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Diretrizes da IAATO para a
observação de focas leopardo
Compreender o comportamento das
Focas leopardo
As Focas leopardo que se deslocam em terra, rochas ou
gelo são sensíveis à presença de embarcações e de
pessoas. Ruídos, odores e avistamentos podem provocar
uma reação.
As Focas leopardo são muito mais curiosas do que outras
Focas do gelo da Antártida e os seus comportamentos
podem mudar de curiosas para agressivas muito
rapidamente. Mantenha-se atento nas suas observações.
● D
 urante a observação de Focas leopardo, não as
circunde nem persiga. Posicione-se num local onde as
focas o consigam ver.
● N
 as praias, evite ficar entre as focas e o mar. Enquanto
estiver na embarcação, evite ficar entre a Foca leopardo
e o gelo.
● A
 s distâncias mínimas sugeridas de Focas leopardo em
terra, no gelo e na água são de 5 a 15 metros – alguns
comportamentos exigem que seja mantida uma
distância maior (ver abaixo).
● Q
 uando estiver perto de Focas leopardo, mantenha o
tom de voz baixo, não assobie nem grite.
● Mantenha o volume do rádio baixo.
● C
 omunique com outros barcos e embarcações para
minimizar a perturbação dos animais.
● E
 vite movimentos bruscos em terra ou nos barcos que
possam assustar o(s) animal(ais).
● S
 e uma Foca leopardo estiver a nadar à volta da
embarcação, mantenha as mãos e és dentro do barco
desloque-se para o fundo/centro do barco.

Esteja atento a comportamentos que indiquem que as
Focas leopardo se sentem incomodadas. Tais
comportamentos incluem, entre outros:
● Intensificação do estado de alerta ou vigilância
Virar a cabeça
● A
 lteração na postura partindo de uma posição deitada
para uma posição vertical
● A
 fastamento apressado da embarcação que se aproxima
Exibições de boca aberta
● C
 omportamento agressivo ou ameaças de ataque na sua
direção.
● M
 order os pontões dos botes Zodiac (os botes Zodiac
devem ser retirados da água quando estiverem no
navio, sem serem utilizados, se não for possível, devem
ser colocados cones (ou baldes) a tapar a extremidade
dos pontões).
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Identificação e recolha de dados
A identificação e, em muitos casos, o registo de espécies
para inclusão no registo de viagem fazem parte das tarefas
da maioria dos naturalistas a bordo. Os registos, que
incluem a latitude e longitude de avistamentos,
identificação de espécies, registos de vocalização e
quaisquer informações adicionais como, por exemplo,
fotografias de identificação, são de um valor incalculável.

Observação de focas
● T
 ente não tapar o horizonte nem ficar numa posição
muito elevada em relação ao agrupamento de focas –
permaneça numa posição baixa.
● A
 s mães e filhotes de Focas leopardo devem ter uma
distância extra (pelo menos 25 metros) para não
perturbar este muito escasso período de amamentação.
● Q
 ualquer resposta de uma foca para além de uma
cabeça levantada deve ser evitada.
● U
 ma exibição de boca aberta enquanto estiver no gelo
ou em terra é uma reação de stress. Afaste-se
lentamente. Se um indivíduo se deslocar em direção à
água vindo de terra ou da extremidade do bloco de
gelo, deve afastar-se lenta e cuidadosamente.
● N
 ão deixe a embarcação no mesmo bloco de gelo que
a fora, mesmo que seja a uma distância adequada – isto
pode provocar uma reação de proteção.
● D
 ever ter-se em consideração o número de embarcações
próximas de Focas leopardo que se deslocam para não
ficar demasiado povoado..
● L embre-se que as Focas leopardo deslocam-se muito
facilmente e podem atacar (e morder, potencialmente, a
embarcação) se se aproximar demasiado – mantenha
uma distância mínima de 5 a 15 metros.
● D
 eve ter-se um cuidado extra ao utilizar embarcações
movidas manualmente.

Poderá encontrar informações acerca de projetos
científicos de cidadania que envolvam Focas leopardo
através do sítio Web da IAATO ou contactando a IAATO
através do e-mail iaato@iaato.org.

