AVENTURA EM GRUPO

PATAGÔNIA ARGENTINA E
CARRETERA AUSTRAL CHILENA
Minha paixão pelo 4x4 começou com um Toyota Bandeirante e as idas e vindas pra roça de
cacau na Bahia. Aos 30 anos realizei meu sonho e comprei minha Land Rover Defender 90, a
Cabrita. O intuito era viajar muito, mas eu nem imaginava o quão longe eu chegaria.
Dora Pessoa |

Dora Pessoa, Iutaca Shiohara, Marcelo Ferraz, Paulo Cardoso de Almeida |

Fernando Simon

O imponente Glaciar O’Higgins: 3 km de largura
e 70 m de altura.
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Em setembro de 2014 fiz uma viagem para Machu Picchu, Lago Titicaca e
Atacama. Ali, dentro daquele carro, cruzando fronteiras e atravessando desertos,
vendo paisagens deslumbrantes e fazendo novos amigos, eu percebi que em
nenhum outro lugar eu jamais havia sido tão feliz.
Ao voltar dessa viagem decidi me inscrever na 60ª Expedição Gaia. Destino:
Patagônia Argentina e Carretera Austral Chilena. Onze mil km, dois países, um
comboio, lugares que eu jamais havia visto e, mais uma vez, eu sozinha na Cabrita.
O encontro foi marcado em Foz do Iguaçu e lá adesivamos os carros, aqueles
que não se conheciam foram apresentados, preparamos tudo, batemos papo,
tiramos fotos, e no dia seguinte, dia 4 de janeiro, 8 da manhã, estávamos a
postos para começar a nossa grande jornada.

Finalmente, no barco indo para Isla Pinguino.

A viagem começou com longos dias de deslocamento. Passamos por Corrientes,
Rosário e seguimos até Bahia Blanca, onde encontramos o último participante
– o Paulo. Agora o nosso comboio estava completo. Ao entrar na Patagônia, as
plantações deram lugar a uma vegetação rasteira de deserto e o vento forte
balançava os carros. Seguimos rumo Sul e na Ruta 3 finalmente a estrada
encontrou o mar. Paramos os carros em uma pequena praia e ao descer
percebemos que ela estava repleta de lobos-marinhos.

ISLA PINGUINO
Chegamos a Puerto Deseado em um lindo fim de tarde. Aquela era a primeira
parada, onde dormiríamos por duas noites e lá faríamos o tão esperado passeio
até a Isla Pinguino, uma ilhota a 21 quilômetros dali e que é a maior colônia
continental de pinguins de penacho amarelo.

Com as muitas paisagens
deslumbrantes e fazendo novos
amigos, eu percebi que em
nenhum outro lugar eu jamais
havia sido tão feliz.

Um lobo-marinho nos
dá as boas-vindas.
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Mas o dia amanheceu nublado e chuvoso e o passeio previsto para as 8h foi
cancelado. Não conseguíamos sequer enxergar o horizonte e a chuva trazida
pelo vento batia com força na janela. Tomamos café com a esperança de que
se o tempo abrisse faríamos o passeio mais tarde. Voltei para a cama, dormi
de novo e acordei com os raios de sol entrando pela janela. O céu estava azul
e limpo. Nenhum sinal de vento, mar lisinho e às 11h da manhã já estávamos
esperando pelo barco no porto.
Na Ilha não há porto ou lugar para atracar os barcos. Descemos nas pedras
e por elas nos esgueiramos até chegar à terra. Ali, a menos de 2 metros de
nós, um comboio de pinguins passou tranquilo sem se importar com a nossa
presença. São duas espécies de pinguins que passam o verão ali – os pinguins-

A maior colônia continental de
pinguins de penacho amarelo.
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O GRUPO - GAIA EXPEDIÇÕES

Viajar em grupo requer organização e
planejamento detalhado. É curioso como
um grupo que não se conhece aos poucos
vai se aproximando e cria laços afetivos. As

O cenário espetacular a caminho de Cochrane.

Evitar guanacos na estrada é mais
difícil do que se pode imaginar.

de-magalhães e os pinguins-depenacho-amarelo. Eles chegam em
outubro para se reproduzir e criar
os filhotes, e partem em abril em
busca de águas mais quentes. Além
de pinguins, a ilha abriga diversas
outras espécies de animais, como o
cormorão cinza, gaivotas marinhas e
petreis, que nos perseguiam e davam
voos rasantes sobre nossas cabeças
para proteger os ninhos. Na volta para
o hotel, golfinhos-de-commerson nos
acompanharam um bom pedaço do
caminho. Final perfeito!
O fim de tarde foi animado. Invadimos
o restaurante do hotel, ocupamos as
mesas com computadores, bordados
e cervejas. O Fernando Simon e
o Caião pegaram o violão, o Caio
Kalassa, o caixote e ali ficamos a tarde
toda ouvindo música e cantando
enquanto o sol se punha.
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intensamente cada quilômetro
do caminho e que sempre nos
animavam com suas brincadeiras,
pulseiras, desenhos e carinho.
Viajar em grupo é uma arte que
requer treino, sabedoria, afinidade
e harmonia. Quando se viaja em
grupo, abre-se espaço para que as
histórias e vivências se cruzem, e
quase sem perceber, nos tornamos
um pouco família e passamos a
fazer parte das lembranças e da
vida uns dos outros. Toda vez que
eu pensar na minha viagem, vou
lembrar daquelas pessoas incríveis.

Um pouco depois dali passamos por uma região onde havia muitos guanacos.
Dois deles inesperadamente cruzaram a estrada e se chocaram diretamente com
uma Defender 110 do comboio. Um bateu na porta traseira e o outro na frente,
que por sorte era protegida por um quebra-mato. O motorista e todos nós
ficamos muito abalados, mas se os bichos tivessem batido em qualquer outro
carro, os pequenos danos causados poderiam ter sido um perigoso estrago.

Deixando a Argentina, na remota fronteira de
Paso Caballo.

Aquele pedacinho que nos
separava do Chile parecia uma
paisagem tirada de filme. Eu tinha
a sensação de que a qualquer
momento seríamos perseguidos
por dinossauros.

brincadeiras no rádio ficam mais
frequentes, as piadas internas
ganham vida, conhecemos um
pouco sobre a vida de todos e o que
nos levou tão longe. Aprendemos
a respeitar os tempos e humores
de cada um. Foram tantas filas em
postos, paradas para xixi, cafés,
jantares, conversa, música, aquarelas
e fotografias. Tivemos músicos,
pintores, bordadeiras, fotógrafos e
até um geólogo para nos explicar
as formações rochosas. A risada
inesquecível da Nuccia e o sorriso
constante das crianças, que viveram

Nosso comboio: 3 L200s, 3 Defenders,
2 SW4s, 2 Hilux e 1 Subaru Forester.

RUMO AO CHILE
Mais vento, mais retas e mais deserto.
Lá estávamos nós, em plena Ruta 40
cruzando a Argentina. Um casal de
condores voava baixo e nos deu as
boas-vindas a Lago Posadas. Foi uma
noite fria e na manhã seguinte as
montanhas estavam cobertas
de neve.

Já no posto em Cochrane, a Fernanda chamou minha atenção. Havia uma poça
enorme de óleo debaixo do meu carro e seguia pingando. O Marcelo Ferraz,

Isla de los Pinguinos. Aquarela feita de dentro
do bote, com água do mar.

O trecho entre Lago Posadas e
Cochrane foi o mais bonito até
então. A paisagem até chegarmos a
Paso Roballo mudou drasticamente.
Montanhas rochosas, formações
diferentes, deserto colorido e lagos.
Passamos pela fronteira argentina e
aquele pedacinho que nos separava
do Chile parecia uma paisagem tirada
de filme. Eu tinha a sensação de
que a qualquer momento seríamos
perseguidos por dinossauros.
MAIO 2015
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que entende muito de Defenders (ufa!), abriu o capô e começou a fuçar. Logo
ele encontrou uma mangueira que havia se soltado. Depois de apertar bem,
colocamos pra dentro 5 litros de óleo. Foi muito óleo perdido sem nenhuma luz
de alerta ter acendido no painel. Se tivéssemos rodado um pouco mais, a Cabrita
podia ter parado.
Como passaríamos pela cidade novamente, deixei o carro descansando e fui de
carona até Villa O’Higgins. O trecho da Carretera Austral para chegar até lá é de
uma beleza singular. Montanhas nevadas, rios e lagos de degelo, uma travessia
de balsa, muitas flores e arbustos de rosa mosqueta, fazendinhas com casas de
madeira e chaminé, gado e ovelhas.

O’HIGGINS
Villa O’Higgins é a vila mais ao sul do Chile, foi fundada em 1966 e tem apenas
600 habitantes. É conhecida como o fim da Carretera Austral e porta de entrada
para os glaciares do Campo de Gelo Patagônico Sul, ainda pouco explorado e
conhecido. A Villa tem poucos e bons restaurantes, e o Entrepatagones nos
conquistou com um delicioso cordeiro e uma costela de boi feitos na brasa,
acompanhados de um bom vinho chileno e muito papo.
Nos hospedamos no Robinson Crusoe Lodge, um hotel aconchegante e moderno
que nos acolheu por três noites deliciosas e frias. Foi só chegar que o Fernando já

É conhecida como o fim da
Carretera Austral e porta de
entrada para os glaciares do
Campo de Gelo Patagônico Sul.

pegou o violão e começou a cantoria.
Boa música e cerveja comemorativa
com vista para as montanhas nevadas.
Isso sim é alegria!
Chegou o dia do nosso passeio ao
Glaciar O’Higgins. Nesse mesmo dia
era aniversário da Suzy Simon e já
no café da manhã ela ganhou um
bolo e parabéns de todos. Levamos
aproximadamente 4 horas navegando
pelas águas azul-esverdeadas do lago.
Cruzamos com grandes esculturas de
gelo, de um azul intenso, e aos poucos
o Glaciar foi se aproximando e ganhou
dimensões impressionantes – 3 km
de largura e 70 metros de altitude.
Daquele paredão de gelo milenar
se desprendiam pedaços gigantes,
que caíam na água provocando um
barulho único que tocava diretamente
a alma. Do barco saiu um bote com
dois tripulantes que pegaram grandes
pedaços de gelo que serviram para

gelar as doses de uísque que foram
oferecidas a bordo, antes de fazermos
todo o caminho de volta.
Saindo de Villa O’Higgins passamos
novamente em Cochrane, resgatei
a Cabrita, andamos mais alguns
quilômetros na Carretera Austral e
chegamos ao Green Baker Lodge,
um hotel com cabanas de madeira
às margens do Rio Baker. Ali nos
hospedamos por duas noites mais.
O rafting é prática comum nesse
rio. Assim que fechamos um grupo,
saímos de Puerto Bertrand, uma vila
a 3 km do hotel, e descemos o rio
no bote com o instrutor. O Rio Baker
é um rio caudaloso nessa época do
ano e com alguns trechos de fortes
corredeiras, sem muitas pedras.
A cor dele é algo inesquecível e
inexplicável. Foi um passeio divertido
e emocionante, e como não poderia

Green Baker Lodge, no Chile.

Rafting nas águas geladas do Rio Baker, não é para os fracos.

Esse sim é um cubo de gelo perfeito
para o nosso uísque!
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Nada melhor que uma relaxante
música depois de um longo dia.
MAIO 2015
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ser diferente, aproveitamos a desculpa para dar um mergulho. Foi questão de
segundos para sentir na pele o quão gelada pode ser a água de degelo. Ela era
tão, mas tão fria que ao voltar para o bote a pele até doía.

ATÉ O FIM DA CARRETERA AUSTRAL
Seguimos viagem pela Carretera Austral até quase o final dela, somando 1.200
km de ripio, costela de vaca, trechos em obras, chuva, lagos e montanhas.
A Carretera Austral é de tirar o fôlego. Ao longo do seu percurso, fomos
surpreendidos por arcos-íris tão próximos que era quase possível tocá-los. Rios
com cores que nunca tínhamos sequer imaginado, montanhas e lagos de cartão-postal, pessoas simpáticas e receptivas, bom vinho e boa comida.
Fechamos a nossa estadia com chave de ouro, primeiro com um lindo passeio
pelas Catedrais de Mármore do lago General Carrera e depois em uma pequena
cidade chamada Futaleufu, banhada pelo rio de mesmo nome e conhecida
pela prática de esportes radicais. Fomos tão bem recebidos pelo dono do hotel
onde ficamos, que caprichamos na cantoria e transformamos a tarde em uma
agradável festa de despedida. Definitivamente, o Chile ganhou o coração
do grupo.

Daquele paredão de gelo milenar
se desprendiam pedaços gigantes
que caíam na água, provocando
um barulho único que tocava
diretamente a alma.

Paredes enormes de gelo azul ameaçam cair a
qualquer momento – Glaciar O’Higgins.
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Cruzamos a fronteira e seguimos até Bariloche, onde ficamos por mais duas
noites. De lá começamos a volta para casa, passando por Zapala, Santa Rosa,
Santo Tomé e em Rosário encontramos novamente parte do caminho do início,
passando por Resistência e finalmente chegamos a Foz do Iguaçu.
Voltar para casa depois de uma grande viagem é sempre um misto de emoções.
Ao mesmo tempo que estávamos cansados e sentindo falta das nossas camas,
chegar em casa significa se separar do grupo. E se separar de um grupo com o
qual você conviveu por tanto tempo, e com o qual compartilhou tantas alegrias,
pode deixar uma grande saudade.

Fechando com chave
de ouro: as belas
Catedrais de Mármore
no Lago Carrera.
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