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DEScObERTA TERRA ROncA

A repórter faz rapel 
no Buraco das 
Araras, em Formosa, 
acompanhada do 
guia Frederico Tosta

Próximas a Brasília, no estado de Goiás, as cidades de Formosa, 
Mambaí e São João Evangelista abrigam cânions, cavernas 

cortadas por rios e cachoeiras quase intocadas
por Natália MartiNo  Fotos Sitah

Palácios 
de Pedra
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filho de 11, Sávio Freitas, que empurra na 
cadeira de rodas. “Ele quebrou o pé e re-
solvemos fazer esta viagem para que não 
ficasse só no videogame”, diz Alexandre.

Sávio não pôde nadar, mas conseguiu 
sentir no rosto os respingos causados 
pela força da queda-d’água. Para uma 
vista ainda mais privilegiada do Salto 
de Itiquira, uma dica é pegar a trilha que 
leva ao topo da cachoeira. Os primeiros 
30 minutos de caminhada são de subi-
das íngremes e cheias de pedras soltas. 
É preciso ânimo e atenção. Ao primeiro 
sinal de cansaço, no entanto, basta 
parar e olhar para trás: cada ângulo 
novo de Itiquira garante um pouco mais 
de fôlego. O trajeto até o topo dura cerca 
de 1h30. Se continuar caminhando às 
margens do rio, você logo chega a novas 
cachoeiras e bons poços para banho.

Desce
Para os visitantes em busca de cavernas, 
há o Buraco das Araras. Aqui o chão de 
terra vermelha se abre em uma enorme 
dolina (depressão no solo) de quase 100 
metros de altura e 300 metros de largura. 

O ano de 1960 foi movimentado para 
o Centro-Oeste brasileiro. Em abril, 
Juscelino Kubitschek inaugurava 
Brasília, a nova capital do país. Quatro 
meses depois, a quase 400 quilômetros 
de distância, no povoado goiano de São 
João Evangelista, o pequeno Ramiro 
dos Santos era batizado na caverna 
Terra Ronca, com as bênçãos da ima-
gem de Bom Jesus da Lapa. Hoje, mais 
de meio século depois, ninguém nessas 
terras no nordeste de Goiás duvida de 
que o fato mais decisivo daquele ano foi 
o batizado de Ramiro. “Ele é o mestre” 
– é o que dizem os locais quando surge 
o nome do guia turístico que também 
é fotógrafo, contador de histórias e 
guardião das belezas locais.

E são muitas as belezas, bem antes de 
a casa de Ramiro chegar. É preciso pouco 
mais de 1 hora depois de sair do centro de 
Brasília para atravessar o córrego Santa 
Rita, que separa o Distrito Federal do 
município goiano de Formosa, onde co-
meça o trajeto por cavernas e cachoeiras 
formadas em solo calcário. 

Quando o Distrito Federal foi criado, 
abocanhou parte do território da cidade. 
Mas Formosa manteve os atrativos que 
justificam seu nome. Olhar para o alto e 
assistir a um caudaloso rio despencar de 
168 metros de altura é prova disso. Pro-
tegido por um parque municipal, o Salto 
de Itiquira é de fácil acesso e não requer 
guia. Tanto é que o médico de Brasília 
Alexandre Freitas, 55 anos, trouxe o 

Você pode explorar o local por uma 
trilha de médio grau de dificuldade ou, 
se for mais ousado, escolher o rapel. “A 
descida apreciando a vista lá embaixo é 
especial”, diz Diego Jean Ribeiro, inte-
grante da equipe Rapel Radical, de Bra-
sília. Várias agências oferecem o serviço 
e dão o suporte necessário aos inician-
tes. “Está tranquila?” “Não.” “Ótimo. 
Assim você ficará atenta durante a 
descida.” É assim que o guia Frederico 
Tosta tenta tranquilizar uma “rapeleira” 
de primeira viagem. “É você quem con-
trola tudo, está em suas mãos”, ressalta 
Frederico durante as instruções. 

Com apenas 15 metros de descida 
chega-se ao momento crítico de “parede 
negativa”, sem apoio dos pés. Um pouco 
mais abaixo ganha-se a companhia de 
uma bela barriguda, árvore típica da 
região. No fim da descida, uma curta 
excursão por entre samambaias gigantes 
dá acesso a uma abertura estreita, a 
entrada da caverna. A recompensa por 
se esgueirar pela caverna de pé-direito 
baixo é uma bela lagoa azul que brilha 
intensamente diante das lanternas. 

Em sentido horário, a partir da foto 
abaixo: garoto brinca no poço do Itiquira; 
visitante molha a mão na caverna Terra 
Ronca; a cachoeira Salto de Itiquira, 
de fácil acesso; e uma arara, ave comum 
na região. Na pág. ao lado, Ramiro dos 
Santos em frente à sua casa; e escrevendo 
seu nome com lanterna
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Terra ronca
Onde ficar
PouSada São MateuS  
Br-108. tel.: (62) 9655-9043. 
www.pousadasaomateus.
com. Diária para casal, com 
café da manhã e mais uma 
refeição, a partir de r$ 120.

Quem leva
raMiro Br-108.  
tel.: (62) 9666-2767. ramiro-
terraronca@gmail.com.

ramiro dos santos, 55, não tem 
câmera fotográfica, mas aprendeu a 
arte de registrar a luz. Em suas galerias 
preferidas dentro das cavernas, posi-
ciona as pessoas e distribui lanternas, 
buscando a melhor iluminação para 
registrar o ambiente. “A gente não tira 
foto, a gente faz foto”, ensina. Mesmo 
falando pouco, é performático. Diante 
de uma câmera profissional, pede uma 
foto de longa exposição e escreve seu 
nome com a lanterna.

Aprendeu observando e testando. 
“Eu comprava filmes, levava as pes-
soas aos passeios e pedia a câmera 
emprestada no caminho de volta”, 
conta. Assim, montou seus primeiros 
álbuns de terra ronca. “Aí fui lá no 
governo, mostrei tudo que tinha aqui 
e eles fizeram o parque para proteger 
essas cavernas”, diz. Foi aí que ele 
se tornou também um guardião do 
lugar. “Ei, não pisa aí”, alerta. Guiando 
os pesquisadores que vez ou outra 
trabalham por aqui, aprendeu nomes 
de espeleotemas e a história do lugar. 
“Há milhões de anos isso aqui tudo 
era mar”, conta, maravilhado. 

O guia Ramiro dos Santos se 
tornou fotógrafo por insistência e 
guardião do parque por vocação

o homem das cavernas
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Depois de admirar o lugar, recomenda-se 
não dar bola para os morcegos, apagar as 
luzes e nadar na escuridão.

Hora de seguir viagem. O próximo 
destino é Mambaí, município de  
8 mil habitantes com poucas opções 
de restaurantes e hotéis, mas com 
inúmeras belezas. Na cidade, guias 
são obrigatórios para todos os pas-
seios. Um dos ícones daqui é a cacho-
eira do Funil. Uma trilha leve seguida 
por uma caminhada de 50 metros 
dentro da caverna deixa o visitante 
atrás da cachoeira de pouco mais 
de 30 metros de altura. Uma ótima 
oportunidade para quem quiser expe-
rimentar um rapel menos radical que 
o do Buraco das Araras. Outra opção 

é um balanço que oscila a cerca de 15 
metros de altura e oferece um banho 
na queda- d’água a cada vaivém.

Perto daqui, o encontro entre o 
córrego das Dores e o rio Vermelho, 
guardado por dois grandes cânions, 
reserva uma tirolesa com 320 metros 
de cabo entre uma margem e outra, a 
102 metros de altura. O maior desafio é 
subir os degraus da plataforma de ma-
deira, que balança a cada passo. “Todo 
mundo chega em pânico e, no fim, fica 
pedindo para voltar”, conta Ana Caroli-
na Pastorino, 14, que em julho visitava 
a região pela segunda vez. Atividades 
como rapel e tirolesa são recomenda-
das para crianças a partir dos 12 anos.

Com todos os equipamentos de segu-
rança preparados (são fornecidos pelos 
prestadores de serviço), é só se soltar e 
deixar a gravidade fazer o seu trabalho. 
Nos primeiros metros você atravessa 
um corredor entre árvores desfolhadas 
pelo inverno. Depois, a paisagem se abre 

para o cânion. A aventura dura menos 
de 5 minutos, tempo suficiente para 
deixar suas marcas. “Impressionante”, 
resume a russa Alsou Gatina, 40.

Alsou conta que, quando foi convidada 
para o passeio, fez buscas na internet 
sobre o lugar, mas não encontrou muita 
coisa. Até porque Mambaí não existe 
em russo. Ou, pelo menos, não existia. 
“Já postei fotos no Facebook e vou fazer 
propaganda para os meus amigos”, 
afirma. O passeio dela termina aqui, mas 
quem quer seguir viagem e está disposto 
a esquecer do celular e da internet pode ir 
para o Parque Estadual de Terra Ronca.

As vias pavimentadas também ficam 
na lembrança. A entrada para o parque, 
criado em 1989, fica 20 quilômetros 
antes de se chegar ao município de São 
Domingos. Alguns hotéis com conforto 
satisfatório se espalham pela estrada 
próxima ao povoado de São João Evange-
lista. Entre um e outro, uma casa traz na 
fachada os dizeres “Casa do Ramiro”.

mambaí
Onde ficar
hotel aPM Av. 14 de 
Novembro, pátio do posto 
Mambaí, Centro. tel.: (62) 
3484-1599. hotel.mam-
bai@hotmail.com. Diária 
para casal, com café da 
manhã, a partir de r$ 100.

Onde comer
ZebraS r. 3 de Maio, 
Quadra 15, Lote 05, Cen-
tro. tel.: (61) 9958-7017.

Quem leva
MaMbaí adveNture Av. 
Castelo Branco, Quadra 06, 
Lote 26. tel.: (62) 3484-
1355. www.mambaiadven-
ture.com.br.

Cerrado aveNtura 
Av. Brasil Central, Quadra 
08, Lote 01, Centro. tel.: 
(62) 9919-0021. www.
cerradoaventura.com.

A parada é recomendada, já que o 
nativo é um dos maiores conhecedores 
das dezenas de cavernas atravessadas 
por rios, que são os grandes atrativos 
da região. À primeira vista, o que im-
pressiona em todas elas é a sua grande-
za. As entradas são enormes, algumas 
com até 90 metros de altura.

Flores de calcita
A mais bonita, segundo Ramiro, é a de 
São Bernardo. São 2 quilômetros de 
caminhada pelas galerias dessa caverna 
com diversos tipos de formações co-
nhecidas como espeleotemas. Das mais 
frágeis às mais robustas, os visitantes 
se deparam com perfeitas “flores” de 
calcita e gigantescas estalactites.

Em sentido horário, a 
partir da foto acima: 
a russa Alsou Gatina 
na tirolesa; turista 
contemplando paisagem 
no Parque Terra Ronca; 
poço para banho na 
cachoeira do Funil; e 
turistas observando 
formações na caverna 
São Bernardo

Para descansar 
Hotéis ao longo do caminho 
garantem proximidade  
aos passeios

Explorar a região de terra ronca é 
uma empreitada de cerca de 1.200 
quilômetros, considerando ida e 
volta. Como as atrações são distantes 
umas das outras, a melhor forma de 
explorar a região é mudar de acomo-
dação conforme a viagem avança. 

Crianças são bem-vindas e podem 
aproveitar a região, especialmente 
as cachoeiras com acesso mais fácil, 
como Itiquira e palmeiras. A partir 
de 12 anos, elas também poderão 
tentar algumas experiências mais 
radicais, como rapel.  

o acompanhamento de guias é 
obrigatório apenas nas atrações da 
cidade de Mambaí, mas, com exce-
ção de Itiquira, é recomendado em 
todas as outras.
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Formosa
Onde ficar
betto’S hotel r. Emílio póvoa, 
509, Centro. tel.: (61) 3631-3005. 
bettoshotel@bol.com.br. Diária 
para casal, com café da manhã,  
a partir de r$ 125.

hotel FaZeNda araraS  
Br-020, km 36. tel.: (61) 3225-5011. 
www.hotelfazendaararas.com.
br. Diária para casal, com pensão 
completa, a partir de r$ 390.

Onde comer
reStauraNte Paladar  
r. Emílio póvoa, 420, Centro.  
tel.: (61) 3631-7272.

Quem leva
Noel trilhaS e CaChoeiraS 
tel.: (61) 9937-2469.  
noeltrilhas@gmail.com.

delta ForMoSa adveNture 
tel.: (61) 9934-2243.  
fredssvp@gmail.com.

Alugue um carro
loCaliZa Aeroporto Internacional 
de Brasília, s/n. Área Especial, Lago 
sul, Brasília, DF. tel.: (61) 3366-
2096. www.localiza.com.br.

Plantação de algodão 
na região de São 
Domingos; abaixo, 
a cozinha do Hotel 
Fazenda Araras
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voos Para brasília (bsb) — gol
ORIGEM saída chEGada

São Paulo (CGH) 07h50 09h28

Cuiabá (CGB) 17h03 19h52

Santarém (STM) 10h23 10h28

Porto Velho (PVH) 18h10                                               19h35

Fortaleza (FOR) 23h10 01h36
Acesse www.voegol.com.br para mais opções de voos ou consulte 
seu agente de viagens. Voos sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
os  horários levam em conta o fuso horário de cada cidade.

Se São Bernardo guarda uma das mais 
bonitas cavidades, a imagem de Bom 
Jesus da Lapa abençoa a mais visitada, 
batizada de Terra Ronca. Sob o arco que 
dá acesso ao seu interior, um altar guarda 
santos, velas e fotos. Aqui seu Ramiro foi 
batizado, casou-se e batizou seus filhos. 
Ele e todos nas redondezas, em uma 
tradição anual que acontece a cada 6 de 
agosto, dia de Bom Jesus da Lapa.

Além dos espeleotemas dentro da ca-
verna, a região da Terra Ronca tem belas 
quedas-d’água, com enormes poços para 
banho. A cachoeira Palmeiras, acessível 
de carro, é uma boa opção para relaxar 
depois de longas caminhadas.

A família da paulistana Silvia 
Anderson, 30, tem uma fazenda na 
região, e por isso ela é uma veterana 
aqui. “Acho tudo muito lindo. Sou fã 
de Guimarães Rosa e fico sempre pen-
sando que é daqui que ele está falando 
quando disse que ‘o que tem que ser 
tem muita força’”, diz a doutoranda da 
Faculdade de Letras da USP. Ela sabe 
que o autor se referiu originalmente a 
Minas Gerais, mas é difícil não pensar 
que ele estava falando daqui ao olhar 
as grandes árvores que abriram mão 
de suas folhas para sobreviver à seca 
com a certeza de que uma próxima 
chuva virá e, com ela, o verde.


