
DOIS SETE-CORES-DA-AMAZÔNIA, AVES MULTICOLORIDAS QUE EMITEM 
UM SOM AGUDO SEMELHANTE AO DO SAGUI, DIANTE DO CRISTALINO, 
RIO QUE OSCILA MAIS DE 5 METROS DA ESTAÇÃO SECA PARA A CHEIA

POR Daniel Nunes Gonçalves ILUSTRAÇÕES Zé Otávio, de Alta Floresta

FLORESTA
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No sul da Amazônia, o Parque Estadual Cristalino 
abriga um hotel especial e o maior templo de 
observação de pássaros do país – um refúgio para 
apaixonados pelas melodias de 600 espécies de aves

FLORESTA

QUE CANTA
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U m casal de araras-azuis e ama-
relas voa sobre minha cabeça, 

martins-pescadores dão bicadas na 
linha d’água em busca do peixe do dia 
e biguás nadam como patos à frente 
do caiaque. As águas negras e limpas à 
minha volta são praticamente virgens. 
Mirando para o alto em busca do belo 
tucano araçari-mulato, demoro a no-
tar o bicho que cruza os 60 metros de 
largura do rio: uma anta! 

Faz duas horas que remo absolu-
tamente sozinho no sereno Cristalino, 
no segundo dos meus cinco dias no sul 
da Amazônia.

SANTUÁRIO

O sol já avermelha o fim de tarde 
do Centro-Oeste quando atraco de 

volta ao píer flutuante do Cristalino 
Lodge, um hotel de selva isolado no 
município de Alta Floresta, no norte 
do Mato Grosso. “E aí, viu muitos 
bichos?” A pergunta do Zé Otávio, 
meu colega de viagem que me espera 
desenhando as imagens que ilustram 
esta reportagem, é a mais corriqueira 
de todo fim de passeio. 

Os hóspedes dos 18 bangalôs sem-
pre voltam do rio, das duas torres de 
observação com 50 metros de altura e 
das trilhas (são 30 quilômetros no to-
tal) compartilhando a experiência de 
ver não só os pássaros que afamaram 
o Cristalino como o melhor santuário 
de observação de aves do país, e tam-
bém macacos, jacarés, capivaras.

Quando conto sobre a anta que 
encontrei mais cedo, fico sabendo 
que, antes de o fundador Ariosto da 
Riva criar o município de Alta Flores-
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permite ter nove habitats diferentes.” 
A riqueza biológica somada à confor-

tável infraestrutura tem feito do Crista-
lino uma respeitada base para dezenas 
de estudos de campo da comunidade 
científica internacional sobre temas que 
vão de flora e minúsculos sapos endêmi-
cos a fungos e alterações climáticas. “Só 
de borboletas há 1.500 espécies, o que 
faz deste o melhor lugar para minha pes-
quisa”, diz a bióloga Luísa Lima e Mota, 
doutoranda da Unicamp que está viven-
do por um ano no hotel.  
 

ta, em 1976, o Cristalino era chamado de 
rio das Antas. É Vitória da Riva, filha de 
Ariosto, uma empresária de 71 anos, que 
me relata a história toda. 

Nos anos 1990, ao criar o Cristalino 
Lodge dentro de uma reserva particular 
de proteção nacional, com mais de 12 
mil hectares, Vitória se tornou pioneira 
no Brasil a investir no turismo susten-
tável. Em 2000, ela idealizou o Parque 
Estadual Cristalino, com 185 mil hecta-
res (área equivalente a 250 campos de 
futebol). “Me apaixonei por este lugar 
porque sua heterogeneidade e biodiver-
sidade são raridades absolutas”, explica, 
diante de um telão no hotel em que des-
filam imagens de algumas das 600 espé-
cies de aves catalogadas na reserva  – o 
que representa um terço das 1.800 espé-
cies existentes no Brasil. “Estamos mais 
próximos do cerrado e da caatinga que 
outras regiões da Amazônia, o que nos 

OS 18 
BANGALÔS 
GARANTEM
CONFORTO 

PARA 
CURTIR A 

EXPERIÊNCIA 
NA SELVA

ITAU34_CRISTALINO.indd   47 21/03/16   18:33



48

“Já vim 11 vezes desde 1989, trouxe  
250 alunos e quatro estagiários para cá”, 
diz o professor alemão Rainer Radtke, 
da Universidade de Tübingen, desta vez 
coordenando um grupo de 25 conterrâ-
neos na floresta. 

Entendo o motivo de tamanha fasci-
nação ao subir, no amanhecer seguinte, os 
240 degraus até o topo de uma das torres 
de observação, erguida em 2000 como a 
primeira para fins turísticos no país. De-
pois de acordar às 5 horas e fazer a trilha 
no escuro, com lanterna, ressabiado para 
não encontrar a cobra que alguns hóspe-
des viram na lanternagem da noite ante-
rior, me vejo acima do dossel das árvores. 

CONVERSA COM PASSARINHOS

O vapor da selva flutua em forma de 
bruma e embeleza a paisagem ao encon-
trar as cores quentes do céu, enquanto 
a passarinhada desperta e começa a 
algaravia. Tem papagaio, tucano, saíra e 

outras pequenas belezas que nossos 
binóculos e câmeras perseguem. O 
guia Jorge Lopes, um ex-garimpeiro 
que viu o Cristalino nascer como um 
acampamento rústico duas décadas 
atrás e virou um ornitólogo autodidata, 
orienta meus olhos e ouvidos. Seu ar-
senal é profissional: um binóculo que 
não custa menos de US$ 2.000, uma 
luneta que aumenta 30 vezes o objeto 
mirado, uma lanterna a laser e uma 
câmera fotográfica com teleobjetiva 
de 300 milímetros para trazer o raro 
gavião-real para 3 centímetros à frente 
do meu nariz. 

De repente, Jorge saca da car-
tucheira um iPod com amplificador 
que reproduz o som de 418 pássaros. 
Ele toca, a ave escuta e canta de vol-
ta, às vezes se aproximando. Mais 
divertido é quando o próprio guia 
dispara o som com a boca. E não é 
que o passarinho responde?

_ 
A orquestra da mata
Conheça algumas das 600 espécies de aves 
catalogadas no Parque Estadual Cristalino

Araçari-mulato (Pteroglossus beauharnaesii)

Talvez o mais belo dos tucanos, tem como ca-

racterística marcante o hábito de comer filhotes 

de outras aves.

Gavião-real (Harpia harpyja)

Voa a 150 km/h e mede 1 metro de asas  

abertas. Come presas grandes, como  

macacos e preguiças.

Torom-de-alta-floresta (Hylopezus whittakeri)

Exclusividade do Cristalino, voa a menos de  

2 metros de altura e não tem rabo.

Surucuá-pequeno (Trogon ramonianus)

Com uma dieta de insetos e pequenos frutos, 

costuma aninhar-se em formigueiros para  

chocar dois a três ovos por vez.

Anambé-azul (Cotinga cayana) 

Bastante avistado das torres, é um dispersador  

de sementes, que come e regurgita na mata.

Anambé-pompador (Xipholena punicea) 

O macho, de cor roxa, é mais vistoso que  

a fêmea, acinzentada – uma realidade  

frequente no reino das aves.

Jacu-estalo-escamoso (Neomorphus squamiger)

Raro, é um cuco terrestre que faz som de  

estalos. Só recentemente foi fotografado  

pelos guias do Cristalino.

Anacã (Deroptyus accipitrinus) 

Da família dos papagaios, destaca-se pelo  

pescoço com a penugem eriçada. Faz ninho  

em buracos de árvores secas.

Capitão-de-cinta (Capito dayi)

Nativo da região do Cristalino, habita as  

copas das árvores e canta baixo “bu-bu-bu”.  

Só o macho tem a vértice vermelha.
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_ 
Ganhe uma diária no Cristalino
Cliente Personnalité tem benefício em diversos hotéis do país

O Cristalino Lodge faz parte dos Destinos Personnalité – uma se-

leção de hotéis no Brasil onde clientes Personnalité ganham uma 

diária. Na baixa temporada (fevereiro a março), a cada reserva 

de pelo menos uma diária paga, o hóspede receberá uma diária 

consecutiva. Na alta temporada (abril a junho; agosto a janeiro), 

a cada reserva de pelo menos duas diárias, o cliente receberá 

uma diária consecutiva. Já na altíssima temporada (julho), é ne-

cessária a reserva de ao menos três diárias para o hóspede ser 

contemplado por uma diária. 

Conheça os outros destinos em:
itau.com.br/personnalite/experiencia/viagem/destinos-personnalite.html
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Observar animais em uma mata tão 
densa requer paciência. As árvores e 
cipós gigantes, de 20, 30, 40 metros de 
altura, parecem isolar o visitante. Mas 
não falta foco para a maioria dos hóspe-
des do Cristalino, 90% deles estrangei-
ros. Mesmo fora do circuito turístico da 
Amazônia, que fica ao norte, no entorno 
de Manaus e Belém, o Cristalino incluiu 
Alta Floresta na rota internacional dos 
passarinheiros, que chegam a ver 400 
espécies na mesma viagem. “Os hardco-
re birders ficam na mata, mal voltam 
pro quarto”, diz Vitória, à noite no ho-
tel, enquanto esperamos uma costela de 
tambaqui ser assada na brasa ao ar livre. 

Que ninguém espere televisão, ar- 
condicionado, frigobar por ali. O wi-fi, a 
adega de vinhos e a horta orgânica pró-
pria já são luxos surpreendentes nesse 
meio de nada, a que se chega depois 
de voar 1 hora desde Cuiabá e de rodar 

O CRISTALINO ENTROU NA  
ROTA INTERNACIONAL  

DOS AMANTES DE PÁSSAROS

mais 1 hora por terra e meia hora de bar-
co a motor. A proposta aqui é interação 
absoluta com a Amazônia. Uma intera-
ção que pode ser assustadora. 

RUGIDOS NA MATA

Durante um passeio, dou de cara com 
uma dezena de queixadas, ou porcos- 
do-mato. Na trilha das rochas, não dá 
para fugir do medo. Esses bichos fazem 
um barulho ensurdecedor, especialmen-
te o ra-ta-tá do bater dos dentes quando 
percebem inimigos por perto. Feliz-
mente é possível subir em uma pequena 
torre para vê-los de cima, enquanto se 
alimentam em um lamaçal. O rugido 
mais amedrontador, porém, é outro, o do 
macaco bugio, que parece o de uma onça 
brava. Ouço a fera quando tomo banho 
de rio, antes da siesta de toda tarde, 
quando o sol arde alto (as temperaturas 
podem superar os 40 graus). 

Os primatas estão por toda parte 
do Cristalino – e o maior dos prazeres 
acontece quando avisto o macaco- 

aranha-de-cara-branca, que só existe 
nessa região. Ele aparece na trilha de 
acesso à castanheira, uma árvore de 
40 metros e estimados 800 anos que 
precisaria de 11 pessoas para abraçar 
seu tronco. Três ariranhas e alguns 
jacarés de dentes afiados dão as caras 
no último passeio, quando vamos cur-
tir o pôr do sol no ponto onde as águas 
barrentas – e mornas – do rio Teles 
Pires encontram as negras – e frias – 
do Cristalino. Vou embora sem ver o 
araçari-mulato, uma pena. Mas remei, 
só e feliz, na grande floresta, conheci 
uma anfitriã inspiradora e vi uma anta 
nadadora que ninguém mais viu. Pre-
sentes da floresta que canta. 

Conheça mais: cristalinolodge.com.br

51

ITAU34_CRISTALINO.indd   51 21/03/16   18:33


