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Bank of America Merrill
Lynch
No dia 08/12, a coordenadora do
Onçafari, Lilian Rampim, ministrou
uma palestra em São Paulo (SP)
para clientes do Bank of America
Merrill Lynch, que é um dos
principais apoiadores do Projeto
Onçafari nos últimos anos. Essa
palestra contou com a participação
de cerca de 150 pessoas. O intuito
foi apresentar as atividades
realizadas pelo Onçafari no
Pantanal.

INTRODUÇÃO
A equipe do Onçafari traz as novidades e resultados obtidos em
dezembro, encerrando um ano que teve um saldo muito positivo
para o Projeto.
______________________________________________

ARMADILHAMENTO FOTOGRÁFICO

Em novembro, 62 armadilhas fotográficas (AF’s) da marca
Bushnell foram distribuídas por estradas, trilhas, árvores, pontes e
manilhas de concreto situadas dentro do Refúgio Ecológico Caiman
(REC). Estas foram retiradas do campo em dezembro e seus
resultados
foram
devidamente
organizados.
Destas,
22
registraram
onças-pintadas (56 vídeos) e
cinco
flagraram
onçaspardas ou pumas (05
vídeos). As seis AF’s que
estavam monitorando as
pontes e manilhas não Imagem 02 - Fera passando em frente
a AF
filmaram onças-pintadas. Os
indivíduos registrados foram: Fera (07), Cotó (06), Pandhora (05),
Imagem 01 - Palestra do Onçafari para
os clientes do Bank of America Merrill
Leen (04), Isa (03), Zico (03), Monteiro (02), Brutus (02), Sombra
Lynch
(01), Juju (01), Gatuna (01), Felino (01), Apache (01), Gaia (01) e
Tyto (01). Em 17 vídeos não foi possível as onças-pintadas. Portanto, foram oito machos e sete fêmeas
filmadas nesse período. Chamou a atenção o número de registros do Cotó. Esse macho havia aparecido
algumas vezes entre abril e maio de 2017 e depois nunca mais tinha sido flagrado pelas AF’s. Agora, entre
novembro e dezembro, ele apareceu em seis locais distintos. Armadilhamentos fotográficos posteriores
revelarão se ele se tornará mais presente no REC.
__________________________________________________________________________

AVISTAMENTOS
No mês de dezembro, apenas 10 avistamentos de onçaspintadas foram registrados, sendo cinco iniciados pela equipe
do Onçafari e os outros cinco pelos demais setores do REC
(manutenção, pecuária, lazer, hotelaria). É nítida a queda no
número de avistamentos nesse mês. Isso se deve
principalmente às intensas e frequentes chuvas que ocorreram
ao longo de dezembro. Estas transformaram drasticamente a
paisagem, deixando grande parte da fazenda alagada e
inacessível. Além disso, apenas um colar com GPS estava
funcionando nesse último mês. Esses motivos dificultam muito

Imagem 03 - Natureza em avistamento

o monitoramento das onças. Além disso, o movimento de hóspedes foi bem menos intenso e as pousadas
fecharam no dia 17 de dezembro. A equipe do Onçafari entrou em recesso no dia 20, finalizando as
atividades de 2017. Os indivíduos avistados foram: Isa (03), Natureza (01), Gaia (01) e Zico (01). Em quatro
vezes as onças não foram identificadas.
_____________________________________________________________________________________

ECOTURISMO
No último mês do ano, a Caiman recebeu 32 hóspedes de três
nacionalidades diferentes: brasileira (27), britânica (04) e
canadense (01). Os 27 brasileiros eram da Fundação Toyota ou
estavam envolvidos de alguma forma com a visita desse grupo no
REC (como jornalistas, fotógrafos e repórteres). Tal grupo não
conseguiu avistar nenhuma onça-pintada no período que
permaneceram na fazenda. Apenas os quatro britânicos, que foram
os últimos hóspedes de 2017, avistaram uma onça-pintada (o
Zico). As razões que justificam essa baixa porcentagem de
hóspedes que viram a espécie durante a estadia na Caiman
(12,5%) foram mencionadas acima, no tópico “Avistamentos”.
_____________________________________________________

MONITORAMENTO
O único colar com
GPS/VHF que esteve em
funcionamento
em
dezembro foi o da Isa. Isso
permitiu que ela fosse
avistada três vezes nesse
mês, uma vez no alto de
uma árvore, outra na
estrada e na última vez
dentro de uma mata. No
mapa ao lado está a área de
vida da Isa (em rosa)
Mapa 01 - Área de vida da Isa (em
referente a dezembro, que
rosa) dentro da Caiman
totalizou 2610 hectares (ou
2
26,1 km ). As linhas brancas do mapa representam os limites da
Caiman e a linha azul é a divisa mais ao norte, onde está o Rio
Aquidauana. Portanto, pode-se notar que ela não saiu da fazenda
em nenhum momento ao longo do mês, sendo uma onça residente
no REC. Embora não tenha nenhum outro colar com GPS em
funcionamento, sabe-se que a Isa sobrepõe sua área de vida com
outras onças. Isso pode ser afirmado através dos registros de
armadilhas fotográficas e avistamentos.

Projeto Onçafari-Guará
Entre os dias 05 e 09 de
dezembro, um dos biólogos e o
veterinário do Onçafari estiveram
em uma campanha de captura de
lobos-guarás em Mogi Guaçu,
interior de São Paulo. Nessa
campanha, também estavam a
equipe do Projeto Sou Amigo do
Lobo e CENAP/ICMBio, além de
funcionários que trabalham na
propriedade. Nesse período, três
indivíduos foram capturados: uma
fêmea e suas duas filhotes. A loba
adulta teve seu colar substituído
por um novo (GPS/VHF). Durante
os procedimentos, amostras de
sangue e pele, por exemplo, foram
coletadas para posterior análise
em laboratório. A equipe fez a
biometria (medidas corporais) dos
animais. Após as capturas, o
biólogo do Onçafari permaneceu
até o dia 20/12 para o
monitoramento dos lobos-guarás.
Também foi ministrada uma
palestra aos funcionários da
fazenda sobre Conservação,
Onçafari e sobre os lobos-guarás.

_____________________________________________________

PREDAÇÕES

Imagem 04 - Equipe na captura da

fêmea adulta de lobo-guará
Apenas três predações foram registradas no decorrer desse
último mês. Todas as carcaças eram de bovinos e foram reportados
à equipe do Onçafari pelos peões da fazenda. Em uma delas apareceram quatro onças: Una e sua filhote

Duma1, o Joker e um novo macho que foi nomeado de Maui (registrado
pela primeira vez ainda filhote em outubro de 2016). Em outra carcaça,
apareceram quatro onças: Mion e seus dois filhotes, atualmente com sete
a oito meses de idade, nomeados de Filé (macho) e Maminha (sexo
indeterminado) e uma quarta onça, uma fêmea adulta que ainda era
desconhecida pela equipe, que recebeu o nome de Capoeira.
_________________________________________________________________________________
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Imagem 05 - Joker em carcaça

A equipe do Projeto Onçafari agradece ao apoio e confiança de todos os colaboradores e apoiadores
que acreditam e contribuem para a conservação das onças-pintadas, do Pantanal e das espécies que aqui
vivem. Em 2018 o Projeto trará novos resultados e notícias.
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MAIS INFORMAÇÕES

1

Errata: no relatório de setembro, a filhote da Una foi determinada na época como um macho com cerca de três meses
de idade. Imagens desse mês mostraram que se tratava de uma fêmea, atualmente com aproximadamente seis meses

