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A história de um grupo de biólogos brasileiros que luta para salvar o lobo guará da extinção, 
ajudando-o escapar dos perigos causados pela queimada e pela rodovia que corta o Parque 
Nacional das Emas, em Goiás, um dos seus últimos hábitats, abre amanhã, no canal de TV paga 
National Geographic Channel, uma série, inicialmente com quatro episódios, totalmente produzida 
no Brasil e que estará na grade do canal em Portugal e em toda a América Latina.  
 
A Grifa Mixer, em co-produção com a National Geographic Channel Brasil, é a responsável pela 
produção da série documental "Animais do Brasil". Essa é a primeira vez que uma série neste 
formato, sobre vida selvagem, é totalmente realizada no Brasil, com biólogos brasileiros e em 
parceria com um canal de televisão paga.  
 
A série utiliza recursos gerados pela medida provisória que criou a Ancine e permite que 
programadoras estrangeiras, em vez de pagar 11% pela remessa de valores ao exterior, 
depositem 3% disso em uma conta e usem estes recursos para produções brasileiras e 
independentes de programas de televisão de caráter educativo e cultural.  
 
"Animais do Brasil" narra a história de quatro espécies brasileiras ameaçadas (em quatro 
episódios de 30 minutos) com grave risco de extinção: onça pintada (Mato Grosso do Sul), lobo 
guará (Goiás), peixe boi marinho (Alagoas e Pernambuco) e macaco muriqui (Espírito Santo).  
 
A equipe de produção dirigida por Mauricio Dias e Tulio Schargel, da Grifa Mixer, acompanhou o 
trabalho de quatro grupos de cientistas (biólogos, veterinários e oceanógrafos) que desenvolvem 
projetos para salvar estes animais. Cada episódio levou, em média, um mês e meio de captação e 
cerca de seis meses de produção. Foram usados equipamentos de alta tecnologia como 
microcâmeras, câmeras submarinas e câmeras com infra-vermelho para acompanhar o 
deslocamento destes animais.  
 
"A produção de campo foi extremamente emocionante. Além de trabalhar em lugares 
deslumbrantes, como o Pantanal e a Mata Atlântica, tivemos a oportunidade de vivenciar a luta 
dos animais pela sobrevivência. Cenas que emocionaram toda a equipe", conta Tulio Schargel, co-
diretor da série documental. Schargel destaca o caráter educativo, ao mostrar estes animais 
brasileiros ao público mais jovem.  
 
A idéia da Grifa Mixer é continuar a série em 2006, com mais quatro episódios, e em 2007 a 
produção de mais cinco, totalizando 13 histórias de animais brasileiros em risco de extinção. As 
negociações, segundo produtora, já estão adiantadas. "Tudo vai depender da repercussão destes 
quatro episódios iniciais e nós e a Nacional Geographic estamos muito entusiasmados", diz 
Schargel.  
 
Segundo o profissional, a série já foi entregue também com uma versão em inglês, porque o canal 
tem planos de levá-la para outros países, como Estados Unidos, e também Europa.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2005, Comunicação, p. C-6. 


