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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 onçaspintadas e lobos-guarás.
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QUEM
SOMOS
QUEM
SOMOS

Este projeto está comprometido
com os seguintes Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da
ONU

Fundação: 2011
Categoria: Associação Sem Fins Lucrativos
Biomas de atuação: Pantanal, Amazônia,
Cerrado e Mata Atlântica
Estrutura e Parcerias:
Sede no Pantanal com Recinto de
Reintrodução de Grandes Mamíferos Refúgio Ecológico Caiman
Base Amazônia com Recinto de
Reintrodução de Grandes Mamíferos Pousada Thaimaçu

Frentes de trabalho:

Base Cerrado - Pousada Trijunção
Base Mata Atlântica - Vellocità
3 veículos de Safari
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NOSSO TRABALHO

Números importantes ao longo de oito
anos de histório no Pantanal
Mais de

Mais de

153

3.406

onças-pintadas
identificadas

avistamentos de
onça-pintada

32

41

onças diferentes
com amostras
biológicas coletadas

rádio-colares instalados
em onças-pintadas para
monitoramento
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OBJETIVOS
Conservar a fauna e os habitats naturais
brasileiros, por meio do ecoturismo, contribuindo
para o desenvolvimento sócioeconômico do país.
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1

Conservar a biodiversidade nos biomas de atuação;

2

Desenvolvimento socioeconômico das regiões alvo;

3

Transformação e valorização da cultura pantaneira;

4

Aumento do conhecimento científico sobre onças-pintadas e lobos-guarás;

5

Consolidação do ecoturismo como ferramenta para conservação;

6

Aumento do número de visitantes no Pantanal e Cerrado;

7

Reintrodução de onças-pintadas na natureza;
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MENSAGEM DO CONSELHO

Minha paixão pela natureza aflora embasado nas
mesmas premissas e território no qual o
Onçafari tem suas fundações enraizadas. Do
Pantanal saí sonhando grande, e buscando
formas de transformar a experiência dos
viajantes exigentes que ousassem sair dos
moldes convencionais do turismo.
A inspiração dos Safaris na África que
impulsionou Roberto Klabin a conceber a
Caiman e Mario Haberfeld a habituar onças,
também me inspirou e pude retribuir por meio
do conselho do Oncafari, ao Pantanal e a
preservação da Onça que simboliza uma cadeia
equilibrada.
O Pantanal inspira a todos que passam por lá,
oferecendo uma abundância de cenários e
microrregiões aos exploradores mais ousados
sem decepcionar os viajantes menos
aventureiros.
Em torno da Caiman e do
Onçafari orbita uma comunidade de pessoas
muito interessantes, engajadas em desafios
ousados, dispostas a sonhar grande e
sensibilizar o mundo.
Esta atitude positiva e exemplar não se represa
nesta pequena região do Brasil, e temos
acompanhado ao longo destes quase 10 anos
como estamos espalhando nossa missão de
forma contagiosa por outros biomas e
comunidades de apaixonados pela natureza
sustentável.

O Oncafari já atua em projetos no Cerrado,
Amazônia, além do Pantanal e já desenvolve
conversas com entidades baseadas na Mata
Atlântica, nos Campos alagados do Iberá
Argentino e até nas florestas tropicais de
Belize.
Mario e seu time seguem a onda de dividir
conhecimento, de trabalhar em “open
source”, de fomentar a replicação e colocar
sempre o objetivo de conservação a frente
do reconhecimento pessoal. Um exemplo de
humildade que muito me inspira.
Minha missão pessoal no conselho do
Onçafari é de ajudar o projeto a crescer de
forma ordenada e profissional, oferecendo
uma oportunidade de parceria sólida com um
projeto que tem como fundamentos
transparência, ética, parceria, abrangência e
sustentabilidade.
Tive o prazer de conhecer por meio do
conselho e do projeto inúmeras outras
pessoas que pensam da mesma forma, e tem
dedicado uma energia tremenda para fazer o
mesmo junto ao Onçafari.
Hoje o conselho conta com profissionais
renomados na frente jurídica, financeira,
administrativa, marketing, comunicação,
turismo, entre outras.
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MENSAGEM DO CONSELHO

Esta pluralidade de talentos com objetivos
alinhados é que faz com que o projeto se
estruture de forma sólida para que o incrível
time de campo possa colocar sua energia no
objetivo principal do projeto junto às Onças,
Lobos e outras espécies.
A dedicação vai além de tempo e
conhecimento, assumindo em inúmeras vezes
risco para dar a largada a um novo projeto
interno ou em parceria.
O resultado deste esforço coletivo são as
parcerias incríveis com empresas de diferentes
ramos que acreditaram na missão, no modelo e
nas pessoas que trabalham duro para fazer
acontecer.
Estamos todos ajudando a transformar a
economia que gira em torno da Onça-pintada e
outras espécies que estão no topo da cadeia
alimentar do seu bioma. Ao fazer isso,
conservamos o bioma no qual vivem, pois sem
um habitat equilibrado não há como se manter a
presença destes embaixadores, humildes e
discretos, mas sempre imponentes e
admiráveis!
Eis nosso rumo e exemplos a seguir para
chegarmos longe e grandes.
Robert Betenson, conselheiro administrativo.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros amigos, apoiadores e parceiros, 2019 foi
um excelente ano para a Associação Onçafari,
um ano em que crescemos bastante em termos
de equipe, processos e gestão, e que pode ser
comprovado através dos ótimos resultados
obtidos.
Na frente de Ecoturismo, pilar central do
Onçafari, nossos resultados vêm melhorando a
cada ano. Quando da fundação do Onçafari, em
2011, tivemos menos de 80 avistamentos de
Onças-pintadas e apenas 5% dos hóspedes que
visitaram nossa base principal, o Refúgio
Ecológico Caiman, no Pantanal, conseguiram
avistar
uma
ou
mais
onças
na
natureza.
Conseguimos mudar essas
estatísticas
nos
anos
subseqüentes
aperfeiçoando nossas técnicas e investindo em
novos talentos na equipe. Em 2019 foram
registrados 905 avistamentos de Onças na
Caiman e 98% dos seus hóspedes tiveram o
prazer de ver o maior felino das Américas em
seu habitat natural. Com o amadurecimento do
Onçafari na Pousada Trijunção (Cerrado), outra
base onde desenvolvemos o ecoturismo, temos
colhido rápidos resultados no que se refere a
avistamentos de Lobos-guará. Foram 248 em
apenas nosso segundo ano de trabalhos no
local. Nesta base 71% dos visitantes já
conseguiram ver os lobos com nossa equipe.

Ainda sobre ecoturismo, é interessante notar
a grande procura por visitas a nosso projeto
por parte de Ingleses. Isso em função do
documentário “Jaguar, Brazil’s SuperCats”
produzido pela BBC, que tem o trabalho do
Onçafari como tema principal, e dos esforços
direcionados à divulgação da Caiman,
Onçafari e Pantanal naquele país.
Em relação à nossa frente de Ciência,
continuamos gerando dados importantes
que serão usados em estratégias públicas e
privadas para a conservação de espécies e
biomas onde trabalhamos.
Muito conhecimento foi adquirido durante o
ano sobre hábitos de onças e lobos, muitas
espécies foram monitoradas através de
nossas armadilhas fotográficas (Camera
Traps) e estes dados foram usados na
publicação
de
matérias
e
artigos
científicos.
Só na Caiman, em pouco mais
de 8 anos de trabalho já identificamos mais de
150
indivíduos
de
onças-pintadas,
continuamos monitorando famílias inteiras e
cada vez entendemos mais sobre seus
territórios e formas de dispersão.
A
Esperança, Onça símbolo do Onçafari, que é
acompanhada desde o início, teve esse ano
sua primeira bisneta, além dos 10 filhotes e
12 netos que já acompanhávamos.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Na Trijunção identificamos 8 Onças-pintadas
diferentes, sendo 3 melânicas, 13 Lobos-guará
e inclusive encontramos a nossa primeira toca
dessa espécie, onde haviam 2 filhotes recémnascidos.
Em julho deste ano, sempre em parceria com o
Cenap/ICMBio, tivemos a felicidade de poder
devolver a liberdade a mais duas Onçaspintadas irmãs. Desta vez na Amazônia, região
do Rio São Benedito, no estado do Pará. Lá
reabilitamos duas fêmeas a ficarem aptas a
voltar à natureza em um recinto construído nas
dependências da Pousada Thaimaçu. As
mesmas foram soltas em uma grande reserva
pertencente a Aeronáutica e, ao que tudo
indica, o processo foi bem-sucedido.
Durante o processo de reabilitação também
conseguimos identificar mais outras 14 onçaspintadas vivendo nas proximidades da pousada,
sendo 1 melânica. Ainda falando sobre Rewild,
neste ano continuamos a acompanhar de perto
a Isa e a Fera, Onças reintroduzidas no Pantanal
em 2016, e seus filhotes. Muitas vezes as vimos
caçarem, subirem em árvores, nadarem e
cuidarem de seus filhotes, dentre inúmeros
outros comportamentos.
Os 3 filhotes nascidos em vida livre (dois da Fera
e um da Isa) no final de 2019, se tornaram
independentes de suas mães, o que nos enche
de alegria na espera de novos filhotes...tanto
deles quanto de suas mães.

Participamos também de um projeto
internacional de conservação de Onçaspintadas, onde reabilitamos, com a ajuda de
vários parceiros (Cenap/ICMBio, Imasul,
UFMS, Cras - Campo Grande, Acaia Pantanal,
LOG Nature e Refúgio Ecológico Caiman)
uma Onça macho encontrada muito
debilitada, nas dependências da Escola
Jatobazinho, as margens do Rio Paraguai.
Em nosso recinto na Caiman ela foi ensinada
a caçar e depois levada para Iberá, parque
nacional na Argentina, onde fará parte de um
projeto da Conservation Land Trust /
Tompkins Foundation de repopulação de
Onças-pintadas naquela região, onde há
muito já foram extintas.
Não poderia deixar de destacar também aqui
o início de uma nova frente do Onçafari, o
Onçafari Forests. Com essa frente
pretendemos conservar áreas de grande
valor biológico, começando pela Amazônia e
Pantanal. Este projeto começou com um
passo importante, dado com a compra de
uma área de floresta 100% preservada, as
margens do rio São Benedito, no Pará. A terra
foi comprada com recursos que nos foram
doados por 6 importantes contribuidores do
Onçafari e hoje faz parte de uma extensa área
de conservação da margem esquerda deste
rio, que vem sofrendo muito com o
desmatamento nas proximidades.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Durante 2019 continuamos com nossas
palestras tanto para escolas nas áreas onde
atuamos quanto em outros estados e países,
com o objetivo de educar crianças, jovens e
adultos sobre a importância da conservação da
natureza. Além das palestras, sempre que
possível levamos funcionários do Refúgio
Ecológico Caiman e seus filhos para safáris com
nossa equipe para que possam viver a
experiência.
Referente a mídias, tivemos significativo
crescimento de nossas mídias sociais e boa
exposição em matérias de internet, jornais,
revistas e TVs, inclusive no Fantástico e Jornal
Nacional.
Destas formas conseguimos levar informações
para um grande número de pessoas, cumprindo
assim mais um dos objetivos do Onçafari. Além
das matérias mencionadas, participamos
também ativamente da Jaguar Parade.
A Jaguar Parade é um evento de arte onde
Onças feitas de fibra de vidro são pintadas por
diversos artistas e espalhadas por diversos
pontos de cidades. Este primeiro evento
aconteceu em São Paulo, entre agosto e
outubro, e trouxe bastante exposição para a
espécie. Foi o maior evento de intervenção
artística registrado na cidade de São Paulo até
hoje, com mais de 90 esculturas espalhadas por
toda a cidade.

Em 2020 pretendemos participar de mais
eventos do tipo em outras cidades do Brasil.
O ponto baixo do ano foi o grande incêndio
que sofremos no Pantanal, em setembro,
ocasião em que uma queimada sem
precedentes atingiu cerca de 60% do Refúgio
Ecológico Caiman, apesar dos esforços de
mais de 200 pessoas, entre bombeiros,
brigadistas do Ibama (Prevfogo), polícia,
exército, funcionários da fazenda, do hotel,
do Onçafari e do Instituto Arara Azul. Foram
usados vários equipamentos pesados, aviões
e até helicópteros para combater o fogo, mas
foi muito difícil contê-lo, provocando a perda
de vários animais silvestres.
No entanto, já em dezembro o Pantanal
voltou a ser verde e pouco se pode perceber
da gravidade do incêndio que lá ocorreu, nos
enchendo de esperança.
Agradeço aqui a todos que de alguma forma
contribuíram com o Onçafari, dos nossos
colaboradores aos nossos conselheiros, de
pessoas que acompanham nossos trabalhos
através de mídias sociais a empresas que nos
apoiam ou prestam serviços, de instituições
parceiras a outras que trabalham com o
objetivo da conservação do país mais
biodiverso do mundo...o nosso Brasil.
Um grande abraço e que tenhamos um 2020
repleto de natureza, Mario Haberfeld.
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ECOTURISMO

O Onçafari 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. Atualmente
desenvolvemos essa atividade em duas bases, na Caiman (Pantanal) e na Trijunção (Cerrado). Confira
abaixo os destaques de 2019.
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Número de avistamentos de lobos-guarás por mês

de
248 Avistamentos
lobos-guarás em 2019
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CIÊNCIA

Onçafari Science tem como objetivos: monitorar o comportamento das onças-pintadas e dos lobosguarás; avaliar constantemente o estado de saúde dos animais através de capturas e exames; e
desenvolver pesquisas em ecologia e fisiologia, aumentando o conhecimento científico sobre essas
espécies e potencializando sua proteção. Confira abaixo os destaques de 2019.

BASE CAIMAN - PANTANAL

de
2 Campanhas
captura

6

de onças em
7902 Registros
armadilhas fotográficas

Onças-pintadas
capturadas

5

Onças receberam
rádio-colar

61 em armadilhas fotográficas

Onças-pintadas registradas
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CIÊNCIA
CIÊNCIA

BASE TRIJUNÇÃO - CERRADO
Durante todo o ano de 2019 foi observado pela equipe Onçafari uma frequência
elevada de lobos caminhando em pares fora do período reprodutivo. Essas
observações ampliam o conhecimento prévio reunido na literatura, que classifica o
lobo-guará como um animal solitário que só forma pares durante a época de
reprodução.

1 Campanha de captura

3

Lobos-guarás
capturados

de lobos em
2369 Registros
armadilhas fotográficas

receberam
2 Lobos
rádio-colar

registrados em
11 Lobos
armadilhas fotográficas

BASE VELLOCITÀ - MATA ATLÂNTICA

de lobos em
108 Registros
armadilhas fotográficas

3 armadilhas fotográficas
Lobos registrados em

14

ARTIGOS
PUBLICADOS:

SUBMETIDOS:

•NEOTROPICAL XENARTHRANS: A DATA SET
OF OCCURRENCE OF XENARTHRAN SPECIES IN
THE NEOTROPICS (REVISTA ECOLOGY).
Acesso:
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/e
pdf/10.1002/ecy.2663 - Colaboração do Onçafari
na pesquisa sobre Xenarthra (tamanduás, tatus e
preguiças), a partir dos dados coletados em
campo;

•IS (RE)INTRODUCTION A TOOL FOR THE
CONSERVATION OF JAGUARS (PANTHERA
ONCA)? A CASE REPORT IN THE BRAZILIAN
PANTANAL.
Artigo sobre reintrodução, submetido e
revisado;

•SUSTAINABILITY
AGENDA
FOR
THE
PANTANAL WETLAND: PERSPECTIVES ON A
COLLABORATIVE INTERFACE FOR SCIENCE,
POLICY, AND DECISION-MAKING (JOURNAL
TROPICAL CONSERVATION SCIENCE).
Acesso:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1
940082919872634 - Artigo sobre uma agenda
sustentável para o Pantanal, com a participação
do Onçafari.

•NEOTROPICAL CARNIVORES: A DATASET
ON CARNIVORE OCCURRENCE IN THE
NEOTROPICS.
Artigo sobre ocorrência de carnívoros
neotropicais;
•ANTAGONISTIC INTERACTIONS BETWEEN
PREDATOR AND PREY: MOBBING OF
JAGUARS (PANTHERA ONCA) BY WHITELIPPED PECCARIES (TAYASSU PECARI).
Artigo sobre as relações entre queixadas e
onças-pintadas no Refúgio Ecológico Caiman
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EDUCAÇÃO

O objetivo do Onçafari Education é conscientizar as pessoas sobre a importância da
preservação da biodiversidade por meio de palestras, atividades de campo, eventos e
auxiliando na gravação de matérias de programas de televisão e documentários.

Fotos: Onçafari

Ao longo do ano, as seguintes ações foram realizadas:

1

Palestras para cerca de 250 alunos em 3 unidades do Colégio Porto
Seguro, em São Paulo;

2

Palestra sobre o Onçafari e saída a campo com 30 alunos da
Universidade Federal de Dourados, matriculados nos cursos de
Biologia, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal e Gestão
Ambiental;

3

Participação com estande sobre a onça-pintada e os biomas onde ela
vive, na Virada Sustentável em São Paulo, evento ao ar livre com
duração de dois dias no Parque do Ibirapuera, contando com a
presença de centenas de pessoas.

4

Palestra ministrada para 15 alunos dos cursos de Biologia e Medicina
Veterinária no Campus da Universidade Federal do Mato Grosso do
Sul
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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. Já houveram iniciativas de reintrodução na
Amazônia, no município de Jacareacanga - PA, como também no Refúgio Ecológico Caiman,
em Miranda - MS.
A primeira experiência do Onçafari envolvendo reintrodução ocorreu em 2016 no Pantanal e
contou com as irmãs pantaneiras e órfãs Isa e Fera como percussoras do processo que foi
extremamente bem sucedido, especialmente após o nascimento de suas três crias, que já
se tornaram independentes.
A segunda experiência ocorreu este ano, com a soltura de outro par de irmãs órfãs, desta
vez amazônicas, Pandora e Vivara, que ganharam sua liberdade após um ano de
ambientação e treinamento para caça. As irmãs foram reintroduzidas em uma área vasta e
preservada, pertencente ao coração da Amazônia.
A terceira experiência segue em andamento. Resgatado ainda muito debilitado, após
recuperação, o macho Jatobazinho se vigorou, ganhou peso e passou dez meses no recinto
de reabilitação, realizando intenso treinamento para aperfeiçoar suas habilidades de caça e
finalmente viajar para Argentina. Atualmente, se encontra acompanhado de uma fêmea em
um recinto muito grande, inserido em local escolhido para soltura, e em breve estará
peregrinando e demarcando as lindas e protegidas matas de Iberá.

2 onças-pintadas reintroduzidas
na Amazônia

3 crias nascidas no Pantanal, após
a reintrodução de suas mães
neste bioma

1 onça-pintada em treinamento
em Iberá, na Argentina

*Todas as onças estão sendo monitoradas por rádio-colares, e também existem
armadilhas fotográficas nos territórios utilizados pelas onças reintroduzidas, tanto no
Pantanal quanto na Amazônia para monitoramento constante. O mesmo vale para Iberá.
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SOCIAL

O Onçafari Social atua diretamente nas comunidades em que nossos projetos estão inseridos. São
fornecidos uniformes, livros e materiais didáticos às escolas e alunos locais além da apresentação de
palestras sobre novas possibilidades profissionais que promovam a ascensão social. Também é prestado
auxílio na manutenção das escolas e demais instituições sociais do entorno. É disponibilizado
esporadicamente atendimento médico e odontológico para algumas comunidades. Em fazendas parceiras,
são organizadas campanhas de vacinação e castração de animais domésticos.

Em 2019 realizamos 5 eventos nessa frente:

1

Palestra ministrada para 10 crianças moradoras da Vila local, no
Refúgio Ecológico Caiman;

2

Palestra sobre identificação de onças e passeio com 10 crianças
moradoras da Vila, no Refúgio Ecológico Caiman;

3

Conversa sobre o Centro de Soltura e passeio com 15 funcionários e
suas famílias, no Refúgio Ecológico Caiman Caiman;

4

Palestra na Fazenda Vera Lucia, propriedade localizada próxima ao
Rio Negro, ministrada para 50 pessoas, entre vizinhos e funcionários
da fazenda;

5

Palestra e saída de campo com 25 alunos entre 11 e 16 anos da Escola
Municipal de Bodoquena.
18

FLORESTAS

O Onçafari Forests tem como objetivo preservar áreas de relevante interesse ecológico,
garantindo proteção para toda fauna e flora silvestres e a manutenção dos serviços e
recursos prestados por toda essa biodiversidade. Além da gestão de áreas próprias,
também é auxiliada a criação de novas unidades de conservação, tanto privadas (Reservas
Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs) quanto públicas (federais, estaduais ou
municipais), por meio do fornecimento de estudos técnicos que as viabilizem e engaje todos
os envolvidos e interessados no processo.

No ano de 2019, foi adquirida uma propriedade de 300 hectares na margem do Rio São
Benedito, no município de Jacareacanga – PA. A propriedade fica próxima ao arco do
desmatamento, uma fronteira agrícola relevante, na transição entre os biomas Cerrado e
Amazônia. Placas informativas e monitoramento periódico embarcado garantem a proteção
dessa porção de floresta na margem do rio São Benedito.
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ACONTECIMENTOS
SIGNIFICANTES

NOVAS CONTRATAÇÕES
Com a crescente procura pelos passeios específicos do Onçafari por parte dos hóspedes
brasileiros e estrangeiros que visitam a Caiman, foram contratados quatro novos biólogos,
que receberam treinamentos específicos para se tornarem guias bilíngues. Estes
profissionais compõem o time do Pantanal e, quando não estão guiando hóspedes, auxiliam
nos trabalhos que envolvem o monitoramento de onças-pintadas da região.
Já na pousada Trijunção, no Cerrado, também ocorreu uma nova contratação. O novo
profissional, também biólogo, atua diretamente nos trabalhos de campo que envolvem
monitoramento dos lobos, bem como também auxilia nos passeios e palestras para
hóspedes.
Atualmente, a equipe executora de campo conta com nove profissionais atuando na base
Pantanal e 02 profissionais atuando na base Cerrado.
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ACONTECIMENTOS
SIGNIFICANTES

TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA A EQUIPE
Durante as duas primeiras semanas de fevereiro, o Onçafari proporcionou a todos os guias
um treinamento liderado por dois profissionais sul-africanos. Este treinamento somou
experiências teóricas e práticas, estimulando os guias recém-contratados a iniciar esta
nova profissão, bem como agregando novos conhecimentos aos guias de campo que já
atuavam no ramo.
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ACONTECIMENTOS
SIGNIFICANTES

INCÊNDIOS FLORESTAIS

Devido o período intenso de seca em diversas regiões do globo, este ano trouxe muitos
focos de incêndios florestais de grandes proporções em matas existentes no mundo todo.
Infelizmente, a região do Pantanal também foi fortemente atingida.
No início do mês de setembro, um incêndio florestal de proporções gigantescas atingiu a
área do Refúgio Ecológico Caiman e se alastrou, queimando mais de 60% da propriedade.
Além de ajudar na linha de frente no combate ao fogo, a equipe Onçafari também somou
esforços para remover a onça Jatobazinho do recinto e translocá-la para uma propriedade
vizinha a fim de que permanecesse por lá até que o fogo cessasse. Após semanas de
combate, o fogo finalmente foi suprimido, Jatobazinho retornou ao seu recinto e as chuvas
contribuíram para a paisagem pantaneira passar de cinza e queimada a verde e vasta.
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MENSAGEM DO PARCEIRO

Há 8 anos tive o prazer de conhecer o Mário
Haberfeld, seu excelente time e o Onçafari. A
instituição estava ainda buscando se firmar e
avaliando como poderia se expandir, quais
resultados
buscar
e
qual
modelo
utilizar. Lembro-me de meu primeiro momento
no Refúgio Ecológico Caiman, no mês de Julho,
naquele ano ainda saindo da cheia. Aquele
alagado encantando, refletindo no chão todo o
céu acima, um sol poderoso, araras azuis dando
rasantes sobre as nossas cabeças, jacarés por
todos os lados em correnteza debaixo da ponte,
a natureza exuberante, belíssima e majestosa,
como há em poucos lugares. Realmente
inesquecível.
A ideia era entender o potencial turístico do
projeto, o que no primeiro minuto já ficou
evidente. Daí passamos a conversar sobre a
estratégia do Onçafari e como ela foi
desenhada. Mário contou-me sobre sua vasta
experiência em viagens a reservas naturais por
todo planeta e como identificou na África do Sul
um modelo que poderia ser aplicado no Brasil.
Foi com a habituação dos animais nas terras no
entorno do Kruger Park que toda a indústria de
ecoturismo do país foi iniciada há algumas
décadas atrás, principal explicação para a
preservação atual do local. O segredo para o
Pantanal seria deixar a onça visível, habituá-la a
presença de carros, sem domesticá-la.

Um prova de conceito a ser expandida pelo
Pantanal para posicionar esta reserva da
humanidade
no
mapa
mundial
do
ecoturismo. A onça - o terceiro maior felino
do planeta, detentora da mordida mais
poderosa, animal topo de cadeia - utilizada
como catalisador para atrair investimentos
em infraestrutura, criar inúmeros novos
postos de trabalho qualificados para a
população local, inclusive para as mulheres,
proteger o meio ambiente e gerar
desenvolvimento
sustentável
e
sustentado. Ganham a população, com
acesso a trabalho local, educação e renda. Os
empresários, com potenciais retornos em
múltiplos setores. Os governos, com maior
arrecadação e saúde econômica. De quebra,
garantimos às próximas gerações o privilégio
de vivenciar esse maravilhoso ecossistema
aliado
a
amplas
oportunidades
de
crescimento pessoal. Os grandes resultados
ainda estão por vir, mas temos muitas
evidências de que estamos no caminho certo.
No início, apenas 5% dos hóspedes do
Refúgio Ecológico Caiman avistavam a onça,
hoje são 98%. A taxa de ocupação da
pousada mais do que duplicou, mesmo com o
aumento expressivo no custo da diárias.
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E o Onçafari é apontado como o principal
motivo de visita pelos turistas. A base está
sólida. Outras pousadas foram e estão sendo
iniciadas na metodologia para criarmos um polo
de ecoturismo atrativo e com capacidade de
receber visitantes de todos os tipos, gostos e
bolsos.
É com essa perspectiva de desenvolvimento
econômico sustentável que trabalhamos e
mantemos o apoio de longo prazo do Bank of
America ao Onçafari, e esperamos em breve ver
o despertar desse Pantanal que pertence a
todos nós aos amantes da natureza de todo o
mundo!
Thiago Fernandes, Bank of America.
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RESULTADOS
ECONÔMICO-FINANCEIROS

TOTAL
RECEITA

R$ 1.821.363

DESPESAS

R$ 1.365.918
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Endereço:
R. Ferreira de Araújo, 221/225 - Cj.14 - Pinheiros
São Paulo/SP - CEP: 05428-000
Contato:
info@oncafari.org
(11) 3094-7050

