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• A observação de espécies de mamíferos “carismáticos” por turistas
constitui um importante meio para agregar valor à espécie observada,
contribuindo assim, para sua conservação. Apesar de no Brasil haver
mais de 700 espécies de mamíferos, o turismo voltado à mastofauna
é pouco explorado.
• Na região do Porto Jofre, norte do Pantanal (Poconé, MT), esta sendo
desenvolvido o turismo embarcado de observação de onças-pintadas
(Panthera onca) (Figura 1).
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Figura 2. Frequência de observação de onça-pintada em relação ao
número de barcos na região do Porto Jofre, Poconé, Mato Grosso.

• Das situações onde havia mais de um barco, em 68% não foi
respeitado o limite máximo de 20 minutos de observação
exigido pela resolução.
• Em relação ao comportamento da onça-pintada, no primeiro
momento da observação, maioria das onças-pintadas (74%) se
encontrava deitada, descansando.
•
Figura 1. Turistas observando uma onça-pintada (Panthera onca) na região do Porto
Jofre, Poconé, Mato Grosso.Foto de Steve Winter.
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apresentaram três comportamentos distintos (Figura 3).

• Este estudo tem como objetivo caracterizar o ato da observação de
onça-pintada por turistas e verificar o comportamento do animal em
relação aos observadores.
• As informações foram coletadas em campo por um dos autores. Os
dados foram coletados durante o período de seca (junho a dezembro)
de 2011.
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• Neste período ocorreram 67 observações de onças-pintadas.
• Destas observações, 48% tiveram a duração até 30 minutos, 21% até
60 minutos, 7% até 90 minutos, os 24% restantes foram de 91 ao
máximo de 610 minutos de observação.
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Figura 3. Comportamento das onças-pintadas (Panthera onca) em
relação a presença de turistas embarcados na região do Porto Jofre,
Poconé, Mato Grosso.

• Em 66% das observações haviam de 1 a 5 barcos, em 21% haviam
• Em 9% dos eventos a onça-pintada demonstrou algum sinal

de 5 a 10 barcos (Figura 2).
• Em relação à distância entre a embarcação e a onça-pintada, em
todas as observações, foi respeitada a distância mínima de 10 metros
do animal

exigida

pela

resolução estadual

(RESOLUÇÃO CONSEMA – 85/11).

de

Mato Grosso

de irritação com os observadores.
• Estas informações auxiliam em uma maior compreensão desta
atividade, contribuindo indiretamente na conservação da
onça-pintada.

