
O QUE FAZER AO AVISTAR UM ANIMAL 
SE VOCÊ ESTIVER DE CARRO OU MOTO?

1 Desligue o veículo e aguarde até que o animal 
saia da estrada;

2 Não buzine e não tente chamar a atenção dele;

3 A noite, abaixe a luz dos faróis para não 
incomodar o animal;

4 Não saia do veículo e não tente chegar mais 
perto;

5 Se o animal seguir caminhando na estrada, 
deixe-o se afastar e respeite uma distância 
mínima de 15 metros.

Sempre respeite o limite de velocidade de 40km/h. 

O QUE FAZER AO AVISTAR UM ANIMAL  
SE VOCÊ ESTIVER CAMINHANDO?

1 Pare e espere até que ele vá embora;

2 Mantenha o contato visual a todo momento;

3 Não tente chamar a atenção e não jogue nada na 
direcão dele;

4 Se estiver com uma lanterna, não jogue a luz 
diretamente nos olhos do animal. Aponte para o 
corpo dele;

5 Mantenha uma distância segura de pelo menos 15 
metros;

6 Caso seja uma onça, mantenha a calma! 
Não corra e não se agache. Afaste-se lentamente 
para trás sem dar as costas para a onça.

OLÁ, 
SEJA BEM-VINDO AO LEGADO DAS ÁGUAS.

Somos a maior reserva privada de Mata Atlântica 
do país e refúgio para milhares de espécies de 
fauna e flora nativas. 

Durante a sua visita, é possível que você veja 
algum animal. Pensando nisso, elaboramos este 
material para te orientar caso esses encontros 
aconteçam.

Ao seguir essas regras, você garante a segurança 
de ambos e aumenta a chance de o animal ficar 
confortável com a presença humana, assim, 
cresce a possibilidade de novos encontros. 

Aproveite o avistamento. 
E lembre-se, aqui é a casa deles.

COMO REGISTRAR O AVISTAMENTO?

1 Tire uma foto ou grave um vídeo;

2 Anote data, hora e o local onde avistou o animal. 
Se possível, utilize um GPS ou algum aplicativo 
para registrar as coordenadas exatas do local do 
avistamento;

3 Observe e anote os comportamentos do animal. 
Todas as informações observadas são relevantes 
e tornam o registro mais rico; 

4 Escaneie o QR code abaixo e compartilhe todas 
essas informações no grupo do WhatsApp 
“Registro de Fauna”.

REGISTROS

Ao compartilhar essas informações, você contribui 
para o desenvolvimento da pesquisa e do ecoturismo 
no Legado das Águas.

Os registros são compilados e armazenados em um 
banco de dados, o qual é utilizado para otimização dos 
recursos e potencialização dos resultados de projetos 
atuais e futuros dedicados ao estudo e conservação 
da fauna na Mata Atlântica.

IMPORTANTE

• Não ofereça alimentos às aves, lagartos, macacos 
ou quaisquer outros animais. A floresta é abundante 
em recursos próprios para a alimentação deles;

• Devemos evitar o contato direto com os animais 
silvestres para preservar a nossa saúde e a deles.

Ficou com alguma dúvida? 
Procure a equipe do Onçafari para mais informações.

Safety tips 
for wildlife 
sightings

Esse material foi produzido em colaboração com o 
Onçafari, nosso parceiro na conservação do meio 
ambiente.



Dicas de 
segurança para 

a observação 
de fauna

WHAT TO DO IN A SIGHTING 
BY CAR OR MOTORCYCLE?

1 Turn the vehicle off and wait until the animal 
leaves the road;

2 Don’t honk and don’t try to get its attention;

3 At night, dim the lights as to not disturb the 
animal;

4 Don’t get out of the vehicle and don’t try to 
approach the animal;

5 If the animal remains on the road, let it move away 
and observe a minimum distance of 15 meters.

Always respect the speed limit of 40 km/h. 

WHAT TO DO IN A SIGHTING 
ON FOOT?

1 Stop moving and wait until it leaves;

2 Maintain eye contact the whole time;

3 Don’t try to get its attention and do not throw 
anything at it;

4 If you have a flashlight, do not shine the light 
directly into the animal’s eyes. Aim for the body;

5 Keep a safe distance of at least 15 meters;

6 If it’s a puma, stay calm! Do not run or crouch. 
Slowly walk away without turning your back to the 
puma until it is out of your sight.

HELLO, 
WELCOME TO LEGADO DAS ÁGUAS.

We are the largest private Atlantic Forest reserve 
in the country and a refuge for thousands of native 
species of fauna and flora.

During your visit, you may spot some animals. With 
that in mind, we prepared this handbook to guide 
you in case these encounters happen.

By following the rules, you guarantee both yours 
and the animal’s safety and increase the chances 
of the animal being comfortable in your presence, 
thus, the possibility of new encounters.

Enjoy the sighting. 
And remember: here is their home.

HOW TO REGISTER A SIGHTING?

1 Take a photo or record a video;

2 Write down the date, time and place where you 
saw the animal. If possible, use a GPS or an app 
to record the exact coordinates of the sighting 
location;

3 Observe and note the animal’s behaviors. All 
information is relevant and makes the record 
more valuable;

4 Scan the QR code below and share all this 
information in the WhatsApp group 
“Registro de Fauna”. 

RECORDS

By sharing information, you contribute to the 
development of research and ecotourism in Legado 
das Águas!

The records are compiled and stored in a database, 
which is used to optimize resources and enhance the 
results of current and future projects dedicated to the 
study and conservation of fauna in the Atlantic Forest.

IMPORTANT

• Do not offer food to birds, lizards, monkeys and 
any other animals. The forest is abundant in its own 
resources for them to consume;

• We must avoid direct contact with wild animals to 
preserve our health and theirs.

Any questions? 
Get in touch with the Onçafari team to learn more.

This handout was produced in collaboration with 
Onçafari, our partner in protecting the environment.


