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De olho
no gato
Pesquisadores se mobilizam para aumentar em 20% a
população de onças-pintadas na mata atlântica em cinco anos
Carlos Fioravanti, de Atibaia e Ricardo Zorzetto, de Campinas

O

veterinário Ronaldo Morato
pretende sair logo atrás de
onças-pintadas, se possível já
em maio, quando passarem
as chuvas do início de ano. Seu plano
é colocar um colar especial em cinco
onças dessa espécie que vivem nas florestas do sul do estado de São Paulo
para acompanhar seus movimentos a
distância e conhecer seus espaços favoritos. A definição de áreas prioritárias
para a conservação desses animais faz
parte de um plano estabelecido em setembro em Campinas para ampliar em
20% a população de onças-pintadas – os
maiores felinos das Américas – na mata
atlântica, o ambiente florestal em que
são mais raras.
O plano propõe a redução da caça,
o monitoramento das populações remanescentes, o uso de técnicas como
inseminação artificial e a formação de
um banco de sêmen de onças-pintadas
da mata atlântica. Participantes da reunião – pesquisadores acadêmicos e representantes de empresas e de órgãos do
governo – reconheceram que o esforço
concentrado em um único ecossistema
com metas de curto prazo deve facilitar
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o trabalho e aumentar a chance de sucesso do plano de ação. Já existe um plano
nacional de preservação das onças-pintadas, publicado em dezembro de 2010
no Diário Oficial, com ações previstas
até 2020. Em uma avaliação recente, os
especialistas verificaram que parte dos
objetivos tinha sido atingida e concluíram que trabalhar separadamente nos
diferentes ambientes brasileiros poderia
ser mais produtivo.
“Se conseguirmos reduzir as pressões
atuais, como a caça e a fragmentação da
floresta, pode já ser o bastante para aumentarmos a população de onça-pintada
na mata atlântica”, diz Morato, coordenador do Centro Nacional de Pesquisas
e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap) do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade. Em
sua sala de trabalho, em um prédio de
dois pisos com amplas janelas de vidro
e vigas de madeira próximo à rodovia
Dom Pedro I, em Atibaia, ele acompanha pelo computador o movimento de
oito onças-pintadas nas matas do norte
do pantanal. Várias vezes ele sentiu medo e fascínio ao se ver em campo diante
desses felinos, que podem chegar a 2,70

metros de comprimento e podem atacar
quando se sentem acuados. A primeira
vez foi em 1992, recém-formado em veterinária, para anestesiar uma onça-preta e acompanhar outros pesquisadores
colocando um colar de monitoramento
no animal, ainda como estagiário do biólogo Peter Crawshaw, um dos pioneiros
na preservação de felinos silvestres no
Brasil. “E nunca mais me desprendi das
onças”, diz Morato, aos 47 anos.
“Temos de trabalhar juntos e acreditar
que o plano vai dar certo”, ele ressalta.
Reduzir a caça e a fragmentação, como
ele propõe, exigirá uma atenção permanente dos órgãos de fiscalização ambiental nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, por onde a mata atlântica se espalha.
Em todo o país, a caça – para a retirada e
venda de pele ou como retaliação, quando as onças atacam os rebanhos – ainda
é intensa, embora proibida e classificada
como crime inafiançável. Em 2013, ele
e Elildo Carvalho Jr., outro pesquisador
do Cenap, em colaboração com o Instituto Pró-Carnívoros, verificaram que
pelo menos 60 onças-pintadas (Panthera
onca) e pardas (Puma concolor) foram
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O maior felino
das Américas:
com baixa
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mortas por caçadores nos últimos dois
anos, com base em informações de 100
gestores das unidades de conservação
ambiental administradas pelo governo
federal. Estima-se que 5.500 representantes dessa espécie se escondam nas
florestas brasileiras, principalmente na
Amazônia e no pantanal. Mesmo assim,
a onça-pintada é considerada vulnerável
ao risco de desaparecimento, por causa
do declínio populacional.
Na reunião de setembro em Campinas e em uma carta publicada na revista Science em novembro, pesquisadores
de várias instituições do país alertaram
que a mata atlântica, se nada for feito,
pode ser o primeiro ambiente florestal
brasileiro a perder essa espécie de felino
– ali, a onça-pintada já é classificada como criticamente ameaçada de extinção.
Estima-se que a floresta atlântica abrigue
apenas 250 onças-pintadas, total considerado baixo para a manutenção das
populações. Além do pequeno número
de animais, outro problema é a baixa diversidade genética. Os estudos do grupo
de Eduardo Eizirik da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande
do Sul indicaram que os 250 animais,
em consequência de cruzamentos entre
eles, correspondem a apenas 50 indivíduos efetivos, geneticamente distintos.

A

s onças-pintadas ocupam apenas
7% da área total da mata atlântica.
Se houvesse mais animais dessa
espécie – e também mais oferta de sua
dieta favorita, as queixadas, uma espécie de porco selvagem bastante caçada
por causa da carne, mas indesejada porque anda em bandos e destrói plantações
–, a área ocupada poderia ser três vezes
maior, de acordo com as pesquisas do grupo de Mauro Galetti, da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Seus estudos indicaram que a falta de onças-pintadas, os
predadores de topo de cadeia alimentar,
pode causar vários tipos de desequilíbrios
ecológicos, deixando animais herbívoros
como a anta – ou mesmo roedores – se
multiplicarem livremente ou favorecendo o crescimento de gramíneas e outras
plantas baixas no lugar das árvores.
Valéria Conforti, professora da Universidade de Franca (Unifran), disse que
saiu otimista da reunião de setembro em
Campinas. “Todos estavam chocados
com a situação das onças-pintadas na
mata atlântica e se mostraram dispostos
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O apoio dos
moradores de
áreas próximas
a matas com
onças é
fundamental
para os planos
funcionarem

a correr riscos e testar o que achamos
que pode dar certo”, ela observou. Um
de seus planos para este ano é testar, em
onças-pintadas mantidas em zoológicos
paulistas, uma técnica de inseminação
artificial que ela aplicou experimentalmente em gatas domésticas e outros felinos no zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos. Essa abordagem consiste
em medir a variação hormonal das onças fêmeas por meio da análise de fezes,
identificar o momento mais adequado,
induzir a ovulação e fazer a inseminação
artificial, depositando sêmen por meio
de uma laparoscopia na tuba uterina, em
vez do útero, como já se faz, para facilitar o acesso do espermatozoide ao óvulo
e aumentar a chance de fertilização. A
inseminação artificial já foi aplicada a
outros felinos, mas ainda não a onças-pintadas. Se os testes derem certo, Valéria pretende aplicar essa técnica em
animais de vida livre em 2015, como forma de aumentar a probabilidade de geração de filhotes sadios e evitar o risco de
cruzamento entre animais aparentados.
A transferência de animais de uma
mata para outra é uma possibilidade cogitada para repovoar as matas com onças-pintadas. Trata-se, porém, de uma
alternativa de custo alto e muitas dificuldades, que exige o apoio de comunidades rurais e fazendeiros que aceitem ter uma onça perto de suas casas
ou pastagens. Vários estudos, como os

do biólogo Sílvio Marchini, pesquisador
da Escola da Amazônia e da Universidade de São Paulo (USP), mostraram que
o apoio dos moradores de áreas rurais
próximas a matas ocupadas por onças
é fundamental para os planos de ação
funcionarem. No pantanal, com resultado de um experimento-piloto do Cenap
com uma pousada, ganha adesões o argumento de que o lucro com o turismo
de observação de onças pode ser maior
que a perda de um ou outro boi.

H

á relatos de êxito de transferência de felinos nos Estados Unidos
e na Espanha, mas no Brasil as
poucas tentativas feitas até agora, em
florestas a serem cobertas por reservatórios de hidrelétricas, não deram certo.
Os animais transferidos não se adaptaram, começaram a comer bois e foram
mortos por caçadores ou voltaram a seus
locais de origem, a dezenas de quilômetros de distância. Em um dos debates no
encontro de setembro em Campinas,
os pesquisadores observaram que, nos
próximos cinco anos, talvez a criação de
conexões – ou corredores – entre os fragmentos de floresta seja uma alternativa
mais viável que a inseminação artificial
ou a transferência de animais para ampliar as populações de onças-pintadas na
mata atlântica. Todos concordaram que
se trata de um problema urgente. “Não
podemos esperar muito”, disse Valéria
Conforti. A onça-pintada já é considerada extinta no Uruguai e nos pampas
do Sul do Brasil. n

Projetos
1. Uso e ocupação do espaço, movimentação e seleção de
hábitat por onça-pintada (Panthera onca) na mata atlântica e caatinga: uma análise comparativa (2013/100296); Modalidade Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa;
Coord. Ronaldo Gonçalves Morato – Cenap; Investimento
R$ 110.627,80 (FAPESP).
2. O uso de método não invasivo para monitoramento
da função ovariana em onças-pintadas (Panthera onca)
via ensaio imunoenzimático e caracterização dos metabólitos de esteroides fecais por meio de cromatografia
líquida de alta eficiência (13/12757-9); Modalidade Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa; Coord. Valeria Amorim
Conforti – Unifran; Investimento R$ 35.780,00 (FAPESP).

Artigos científicos
CARVALHO Jr., E.A.R. de e MORATO, R.G. Factorsaffecting big cathunting in Brazilian protectedareas. Tropical
Conservation Science. v. 6, n. 2, p. 303-10. 2013.
CONFORTI, V. A. et al. Laparoscopic oviductal artificial
insemination improves pregnancy success in exogenous gonadotropin-treated domestic cats as a model
for endangered felids. Biology of Reproduction. v. 88,
p. 112.105353. 2013.

fotos 1 CLAUDIA B. CAMPOS 2 Alexandre Anézio

Um poço para salvar as onças
Mais apreensiva do que quando

logo depois e os novos

olhou para os examinadores

cercados, construídos a partir

de sua banca de doutorado,

de fevereiro. Se tudo der certo,

a bióloga Claudia Campos

os animais terão alimento ao

observou os 50 sertanejos à sua

longo de todo o ano, como

frente na igreja do povoado de

já se faz em outras partes do

Queixo Dantas, norte da Bahia,

sertão do nordeste, e não

na tarde de um domingo de julho

precisarão mais pastar nas

de 2012. Nervosa, mas com

áreas de mata nativa durante

voz firme, ao lado dos amigos

a seca, reduzindo as chances

Claudia Martins, Carolina

de encontro com as onças;

Esteves e Alexandre Anézio,

os moradores as matam para

ela sugeriu aos homens que

evitar que ataquem seus

fizessem cercados para manter

animais de criação.

suas cabras e ovelhas, em vez

Claudia chegou a Petrolina,

Manuel Silva, morador da região de Boqueirão da Onça (acima), Alessandra e a
filha Sara, Cailane Ferreira (ao fundo) e Claudia Campos: diálogo constante

de deixar os animais soltos na

Pernambuco, em outubro de

caatinga na época de seca, sob

2006, como pesquisadora do

o risco de serem atacados por

Centro Nacional de Pesquisas

nenhum. Conversando muito,

carnívoros e vice-presidente

onças. Os criadores reagiram:

e Conservação de Mamíferos

ela venceu a desconfiança.

da Panthera, organização que

como poderiam deixar os animais

Carnívoros (Cenap) do Instituto

“Todos estão cansados de ouvir

apoia o trabalho na Bahia,

presos sem água nem comida, se

Chico Mendes de Conservação

do governo coisas que poderiam

percorreu a região e reforçou

não chovia há três anos? Se eles

da Biodiversidade, um dos

ajudar a vida deles e nunca

sua hipótese ao dizer que seria

aceitassem, ela disse, poderiam

braços antigos do Ibama,

aconteceram”, ela observou.

impossível preservar animais

construir um poço para tirar água

para detalhar a distribuição

“Já visitei 140 dos quase

silvestres sem a participação

e cultivar plantas para alimentar

geográfica e os hábitos da

150 povoados da região.”

dos moradores locais. Claudia

os animais. Oito deles aderiram

onça-pintada em uma região

ao plano.

de 900 mil hectares conhecida

que teria de cuidar dos conflitos

50 onças-pintadas – ainda não

como Boqueirão da Onça.

entre os moradores e os

viu nenhuma, apenas vê as

artesiano estava prevista para o

Ao verem a forasteira chegando

animais silvestres. Em 2009,

pegadas durante o dia e

final do mês passado, as plantas

em um carro com o logotipo

aos 76 anos, o zoólogo George

sente que os animais passam

que serviriam de alimento para

do Ibama, os moradores logo

Schaller, pioneiro mundial na

por perto quando ela tem

os caprinos seriam semeadas

diziam que não caçavam bicho

conservação de grandes

de dormir no meio da caatinga.

A perfuração do poço

Aos poucos ela concluiu

estima que por ali vivam

PESQUISA FAPESP 215 | 63

