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ONÇAFARI ECOTURISMO –  REFÚGIO ECOLÓGICO CAIMAN – PANTANAL 

                  2018 foi um outro ótimo ano para nossa frente de ecoturismo, mas com alguns desafios. No total, 
nós tivemos 541 avistamentos de onças-pintadas, menos do que os 699 obtidos em 2017. As principais 
razões para esta diminuição no número de 
avistamentos foram:  

 
• Muitas das onças fêmeas monitoradas pela 

nossa equipe tiveram filhotes durante o ano, 
fazendo com que ficassem mais elusivas, mas 
esta é uma ótima novidade para nosso projeto 
em 2019, pois haverá uma nova geração de 
onças vivendo no Refúgio Ecológico Caiman 
(REC).  

• A região do Pantanal onde o Onçafari está 
situado, não chegou a secar totalmente, com a 
cheia persistindo ao longo do ano. Essas áreas 
úmidas tornam o acesso à boa parte da área mais complicado, dificultando o monitoramento.  
 

      O número de hóspedes à procura de passeios com o nosso time tem aumentado ano após ano, o que é 
ótimo para a equipe, para a comunidade local e para as onças-pintadas no Pantanal. Com o aumento do 
ecoturismo, mais empregos são criados e a presença das onças é mais aceita e apreciada, o que é 
importante em áreas de conflito entre seres humanos e predadores, como na nossa área de estudo.  
 
 

ONÇAFARI ECOTURISMO / CIÊNCIA –  
POUSADA TRIJUNÇÃO – CERRADO 

      Em Agosto de 2018, nós começamos um novo projeto de 
Ecoturismo / Ciência neste bioma brasilero, o Cerrado. Nós 
estamos estudando a fauna local e já identificamos um 
número significativo de espécies diferentes. Grandes felinos 
também estão presentes e além dos muitos pumas (também 
chamados de onças-pardas) e onças-pintadas filmadas pelas 
nossas armadilhas fotográficas, nós já identificamos duas 

onças-pintadas melânicas (pretas).        

Imagem	01	–	Casal	de	onças	sendo	avistadas	por	hóspedes	no	REC	



      O foco principal do ecoturismo nesse projeto são os 
lobos-guarás, os quais são abundantes na área e nós 
esperamos ser capazes de habituar alguns deles para 

desenvolver uma operação turísitica bem-sucedida na Trijunção, como temos feito com onças-pintadas no 
Pantanal.  
      Dois lobos-guarás atualmente estão usando colares com GPS e nosso time tem sido capaz de seguí-los e 

de aprender dados vitais sobre esse carnívoro tão elusivo.  

 
ONÇAFARI CIÊNCIA – REFÚGIO ECOLÓGICO CAIMAN 
– PANTANAL 

      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. 

      Estes colares nos permitem entender melhor os hábitos das onças-pintadas, territórios, interações com 
outros indivíduos, ajudam nosso time a saber onde elas tiveram filhotes, por exemplo, além de poder protegê-

las contra a caça ilegal (caçadores têm receio de matar um animal com 
colar).  

       
ONÇAFARI CIÊNCIA –  FAZENDA PAINEIRAS – MATA ATLÂNTICA  

      Nosso trabalho para estudar e endender mais sobre lobos-guarás nessa área está evoluindo 
muito bem. A fêmea que monitoramos teve filhotes e nossa equipe tem coletado informações de extrema 
importância que podem ajudar na conservação dessa espécie no futuro.         

ONÇAFARI REWILD – PANTANAL 

      Ambas as onças-pintadas reintroduzidas, chamadas Isa e 
Fera, estão prosperando na natureza. Após serem soltas em junho 
de 2016, elas têm sobrevivido completamente sem interferência 
humana. Elas estabeleceram seus próprios territórios, interagiram 
e acasalaram com outras onças selvagens e, em julho de 2018, 
descobrimos que ambas tiveram filhotes. Terem as suas próprias 
crias na natureza foi o último passo necessário para confirmar o 
sucesso deste projeto. A Isa teve uma filhote fêmea chamada de Aurora e a Fera teve 2 filhotes que ainda não 
têm nomes porque seus respectivos sexos ainda não foram 
identificados.  

ONÇAFARI REWILD – AMAZÔNIA 

      Em março, construímos um recinto de 18.000 m2 na Amazônia para receber duas filhotes de 
onças-pintadas órfãs (Pandora e Vivara). As duas foram “encontradas” por um fazendeiro no final de 2016 e 
enviadas para um santuário perto de Brasília (DF). Naquele momento, elas foram enviadas para esse local                 

 

Imagem	04	–	Fera	e	seus	2	filhotes	

Imagem	03	–	Equipe	do	Onçafari	em	
biometria	do	Shaka	

Imagem	02	–	Um	lobo-guará	na	Pousada	Trijunção	



porque eram muito jovens e quase não sobreviveram. Graças ao ótimo cuidado de quase um ano de  
veterinários dedicados e dos demais integrantes do NEX (No 
Extinction) http://www.nex.org.br/, elas se recuperaram. Em 
junho de 2018, a Força Aérea Brasileira (FAB) levou as duas 
órfãs para nosso recinto na Amazônia onde elas estão 
passando pelo protocolo de reintrodução do Onçafari. Estas 
duas jovens onças já estão mostrando sinais promissores 
para serem reintroduzidas na natureza de forma bem-
sucedida. Nós estamos nos sentindo confiantes de que 
seremos capazes de reintroduzí-las na Amazônia no 
segundo semestre de 2019. Antes da soltura, elas passarão 
por exames epidemiológicos e serão avaliadas pela nossa 
equipe para assegurar uma outra soltura bem-sucedida, 

dessa vez na selva amazônica. Se tudo ocorrer conforme o plano, esta será a segunda vez que onças-
pintadas terão sido reintroduzidas com sucesso na natureza (a primeira vez foi com as duas fêmeas que o 
Onçafari reintroduziu no Pantanal em junho de 2016, a Isa e a Fera).  

ONÇAFARI EDUCAÇÃO 

      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 tudo do 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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Imagem	06	–	Novo	livro	do	
Onçafari	

Image	05	–	Pandora	caçando	um	queixada	no	recinto	


