ATIVIDADES DO
PROJETO ONÇAFARI
Outubro de 2017
Eventos
No dia 21 de outubro ocorreu o II
Encontro Carta Caiman. Esse
evento, realizado no Refúgio
Ecológico Caiman, contou com a
presença de muitas autoridades,
tais como: o Ministro do Meio
Ambiente, José Sarney Filho, dos
governadores dos Estados do MS
e MT, Reinaldo Azambuja e Pedro
Taques, respectivamente, do
Presidente do ICMBio, Ricardo
Soavinski, e do Presidente da
República, Michel Temer. Além
deles, também estavam o
proprietário da Caiman e um dos
fundadores da SOS Pantanal e
SOS Mata Atlântica, Roberto
Klabin e outras autoridades
dessas e de outras Organizações
Não-Governamentais. A finalidade
do evento foi discutir sobre o
andamento dos objetivos traçados
e assinados na Carta Caiman em
2016, os quais visam uma ação
conjunta entre os Estados do MS e
MT para a preservação e
desenvolvimento socioeconômico
do Pantanal.

INTRODUÇÃO
Todos os eventos, resultados, atividades desenvolvidas e
novidades do Onçafari referentes ao mês de outubro serão
apresentadas a seguir.
_______________________________________________

ARMADILHAMENTO FOTOGRÁFICO
Em outubro, 21 armadilhas fotográficas (AF’s) da Bushnell foram
retiradas do campo para terem seus resultados devidamente triados.
Elas estavam monitorando as manilhas de concreto e pontes das
principais estradas do Refúgio Ecológico Caiman (REC). De todas
elas, 18 AF’s filmaram onças-pintadas usando estas estruturas para
diferentes finalidades, seja como local de descanso, marcação
territorial, exploração ou alimentação. No total, foram gravados 178
vídeos, flagrando inúmeros comportamentos. As onças filmadas
foram: Monteiro (76), Joker (27), Fera (21), Isa (15), Apache (10),
Gaia (07), Felino (05), Tyto (07), Sombra (04), Esperança (02) e
Leen (01). Em três vídeos os indivíduos não foram identificados.
Além de ter sido a onça com o maior número de vídeos, o Monteiro
também foi o indivíduo que apareceu em mais locais diferentes (76
vídeos em 10 locais), seguido pelo Joker (com 27 vídeos em cinco
locais). Esses dois machos
também
foram
flagrados
levando presas abatidas para
dentro ou para debaixo dessas
estruturas. O Joker arrastou um
tamanduá-bandeira
para
debaixo de uma ponte (Imagem
02) enquanto o Monteiro levou
Imagem 02 - Joker com
uma capivara e um tapiti para
tamanduá-bandeira sob a ponte
dentro de uma manilha.
_____________________________________________________

AVISTAMENTOS

Imagem 01 - Temer assinando
medidas provisórias e decretos no II
Encontro Carta Caiman

Em outubro não foi possível superar o recorde de avistamentos
do mês de setembro, que foi de 157. No entanto, em outubro foram
registrados 99 avistamentos, sendo que 74 deles foram iniciados
pela equipe do Onçafari e 25 começaram com os funcionários dos
demais setores da Caiman. Ou seja, outubro foi o segundo melhor
mês de 2017 quanto à quantidade de avistamentos. As onças
avistadas foram: Felino (25), Tyto (20), Isa e Sombra juntos (13),
Isa (07), Gaia (06), Nusa e Juju juntas (06), Fera (04), Sombra (03),
Esperança (02), Isa, Sombra e Apache juntos (01), Esperança,

Nusa e Juju juntas (01), Felino, Nusa e Juju juntos (01),
Pandhora (01), Natureza (01), Nusa (01), Brutus e outra onça não
identificada juntos (01). Em seis vezes os indivíduos não foram
identificados. A Isa e o Sombra ficaram em comportamento de
cópula do dia 04 ao dia 07 de
outubro, sendo por isso
avistados
com frequência
durante esse período (13
vezes). Dois machos que
apareceram
bastante
em
outubro foram Felino e Tyto.
Imagem 03 - Sombra e Isa
Na grande maioria das vezes
copulando
eles estavam descansando,
separadamente, dentro das manilhas. Foi possível observar que
ambos apresentavam ferimentos recentes, possivelmente por
conta de algum conflito físico com outra onça. Considerando que
os dois foram vistos algumas vezes muito próximos um do outro,
pode ser que tenha(m) ocorrido alguma(s) briga(s) entre os dois. A
Nusa também foi muito avistada nesse mês (nove vezes). Em duas
oportunidades, ela apresentou comportamentos agressivos para
com outras onças, uma vez com
a Esperança e outra com o
Felino. Essa agressividade pode
ser por algumas razões, como:
território, presença de carcaça e
para proteger sua filhote Juju. No
mês passado ela já tinha sido
flagrada brigando com a Isa
Imagem 04 - Nusa (em pé) e
provavelmente por um dos
Esperança (deitada) brigando
motivos expostos acima.
_____________________________________________________

ECOTURISMO

Divulgação
A página em português do Projeto
Onçafari no Facebook atingiu a
marca de 300.000 curtidas. Esse
número demonstra o crescimento
rápido do Projeto em pouco mais
de seis anos de existência. Nessa
página, são postadas fotos,
vídeos, informações e novidades
sobre as onças monitoradas e
também sobre os demais animais
e paisagens do REC e do
Pantanal. Essas postagens
atingem milhares de pessoas e
vem se demonstrando uma
importante ferramenta de
divulgação para a causa da
Conservação de espécies
ameaçadas.
Também nesse mês, o Onçafari
recebeu Ruth Campbell e Johnny
Rogers da emissora britânica
Offspring, que acompanharam o
Projeto por alguns dias, filmando
onças-pintadas e outros animais
do Pantanal. Assim, o Projeto
continuará divulgando suas
atividades mundo afora.

Em outubro a Caiman recebeu 165 hóspedes de 13 diferentes
nacionalidades: alemã (04), brasileira (98), britânica(12),
canadense (04), holandesa (02), indiana (09), irlandesa (03),
luxemburguesa (01), norte-americana (24), sueca (03), suíça (02),
sul-africana (02) e tcheca (01). Desse total, 12 pessoas estavam
envolvidas na organização operacional (organizadores de eventos)
e emergencial (seguranças, motorista, médico e enfermeiros) de
Imagem 05 - Registro das mais de
um grande grupo que visitou a Caiman entre os dias 16 e 19 de
300.000 curtidas no Facebook
outubro. Como estes não estavam realizando passeios, eles não
avistaram onças-pintadas enquanto permaneceram na fazenda. No entanto, todos os demais presentes
tiveram a oportunidade de conhecer de perto o maior felino das Américas durante as suas estadias. Ou seja,
pelo terceiro mês consecutivo, 100% dos hóspedes que visitaram o Refúgio Ecológico Caiman avistaram
onças-pintadas.
_____________________________________________________________________________________

“Pelo terceiro mês consecutivo, 100% dos hóspedes que visitaram o Refúgio
Ecológico Caiman avistaram onças-pintadas”.
_____________________________________________________________________________________

Visita à Foz do Iguaçu e
Argentina
No dia 29, o fundador do Onçafari,
Mario Haberfeld, foi até Foz do
Iguaçu para a exibição do
documentário produzido pela BBC
sobre o Projeto, intitulado Jaguars:
Brazil’s Super Cats. Ele foi exibido
para cerca de 30 pessoas
envolvidas com Conservação e
que trabalham no Parque Nacional
ou na região. O objetivo foi
divulgar o trabalho do Onçafari,
tanto na parte de ecoturismo como
em reintrodução.
No último dia do mês, Mario e o
proprietário da Caiman, Roberto
Klabin, estiveram na Argentina. O
destino foi a região de Esteros del
Iberá, numa área pertencente à
Conservation Land Trust (CLT). A
CLT vem reintroduzindo algumas
espécies de aves e mamíferos que
foram localmente extintas nessa
região. Uma das espécies que
eles pretendem reintroduzir é a
onça-pintada. Os integrantes da
CLT estiveram no REC em abril de
2017 e agora o Onçafari e o REC
retribuíram a visita e trocaram
novas experiências. Além disso,
Mario e Roberto ministraram
palestras durante um curso
promovido pela CLT que foi
direcionado para proprietários de
terras locais que tem a intenção de
desenvolver o ecoturismo em suas
propriedades como forma de
conservação.

Imagem 06 - Onça no recinto em
Iberá

_____________________________________________________

MONITORAMENTO
Em outubro, 12
onças
possuíam
colares, sendo que oito
deles tinham as funções
GPS/VHF (Isa, Fera,
Gaia, Leen, Pandhora,
Esperança, Mion e
Felino) e quatro tinham
apenas a função VHF
(Apache,
Sombra,
Troncha e Zico). No
entanto, dos oito colares
GPS/VHF, somente o da
Esperança
enviou
atualizações até o final
do mês. O colar da Fera
Mapa 01 - Polígonos das áreas de vida
parou de enviar pontos
de quatro fêmeas com colar GPS/VHF
no dia 07/10, o da Mion
no dia 13/10 e o da Isa no dia 18/10. Os colares da Leen e da
Pandhora pararam de mandar atualizações na segunda quinzena
de setembro, enquanto que o da Gaia e do Felino passaram a
apresentar problemas desde julho de 2017. Com os dados obtidos
nesse mês foi possível elaborar o mapa com as áreas de vida
(polígonos) de quatro fêmeas: Fera, Isa, Mion e Esperança. Mas
vale ressaltar que os polígonos das três primeiras estão
incompletos, pois os respectivos colares enviaram poucos pontos
ao longo do mês. Mesmo assim, nota-se que a Isa e a Esperança
tiveram uma sobreposição de suas respectivas áreas de vida em
outubro. Como já discutido no tópico “Avistamentos”, essa
sobreposição pode gerar conflitos físicos entre os indivíduos, como
pode ter ocorrido entre Tyto e Felino e como aconteceu entre Nusa
e Esperança.
_____________________________________________________

PREDAÇÕES
Ao longo de outubro, 11 animais de criação foram encontrados
mortos pela equipe do Onçafari. Destes, nove foram predados por
onças-pintadas e dois morreram por outras causas. Em quatro
bovinos abatidos ocorreu compartilhamento de carcaça entre
onças-pintadas, demonstrando uma certa tolerância entre os
indivíduos nestas situações. Uma das onças registradas em uma
dessas oportunidades e sobre a qual a equipe ainda possui poucas
informações, foi a Gatuna.
Também nesse mês, sete animais silvestres predados foram
localizados pela equipe, sendo três jacarés (um predado pela Isa),
um porco-monteiro, um veado-campeiro, uma capivara e um tatugalinha (predado pela Esperança). O não funcionamento dos
colares com funções GPS dificultam a localização dessas presas
de menor porte.

_____________________________________________________________________________________________________________________

PROJETO DE REINTRODUÇÃO
As irmãs Isa e Fera são provenientes de Corumbá/MS, município
onde ocorreu um incidente que culminou na morte da mãe delas. O
Onçafari iniciou os trâmites para reintroduzi-las e somente após ter
obtido todas as licenças necessárias e depois da finalização do recinto
de 10.000 m2, elas foram transferidas para o REC em julho de 2015.
No dia 09 de junho de 2016, as irmãs Isa e Fera foram reintroduzidas
pelo Projeto Onçafari com o apoio do CENAP/ICMBio, do
Mantenedouro Santa Rosa (onde permaneceram por mais de quatro
Imagem 07 - Fera descansando
meses) e de demais parceiros. Essa foi a primeira reintrodução bemna árvore em outubro
sucedida de onças-pintadas no mundo.
Atualmente, ambas estão completamente adaptadas e com
território estabelecido dentro do REC. Desde então, elas já caçaram
inúmeras espécies de animais silvestres, tais como: jacaré, capivara,
queixada, cateto, quati, cachorro-do-mato, veado-mateiro, tatu-peba,
tatu-galinha e tamanduá-bandeira. As duas possuem hábitos muitos
distintos. A Fera é avistada na grande maioria das vezes no alto de
árvores, ao contrário da sua irmã Isa, que raramente as utiliza. Em
outubro, a Isa foi muito avistada por alguns dias com o Sombra. Em
Imagem 08 - Isa com o Sombra
uma das ocasiões, dois machos tiveram uma briga pela fêmea, na
após uma cópula
qual o Sombra conseguiu afastar o Apache do local onde a Isa
estava. No mês passado, a sua irmã, a Fera, copulou com o Brutus por alguns dias e depois foi avistada
por um dia com o Sombra. Quem sabe, num futuro não muito distante as duas apareçam com filhotes.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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