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SERRA DO AMOLAR
ANDRÉ SUMAK

ESPLENDOR. No topo da morraria da Serra do Amolar, a sensação de quem faz a trilha, em uma das regiões mais inóspitas do Pantanal de Mato Grosso do Sul, é de conquista e de abraçar a natureza

SILVIO ANDRADE

No topo, a 979 metros de al-
titude, a noite fria era uma 
explosão estrelar naquela 
imensidão de tantos misté-
rios e de beleza cênica. De-
pois de longas caminhadas 
por trechos íngremes e de-
safiadores, chegar àquele 
platô foi uma sensação mista 
de emoção e delírio. Sentir 
as energias se recompondo 
no corpo exausto. Um show 
cósmico, indescritível. Ou, 
simplesmente, mágico, como 
assim define o pantaneiro 
Diego Viana, um dos apaixo-
nados pelo lugar.

A Serra do Amolar, no cora-
ção do Pantanal de Corumbá, 
é tudo isso e muito mais! Ba-
nhada pelo sinuoso Rio Pa-
raguai e seus cursos d’água, 
foi morada de civilização 
pós-colonial e dita o ritmo 
das águas que descem man-
samente das cabeceiras, 
ameaçadas pela soja, para 
o mar. Influenciada pela 
Amazônia e o Chaco, existe 
um esforço para sua conser-
vação, envolvendo proprie-
tários e organizações am-
bientais, como o Instituto 

A Serra do 
Amolar é uma 
das paisagens 
mais bonitas do 
Brasil” 
Pedro Menezes, organizador 
da Rede Nacional de Trilhas

Fazer a travessia da Serra do Amolar significa deslumbrar-se com paisagens que mais 
parecem pinturas durante o dia e sentir-se mais perto das estrelas à noite

DE TIRAR O FÔLEGO 

Frio de 5 graus, céu estrelado e gavião raro
Superar os caminhos desco-
nhecidos da morraria foi um 
desafio de alto grau, à altura 
das grandes trilhas espalha-
das pelo mundo, segundo 
Diego Viana, 32 anos, descen-
dente de nativos da região. O 
grupo saiu da RPPN Novos 
Dourados, a uma altitude de 
132 metros, para alcançar o 
ponto mais alto, 979 metros, 
no quarto dia. Até os 530 me-
tros foi possível encontrar re-
gistros de animais, como as 
fezes de uma onça-pintada: a 
Serra é seu habitat.

“Depois dos 530 metros, 
apenas as araras-azuis e ou-
tros pássaros nos acompa-
nhavam. Próximo ao cume, 
foram brindados com a pre-
sença de dois gaviões-de-

rabo-branco, que estão na 
lista dos animais ameaçados 
de extinção”, conta o médi-
co-veterinário, que trabalha 
na região há cinco anos com 
felinos. “A experiência vai 
complementar nossas pes-
quisas com a onça-pintada, 
uma nova visão de como elas 
usam o lugar e como se movi-
mentam”, disse.

A trilha descortina a bela 
região, com trechos íngremes 
e perigosos (rochas soltas). 
A chegada ao pico é um dos 
momentos mais emocionan-
tes, revelando de um lado a 
infinita planície e de outro 
a densa floresta chiquitana, 
na Bolívia. Diego e Thainan 
não conseguiram conter as 
lágrimas ao compartilharem 

as sensações e energias po-
sitivas contemplando aquele 
céu incrivelmente estrelado. 
Chegar ao ponto mais alto é a 
pura adrenalina da aventura.

A expedição pôde aferir a 
presença de água, essencial 
para a longa caminhada. 
Mas não foi possível observar 
algumas cachoeiras que se 
avistam ao sobrevoar a Serra, 
por causa da estiagem. “Pas-
samos por momentos tensos, 
um dos objetivos era justa-
mente ver a questão da dis-
ponibilidade de água”, conta 
o fotógrafo André Sumak, 33 
anos. O grupo enfrentou um 
frio de cinco graus e ventos 
fortes, que danificaram suas 
barracas. “Não é uma trilha 
fácil”, diz Sumak.LUZ NATURAL. Acampamento sob um céu estrelado, apesar das queimadas no Pantanal

ESFORÇO QUE RECOMPENSA. Equipe da expedição caminhou cerca de 10 km por dia, superando limites

SÍMBOLO. A pegada da onça-pintada, presença marcante na região
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Homem Pantaneiro (IHP).
Explorar essa morraria mís-

tica pelo ecoturismo é uma 
estratégia conservacionista 
para perpetuá-la como um 
bem da humanidade. Com 
esse propósito, pesquisado-
res e amantes da natureza 
realizaram expedição inédita 
para redescobrir o paraíso. 
A ideia foi ampliar o conhe-
cimento da equipe do IHP e 
demarcar a trilha da traves-
sia do Amolar, que poderá 
se tornar um grande atrativo 
e competir, em nível de obs-
táculos e belezas, com outras 
do gênero pelo mundo.

VAI ENCANTAR O MUNDO
Durante cinco dias e qua-
tro noites, sete membros do 
IHP – Ângelo Rabelo, coor-
denador; Diego Viana, mé-
dico-veterinário; Adriano 
Kirchiner, guia local; Sergio 
Barreto, biólogo; Josiel Oli-
veira, técnico de campo, e o 
geógrafo e fotógrado André 
Zumak – mais a gestora am-
biental e voluntária Thainan 
Bornato e o aprendiz de guia 
Otávio Henrique, caminha-
ram 43 km pela Serra, no sen-
tido Sul-Norte. A chegada foi 

na reserva Acurizal, divisa do 
Estado com Mato Grosso.

Um dos grandes desa-
fios do Mundial de Corridas 
de Aventuras, realizado no 
Pantanal em 2015, o trajeto 
cumprido pelo grupo foi mo-
delado pelo brasileiro Pedro 
Menezes, um dos organi-
zadores da Rede Nacional 
de Trilhas de Longo Curso e 
Conectividade, criada pelo 
governo brasileiro em 2017, 
mora atualmente no Equa-
dor. A travessia cruzou parte 
do corredor ecológico, que 
compreende 230 mil hecta-
res de reservas e proprieda-
des rurais.

“A Serra do Amolar é uma 
das paisagens mais bonitas 
que temos no Brasil”, atesta 
Menezes, 55 anos. “Com uma 
vista esplendorosa do Panta-
nal, combina com uma trilha 
de longo percurso e de alta 
qualidade com visualização 
da fauna, uma das coisas que 
mais encanta quem gosta de 
natureza”, observa. “Com 
certeza, tem potencial para 
ser uma daquelas trilhas que 
farão as pessoas viajarem de 
outros cantos do mundo para 
vir trilhar no Brasil”.


