalegrelodge@gmail.com 

Transporte e veículos
Os participantes deverão estar no local de encontro no aeroporto de
Cuiabá que fica a 14 Km do centro da cidade, a tempo de sair com o
grupo. Daí para diante e de volta ao local de encontro todo transporte
será providenciado para os participantes. Demais transportes do ponto
de encontro ou para o ponto de encontro não são oferecidos.

Questões médicas de atenção especial 
Haverá  um  kit  de  medicamentos  durante  a  expedição  para
eventualidades. Um apoio médico maior é oferecido por um hospital
em Poconé, a 36 minutos (30 km) da Base de Campo.

Os participantes precisam ter uma atitude mental  positiva  que lhes
permita trabalhar juntos sob condições que podem ser fisicamente e
mentalmente cansativas. Mesmo assim, haverá suficientes momentos
para descansar e aproveitar a experiência. 

Caso tenha algum problema de saúde, por favor consultar um médico
antes de participar da expedição e nos avise. Se precisar de medicação
especial durante a expedição, traga os medicamentos consigo.
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Mosquitos:  A dengue tem-se tornado comum em alguns estados do
país,  sendo mais  comum na cidade do que no interior.  Na área de
estudo do Pantanal pode haver mosquitos transmissores de dengue e
febre  amarela.  É  obrigatório  que  os  participantes  tomem a  vacina
contra febre amarela.

Serpentes:  Acidentes  com  serpentes  são  mais  comuns  no  verão.
Conduzimos  várias  expedições  sem  incidentes.  A  mais  comum  e
perigosa  é  a  jararaca.  Os  acidentes  ocorrem geralmente  durante  a
limpeza  de  terrenos,  ou  manuseio  de  vegetação.  Acidentes  com
serpentes não costumam ser muito frequentes, mas é bom se precaver
e estar atento. Além disso, é obrigatório utilizar uma boa bota e uma
perneira para proteção sempre que sair a campo.

O maior perigo: é a falta de precaução dos próprios participantes. Os
acidentes geralmente acontecem quando não se cumpre as regras, ou
não se dá ouvidos os líderes da expedição. Como vamos manusear
jacarés,  é  importante  respeitar  todas  as  normas  de  segurança  que
serão passadas no primeiro dia.

Proximidade de cuidados médicos
Um mapeamento detalhado dos hospitais próximos garante que, caso
houver  qualquer  situação  médica,  possamos  agir  rapidamente  para
garantir o bem-estar dos participantes. É muito improvável que seja
necessário  lançar  mão deste  tipo de atendimento. Ainda  não
precisamos utilizar serviços médicos em nossas expedições. Há dois
hospitais na região que possuem pronto-socorro e soro antiofídico.

Hospital Geral de Pocone Dr. Nicolau Fontanilas Frageli

Endereço: R. Dom Aquino, 406 - Centro, Poconé - MT, 78175-000

Telefone: (65) 3345-1963

Sociedade Beneficência Poconeana

Endereço: R. Dom Aquino - Centro, Poconé - MT, 78175-000
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Telefone: (65) 3345-1360

Dinheiro
A  partir  do  momento  do  início  da  expedição,  na  Base  de  Campo,
haverá  muito  pouca  oportunidade  para  gastar  dinheiro.  Como uma
diretriz,  você não precisará mais do que R$400,00 para cobrir  seus
gastos  com bebidas (não inclusas  no pacote)  e alguns luxos,  como
uma refeição na cidade ou nos hotéis próximos.

Cientista da expedição 
Pelo  menos  um  cientista  que  é  especialista  sobre  a  pesquisa  irá
acompanhar  a  expedição.  O  cientista  terá  papel  no  treinamento  e
organização geral  do grupo.  Deverá,  dia  a  dia,  com sua  equipe de
auxiliares  e  junto  com  os  participantes,  tabular  os  dados  obtidos
durante o dia. A tabulação diária permitirá que a análise final ocorra de
forma mais fluida, e a exposição permitirá que os participantes tenham
acesso às informações que são coletadas. 

Marcelo  Renan  de  Deus  Santos  é  Doutor  em  Ecologia  pela
Universidade  Vila  Velha  (2015),  mestre  em  Biologia  Animal  pela
Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  (2005)  e  Médico  veterinário
pela Universidade Federal de Viçosa (1995). É presidente do Instituto
Marcos Daniel e foi professor na Universidade Vila Velha, no curso de
medicina veterinária e no programa de pós-graduação em Ecologia de
Ecossistemas. Tem experiência na área de patologia clínica, ecologia e
medicina  da  conservação,  atuando  principalmente  nos  seguintes
temas:  saúde  de  tartarugas-marinhas  e  jacarés,  medicina  da
conservação e educação ambiental através do ecoturismo. Pode ser
contatado no e-mail: marcelo@institutomarcosdaniel.org.br.

Base de Campo
A  Base  de  Campo  será  na  Pousada  Pouso  Alegre  (figura  6)
(https://www.pousoalegrepantanal.com/inicio),  que  contém  toda
estrutura  necessária  para  termos  conforto  e  descanso  necessários
entre  os  campos.  As  acomodações  serão  em  quarto  triplo  com
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banheiro. As refeições serão realizadas no restaurante da pousada que
disponibiliza rede wi-fi de internet.

Figura 6: Base de campo será a Pousada Pouso Alegre. 
https://www.pousoalegrepantanal.com/pousada.

Preparando-se para a viagem
 Equipamento
Todo equipamento científico será oferecido pelo IMD. 

Para  evitar  tornar-se  muito  evidente  no  Pantanal,  suas  roupas  e
mochila  devem ser  preferencialmente  camufladas  ou de cor  opaca.
Evite cores vívidas e tecidos que fazem muito barulho ao roçar durante
a caminhada.

O que levar?
Todas as mochilas serão carregadas em espaço limitado em cima da
camionete,  e  por  isso  é  bom  evitar  muito  volume.  A  carga  nas
camionetes recebe muita poeira na estrada, portanto, busque proteger
seu material mais sensível colocando-o em sacos plásticos.

Botas de cano
alto  ou

Botas  serão  um  dos  mais  importantes  itens  de  seu
equipamento. Certifique-se que sejam confortáveis para
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coturno
que não causem bolhas nos pés. Tênis podem ser usados,
desde que você use também perneiras para proteger a
canela de arranhões por pedras e galhos e serpentes.

Perneiras
O uso de perneiras é obrigatório em todas as atividades
de campo. A exceção é quando se usa galochas de cano
alto, que dispensam o uso de perneiras.

Chinelo  e
tênis para uso
na  cidade  e
na pousada.

Leve calçados que não serão usados nas trilhas, para uso
durante a estadia, e para ir à cidade.

Botas  de
borracha

O terreno pode ser muito úmido, de maneira que botas
mesmo  de  couro  ficam  encharcadas.  Além  disso,  em
alguns casos atravessaremos rios e locais lamacentos, de
maneira  que  botas  de  borracha  impermeáveis  são
essenciais.  Recomendamos  a  bota  “Superleve  Baspan
cano longo” por ser confortável, leve e dispensar o uso
da  perneira.  Disponível  em  casas  agropecuárias  e  na
internet.

Roupas leves

Leve  duas  peças  de  manga  curta  e  duas  de  manga
comprida,  duas calças leves (jeans não são adequados
para caminhadas, sujam muito, ficam encharcados, e são
difíceis de secar).  Mas não economize nos pares de meia
e nas roupas íntimas.

Chapéu de sol
Os de aba larga são melhores, pois protegem o pescoço e
as orelhas, mas alguns preferem bonés. 

Um casaco Esteja preparado para um pouco de frio à noite (17°C)

Capa  de
chuva

Podem ser as descartáveis.

Repelente  de Leve  repelente.  A  proteção  dos  repelentes  não  dura
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insetos
muito.  Enquanto  dormimos  somos  mais  vulneráveis.
Roupas compridas podem ser úteis para evitar picadas.

Roupa  de
banho

Traga caso haja oportunidade de tomar banho de rio.

Itens  de
higiene
pessoal.

A pousada não oferece itens de higiene pessoal. Apenas
papel higiênico.

Protetor  solar
e  óculos  de
sol

Importante  trazer  um protetor  solar  para  os  trabalhos
diurnos.

Garrafa  de
água ou cantil

De 1 litro pelo menos, pois as caminhadas exigem muita
água.

Mochila
pequena

Para levar com você durante as caminhadas.

Potes
plásticos 

Para levar seu almoço ou lanche em sua mochila durante
as caminhadas.

Lanterna
pequena  +
baterias

Consiga  uma  lanterna  pequena  com lâmpada  de  LED,
que duram vários  dias  e  até semanas.  As  de lâmpada
única, mais antigas, duram apenas algumas horas. Não
forneceremos  lanternas  nem  baterias.  É  possível
recarregar  baterias  na  base  de  campo.  Lanternas  de
cabeça são muito úteis.

Canivete
(opcional)

Para eventualidades, como cortar barbantes ou descascar
uma laranja.

Remédios

Traga os remédios que necessite tomar usualmente. Para
os  sensíveis  a  picadas  de  mosquitos  ou  carrapatos,
recomendamos trazer  pomada anti-histamínica.  Não há
possibilidade de comprar remédios durante a expedição.
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Equipamento
fotográfico

Importante para registrar a viagem e as espécies durante
as caminhadas.

Considere também guias de campo (de pássaros, rastros etc.), e jogos
e cartas etc.

Viaje o mais leve possível, e restrinja sua bagagem a uma mochila ou
mala, e uma mochila pequena para carregar coisas pessoais e o lanche
durante as caminhadas.

Se você não puder carregar tudo sozinho, então está levando muita
coisa. Se for despachar a bagagem no avião, carregue os essenciais na
sua mochila de mão, caso sua mala seja extraviada na viagem, o que
pode levar alguns dias para recuperar.

Inscrição
Taxa da expedição

Valor de investimento: R$ 2450,00.

Os recursos obtidos  com a sua contribuição irão cobrir  as despesas
gerais  desta  expedição,  incluindo  transporte,  alimentação,
hospedagem,  aluguel  de  carro,  manutenção  de  equipamentos,
material de pesquisa. Nenhum recurso da expedição será usado fora
dos objetivos da expedição, incluindo remuneração de pesquisadores e
da equipe.

Formulário da expedição
Sua inscrição deve ser feita através do formulário online através do
link: https://goo.gl/forms/iOMdM5nsjaLaiKRi1

Você receberá um e-mail de confirmação e orientações. Contate-nos
para  referência  bancária  em
financeiro@institutomarcosdananiel.org.br. 

Veja  mais  detalhes  sobre  as  condições  envolvendo  depósitos  em
‘Termos e Condições’.
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Expedições anteriores, pesquisa prévia, publicações 
científicas
A página na internet  w  ww.imd.org.br   pode dar uma ideia de o que é
tomar parte da expedição. O IMD vem promovendo expedições desde
2012, quando em parceria com o projeto Puma promoveu a Expedição
da onça-pintada, na Reserva Biológica de Sooretama para verificar a
presença  de grandes felinos  e  fazer  um levantamento de fauna na
reserva. Posteriormente essa mesma expedição foi repetida com 2014
com outros  participantes.  Em 2016  iniciamos  o  programa SIMBORA
PRO PARQUE Científico, que tornou as expedições de turismo científico
uma  atividade  permanente  do  IMD.  Assim,  passamos  a  associar
algumas expedições de nossos projetos  ao programa SIMBORA PRO
PARQUE,  propiciando  a  participação  de  pessoas  comuns  em
expedições  científicas.  Isto  facilita  a  nossa  missão  de  pesquisa  e
conservação pois nos permite aliar a educação ambiental e a pesquisa
científica.

Os  programas  do  IMD  são  o  Projeto  Caiman,  Projeto  de
Conservação da Saíra-apunhalada,  Vem Passarinhar Capixaba,
Projeto Chelonia mydas, Projeto Borboletas, Projeto Bromélias,
e  Vivendo  na  Floresta,  que  estudam  jacarés,  aves,  tartarugas-
marinhas,  borboletas  e  mariposas,  as  bromélias  e  os  organismos
associados e a biodiversidade capixaba.

No site  www.imd.org.br você poderá encontrar  maiores  informações
sobre nossos projetos.

Termos e condições
Introdução
Nosso propósito é que você tenha a melhor experiência possível. Antes
de inscrever-se, leia cuidadosamente as informações aqui contidas. É
um esforço de trazer as informações de maneira clara e honesta em
termos das condições sob as quais operamos: o que você pode esperar
da expedição, o que esperamos de você, seus e nossos direitos. Antes
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de  inscrever-se  você  deve  entender  a  natureza  dos  serviços  e  da
estrutura que oferecemos, bem como a pesquisa que conduzimos.

Nossa missão e luta ambiental
Estamos  comprometidos  em  executar  expedições  para  pesquisa  e
conservação da vida silvestre. Nosso projeto não é de turismo, safári
fotográfico  ou  excursão,  mas  uma  expedição  genuína  de  pesquisa.
Promovemos  a  preservação  da  vida  silvestre  do  planeta  ao  fazer
alianças  entre  cientistas,  estudantes,  e  o  público  em  geral.
Acreditamos que a  conservação requer  o envolvimento  de todos,  e
fazemos a nossa parte ao propiciar a qualquer um a experiência de
participar  e  colaborar  em  um  projeto  de  conservação.  Aventura,
lugares  ermos,  culturas  e  pessoas  diferentes  são  parte  de  nossa
expedição, mas é também fundamental entender que você irá ter um
papel ativo na conservação da natureza. 

Filosofia da expedição e manejo de risco
O inesperado é sempre a regra e é, portanto, importante dar-se conta
que mesmo os planos mais cuidadosos podem sair errado. Pode haver
atrasos  no  transporte,  problemas  climáticos,  imprevisibilidade  de
encontrar  vida  silvestre  e  algum  desconforto  nos  alojamentos.
Portanto, é essencial que os participantes tenham uma atitude positiva
frente a estas  questões,  e  senso de humor.  Tentaremos manter  os
imprevistos ao mínimo, mas se as mudanças forem necessárias, serão
realizadas tendo sempre os objetivos da expedição e o bem-estar do
grupo.  Alcançar  os  objetivos  é  alta  prioridade,  mas  nenhuma
expedição  pode  ser  considerada  um  sucesso  a  menos  que  seja
também  conduzida  com  responsabilidade,  com  segurança  e
harmoniosamente, e principalmente com respeito ao meio ambiente.
Iremos  ajudar  os  participantes  a  realizar  suas  ambições  individuais
dentro dos limites destas condições e riscos aceitáveis. A segurança
dos participantes e proteção do meio ambiente são essenciais. Nossa
Base de Campo é segura, e nossos parceiros têm sido até agora de
confiança, e nenhuma perda material ou injúria física grave ocorreu
até agora durante nossas expedições. Apesar deste histórico positivo,

26



‘

e da reduzida possibilidade de quaisquer eventualidades, o IMD e seus
parceiros não serão responsáveis por qualquer eventual desconforto,
injúria,  doença  ou  morte  que  possa  ser  causada  durante  qualquer
expedição, nem por perda ou estrago de pertences dos participantes.

Unindo-se à expedição
Complete o formulário de inscrição online e envie. Em seguida, será
enviado um e-mail sobre informações de pagamento e reserva da sua
vaga.  A  reserva  somente  será  confirmada  após  o  pagamento  da
primeira  parcela ou do valor  total.  As  vagas são limitadas,  então a
preferência  será  dada  àqueles  que  fizerem o  depósito  primeiro.  As
inscrições serão encerradas a dois meses da expedição podendo haver
ou não prorrogação do prazo, se houver vagas disponíveis.

Desistência da expedição
Se por acaso você decidir desistir, deve mandar um e-mail com uma
solicitação.  Você  pode  cancelar  a  dois  meses  antes  do  início  da
expedição. Caso desista mais próximo da expedição, seu depósito não
será ressarcido. A taxa de inscrição será então retida para ser usada
em pagamento e compras que foram realizadas antecipadamente para
viabilizar a expedição.

Cancelamento da expedição
Se por algum motivo a expedição for cancelada, você será notificado
imediatamente,  e  todo  o  valor  depositado  será  ressarcido.  Não
poderemos  ser  responsabilizados,  entretanto,  por  cancelamentos
incluindo  de  taxas  de  voos  agendados  antecipadamente  ou  de
penalidades decorrentes de cancelamentos, e demais custos incorridos
em  razão  da  participação  na  expedição.  Para  evitar  estes
inconvenientes,  iremos  evitar  quaisquer  cancelamentos  muito
próximos  da  data  da  expedição  quando  todos  terão  agendado  seu
transporte. 

Inclusões e exclusões
O IMD e seus parceiros irão providenciar toda a estrutura e serviços
como detalhado abaixo a partir e até a volta ao ponto de encontro. A
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taxa  de  contribuição  de  cada  participante  não  inclui  viagens  até  e
desde o ponto de encontro. É responsabilidade de cada participante
chegar por conta própria ao ponto de encontro a tempo para encontrar
o  grupo  antes  da  saída  para  a  Base  de  Campo.  Insistimos  na
pontualidade e não aceitamos responsabilidade por atraso na chegada
ao ponto de encontro a tempo. A taxa de contribuição inclui todo o
deslocamento a partir  do ponto de encontro,  toda a acomodação e
estrutura  da  Base  de  Campo,  todas  as  refeições  (exceto  bebidas),
acesso a equipamentos de pesquisa, permissões de pesquisa, serviços
de pesquisadores e ajudantes locais, e quaisquer outros serviços ou
produtos especificamente mencionados no documento da expedição. A
taxa  de  contribuição  não  inclui  despesas  médicas,  seguro  pessoal,
bebidas  alcoólicas,  chamadas  telefônicas,  taxas  de  aeroporto,  e
excursões  e  viagens  particulares,  atividades  de  lazer  fora  das
atividades da expedição como passeios e outras atividades que podem
ser contratadas localmente.

Grupo pequeno ou insuficiente
Antes que você faça qualquer contribuição adicional ao depósito inicial,
o IMD irá certificar-se que haverá um grupo grande o suficiente para
cobrir  todos  os  custos  da  expedição.  Considerando  os  custos  de
conduzir uma expedição no Brasil, será necessário um mínimo de 12
pessoas inscrevendo-se seis semanas antes do início da expedição.

Experiência e preparo físico exigido
As expedições são para todos e não é necessária qualificação especial
(biológica ou outra). Se você tiver algumas restrições físicas, por favor
nos avise para que possamos avaliar o caso individualmente. A maior
parte  das  atividades  exigirá  caminhadas  longas.  Algum  grau  de
aptidão física é necessário, mas se você é saudável e gosta de estar
em ambientes naturais, então deve ser suficiente.

Atenção médica
É de responsabilidade  de cada participante  ter  as  condições  físicas
verificadas  por  um  médico  ou  dentista  antes  da  expedição,
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especialmente nos casos de condição sensível  (doenças crônicas ou
agudas, etc.). Se a saúde de um dos participantes estiver em risco,
este será levado a um hospital local ou emergência, mas se a vida
estiver em risco devido a uma doença anterior que tenha se agravado
durante a expedição, talvez seja necessário o envio do participante
para  uma clínica  especializada.  Recomendamos nestes  casos  que o
participante  tenha  seguro  de  vida  ou  convênio  médico,  pois  a
expedição não se responsabilizará por esses casos.

Teremos  um  seguro  de  viagem  obrigatório  que  cobre  despesas
médicas emergenciais, mas não cobre doenças prévias.

Transporte ao ponto de encontro
Lembramos  novamente  que  é  de  inteira  responsabilidade  do
participante ter todas as passagens em mãos para chegada ao ponto
de encontro. Haverá uma data e horário marcado de saída da cidade.
Caso se atrase, o deslocamento para a base de campo será de sua
responsabilidade. 

Conduta durante a expedição e observação da lei
Nós  faremos  o  máximo  para  resolver  quaisquer  problemas  em
benefício de todo o grupo, e dos objetivos da expedição. Inscrever-se
na expedição significa que você aceita a autoridade da organização
sobre os fatos que afetam a segurança do grupo, e de participantes
individuais. No caso de descumprimento de instruções de segurança,
que ponham em risco ou ameacem o bem-estar do grupo ou do meio
ambiente,  o participante será removido da expedição.  Nestes casos
talvez seja necessário confinar o participante à Base de Campo até que
seja conduzido à cidade para retorno. Em tais circunstâncias, o IMD ou
seus  parceiros  não  serão  responsabilizados,  e  os  participantes  não
terão direito a ressarcimento.

Não é permitido portar e utilizar maconha ou quaisquer outras drogas
ilícitas,  naturais  ou  sintéticas  durante  a  expedição.  Caso  ocorra,  a
pessoa será encaminhada para as autoridades policiais.
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Equipamento de expedição
Todo o equipamento e itens para realização da expedição, tais como
equipamentos de pesquisa e kit médico serão oferecidos pelo IMD. O
participante  receberá  todo  treinamento  necessário  sobre  o
equipamento especializado que será utilizado. Você deverá trazer suas
próprias roupas e abrigos, e equipamento pessoal. Danos causados aos
equipamentos  da  expedição,  resultantes  de  falta  de  cuidado,
negligência  ou  uso  inapropriado  serão  cobrados  apropriadamente  e
razoavelmente da pessoa responsável pela perda.

Serviços não utilizados
Se o participante não conseguir chegar ao ponto de encontro a tempo,
e  não  conseguir  chegar  na  Base  de  Campo por  outros  meios,  não
poderá exigir ressarcimento de serviços não utilizados de acomodação,
alimentação, transporte ou qualquer adicional contido no documento
da expedição. Recomendamos, por isso, que o participante esteja em
contato direto  durante a chegada e avise quaisquer atrasos para a
equipe organizadora, a fim de que sejam encontradas soluções no caso
de atrasos no serviço de transporte.

Reclamações
É nossa sincera expectativa que a expedição transcorra de acordo com
suas expectativas ou melhor. Lembre-se que são expedições científicas
reais, não turismo. Faz-se o melhor para descrever com precisão as
condições de campo na publicação deste documento e verbalmente,
mas  mudanças  ou  ajustes  de  última  hora  podem  fazer  parte  da
expedição, além de detalhes técnico-científicos que não cabem neste
documento.  Deve-se  aceitar  possíveis  imprevistos  como  parte  da
experiência  única de participar  de uma expedição científica.  Se,  no
entanto,  você  estiver  insatisfeito  ou  tenha  reclamações  durante  a
expedição, faremos o melhor para retificar a situação. Não poderemos
fazer nada para ajudar a melhorar a situação se você não agir e tentar
melhorar sua experiência durante a expedição. Caso sua solicitação
não seja atendida, escreva-nos em até 15 dias depois do seu retorno
para que possamos tomar as necessárias providências. Não aceitamos
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responsabilidade sobre qualquer reclamação que não esteja em acordo
com as recomendações acima.

Legalidades
Ao inscrever-se na expedição você aceitará um contrato legal com o
Instituto de Ensino, Pesquisa e Preservação Ambiental Marcos Daniel,
uma  Associação  Civil  de  direito  privado,  registrada  no  CNPJ
07.003.928.0001/79 e com endereço à Rua José Alexandre Buaiz, 190 –
Ed. Master Tower – Sala 1713. Enseada do Suá, Vitória/ES. CEP: 29050-
545. Em razão de nossas expedições envolverem pesquisa científica,
muitas vezes a locais de difícil acesso e poucos recursos, reservamos o
direito de refutar inscrições por quaisquer razões que considerarmos
apropriadas.

Responsabilidades
O IMD e seus parceiros terão total responsabilidade na organização,
logística e pesquisa das expedições, bem como prover liderança geral.
Levamos  grupos  a  locais  que  podem  estar  longe  de  recursos  e
potencialmente  perigosos.  Certifique-se  também de  estar  ciente  de
sua responsabilidade por seu bem-estar durante toda a estadia.

Jurisdição e legislação
Os termos e condições de todos os contratos e acordos feitos com o
IMD e seus parceiros podem mudar, dentro do razoável,  a qualquer
tempo.  Aqueles  que  já  estiverem  inscritos  na  expedição  serão
informados  de  tais  mudanças.  No  caso  extremo  da  expedição  não
poder ser realizada, entretanto, as taxas de inscrição e outros repasses
serão ressarcidos aos inscritos. Ao inscrever-se você confirma que leu
e entendeu todos os termos e condições acima e concorda com eles.
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Contatos

Instituto Marcos Daniel
R.  José Alexandre Buaiz,  190,  Sala  1713 -  Enseada do
Suá, Vitória - ES, 29050-545.

Marcelo Renan de Deus Santos, presidente do IMD - 27 98827-2334 -
marcelo@institutomarcosdaniel.org.br

Yhuri Cardoso Nóbrega,  coordenador do Projeto Caiman - 27 99818-
3188 - yhuri@institutomarcosdaniel.org.br

@projetocaiman
@imdbrasil
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