ATIVIDADES DO
ONÇAFARI
Fevereiro de 2018
Curso de Guiagem
Entre os dias 02 e 15 de fevereiro,
estiveram no Refúgio Ecológico
Caiman (REC) dois experientes
guias sul-africanos: Alastair Kilpin
e Jacques van Eck. Ambos são da
Essential Guiding, uma das
principais empresas de
treinamento para guias da África.
Os dois vieram para dar um
treinamento a todos os 16
funcionários da Caiman e do
Onçafari que tem envolvimento
direto com passeios turísticos
(guias bilíngues, guias de campo,
biólogos e coordenadores). Nesse
período, eles puderam
compartilhar o conhecimento e a
longa experiência em guiagens
realizadas pelo mundo e que
podem ser aplicadas ou adaptadas
à realidade local. Realizaram
muitas atividades teóricas e
práticas, com a finalidade de
capacitar a equipe de turismo e
assim oferecer aos hóspedes da
Caiman uma experiência marcante
e de alto nível no Pantanal.

Imagem 01 - Atividade realizada durante o
curso de guiagem
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INTRODUÇÃO
Em plena época de cheia no Pantanal, o Onçafari obteve muitos
resultados e traz novidades nesse mês de fevereiro. Daremos
destaque para os principais acontecimentos.
______________________________________________

ARMADILHAMENTO FOTOGRÁFICO
Como prometido no relatório do mês anterior, começaremos com
os resultados das 73 armadilhas fotográficas (AF’s) da marca
Bushnell, obtidas através da parceria com a LOG Nature. Foram 115
vídeos de onças-pintadas de 19 indivíduos diferentes (10 machos e
09 fêmeas): Houdini (18),
Pandhora (14), Sombra (09),
Juju e Zico juntos (09),
Magrela (07), Shaka1 (06),
Zico (06), Felino (05), Nusa
(03), Brutus (03), Gaia (03),
Nusa e Juju juntas (03), Flor
Imagem 02 - Houdini, a onça com mais
(02), Ardido (02), Juju (02),
vídeos em janeiro-fevereiro
Apache (02), Rebecca (01),
Tyto (01), Leen (01), Nusa e Zico juntos (01), Fera (01), Nusa e
Shaka juntos (01) e Monteiro (01). Em 14 vídeos os indivíduos não
foram identificados2. Podemos observar que o Houdini, um macho
adulto que eventualmente é registrado pelas AF’s na Caiman, foi o
indivíduo com o maior número de vídeos. Porém, 17 dos 18 vídeos
foram filmados em um único dia e no mesmo local, onde ele deitou
na frente da câmera para
descansar,
vocalizando
(esturrando) muitas vezes.
Entre as fêmeas, a Pandhora
foi a onça-pintada mais
registrada pelas AF’s entre
janeiro e fevereiro, como tem
acontecido com frequência Imagem 03 - Zico (na frente) e Juju (ao
fundo) após a cópula
nos
últimos
meses.
Destacamos também a presença de onças em acasalamento: Nusa
e Zico, Nusa e Shaka, Juju e Zico. Vale ressaltar que a Juju ainda
é uma onça bem jovem, com idade estimada em 13 meses e já foi

O indivíduo anteriormente chamado de Cotó, passou a se chamar Shaka, alusão a um guerreiro da etnia zulu da África do Sul
Vídeos muito escuros ou que filmaram apenas a cauda das onças

registrada copulando. Das fêmeas monitoradas pelo Onçafari
desde 2011, ela é uma das onças mais jovens a apresentar esse
comportamento.
Em relação à segunda
maior espécie de felino das
Américas, apenas 10 vídeos de
onças-pardas (ou pumas) foram
filmados pelas nossas AF’s
nessa amostragem de janeiro a
fevereiro.
Essa
grande
Imagem 04 - Fêmea de puma
disparidade no número de
descendo da árvore
registros entre onças-pintadas
(115) e onças-pardas (10) pode representar uma menor densidade
e hábitos mais elusivos da segunda espécie.
______________________________________________

“Foram 115 vídeos de onças-pintadas e (...) apenas
10 vídeos de onças-pardas”
______________________________________________

O Estado de S. Paulo
Na edição do dia 05 de fevereiro
do jornal O Estado de S. Paulo foi
publicada uma reportagem sobre o
Onçafari. O foco foram as duas
onças-pintadas reintroduzidas na
Caiman em 2016. Teve destaque
todo o processo bem-sucedido de
adaptação da Isa e da Fera em
vida livre. Com a reintrodução das
duas irmãs pelo Onçafari, o texto
lançou uma perspectiva
promissora para o Proyecto Iberá,
na Argentina, que pretende
reintroduzir a espécie em um local
onde as onças-pintadas foram
localmente extintas.

AVISTAMENTOS
Mesmo não sendo a melhor época para avistar onças-pintadas
no REC, nossa equipe registrou 27 avistamentos (quase um
avistamento por dia) de seis indivíduos diferentes. Dos 27, um total
de 12 foram iniciados pelo Onçafari e 15 pelos demais funcionários
da Caiman. As onças avistadas foram: Nusa e Shaka juntos (05),
Felino (02), Flor e Shaka juntos (02), Apache (01), Zico (01),
Shaka (01), Nusa, Juju e Zico juntos (01). Em 14 oportunidades
não foi possível identificar os indivíduos3. Assim como nas
armadilhas fotográficas, os casais “roubaram a cena” em fevereiro,
principalmente na área da Sede da
Caiman. A presença frequente do Imagem 05 - Parte da reportagem no jornal
Estadão
Shaka copulando com a Nusa e com
a Flor merece destaque. Até o final de janeiro de 2018, o Shaka nunca tinha
sido avistado pela equipe (foi registrado apenas nas AF’s). Uma característica
muito distinta desse macho é um ferimento bem grande no focinho. Este pode
ter sido causado durante uma briga com outros machos residentes para ter
acesso a essa área e poder acasalar com as fêmeas da região. A Flor que é
uma fêmea monitorada pelo Onçafari desde 2011, mas raramente vista,
Imagem 06 - Shaka e seu
grave ferimento no nariz
também foi avistada nesse mês.
__________________________________________________________________________

ECOTURISMO
O Refúgio Ecológico Caiman abriu sua temporada de turismo a partir do dia 05 de fevereiro. Desde
então, 21 hóspedes de duas diferentes nacionalidades (brasileira e francesa) visitaram o REC nesse mês.
Todos eles avistaram onças-pintadas durante suas estadias na Caiman. Esse percentual de 100% de
sucesso foi surpreendente considerando-se a dificuldade de monitoramento das onças e limitação de acesso
por causa das cheias no Pantanal.
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Os avistamentos foram muito rápidos e/ou não foi possível fotografar/filmar os indivíduos para identificá-los.

Onçafari na França
No ano passado, a equipe da
emissora Boreales esteve na
Caiman e acompanhou o Onçafari
por alguns dias, nos quais fizeram
muitas filmagens. Estas foram
usadas num programa chamado
"Muriel et Chanee sur la terre des
jaguars", que foi exibido nesse
mês em rede nacional na França,
sendo assistido por milhões de
telespectadores. O programa
também acompanhou outros
projetos que trabalham com
onças-pintadas no Brasil. Após
sua exibição na TV, muitos
franceses entraram em contato
com o Onçafari em busca de mais
informações e meios de ajudar o
projeto.

Em fevereiro, a Caiman foi
considerada pela Luxury Travel Blog
uma das 7 melhores experiências de
viagem sustentável do mundo. O REC
ganhou destaque principalmente pelo
trabalho de habituação e conservação
realizado com as onças-pintadas pelo
Onçafari, além da hospitalidade,
estrutura e gastronomia.

Imagem 07 - Artigo no blog
da Luxury Travel

______________________________________________

PREDAÇÕES
Ao longo do mês de fevereiro, 14 animais de criação mortos
foram encontrados pela equipe do Onçafari, sendo 12 bovinos e 02
equinos. Somente três bovinos foram confirmadamente abatidos
por onças-pintadas. Em três casos os peões comunicaram o
Onçafari sobre carcaças que tinham sinais de consumo por onçaspintadas, mas não havia certeza quanto à predação. Como a equipe
não conseguiu chegar aos locais por causa da cheia na Caiman, as
predações foram consideradas incertas. Outros seis animais
morreram de outras causas. Em apenas uma carcaça houve
retorno, possibilitando a identificação da onça, no caso o Pinche
Perro, um macho adulto. Quantos aos animais silvestres, apenas
um tatu-galinha predado foi localizado pela equipe.
______________________________________________

PALESTRAS
Com
a
transição
administrativa no setor da
pecuária na Caiman, muitos funcionários novos passaram a residir
nas dependências da fazenda. Durante as atividades de manejo do
gado e dos cavalos, eles eventualmente têm encontros com onçaspintadas em situações que podem ser de risco (em carcaças, por Imagem 09 - Palestra do Onçafari para
os peões
exemplo). Por isso, o fundador do Onçafari, Mario Haberfeld, ministrou
uma palestra para mais de 20 peões que trabalham no REC. O intuito foi apresentar as atividades da equipe
para eles, além de abordar algumas medidas de segurança durante eventuais encontros com onçaspintadas. Alguns dias depois, Mario ministrou outra palestra para os funcionários dos demais setores da
Caiman (Manutenção, Hotelaria, Administração e Recepção), alertando principalmente sobre questões de
segurança em encontros com onças. Acima de tudo, essas palestras são ferramentas de educação
ambiental para a população local e são fundamentais em uma região onde o conflito com esse grande felino
é historicamente intenso.
Imagem 08 - Cena do documentário francês

__________________________________________________________________________

ISA E FERA
As duas irmãs reintroduzidas na Caiman em junho de 2016 não foram
avistadas durante o mês de fevereiro. O GPS do colar da Isa não está mais
funcionando. Ele parou de enviar atualizações desde o dia 22 de janeiro e
a equipe nunca mais pegou sinal do seu colar. A Isa também não apareceu
nas armadilhas fotográficas. Já a Fera apareceu em uma AF no dia 29/01.

Imagem 10 - Fera passando em
beira de açude

Foi o único registro dessa fêmea, que estava andando na beira de um açude num dia de chuva. Apesar de
ser apenas um vídeo, deu para constatar que ela está fisicamente muito bem. Espera-se que a Isa e a Fera
voltem a ser vistas e registradas com frequência nos próximos meses.
_____________________________________________________________________________________
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