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Vista do Portão do Inferno

S

aindo da Serra das Araras, Barra dos
Bugres, pegamos a estrada rumo a Chapada
dos Guimarães. Quase chegando, paramos
para conhecer a Salgadeira, ponto turístico por
onde passa o Córrego da Salgadeira, que recebe
este nome devido aos antigos tropeiros usarem o
local para charquear, secar e salgar a carne do
gado abatido para consumo. O local possui uma
queda d'água e é possível um banho de água
refrescante e também a observação de aves.
Um outro ponto de parada, foi o Portão do
Inferno. Um mirante, de onde é possível ver algumas das formações rochosas da Chapada que tem
formas e cores bastante interessantes. Neste ponto
observamos algumas aves como, a pipira-preta
Tachyphonus rufus e o tempera-viola Saltator
maximus.
Colocamos os pés na Chapada no fim da tarde
e sem perder tempo, pegamos um trecho da estrada da Água Fria, um dos locais mais cobiçados
para observação de aves. Vimos alguns tiês-docerrado Neothraupis fasciata, bandoletas
Cyspnagra hirundinacea, bicos-de-pimenta Saltator atricollis, sanhaçus-de-coleira Schistochlamys melanopis, etc...
No dia seguinte logo pela manhã voltamos à
estrada da Água Fria, e fomos presenteados com a
aparição de aves magníficas como o suiriri-dachapada Suiriri islerorum, o tapaculo-decolarinho Melanopareia torquata, a choca-deasa-vermelha Thamnophilus torquatus e a araravermelha-grande Ara chloropterus. Da estrada da
Água Fria partimos para o Vale da Benção, outro
importante ponto de observação de aves. As aves
mais impressionantes deste ponto foram: o udude-coroa-azul Momotus momota, o garrinchãopai-avô Pheugopedius genibarbis, o surucuá-debarriga-vermelha Trogon curucui, o chora-chuvapreto Monasa nigrifrons, a maria-pechim Myiopagis gaimardii e pipira-da-taoca Eucometis penicillata.
Na parte da tarde pegamos a Estrada da Geladeira cujas paisagens são exclusivamente de cerrado. Aí, vimos papa-formiga-vermelho Formicivora rufa, saíra-de-papo-preto Hemithraupis guira e já escurecendo escutamos o canto do peixefrito-verdadeiro Dromococcyx phasianellus e muitos mais.
No último dia do tour seguimos em direção ao
Vale do Jamacá. Vimos anambé-branco-debochecha-parda Tityra inquisitor, uirapurularanja Pipra fasciicauda, caneleiro Casiornis
rufus e uirapuru-cigarra Machaeropterus pyrocephalus. Em nossa última parada, no Mirante da
Chapada, tivemos a sorte de ver uma magnífica
ave de rapina, o gavião-branco Leucopternis albicollis.
E assim terminou o meu tour pelo estado do
Mato Grosso. Eu voltei para casa, a expedição continuou no Parque Nacional do Itatiaia e no litoral
norte do estado de São Paulo. Mais uma vez, obrigado ao Paulo e Marluce Boute pela oportunidade
de conhecer este lado do nosso país.
Para ver as listas dos locais visitados e o trip
report deste tour: Pantanal, Serra das Araras e Chapada dos Guimarães, visite o website www.carduelis.bio.br.
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Aves da Chapada dos Guimarães

Paulo Boute e os companheiros de expedição
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