Fêmea de mico-leão-dourado e seu filhote livres na natureza, observados em trilha turística.

Estudo de caso

Mico-leão-dourado
A campanha Silvestre. Não entretenimento da Proteção Animal Mundial já mobiliza mais de 800.000 pessoas
ao redor do mundo pelo fim da crueldade contra animais silvestres.
Nossa pesquisa com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou que cerca de 550.000 animais em todo
o planeta sofrem abusos da indústria do entretenimento. Dos elefantes usados para passeios na Tailândia até as
preguiças retiradas do seu habitat na Amazônia para tirar selfies com turistas.
Desde 2015, a campanha vem conquistando vitórias importantes – como o apoio do Instagram, a maior
rede social do mundo voltada à fotografia. Mais de 180 agências de viagem também já assinaram o nosso
compromisso e passaram a promover um turismo livre de sofrimento animal, liderando uma mudança no setor.
O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e um potencial único para o turismo ético com animais silvestres.
Entre os exemplos de sucesso, que já atraem viajantes de dentro e fora do país, está o roteiro de observação da
Associação Mico Leão Dourado no Rio de Janeiro.
A seguir, descubra mais sobre essa iniciativa de turismo responsável.

A Associação
Mico-Leão-Dourado
A Associação Mico-Leão-Dourado é uma ONG brasileira, fundada
em 1992 e reconhecida internacionalmente pelo seu programa de
recuperação da população do mico-leão-dourado.
Estima-se que apenas 200 micos viviam na natureza nos anos 70.
A espécie chegou a ser criticamente ameaçada de extinção por causa
do tráfico de animais silvestres, expansão agropecuária e urbanização.
O desmatamento restringiu o habitat desses primatas a fragmentos de
Mata Atlântica no interior do Rio de Janeiro. Nessas “ilhas” florestais,
hoje vivem mais de 3.200 micos.
O aumento da população se deve ao monitoramento contínuo dos
grupos de micos pela Associação Mico-Leão-Dourado, somado a
seu trabalho de restauração florestal, plantio de corredores biológicos,
sensibilização da população local e desenvolvimento de programas
de educação ambiental. Desde 2000, turistas podem acompanhar os
pesquisadores da ONG em campo e observar micos no seu habitat
natural – é o único lugar no mundo onde são encontrados na natureza.

No roteiro “Na Trilha do Mico”, é possível observar os
primatas pulando entre as árvores e socializando.
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Comunidade: participação e envolvimento
Uma das ferramentas mais importantes para proteger os micos-leões-dourados está na mão dos produtores rurais
da região: a criação de corredores biológicos.
A comunidade local produz milhares de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para conectar os
fragmentos de floresta e as populações de micos. Mais de 35 famílias da região se beneficiam dos empregos
gerados pela Associação Mico-Leão-Dourado – seja no plantio de mudas, reflorestamento, produção de
alimentos orgânicos ou como funcionários diretos da organização.
Há mais de 10 anos implementa um curso anual de formação continuada, capacitando 25 professores por ano,
principalmente da rede pública.

Turismo de
observação
A iniciativa de ecoturismo da Associação Mico-Leão-Dourado
contribui para seu trabalho de proteção à espécie, gerando
recursos e levando a causa dos micos para um público maior.
Intitulada Na trilha do mico-leão-dourado, a atividade oferece
aos turistas a oportunidade de conhecer a Mata Atlântica e ver o
primata em seu habitat natural.
O encontro com os animais na natureza é garantido pelos
pesquisadores. Para monitoramento da espécie, um mico
em cada grupo usa um rádio-colar e a tecnologia facilita a
localização dos primatas na mata. Os turistas acompanham e
são instruídos a observar silenciosamente. É possível ver micos
pulando entre as árvores, brincando e carregando seus filhotes.
As visitas respeitam o bem-estar dos animais e são feitas num
único fragmento florestal, para minimizar o impacto.
No meio da Mata Atlântica, turistas observam micos-leões-dourados
à uma distância segura.

Boas práticas
Os micos-leões-dourados são observados
livres na natureza e nunca presos em gaiolas
Os turistas são orientados a manter uma
distância mínima e segura para que a
observação não estresse ou altere o
comportamento natural dos primatas
Não é permitido oferecer qualquer tipo
de alimento ou isca para estimular a
aproximação dos micos

Os turistas não podem tocar nos
animais ou ter qualquer outro tipo
de contato direto
Os roteiros são realizados de
forma calma e silenciosa
A atividade turística não gera
impactos negativos ao hábitat
natural, nem aos animais silvestres

Bem-estar
animal e turismo

Perspectiva
turística

A implementação de boas práticas de bem-estar animal
melhora a qualidade do produto turístico – tornando-o
mais ético, educativo e sustentável, além de reduzir os
impactos negativos aos animais.

A Associação Mico-Leão-Dourado já atendeu mais
de 25.000 turistas – cerca de 60% nacionais e 40%
estrangeiros. A observação na natureza atrai escolas e
universidades. O número de visitantes vem aumentando
e ainda está em 10% da sua capacidade, com potencial
para ultrapassar 3.000 visitantes ao ano.

Programa

Diferencial

O passeio inclui a observação de
micos na Mata Atlântica e uma palestra
sobre o animal, suas interações com o
ambiente e a atuação da Associação
Mico-Leão Dourado. As visitas são em
grupos de até 20 pessoas e devem ser
agendadas previamente. Ao final, os
turistas podem visitar a “Micolojinha”
– cuja arrecadação é revertida para o
projeto e educação ambiental.

• Turismo educativo e científico;
• Sensibilização do público sobre a proteção dos animais;
• Conduzido por pesquisadores que trabalham com o
monitoramento dos micos há mais de 30 anos. Eles
conhecem muito bem os hábitos, comportamento e tem
informação qualificada e curiosidades para compartilhar
com os visitantes;
• Localizado a apenas 80 minutos da capital do
Rio de Janeiro.

O que os turistas aprendem
sobre o mico-leão-dourado?
Nome científico: Leontopithecus rosalia
Tamanho: 75 cm
Peso: 600 gramas
Socialização: vivem em grupos de 6 a 8 indivíduos
Reprodução: normalmente são monogâmicos, a gestação dura
cerca de 130 dias e as fêmeas dão à luz a gêmeos no começo da
estação chuvosa (setembro a dezembro) por ter uma oferta maior
de alimentos
Comportamento: são ativos durante o dia e dormem à noite nos
ocos de árvores, bambuzais e emaranhados de cipós
O mico-leão-dourado é uma espécie exclusiva da Mata Atlântica.

Dieta: frutos, insetos, pequenos vertebrados e ovos de aves

Contato
Saiba mais sobre a Associação Mico-Leão-Dourado:

www.micoleao.org.br

Juntos por um turismo ético
O turismo de observação da vida silvestre, desde que realizado de maneira responsável, pode ser uma ferramenta para
promover a proteção dos animais e contribuir com o desenvolvimento das comunidades. Junte-se à nossa campanha
Silvestres. Não Entretenimento e ajude a mudar a vida dos animais silvestres na indústria turística.

www.protecaoanimalmundial.org.br

