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Quenia e Tanzania
A DOBRADINHA  

AFRICANA
Por Mari Campos

 @maricampos

Vizinhos e muito hospitaleiros, o Quênia e a Tanzânia fazem uma 

dobradinha perfeita para quem quer fazer safáris inesquecíveis 

em parques nacionais e reservas exuberantes, com foco total em 

sustentabilidade. 
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Da janelinha do avião, elefantes, gnus, impalas e 
zebras em profusão. O pouso na minúscula aeronave 
é rápido na pequena pista de pouso ladeada por 
animais. Maasai Mara realmente não decepciona. 
Considerado o melhor lugar do mundo para o 
avistamento de felinos e uma das melhores áreas da 
África para safáris em geral, o parque nacional e suas 
reservas adjacentes são mesmo puro colírio para os 
olhos de seus visitantes. E a abundância de animais – 
em espécies e em quantidade – ainda tem um plus 
importantíssimo: a possibilidade de conhecer melhor e 
conviver com integrantes das tribos Maasai Mara, cujas 
comunidades são proprietárias de diversas reservas 
coletivas por lá.

O Parque Nacional Maasai Mara é a grande vedete 
do turismo do Quênia. Mas é preciso ressaltar que o 
país vai muito além disso, da vibrante capital Nairobi 
às deliciosas e quase selvagens praias de Lamu Island. 
Para focar em safári, os parques nacionais Amboseli, 
Lake Nakuru e Meru Nakuru são excelentes pedidas, 

assim como a reserva nacional Ol Pejeta, no norte 
do país. 

Vizinha ao Quênia, a Tanzânia faz com ele 
a dobradinha perfeita para amantes de vida 
selvagem e cultura africana. É na Tanzânia, bem 
na fronteira com Maasai Mara, que fica o Parque 
Nacional Serengeti, também apontado por 
especialistas como um dos melhores locais do 
planeta para avistamento de vida selvagem. De 
Nairobi, no Quênia, a Kilimanjaro, na Tanzânia, 
a jornada em avião leva cerca de uma hora. E 
a Tanzânia ainda tem mais vida selvagem em 
Tarangire e na cratera do vulcão Ngorongoro, 
muita história em Arusha e Dar Es Saalam e as 
praias paradisíacas de Zanzibar. Para ficar ainda 
melhor, vale saber que ambos países são craques 
na oferta de lodges e camps sustentáveis e 
voltados à conservação de vida selvagem. 

Partiu África?

QUÊNIA

Para quem busca safáris de qualidade, o Quênia concen-
tra diversas regiões que são não apenas lar dos big 5 (leão, 
leopardo, búfalo, elefante e rinoceronte) e de outras tantas 
espécies de animais como o país também é considerado 
um dos melhores destinos do mundo para prática de 
birdwatching. 

Maasai Mara é a região mais visitada do país e paraíso 
para quem quer ver felinos em abundância. Não à toa a 
BBC escolheu a reserva para filmar seu Big Cat Diary: não é 
raro ter o carro de safári diante de famílias imensas de leões 
e cheetahs. É ali também que acontece a grande migração, 
considerado o maior show de vida selvagem do planeta: 
de julho a outubro, milhões de animais atravessam o rio 
entre Maasai Mara e o Parque Serengeti (na Tanzânia) em 
movimentações tão intensas que chegam a fazer a terra 
vibrar no local. Além dos safáris por terra, é pedida exce-
lente embarcar também em um “air safari”, que é como os 
passeios de balão sobre Maasai Mara são chamados, para 
ver a vida selvagem em abundância também lá do alto.

Mas as belezas do Quênia para os amantes de safáris não 
param por aí. O enorme Amboseli National Park, também 
na porção sul do país, tem vistas majestosas do monte 
Kilimanjaro e é famoso pela fartura em elefantes. A região é 

também excelente para visitar pequenas comunidades do 
grupo ético semi-nômade maasai e conhecer mais sobre 
suas tradições e costumes.

Ao norte, o destaque fica por conta da reserva nacional 
Ol Pejeta, que abriga os dois últimos rinocerontes brancos 
do norte do planeta. As duas fêmeas são mantidas em 
uma área de conservação que recebe visitantes do mundo 
inteiro diariamente. É importante reservar a visita com muita 
antecedência porque apenas 24 pessoas por dia podem se 
aproximar delas em carros de safári. Cientistas e biólogos 
estão tentando implantar óvulos das fêmeas com material 
colhido do macho falecido em 2018 em sistema de barriga 
de aluguel em rinocerontes brancos do sul. Mas a região 
é também farta em leões, búfalos e hienas e, com sorte, a 
gente consegue ver até leopardos por lá. 

E até a capital Nairobi pode se converter em destino de 
safári: literalmente anexo à cidade fica o Parque Nacional 
Nairobi, que possui um único safári camp em seus limites, 
o Porini Nairobi Camp. Durante os safáris, com vegetação 
muito mais tropical que em outras reservas do país, não é 
raro termos a chance de ver enormes rinocerontes e leões 
que vivem no parque nacional descansando com a silhueta 
dos edifícios da capital queniana servindo de pano de 
fundo. É em Nairóbi também que fica o Giraffe Centre, um 
centro de preservação e reprodução das girafas Rothschild, 
que estão em franco processo de extinção. 
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Ali, não apenas os game drives estão incluídos como 
também todas as refeições (sempre preparadas com 
ingredientes locais e sazonais) e bebidas da casa, a 
energia é 100% solar e há muito capricho no serviço 
em geral. Mas vale saber que não há serviço de wifi nos 
camps nem facilidades para carregar celulares, câmeras, 
computadores etc nas tendas – cada camp conta 
apenas com uma “charging station” coletiva na área 
comum. 

As versões luxo 100% sustentáveis ficam por conta dos 
quatro camps da Great Plains Conservation no país. O 
mais novo deles, Mara Nyika, abriu no finalzinho de 2019 
na área de conservação Naboisho, adjacente à reserva 
nacional Maasai Mara. Extremamente exclusivo, conta 
com apenas quatro luxuosas tendas, com capacidade 
máxima de apenas oito hóspedes na propriedade 
toda. O camp opera 100% com energia solar, trata e 
reaproveita a água, é 100% plastic-free e toda estadia 
contribui diretamente com o sustento das mais de 500 
famílias Maasai parceiras da propriedade. 

Camps voltados à conservação

Das opções mais econômicas às mais luxuosas, o verdadeiro 
luxo nas propriedades comprometidas com sustentabilidade 
e conservação é estar 100% imerso em vida selvagem, sem 
qualquer tipo de barreira para os parques nacionais adjacentes, 
explorando a região com conforto e segurança. Focando 
na preservação da vida selvagem única de cada região 
queniana, algumas propriedades souberam criar um turismo 
verdadeiramente sustentável que beneficia não apenas fauna e 
flora como também as comunidades locais.

Os safari camps da Porini Camps são opções mais 
econômicas inteiramente voltadas à conservação e 
preservação cultural e ambiental das reservas nas quais se 
encontram.  Premiados diversas vezes, levaram novamente em 
2019 o World Tourism Awards de turismo sustentável na África 
e possuem diversas unidades espalhadas pelo país.  

Instalados em áreas de conservação gerenciadas em parceria 
com as comunidades maasai que são donas das terras, cada 
camp tem no máximo 12 tendas (máximo de uma tenda para 
cada 700 acres de terra) e equipe 100%  composta por maasai 
das comunidades locais. As tendas são sempre bastante 
espaçosas e confortáveis, muito seguras e com banheiros 
completos. Os banhos são em sistema “bucket shower”, 
com quantidade de água limitada para cada hóspede, mas 
preparados com água quentinha na hora que o hóspede 
quiser.

Decoradas com esmero pelo casal Beverly e Dereck 
Joubert, documentaristas de vida selvagem, ali cada 
tenda tem quatro ambientes bem separados – living, 
varanda, quarto e imensos banheiros – com todas as 
comodidades de um hotel de luxo no meio da savana 
africana. 

Todos os cômodos – e até a banheira! – têm vista para 
a vida selvagem; não é raro flagar elefantes, impalas e 
girafas do conforto do seu quarto. 
Com as tendas e áreas comuns lindamente interligadas 
por passarelas de madeira reaproveitada, o camp opera 
em sistema tudo incluído e ali até mesmo o serviço de 
lavanderia está incluído no valor das diárias. Há internet 
de excelente qualidade nas tendas e quase tudo o 
que se consome no camp é produzido ali mesmo – à 
exceção da premiada carta de vinhos e destilados 
incluídos. 

O capricho inclui desde bares 
completos em plena savana 
durante os game drives ao 
empréstimo de óculos de 
leitura e até mesmo câmeras 
DSLR com lentes objetivas 
para os hóspedes durante sua 
estadia. Porque mimo pouco 
é bobagem.
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Especialistas garantem que poucos lugares do 
mundo podem ter tanta visibilidade de vida selvagem 
como as planícies do Parque Nacional Serengeti. 
Classificado pela UNESCO como Patrimônio da 
Humanidade, o Serengeti abriga a maior migração de 
mamíferos do mundo e tem mais de 1.5 milhão de 
hectares com uma fartura impressionante de espécies 
selvagem. E na porção norte seu território é repleto de 
colinas de pura rocha que os leões particularmente 
adoram. 

Apesar de ser a grande estrela do turismo de safári 
do país – e de suas imensas dimensões - , nem só do 
Serengeti vive a vida selvagem na Tanzânia. Destinos 
como Tarangire, Lake Manyara e a cratera do vulcão 
Ngorongoro também são excelentes escolhas para 
ver animais selvagens bem de pertinho, sempre com 
fartura de avistamentos e boa estrutura hoteleira. 

Seja qual for a região escolhida, os avistamentos 
dos big 5 no país são muito frequentes – apesar 
dos leopardos serem sempre mais ariscos. Além 
dos grandes, gnus, impalas, girafas, hipopótamos 
também são vistos em abundância. 

Do aeroporto internacional de Kilimanjaro são 
cerca de 4 horas até Tarangire ou até Ngorongoro. 
Um pouco menos para a região do imenso lago 
Manyara. Para explorar diferentes cantos do Seren-
geti, dadas as grandes distâncias e o baixo limite 
de velocidade nas estradas, é mais recomendável 
voar diretamente à pista de pouso mais próxima 
do lodge ou camp em que você ficará hospedado. 

TANZÂNIA

Camps 100% sustentáveis

Estadias em camps 100% sustentáveis e 
focados em conservação e preservação também 
é uma realidade na Tanzânia. Uma das redes mais 
empenhadas neste sentido é a Nimali Africa, que 
possui três camps bem diferentes em localizações 
distintas do país. 

Cada um de seus camps possui um máximo de 
dez tendas, todas bastante grandes e confortáveis, 
com banheiros completos e amenidades como 
roupões, facilidades para carregar equipamentos 
e wifi de qualidade. Com sistema tudo incluído, 
tem telefones nas tendas (uma raridade em safari 
camps) e lavanderia incluída em todas as diárias.

 100% sustentáveis, os camps operam todos 
com energia solar, uso inteligente de água e 
diversas outras medidas voltadas para preservação 
e conservação de vida selvagem - sem cercas 
separando a propriedade das reservas e parques 
nos quais estão inseridos. 

O Nimali Tarangire fica anexo ao parque 
nacional homônimo e uma gostosa piscina aberta 
para o parque – dá para avistar animais selvagens 
enquanto a gente se refresca com um mergulho. 
O camp fica próximo ao rio Tarangire, que é a 
principal fonte de água doce para os animais da 
região.
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