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World Wildlife Day
Em 2013, a Assembleia Geral das
Nações Unidas, órgão da ONU,
definiu o dia 03 de março como o
Dia Mundial da Vida Selvagem,
chamado de World Wildlife Day.
Esse se tornou o mais importante
evento global dedicado à vida
selvagem. Esse ano, o tema foi:
“Big cats: predators under threat",
ou “Grandes Felinos: predadores
sob ameaça”. Em 2018, o evento
foi realizado em Nova York, onde
foi anunciado que o documentário
produzido pela BBC sobre o
Onçafari foi um dos três finalistas
na categoria “Conservação” no
International Big Cats Film
Festival. Essa premiação
contempla iniciativas inovadoras e
efetivas na proteção de grandes
felinos. Esse foi mais um
importante reconhecimento do
trabalho que o Onçafari e seus
colaboradores estão fazenda pelo
maior felino das Américas.

Imagem 01 - Tema do Dia Mundial da Vida
Selvagem

INTRODUÇÃO
Finalizamos o terceiro mês do ano com novidades para
compartilhar. Apesar de ser um mês que foi marcado pelas chuvas
e pelo aumento do nível de água em grandes extensões do Refúgio
Ecológico Caiman (REC), os resultados foram positivos para a
equipe do Onçafari. Destacaremos os principais acontecimentos a
seguir.
______________________________________________

ARMADILHAMENTO FOTOGRÁFICO
No início de março, 67 armadilhas fotográficas (AF’s) da marca
Bushnell e fornecidas pela Log Nature, foram distribuídas pelo REC.
Elas foram instaladas principalmente em estradas e trilhas
acessíveis, tendo em vista que muitos locais estão com acessos
comprometidos por causa da cheia do Pantanal. Após um período
médio de 15 dias, elas foram retiradas do campo e seus resultados
foram organizados. No total, foram 46 vídeos de onças-pintadas. Os
indivíduos
filmados
foram:
Zico
(08),
Sombra
(07),
Pandhora (06), Joker
(03), Felino (02), Leen
(02), Nusa (02), Pinche
(02), Magrela (01),
Tchura (01) e Fera (01).
Em 11 vídeos não foi
a onça mais registrada nas
possível identificar as Imagem 02 - Zico,
AF’s em março
onças. Apenas três
vídeos de onças-pardas foram filmados nessa amostragem. Além
de dar continuidade ao monitoramento das onças-pintadas para
entender as suas movimentações, interações, horários de atividade
e outros aspectos da ecologia dessa espécie, essa amostragem
também teve a finalidade de fornecer dados prévios para a
campanha de captura que iniciou no final de março. Assim, a equipe
pode ter informações importantes sobre os melhores locais para a
instalação das armadilhas de captura.

__________________________________________________________________________

CAPTURAS
A primeira campanha de captura de 2018 iniciou-se no dia 24 de março e está prevista para encerrar no
dia 04 de abril. Até o último dia de março, duas onças foram capturadas: Shaka e Zico. Os procedimentos

Imagem 03 - Shaka recuperando da
anestesia

com os dois machos foram bem-sucedidos. Como já havia sido
constatado durante alguns avistamentos, Shaka possui um ferimento
bem evidente no nariz que possivelmente foi causado durante uma briga
com outra onça-pintada. Esse macho pesou 117 kg e recebeu um colar
com GPS/VHF. Já o Zico foi capturado pela terceira vez e como seu colar
com VHF estava funcionando perfeitamente, não foi necessária a troca
do equipamento. Essa campanha contou com a participação da
veterinária Ana Carolina Rosas da Conservation Land Trust (CLT) /
Proyecto Iberá, projeto em andamento na Província de Corrientes,
Argentina. No mês seguinte daremos continuidade ao tópico “Capturas”,
tendo em vista que a campanha será finalizada apenas no dia 04 de abril.

__________________________________________________________________________

AVISTAMENTOS E ECOTURISMO
Nesse mês, apesar das dificuldades de monitoramento das onças-pintadas no campo em decorrência
das chuvas e da cheia, foram registrados 10 avistamentos no REC. No entanto, a quase totalidade deles
foram rápidos e impossibilitaram a identificação dos indivíduos. Em uma única oportunidade foi possível
identificar a Nusa. Esse avistamento juntamente com os registros dessa fêmea nas armadilhas fotográficas
indicam que a sua filhote Juju já está independente da mãe. Pelos registros que o Onçafari possui de
nascimentos e acompanhamento de filhotes, de modo geral os filhotes desgarram por volta dos 17-18
meses, idade estimada de Juju em março de 2018. Ou seja, era esperado que as duas não estivessem
andando mais juntas. Em relação ao ecoturismo, um total de 16 hóspedes de quatro nacionalidades
(brasileira, britânica, sul-africana e chinesa) visitaram a Caiman em março. Seis deles conseguiram avistar
pelo menos uma onça-pintada durante a estadia.
__________________________________________________________________________

PREDAÇÕES
Durante o monitoramento de campo e através dos relatos dos funcionários que trabalham no setor da
pecuária da Caiman, 12 carcaças de animais de criação foram registradas. Sete animais foram predados
por onças-pintadas, enquanto outros quatro morreram de outras causas e um não foi possível determinar a
causa da morte. Em uma carcaça de bovino foram instaladas armadilhas que resultaram na captura do
Shaka. A equipe do Onçafari encontrou apenas dois animais silvestres predados, sendo um jacaré e um
tatu-peba.
__________________________________________________________________________

PALESTRAS
No dia 22 de março, o fundador do Onçafari, Mario Haberfeld,
ministrou uma palestra para agentes de viagem no escritório do Bank of
America Merrill Lynch, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, Mario ministrou
outra palestra no NB Steak House para agentes de viagem em São Paulo.
Nos dias 26, 27 e 28, Mario ainda fez apresentações sobre o Onçafari no
Colégio Porto Seguro, nas unidades Morumbi, Panamby e Valinhos. Com
essas e outras iniciativas o Onçafari vem conquistando novos parceiros
que acreditam e apoiam a conservação da vida selvagem.

Imagem 04 - Mario ministrando
palestra no Bank of America

_________________________________________________________________________

ISA E FERA
Não são muitas as novidades sobre as duas onças-pintadas reintroduzidas pelo Onçafari em 2016. Em
março, apenas um registro da Fera foi obtido através de uma armadilha fotográfica. Já a Isa não foi nem
avistada nem filmada pelas AF’s. A campanha de captura iniciada no dia 24 de março e irá até o dia 04 de

abril tem as duas como principais alvos. Pretende-se capturá-las para a troca dos antigos colares com
GPS/VHF e assim dar continuidade ao monitoramento mais intenso das duas onças.
_____________________________________________________________________________________
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