
Diretrizes da IAATO para  
Observação de Elefantes Marinhos

Nas áreas de operação da IAATO existe a possibilidade 
de os humanos interagirem com os Elefantes Marinhos. 
Apesar da sua aparência aparentemente imperturbável 
e relaxada, os elefantes marinhos podem ser 
extremamente rápidos e podem tornar-se defensivos ou 
agressivos se os humanos se aproximarem demasiado.

É importante que os visitantes observem sempre estes 
animais a uma distância segura e sigam estas diretrizes.

Durante a época de reprodução (outubro a dezembro), os 
visitantes devem ter cuidado redobrado. Neste altura, os 
machos competem ferozmente uns com os outros para 
estabelecer os haréns e podem ser agressivos com 
qualquer um que se aventure demasiado próximo. Além do 
mais, as fêmeas podem ser muito protetoras das suas crias 
recém-nascidas, especialmente se uma pessoa se colocar 
entre a mãe e a sua cria, podendo haver pouco ou nenhum 
aviso antes de uma reação ou ataque.

Quando as fêmeas regressam ao mar e as crias são 
desmamadas, as crias (desmamadas) podem tornar-se 
muito curiosas em relação aos humanos. As pessoas devem 
permanecer alerta e afastarem-se lentamente, caso as crias 
se aproximem.
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Compreender o comportamento 
dos elefantes marinhos  

Os elefantes marinhos em terra têm noção da presença 
humana. Os ruídos, os odores e os movimentos podem 
provocar uma reação.

Esteja atento a comportamentos que indiquem que os 
elefantes marinhos se sentem incomodados. Tais 
comportamentos incluem, entre outros:

●	 		Um aumento do estado de alerta ou vigilância, 
rotação da cabeça ou alongamento do pescoço,

●	 		Alteração na postura partindo de uma posição 
deitada para uma posição vertical

●	 		Afastamento apressado das pessoas que se 
aproximam

●	 		Exibições de ameaças com a boca aberta e/ou

●	 		Comportamento agressivo ou ameaças de ataque 
na sua direção.

●	 		As crias de elefantes marinhos (desmamadas) e os 
jovens podem ser muito curiosos em relação aos 
humanos; seja cauteloso e esteja atento.

●	 		Os elefantes marinhos machos longe dos haréns são 
mais suscetíveis de serem agressivos e imprevisíveis.
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Diretrizes para observação de  
elefantes marinhos em terra

●	 		Durante a observação dos elefantes marinhos, não os 
rodeie nem os separe, especialmente os haréns, e as 
mães das suas crias.

●	 		Os haréns nunca devem ser perturbados.

●	 		Nas praias, evite ficar entre os elefantes marinhos e o mar.

●	 		Ande devagar e não corra próximo dos elefantes 
marinhos.

●	 		Distâncias mínimas sugeridas:

 – Dos elefantes marinhos em terra: 5 metros (16 pés).

 –  Dos elefantes marinhos durante uma luta: 25 metros 
(75 pés).

 –  Podem ser necessárias maiores distâncias se forem 
observadas perturbações.

●	 		Os elefantes marinhos têm sempre o direito de passagem.

●	 	As atividades não devem ter mais do que um impacto 
mínimo ou momentâneo.

●	 	Deve ser traçado um percurso de segurança com 
bandeiras, cones ou outros objetos. Os funcionários 
devem estar em posições visíveis ao longo do percurso, 
conforme necessário, e estar preparados para ajustar o 
percurso, se necessário.

●	 	Qualquer resposta comportamental para além de uma 
cabeça levantada deve ser evitada.

●	 	Se um indivíduo ou um grupo se deslocar em direção à 
água ou assistir a uma entrada apressada de muitos 
indivíduos na água, deve recuar lenta e cuidadosamente.

●	 	Esteja atento aos animais em tufos de relva, uma vez 
que podem estar pouco visíveis.

●	 	Os elefantes marinhos, especialmente as crias 
(desmamadas) são muito curiosas e podem aproximar-se 
à procura de leite, uma vez que as suas mães as 
deixaram. Se um indivíduo ou um grupo se aproximar 
de si, tente afastar-se lentamente e evitar o contacto.

●	 	Os elefantes marinhos são mais vulneráveis quando 
estão na mudança de pele.

●	 	Não se sente nas praias de reprodução. Mantenha-se de 
pé e atento ao meio envolvente.

●	 	Quando estiver em praias de reprodução, caminhe com 
um amigo para minimizar o risco de encontros surpresa 
tanto para os visitantes como para os elefantes 
marinhos. Tire fotografias à vez, para que um dos seus 
amigos fique sempre de vigia.

●	 	Em zonas afastadas das praias de reprodução, sentar-se 
calmamente é aceitável, mas esteja sempre atento ao 
seu meio envolvente.

Operações de pequenas embarcações 
próximas de elefantes marinhos

●	 	A aproximação de pequenas embarcações a locais de 
desembarque onde estão presentes elefantes marinhos 
deve ser feita com extremo cuidado para proteger tanto 
os visitantes como os elefantes marinhos.

 –  Os elefantes marinhos podem estar completamente 
submersos perto dos locais de desembarque e podem 
tornar-se agressivos.

●	 	Ao desembarcar, deve ser indicado aos passageiros para 
se afastarem da linha de água. Os marcos com bandeiras 
ou funcionários em posições visíveis irão guiar os visitantes 
para longe das concentrações de elefantes marinhos.

●	 	Nas praias de reprodução durante a época alta, pode 
não ser possível desembarcar devido ao grande número 
de elefantes marinhos e à defesa vigorosa dos seus 
territórios. Um cruzeiro em Zodiacs é uma atividade 
alternativa para proteger tanto os elefantes marinhos 
como os visitantes.


