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PLANETA

Savana africana

O continente africa-
no é repleto de par-
ques onde os via-
jantes ficam frente

a frente com os chamados
“big five” – leão, elefante, bú-
falo, leopardo e rinoceronte.

Na África do Sul, o Parque
Nacional Kruger – com cerca
de 20 mil quilômetros quadra-

dos – é o mais visitado. Uma das
mais antigas reservas naturais
do mundo, o local abriga a mais
significativa área de conserva-
ção da fauna do país. Estima-se
que existam quase 150 espécies
de mamíferos, 500 de pássaros e
mais 100 de répteis. Ao redor do
Kruger há uma densa vegetação
que forma um verdadeiro tapete

verde, recortado por seis rios.
Nesse parque, como alternati-

va ao safári tradicional, há um
tour de mountain bike que per-
corre uma trilha de até 24 quilô-
metros em quatro horas.

No Parque Pilanesberg, outra
atração na África do Sul, é possí-
vel fazer um safári a pé. Realiza-
do apenas no verão e na primave-
ra, o walk safari começa pela ma-
nhã, quando a visibilidade é
maior. Também dá para fazer o
trajeto de jipe. Acostumados ao
barulho do motor, os animais se
aproximam do carro sem receio.

O guia inicia a tarefa de locali-
zar os moradores do parque.
Quando a luz surge detrás das

montanhas, colorindo a típi-
ca vegetação árida, grupos de
zebras e girafas aparecem a
poucos metros de distância.

Logo, o cenário ganha no-
vos personagens. Alguns de
perfil animado, caso dos impa-
las e springboks (espécies da
família dos veados), que pas-
sam saltitando, desconside-
rando a presença dos veícu-
los. Outros mais sossegados,
como os rinocerontes e hipo-
pótamos, mantêm seus cor-
pões exagerados metade den-
tro, metade fora d’água. Em
um verdadeiro safári, os ani-
mais estão em seu hábitat na-
tural. / BRUNA TIUSSU

1.Como surgiu a ideia?
Os safáris na África mo-
vimentam bilhões de
dólares por ano, mas

têm problemas com a seguran-
ça dos turistas. Um sul-africa-
no ligado a redes de hotéis
veio buscar um projeto seme-
lhante na América do Sul, pela
questão de clima, vegetação e
chegou ao Tocantins. Por meio
de um amigo comum do gover-
no acabou chegando a mim
com um projeto meio maluco.
Eu topei.

2.E a ideia é que os bi-
chos vivam como na
natureza mesmo?
Não é bem um par-

que, como existe nos Estados
Unidos, onde os animais são
alimentados. Ali não. Vai ser a
cadeia natural mesmo. O leão

come a zebra, a hiena come a
carcaça. A cadeia natural está
sendo muito estudada.

3.Nessa área hoje deve
existir fauna local. O
que vocês pretendem
fazer? Estão pensando

em tirá-los de lá?
É o que vai mostrar o estudo
de impacto ambiental, tem de
ser resolvido. Mas achamos
que é viável.

4.O senhor acha então
que animais locais e
exóticos poderiam
conviver?

Eles são um pouco mais inteli-
gentes que a gente, né? Eles
não se autoexterminam igual à
gente. Eles são muito educa-
dos, caçam só para se alimen-
tar e não passa disso.
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safári africano no meio do Tocantins
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“Brasil e África se juntam de-
pois de milhares de anos que
uma fissura nas placas tectôni-
cas transformou o que hoje
são dois continentes com ca-
racterísticas tão semelhantes.
Agora já podemos sentir o co-
ração de África no Tocantins.”
A frase – transcrita literalmen-
te de um vídeo promocional
que está circulando na inter-
net – apresenta o projeto de
um novo safári tipicamente
africano. Só que no meio do
Tocantins.

Os empreendedores partem
doprincípio de que, como no pas-
sado Brasil e África foram uni-
dos em um continente só e hoje
ambos têm vegetações seme-
lhantes (savana e cerrado), seria
possível recriar por aqui o am-
biente africano com um investi-
mento de R$ 350 milhões.

O plano foi apelidado de Out
of Africa Brasil. Encabeçado pe-
lo ex-secretário de Saúde do To-
cantins, Nicolau Esteves, prevê
a criação de uma reserva de 100
mil hectares para a acomodação
de mais de 400 animais de 17 es-
pécies, como elefantes, leões,

leopardos, búfalos, rinoceron-
tes (brancos e pretos), zebras,
hienas, kudus e impalas.

Predadores e presas vivendo
em uma área cercada, sem inter-
ferência humana – nem mesmo
alimentação. “Vai ser a cadeia na-
tural mesmo”, diz o médico mi-
neiro. A ideia é que três hotéis se
instalem nas proximidades e ofe-
reçam passeios para ver os ani-
mais de perto. Mas, segundo o
Estado apurou, as quantidades
sugeridas de cada espécie a ser
importada não parecem seguir
nenhum estudo que aponte a
proporção adequada entre pre-
dador e presa.

Até o momento foi feita uma
consulta ao Ibama de Tocantins,
mas não foi enviado um projeto
técnico. Agora a sede do órgão

em Brasília também analisa a so-
licitação. É preciso avaliar, entre
outras coisas, se não há risco pa-
ra a fauna nativa, de extinção das
espécies a serem importadas, se
há garantia da origem legal des-
ses animais.

“É um pedido atípico e de pro-
porções muito grandes. É delica-
do do ponto de vista da manuten-
ção desses animais, da estrutura,
do risco de fuga, dos acidentes
que podem acontecer. Estamos
vendo com muita parcimônia e
sendo bastante reticentes”, diz a
analista Taciana Sherlock, da
coordenação de fauna do Ibama.

Sobre a ideia de que os ani-
mais tenham de caçar seu pró-
prio alimento, Taciana foi um
pouco mais descrente. “Como
podemos liberar a importação
de animais para trazê-los para cá
para serem abatidos?”

Por ser um modelo inédito no
Brasil – e talvez no mundo –, o ór-
gãoavalia como eledeveser anali-
sado. Ele não se encaixa em ne-
nhuma categoria prevista de ma-
nutenção de fauna em cativeiro.

Em geral, empreendimentos
que trabalham com exóticos são
enquadrados na lei de zoológi-
cos, mas a situação não é bem
essa. Pelo porte do projeto, é de
se questionar se não é um caso
de introdução de animais exóti-
cos, o que é proibido.

A situação fica mais complica-
da se houver mistura desses ani-
mais com a fauna local, como su-

gerem Esteves (mais informações
nesta página) e o vídeo na inter-
net. “Uma centena de espécies
de animais nativos e africanos sil-
vestres”, diz o material em um
momento. Em outro, menciona
que o projeto tem “característi-
ca de preservação ambiental da
fauna brasileira e exótica”. Nes-

se cenário, Taciana endurece:
“Se tiver isso, vai ser imediata-
mente vetado.”

Interesse. Mas o empreendi-
mento tem despertado interes-
se. Segundo um arquivo apresen-
tado na consulta que lista todas
as espécies a serem importadas,

o projeto conta com patrocínio
de empresas como Toyota,
Shell, Mobil, Engen e Total.

Ambientalistas que acompa-
nham o processo mencionaram
um suposto aval do governo do
Tocantins pelo potencial finan-
ceiro do empreendimento.

O presidente do órgão am-
biental do Estado, o Instituto Na-
tureza do Tocantins (Natura-
tins), Alexandre Tadeu, diz que
por enquanto não tem como se
dizer a favor ou contra. “Até ago-
ra, a única demanda que recebe-
mos foi para criar um termo de
referência para orientar os futu-
ros estudos ambientais”, diz. Se-
gundo ele, isso deve ser entregue
nos próximos dez dias. “É com-
plexo, mas não podemos dizer
nada sem ter embasamento.”

Pesquisadores também ques-
tionam o porquê de um projeto
com essas características se o in-
tuito seria conservar a natureza.
“Não tem necessidade de trazer
animais de fora quando a fauna
daqui é tão interessante”, diz o
biólogo Peter Crawshaw Junior,
um dos maiores especialistas
em onça-pintada do País.

“No mínimo a ideia é de um
profundo mau gosto”, comenta
o ecólogo Paulo De Marco Jú-
nior, da Universidade Federal de
Goiás. “E quem diz que dá para
recriar as savanas africanas aqui
com todas as diferenças que
ocorreram entre os sistemas dos
dois continentes?”

Ambiente. Reserva de 100 mil hectares próxima ao Jalapão, com mais de 400 indivíduos de espécies como leões, leopardos, elefantes
e búfalos, vivendo como nas savanas da África, custaria R$ 350 milhões; Ibama analisa riscos à fauna nacional e aos animais importados
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A27.
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