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Aos educadores ambientais que rotineiramente 
mostram para a sociedade a importância do meio 
ambiente e o caminho para um futuro sustentável.

Dedicatória
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O Instituto Marcos Daniel
O instituto Marcos Daniel é uma associação civil sem fins 
lucrativos reconhecida pelo Ministério da Justiça como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 
Foi fundado em 2004 e situa-se em Vitória, Espirito Santo. 
Atua na área ambiental desenvolvendo projetos de conservação 
de biodiversidade, monitoramento da saúde da fauna selvagem e 
educação ambiental. O Instituto Marcos Daniel promove ações 
com o objetivo de conscientizar e promover a capacitação 
de pessoas para a conservação do que se resta da nossa 
biodiversidade. 
O IMD trabalha na expectativa de contribuir com a sociedade 
para a construção de um futuro mais justo e saudável para 
o homem e as demais espécies. Não esperamos que os 
ecossistemas voltem a ser o que eram no princípio, mas sim que 
possam ser o melhor possível para nós e as gerações futuras. 
O restabelecimento das funções ecológicas da biodiversidade 
é o melhor caminho para uma sociedade sustentável e para isso 
é preciso encontrar o caminho da coexistência e da tolerância 
entre o homem e a biodiversidade. Não nos faltam evidências 
para entendermos que é necessário imprimir um ritmo crescente 
de atitudes sustentáveis para correr contra o tempo evitando 
que a degradação ambiental seja o algoz da sociedade humana 
em um futuro próximo. 

@ Projetocaiman
Site: www.imd.org.br
Saiba mais em:

/ Projetocaiman
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O Instituto Últimos Refúgios
O Instituto Últimos Refúgios é uma instituição socioambiental 
e cultural, sem fins lucrativos, idealizado em 2006 e 
institucionalizado em 2011. Seguindo o tema “As pessoas só 
protegem o que sabem que existe”. O instituto desenvolve 
importante papel no diálogo entre a preservação de áreas 
verdes capixabas, atuando na sensibilização ambiental por meio 
da difusão cultural de registros fotográficos e audiovisuais de 
áreas naturais com o objetivo de propor e disseminar uma relação 
mais equilibrada e consciente entre o homem e a natureza.
Em anos de atuação, produziu diversos livros, documentários 
em vídeo, séries para TV e internet, exposições fotográficas 
e apresentações em escolas públicas. Participou também de 
premiações nacionais e internacionais, realizando trabalhos para 
grandes nomes como o fotógrafo Sebastião Salgado (Instituto 
Terra). Realizou projetos com o governo municipal, estadual e 
federal, assim como parcerias com ONGs do Estado e do País, 
sempre com o apoio dos voluntários que acreditam na causa, 
pois os recursos financeiros são limitados. 
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Estão preparados?
Então vamos começar...
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A CONSERVAÇÃO DO JACARÉ-DE-PAPO-AMARELO NA MATA ATLÂNTICA

O projeto Caiman é uma iniciativa do Instituto Marcos Daniel em parceria 
com a ArcelorMittal Tubarão. Trata-se de um projeto de conservação 
das populações de jacarés do papo amarelo na Mata Atlântica. O Espirito 
Santo está localizado na área focal da distribuição da espécie no Brasil.  

Ao longos dos anos o Projeto Caiman vem contribuindo para salvar o 
jacaré-de-papo-amarelo promovendo saúde e viabilidade das populações, 
bem como a conservação dos ambientes aquáticos da Mata Atlântica. 
Deste modo, o Instituto Marcos Daniel se destaca no estudo sistemático 
de crocodilianos na Mata Atlântica gerando dados técnico-científicos 
de saúde e ecologia da espécie Caiman latirostris. O projeto Caiman – 
Jacarés da Mata Atlântica desponta dentre as principais iniciativas de 
pesquisa e conservação de jacarés brasileiros. As atividades incluem o 
desenvolvimento de pesquisas, educação ambiental, formação de jovens 
pesquisadores, resgate e reabilitação de jacarés, difusão científica e 
formação de políticas públicas para a conservação. 
 
Este conto aborda diversos temas sobre a vida do jacaré-de-papo-amarelo 
como: a cadeia alimentar, os caçadores ilegais e suas armadilhas, a ação da 
polícia ambiental e sua importância, o resgate, reabilitação e soltura dos 
jacarés na natureza.  

Patrocínio Apoio Parceria Realização

Para saber mais, acesse:

@ Projetocaiman Site: www.imd.org.br/


