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Palavras do Presidente

Caros amigos, apoiadores e parceiros,

Com o crescimento do Onçafari neste ano, enormes desafios precisaram ser 
superados. Começamos novos projetos no Cerrado e na Amazônia, contratamos 
novos colaboradores e criamos conselhos consultivos e fiscais para a associação.

O Onçafari não para de crescer. E, com a chegada dos conselheiros, muitas coisas 
passaram a ser feitas de forma ainda mais profissional e com mais controle. Neste 
ano, deixamos de ser uma ONG gerida por mim e passamos a ter uma administração 
mais profissional. Pessoalmente, estou muito feliz com esse novo modelo de gestão, 
pois hoje conto com a ajuda de alguns dos melhores profissionais do mercado para 
administrar, opinar e discutir o andamento do nosso projeto.

Em 2018, o Onçafari também criou novas frentes de operações. Além do 
Ecoturismo, da Ciência e da frente de Reintrodução, passamos a atuar 
mais efetivamente na parte social e educacional, além de começarmos a planejar, 
com muito afinco, o Onçafari Forests, que visa preservar florestas e influenciar na 
criação de outras áreas protegidas no Brasil.

Tudo isso sem deixar de lado as bases sobre as quais fomos fundados: o Ecoturismo 
e a Ciência. Com o passar do tempo, o Onçafari se tornou conhecido no meio 
da conservação, fez várias descobertas e, inclusive, virou referência em 
reintrodução de onças-pintadas. Devido ao sucesso atingido, com a colaboração de 
outros parceiros, na reintrodução das onças Isa e Fera no Refúgio Ecológico Caiman, 
fomos convidados a participar do Congresso Mundial de Reintrodução em Chicago 
(IL- EUA). Não apenas conseguimos pela primeira vez na história reintroduzir onças-
pintadas com sucesso, mas também constatamos, este ano, que ambas tiveram 
filhotes, o que nos mostra ainda mais o êxito deste processo.

No Refúgio Ecológico Caiman, nossa base principal e onde o Onçafari foi fundado, 
continuamos aprendendo muito sobre os hábitos e comportamentos das onças, 
inclusive ganhamos uma bolsa de pesquisa da National Geographic para 
estudar seus hábitos quando estão em cima de árvores. Além disso, os 
hóspedes que participam de atividades conosco parecem sair cada vez mais 
satisfeitos.

É por meio da reintrodução que expandimos o Onçafari para o bioma Amazônico. 
Assim como feito no Pantanal, nossa ideia é testar nossos métodos de reintrodução 
em uma área bem diferente, com florestas altas e mais densas. Dois filhotes fêmeas 
de onça-pintada estão lá neste momento, em um enorme recinto construído para 
elas, com mais ou menos 15 mil metros quadrados.
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Palavras do Presidente

Começamos este ano uma parceria com uma nova pousada – Trijunção –, 
construída no coração do Cerrado. A ideia é fazer com que os lobos-guarás 
possam ser vistos por hóspedes, em veículos, em seu habitat natural. Um 
processo de habituação muito parecido com o que fizemos com as onças no 
Pantanal.

No Onçafari sempre acreditamos que a divulgação de resultados, fotos, 
notícias e informações é de suma importância. Talvez este seja um dos 
principais motivos de nosso rápido crescimento. Entendemos que a população, 
em geral, precisa ter acesso às informações colhidas em nossas diversas bases 
para que as pessoas possam se engajar na conservação das espécies e dos biomas 
nos quais trabalhamos. Com essa finalidade, em 2018, formamos uma parceria com 
a GreenBond, empresa especializada em marketing para causas ambientais, e 
esperamos poder cada vez mais ter um número maior de pessoas engajadas em 
ações voltadas à defesa do meio ambiente.

Me sinto honrado por ter em nossa equipe pessoas tão competentes, 
esforçadas, focadas e com paixão por aquilo que fazem. Pessoas que fizeram, em 
apenas sete anos, muito mais do que eu poderia sonhar quando começamos o 
Onçafari.

Quero agradecer muito a todos os membros dos nossos conselhos, de vários 
setores diferentes, por se disporem a ajudar a nossa associação com todas as suas 
experiências. Agradecer por disponibilizarem seu tempo e se engajarem em 
nosso propósito de maneira voluntária. 

Muito obrigado também aos nossos parceiros e a todos que nos acompanham. 
Conto com vocês para fazermos cada vez mais pela flora e fauna do Brasil.

Um forte abraço,

Mario Haberfeld - Presidente do Conselho e co-fundador
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Palavras do Conselho

7 anos de inovação na conservação

Aliando ecoturismo e preservação, o Onçafari completou 7 anos em 2018 
colhendo frutos do que foi plantado anos atrás e inovando no plantio de novas 

sementes.

No início, nasceu de uma ideia incomum e bastante inovadora: habituar onças-
pintadas da mesma forma que leopardos e leões na África e tigres na Índia, nos 
safaris de carros. Não havia registro disso nem tentativas realizadas com essa 
espécie de felino aqui nas Américas.

Hoje, o Projeto que começou no Refúgio Ecológico Caiman no pantanal de 
Miranda é um grande sucesso. Quando começou, menos de 5% dos 
hóspedes da pousada viam uma onça-pintada; já no ano passado, esse número 
subiu para mais de 75%.

Mais do que isso, a equipe do Onçafari monitorou com radio-colares mais de duas 
dezenas de onças-pintadas nesse período. E identificou através de suas 
câmeras-traps mais de uma centena de animais que habitam ou passaram pela 
fazenda Caiman. É um trabalho espetacular de captura e armazenamento de dados, 
conhecimento dos hábitos da espécie, de seus territórios e de desmistificação de 
várias teses que hoje não mais parecem fazer sentido.

Não menos interessante é que no período, o Onçafari foi para além da área do 
Pantanal de Miranda, aonde está localizada a Pousada Caiman. De um projeto 
regional de Turismo, o Onçafari foi para outras regiões do Brasil, outros biomas, 
realizando inclusive outras atividades muito além do turismo.

O Projeto foi para o sul da Amazônia, no rio São Benedito, em parceria com a 
Pousada Thaimaçu; e para o Cerrado, na Pousada Trijunção. E realizando 
atividades distintas: 

Na Amazônia, em parceria com o Cenap/Icmbio, com o instituto NEX e com a Força 
Aérea Brasileira levou 2 onças fêmea para serem reintroduzidas na natureza. Antes, 
porém, nas margens do São Benedito, foi feito um amplo mapeamento de fauna com 
dezenas de câmeras-traps onde foram fotografados o raro cachorro-vinagre, 
tamaduás-bandeiras, tatus-canastras, onças-pretas e até lobos-guarás em plena 
selva amazônica. 
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Agora irão reintroduzir ambas as fêmeas nos mesmos moldes do realizado na 
Caiman anos atrás. Essa área de atividade do Onçafari, chamada de “Rewild”, 
tem como objetivo padronizar uma fórmula de reintrodução e soltura para 
animais que nasceram ou foram para cativeiro e replicá-la em áreas onde a 
onça-pintada está extinta ou quase extinta, como na Caatinga ou em certas áreas 
da Mata Atlântica. Por conta dessa atividade “Rewild”, o Onçafari se 
aproximou da Tompkins Conservation. A Tompkins, reconhecidamente uma das 
mais sérias e respeitadas instituições de conservação do Planeta, está 
reintroduzindo onças-pintadas em Iberá (o pantanal argentino) e de forma 
espetacular, tem firmado parcerias com países sulamericanos aonde a onça-
pintada está menos ameaçada.

Na Pousada Trijunção, localizada no Cerrado brasileiro entre as divisas de 
Bahia, Goiás e Minas Gerais, o Onçafari mais uma vez inovou e está realizando com 
sucesso a habituação com automóveis de lobos-guarás! Ou seja, os hóspedes 
da Pousada já podem viver a experiência de fazer um safari e avistar os lobos 
habituados pelo Projeto, algo impensável anos atrás! Além da habituação, 
também foi realizado um amplo trabalho de mapeamento da fauna local 
com câmeras-traps, atividade que descobriu uma população selvagem bastante 
saudável às margens do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, aonde está 
localizada a Pousada.

Além dessas atividades já estabelecidas, o Onçafari ajuda de forma 
esporádica outros projetos pelo Brasil, como o Onças do Rio Negro, a Rede do 
Amolar, a SOS Pantanal e o IHP, todos no Pantanal; o Amigos da Onça na Caatinga e 
a Panthera Brasil.

Mario Haberfeld, fundador e idealizador do Onçafari, virou conselheiro da SOS 
Pantanal, da Panthera e tem ativamente buscado ampliar as áreas de atuação 
do Projeto. A ideia sempre empreendedora parte do princípio que conservar a 
natureza pode também ser um bom business! Ele não o faz por dinheiro, mas pela 
paixão... tudo que o Projeto ganha de doações é reinvestido no próprio Onçafari e 
assim sempre será!

Acredito que essa visão inovadora e empreendedora trará ainda mais frutos ao longo 
do tempo para a preservação e estudo da Natureza e das florestas do Brasil!

Vida longa ao Onçafari!

Alexandre Bossi - Vice-presidente do Conselho Consultivo 
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Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

O Onçafari
A Associação Onçafari foi criada para promover a 
conservação do meio ambiente e contribuir com o 
desenvolvimento socioeconômico das regiões em que está 
inserida por meio do ecoturismo e de estudos científicos.

Trabalhamos pela preservação da biodiversidade em 
diversos biomas brasileiros, com ênfase em onças-
pintadas e lobos-guarás.

Criação: 2011
Associação Sem Fins Lucrativos
Biomas de atuação: Pantanal, Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica 
Estrutura: Sede no Pantanal, Recinto de Reintrodução de Grandes 
Mamíferos no Pantanal, Recinto de Reintrodução de Grandes Mamíferos na 
Amazônia, Base Cerrado, 2 veículos de Safari, 5 veículos de apoio ao 
trabalho.

Nossa Missão: Conservar a fauna e os habitats naturais brasileiros, por meio 
do ecoturismo, contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico do 
país.

6
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O Onçafari Ecotourism trabalha para habituar animais, como a onça-pintada e 
o lobo-guará, à presença de veículos. À medida que os animais se acostumam
à presença dos carros de safári, deixam de encará-los como uma ameaça e
ficam mais à vontade, o que facilita o desenvolvimento do ecoturismo na região.

Ecotourism

Pantanal - Caiman
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Science
O Onçafari Science tem como objetivos: monitorar o comportamento das 
onças-pintadas e dos lobos-guarás frente à  atividade turística; avaliar 
constantemente o estado de saúde dos animais; e desenvolver pesquisas 
em ecologia e isiologia ,aumentando o conhecimento cientí ico sobre 
essas espécies e potencializando sua proteção.

Durante o ano, nós tivemos 4 campanhas de captura que resultaram na 
colocação de colares em 7 onças-pintadas diferentes, sendo 2 machos e 5 
fêmeas.

Pantanal - Caiman

Trijunção - Cerrado
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Education
O objetivo do Onçafari Education é conscientizar a população sobre a 
importância da preservação da biodiversidade por meio de palestras 
realizadas em escolas, atividades de campo, eventos e auxiliando na 
gravação de filmes e documentários.

Em agosto, lançamos nosso terceiro livro, chamado: “A Onça na Cultura 
Pantaneira”. O lançamento do livro ocorreu nas novas instalações do Bank of 
America Merryll Lynch em São Paulo (SP). O livro retrata o trabalho do 
Onçafari desde que foi fundado em 2011 e fala da relação do pantaneiro com 
o maior felino das Américas.
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Rewild
O Onçafari Rewild estruturou, em parceria com o Cenap-ICMBio, projetos de 
pesquisa para reintroduzir onças-pintadas em seu habitat uma importante 
ferramenta para a recuperação de populações ameaçadas de extinção. Em 2018, o 
projeto Rewild executou o treinamento das onças Pandhora e Vivara, que serão 
reintroduzidas em 2019.

Paca,
Pacu,

Porco-Doméstico
Tatu-galinha,

Jacaré, 
Queixada,
Capivara,

Cateto

pelas onças
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O Onçafari Social atua diretamente nas comunidades em que nossos projetos 
estão inseridos.

ESCOLAS: fornecemos uniformes, livros e materiais didáticos a alunos 
e professores, além de realizarmos palestrassobre novas possibilidades 
de profissões que promovem a ascensão social. Também ajudamos, 
ocasionalmente, na manutenção das escolas.

COMUNIDADES: disponibilizamos esporadicamente atendimento médico e 
odontológico para algumas comunidades. Em fazendas parceiras, castramos 
e vacinamos animais domésticos, como cães e gatos.

Social

Pantanal - Caiman
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Forest
O Onçafari Forests tem como meta preservar áreas de interesse ecológico.

ATUAMOS PRINCIPALMENTE EM DUAS FRENTES:

Propriedades com áreas de mata nativa ou em regeneração são doadas por 
filantropos à Associação Onçafari, e nós passamos a protegê-las, garantindo abrigo 
e passagem para a fauna silvestre. Participamos da criação de novas unidades de 
conservação, tanto privadas (Reservas Particulares do Patrimônio Natural – 
RPPNs) quanto públicas (federais, estaduais ou municipais), fornecendo 
estudos técnicos que as viabilizem e engajando todos os envolvidos e interessados 
no processo.

Temos avançado também no planejamento do nosso braço Forests, nossa 
iniciativa de preservação de Florestas. Participamos de um grande 
estudo acerca da expansão do Parque Nacional do Pantanal, criando um 
Mosaco de conservação, bem como mapeamos áreas de alto valor 
biológico, e por enquanto, baixo valor econômico. Esperamos adquirir terras afim 
de preserva-las já no ano de 2019.
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Parceiros
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Comparativo 2017/2018 no Refúgio 
Ecológico Caiman - Pantanal

Número de indivíduos de onças-pintadas 
registradas nas armadilhas fotográficas  % de avistamentos pelos hóspedes

Número de indivíduos de onças-pintadas 
registradas nos avistamentos

Número total de avistamentos de onças-
pintadas 

obs: em 2018 tivemos um período de seca mais curto, o que dificulta o acesso a certos locais e 
consequentemente o avistamento.
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Na mídia 
Resultados:

www.oncafari.org 

        @Oncafari 

        @Oncafari

@Oncafari

obs: números coletados em Dez 2019
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Na mídia 
Destaques:

Estado de São Paulo - Traba-
lho pioneiro mostra que inicia-

tiva é viável

American Way - Saving Brazil’s 
Jaguar

Principais matérias Nacionais:

El País - “Quando somos caçadores” 
Conversa com Bial - 03/07/2018
Fantástico - “Megaoperação vai devolver 2 
onças-pintadas a selva” 
Terra da Gente -”Tamanduá enfrenta Onça-pin-
tada” 
Motorsport - O brasileiro que testou para equipes 
da F1 agora salva onças no Brasil  

Principais matérias Internacionais:

Wanderlust - Queen of the Pantanal   
Grand Angle - Sa majesté des marais
Clarín - Una historia insólita de manejar un Fór-
mula 1 a salvar jaguares en Brasil
WISSEN/TECHNIK - Der Jaguar
Natur&Kosmo - Ninjas der Sumpfe
Motorsport - The f1 test driver who now saves 
jaguars in Brazil

Matérias Nacionais

Matérias Internacionais
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Resultados Financeiros
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Conclusão
Apesar da tenra idade, o Onçafari angaria excelentes resultados nas frentes em 
que atua. Até o final de 2017 haviam três ramos principais de atuação, sendo eles 
“Ecoturismo”, “Ciência” e “Reintrodução”. Com o passar do tempo o Onçafari 
também se envolveu em outras frentes e em 2018 foram criadas outras três linhas 
de trabalho, sendo elas a “Educação”, “Social” e “Florestas”.

Sobre o Ecoturismo, é de conhecimento geral que a onça-pintada representa uma 
espécie-bandeira de alta relevância no bioma Pantanal, ou seja, muitos turistas que 
visitam este bioma desejam avistar e registrar uma onça em vida livre. O Refúgio 
Ecológico Caiman, base principal do Onçafari no Pantanal, obteve significativo 
aumento nas reservas de hóspedes e isso deve-se principalmente a presença 
constante da equipe habituando diversos indivíduos de onças-pintadas no local, 
aumentan-do consideravelmente as chances de avistamentos de qualidade envol-
vendo este felino magnífico. Quase 50% dos hóspedes que visitaram a Caiman 
realizaram algum tipo de atividade com a equipe do Onçafari e é previsto que esta 
procura aumente ainda mais ao longo dos anos. As avaliações redigidas e elogios 
verbais que os hóspedes manifestam durante sua estadia, refletem ainda mais o 
excelente trabalho que o Onçafari realiza na Caiman. Espera-se atingir o mesmo 
objetivo no bioma cerrado, tendo o icônico e misterioso lobo-guará como peça 
chave para aprimorar o ecoturismo na região.

Acerca da Ciência, trabalhar com esta espécie garante a equipe diversos dados a 
serem publicados, sendo muitos deles ainda desconhecidos ou até mesmo inéditos. 
Informações comportamentais e espaciais são coletadas e organizadas de modo a 
torná-las públicas em revistas renom-adas. Durante este último ano, a equipe 
esteve marcando presença no importante congresso internacional intitulado “Wild 
Reintroduction Conference”, além de participações em eventos nacionais como o 
tradicional encontro da ABRAVAS (Associação Brasileira de Veterinários de Animais 
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Silvestres), bem como ter sido parte fundamental na publicação de dois artigos em 
revistas de grande relevância, como Biotropica e Journal of Zoology, dentre outras 
publicações realizadas neste mesmo ano.

O setor que engloba o tema Reintrodução é extremamente promissor e 
representa relevância notável no que toca a conservação e proteção da onça-
pintada, ainda muito ameaçado em diversos biomas. Isso porque o Onçafari 
comprovou, através do nascimento de três filhotes em vida livre que a 
reintrodução destes grandes carnívoros é possível. No ano de 2016, o Onçafari 
recebeu duas onças-pintadas órfãs e criadas em cativeiro, com a incumbência de 
devolvê-las ao seu ambiente natural, estando elas perfeitamente capazes de caçar 
e aptas à sobrevivência em vida livre. Após um ano de intenso monitoramento em 
um recinto de um hectare, as onças foram reintroduzidas e estabeleceram seus 
territórios no interior do Refúgio Ecológico Caiman, tornando seu monitoramento 
pós-soltura ainda mais viável. Ambas foram aceitas na população estabelecida de 
onças, já caçaram mais de 10 espécies de presas distintas e tiveram suas 
primeiras crias em 2018, fato este que reforça o sucesso da ação executada. O 
mesmo processo está sendo realizado com duas onças amazônicas, que 
esperançosamente, gan-harão sua liberdade no ano de 2019.

Nosso braço de Educação preocupa-se em disseminar informações adquiridas 
ao longo do trabalho, não somente no meio acadêmico através de artigos 
científicos. O Onçafari se atenta em realizar palestras e atividades fora do bioma 
Pantanal a fim de transportar os conceitos e experiência à aqueles que estão longe 
desta realidade, por exemplo, palestras realizadas em nível internacional, como nos 
Estados Unidos, bem como em algumas localizações em São Paulo, sendo que o 
público varia entre crianças de escolas e até mesmo empresas que apoiam a nossa 
causa. Na mesma linha de divulgação, também trabalhamos com o atendimento 
direto à imprensa, gerando diversos tipos de materiais a serem divulgados, como 
entrevistas para jornais, revistas de grande impacto, bem como matérias em jornais 
de televisão e até documentários nacionais e internacionais.
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No ano de 2018, também lançamos o livro redigido em dois idiomas, intitulado “A 
onça na cultura pantaneira”, que une fotografias extraordinárias, lendas, histórias e 
muita informação em leitura muito agradável. E, acompanhando a tecnologia, 
também possuímos redes sociais onde são publicadas informações de grande 
relevância em tom levemente informal, de modo a atender a gama significativa de 
seguidores que dispomos.

Além de transportar o conhecimento para longe das terras pantaneiras, o zelo pela 
comunicação local é muito presente e a equipe se empenha bastante em tentar 
mudar a mentalidade antiga que os pantaneiros carregam sobre a onça. Trata-se do 
nosso braço Social que permite os profissionais do campo, os peões, a assistir 
palestras educativas acerca da onça-pintada, seus hábitos e o poder que o 
ecoturismo possui. Ainda no ano de 2018, não só os peões foram beneficiados, 
como também seus filhos, filhas, netos e netas que estudam na escola da fazenda, 
ou em escolas das proximidades. A equipe dissemina conhecimento para as crianças 
através de palestras educativas, bem como atividades que podem ser executadas 
dentro ou fora da sala de aula.
No Forests, nosso braço de preservação de Florestas, avançamos muito no 
planejamento desta frente. Participamos de um grande estudo acerca da expansão 
do Parque Nacional do Pantanal e mapeamos áreas de alto valor biológico. 
Esperamos adquirir terras afim de preservá-las já no ano de 2019.

Lili Rampim
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Equipe:

Mario Haberfeld
Simon Bellingham
Lili Rampim
Leonardo Sartorello
Joares May
Edu Fragoso
Mário Nelson Rodrigues 
Adauto Ferreira (Chipa) 
Cynthia Lebrão
Jéssica Martins Silva 
Wellyngton Espíndola 
Valquíria Cabral
Diego Arruda
Gustavo Figueirôa

Conselho Consultivo:

Mario Haberfeld  - Presidente
Alexandre Bossi - Vice Presidente
Ana Cristina M. Haberfeld
Arri Coser
Fernando von Zuben
Marina Courrol
Pedro Camargo
Robert Betenson
Robert Kozmann
Roberto Klabin

Presidente do Conselho e co-fundador 
Co-fundador
Coordenadora Geral Onçafari 
Coordenador Onçafari Rewild     
Médico veterinário
Coordenador Onçafari Science 
Guia Onçafari
Guia Onçafari 
Guia e Bióloga
Guia e Bióloga 
Biólogo Onçafari
Bióloga Onçafari
Comunicação e Marketing 
Comunicação e Marketing

Conselho Fiscal:

Cristiano Ruschmann
Fabio Prada
Rafael Fuganti


