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Janeiro de 2018
Onçafari na American
Airlines
Na edição de janeiro da revista de
bordo da American Airlines, saiu
uma reportagem de sete páginas
sobre o Onçafari. O editor Bill
Kearney destacou os desafios
enfrentados pelas onças-pintadas
no Pantanal e enfatizou o papel da
equipe do Onçafari na
conservação dessa espécie
através da pesquisa e do
ecoturismo. A American Airlines é
uma das maiores companhias
aéreas do mundo, atendendo
mensalmente mais de 16 milhões
de passageiros. Portanto, o
alcance dessa reportagem é
incalculável e deve estimular
muitas pessoas a conhecerem o
Pantanal. Assim, cada vez mais o
turismo de observação de onçaspintadas será consolidado como
uma ferramenta estratégica e
valiosa para a conservação do
maior felino das Américas.

INTRODUÇÃO
O Onçafari inicia mais um ano em ritmo acelerado e com
novidades. As principais serão destacadas a seguir.
______________________________________________

ARMADILHAMENTO FOTOGRÁFICO
No início de janeiro, 19 armadilhas fotográficas (AF’s) da marca
Bushnell fornecidas pela LOG Nature, foram distribuídas no campo.
Após determinado período, elas foram retiradas e seus resultados
foram organizados e colocados em planilhas. No total, 29 vídeos de
onças-pintadas foram filmados pelas AF’s. Os
indivíduos registrados foram: Zico (11),
Esperança (06), Pandhora (05) e Sombra
(04). Em três vídeos não foi possível
identificar as onças1. Chama a atenção a
frequência com que o Zico foi flagrado pelas
nossas AF’s, principalmente na região da
Sede da fazenda, onde ele não aparecia
desde meados de 2016. Ele foi flagrado pela
Imagem 02 - Uma
equipe acasalando com a Esperança, outra
das AF’s da Bushnell
onça-pintada que também foi registrada
nesse mês pelas nossas AF’s. A partir do dia 19 de janeiro, 73
armadilhas fotográficas foram distribuídas em estradas, trilhas e
árvores da Caiman. Mas os resultados delas serão conhecidos
apenas em fevereiro. No mês que vem, destacaremos os registros
mais importantes.
______________________________________________

AVISTAMENTOS
O Refúgio Ecológico Caiman (REC) está passando por uma das
maiores cheias dos últimos
anos. Com a maior parte da
Imagem 01 - Abertura da reportagem
fazenda
alagada,
as
da American Airlines
atividades de campo ficam
limitadas principalmente às estradas mais elevadas (aterros). Isso
dificulta o monitoramento das onças-pintadas. Mesmo assim, no
mês de janeiro, 10 avistamentos foram contabilizados pela equipe
Imagem 03 - Zico, a onça mais
do Onçafari. Os indivíduos avistados foram: Zico (03), Isa (01) e
avistada em janeiro
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Os vídeos pegaram só cauda ou ficaram muito escuros, impossibilitando as identificações

Sombra (01). Em cinco vezes as onças não foram identificadas2. Assim como ocorreu no armadilhamento
fotográfico, o Zico foi o indivíduo mais visto em janeiro. Esses avistamentos foram importantes pois
comprovaram que esse macho está em ótimas condições e que seu colar com VHF3 está em perfeito
funcionamento.
__________________________________________________________________________

PREDAÇÕES
Foram localizados cinco animais de criação mortos ao longo de
janeiro (quatro bovinos e um equino). Destes, quatro morreram de
causas naturais que não envolviam predações. Apenas um bovino
foi predado e uma outra carcaça foi aproveitada de forma oportunista
por alguma onça-pintada. Em ambos os casos foram instaladas
armadilhas fotográficas para identificar os animais que estavam
consumindo as carcaças, mas em nenhuma delas houve retorno.
Quanto aos animais silvestres, apenas um jacaré predado por onçaImagem 04 - Jacaré-do-pantanal, uma
pintada foi localizado, porém com mais de 15 dias de decomposição.
das presas mais predadas pelas onças
Nessa época do ano, quando a planície pantaneira está alagada, as
onças-pintadas no REC tendem a predar jacarés com uma frequência maior se comparada com outras
espécies de presas.
__________________________________________________________________________

ISA E FERA
As duas irmãs que foram reintroduzidas na natureza pela equipe do Onçafari que contou com o apoio de
outros colaboradores, não apareceram nas armadilhas fotográficas em janeiro. Porém, a equipe conseguiu
avistar a Isa no início do mês. Ela estava em ótimas condições físicas e, como de costume, muito tranquila
em relação ao veículo. Outra boa notícia é que seu colar ainda estava funcionando. Já a Fera não foi avistada
em janeiro e seu colar parou de emitir sinal em novembro de 2017. O Onçafari está planejando uma nova
campanha de captura para os próximos meses, e recapturar as duas irmãs é um dos principais objetivos da
equipe.
_____________________________________________________________________________________
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MAIS INFORMAÇÕES
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Os avistamentos foram muito rápidos e não foram feitas fotos nem vídeos que possibilitassem as identificações
Os colares com VHF emitem uma onda de rádio que pode ser captada por uma antena conectada a um receptor

