
 

 

 

PARTE II 



Torres del Paine 

No dia 15/12 de manhã partimos de Ushuaia com destino a Torres del Paine/Chile. Em 
Tolhuin, a 100 km de Ushuaia, abastecemos diesel Euro a PA$8,75 (R$1,95), o mais barato da 
viagem. Almoçamos em Rio Grande e aproveitamos para completar todos os tanques de 
combustível (gerador, Pajerinho e motorcasa), fomos à farmácia e ao supermercado. Tudo o que era 
necessário para os dias seguintes compramos em Rio Grande, pois no Chile é tudo mais caro. 
Voltamos por outro caminho de terra cascalhada diferente do que quando descemos para Ushuaia, 
com +- 35 km de asfalto intercalado. Não muda muita coisa em relação ao caminho quando 
descemos,  que é todo no cascalho (rípio). Na aduana chata do Chile, para não variar, tivemos que 
jogar fora algumas frutas/verduras/ovos. O funcionário da aduna colocou um cachorro para cheirar 
todo o motorcasa, internamente pulando por cima de todos os móveis: Jenilda se pudesse tocaria 
fogo no cachorro...e Gabriel também, pois o cachorro arranhou a capa de seu Tablet com as unhas. 
Eu não sei o que o Chile ganha com isto, acredito que só insatisfação dos turistas, pois na prática 
não vai inibir a possível contaminação de seu meio ambiente, tampouco a entrada de drogas. Quem 
contrabandeia drogas não vai querer colocá-la nas narinas do cachorro treinado, vai buscar outro 
caminho, talvez no lombo das ovelhas pelos pastos... 

Está acontecendo uma grande explosão de produção de petróleo na ilha de Tierra del Fuego 
e arredores (Punta Arenas, Rio Grande, ...). Me lembro do amigo Gileno Cunha  que como Geofísico 
da Western Geophysical esteve na região de Punta Arenas na década de 70 fazendo pesquisa com 
equipe sísmica VibroSeis. Passamos pelo acampamento base de uma equipe sísmica VibroSeis, 
que faz pesquisa de petróleo com o uso de ondas sísmicas. São grandes tratores que vibram uma 
placa sobre o solo e transmitem energia sísmica (ondas) que é registrada na superfície por milhares 
de geofones após ser refletida nos limites entre camadas de diferentes propriedades físicas 
(diferentes litologias).  Aos 15 anos eu já era um admirador da Geologia e Gileno Cunha foi um 
facilitador para mim, pois morávamos na mesma cidade em MS e ele já cursava Geologia na 
UFRRJ. 

Atravessamos o estreito de Magalhães  na balsa por volta de 18 hs, com ventos de 70 km/h. 
Com ventos a 80 km/h o transbordo com balsa é suspenso. Se o motorcasa estiver rebocando, é 
aconselhável desengatar o rebocado e remover o engate destacável, pois há risco do mesmo 
arrastar no chão na entrada da balsa. Resolvemos fazer um lanche no porto depois da travessia e 
por ali ficamos para dormir, pois só teríamos local para dormir após a entrada de Punta Arenas, uns 
120 km depois. No dia 16 retomamos a viagem, paramos em Puerto Natales para abastecer com 
cartão de crédito (diesel a PC$658, US$1,10, preço equivalente ao do Brasil). O consumo de 
combustível foi alto, pois pegamos ventos frontais de 80 km/h. Dirigindo com fortes ventos, uma 
condição normal por aqui, a atenção do motorista tem que ser redobrada, muitas vezes exigindo 
correções de rota. O motorcasa viaja literalmente ziguezagueando, sem conseguir se manter numa 
trajetória reta. Um dólar aqui vale  600 pesos chilenos  e um peso argentino vale 45 pesos chilenos. 
Quando necessário é melhor gastar aqui em dólar do que usar pesos argentinos (18% a mais de 
valor). Paramos o motorcasa em Serro Castillo, uma pequena vila cujo mercadinho de frutas só tinha 
7 maças e algumas peras para vender. Daqui para o parque Torres del Paine são 120 km, 90 dos 
quais são de rípio. Não vou colocar o motorcasa no rípio, pois daqui de Serro Castillo posso ir de 
Pajerinho para o Parque. No Parque tem o Camping Pehoe, no qual ficou Luiz Luz em sua viagem 
no final de 2007. Consegui com uma simpática chilena, Dona Maria, proprietária de um restaurante 
logo após a polícia caminera, vaga para estacionar com direito à água e energia. O nome do 
restaurante é Cafeteria Tauke Aike . Quis combinar uma taxa diária, mas ela com um sorriso de 
boas vindas me disse: “depois resolvemos isto... sem problemas”. Jantei no seu restaurante um 
“assado de cordero” com batatas cozidas e salada, com um pão daqueles que só se acha por aqui 
ao custo de PC$8000 (US$13,33). Gabriel adorou a empanada (pastel) de carne. Pela manhã, para 
fazer uma retribuição à Dona Maria, tomamos o “desayuno” no seu restaurante: pães deliciosos, 
café, leite de ovelha, queijo, ovos mexidos e presunto. 

Rumamos em 17/12 de Pajerinho para Torres del Payne . Coloquei o GPS para o Camping 
Pehoe, seguimos 25 km de asfalto (em geral as pistas são de concreto e excelentes) e depois de 
uns 30 km decidi mudar de rota e rumar para o Hotel Las Torres, no pé do cerro principal de Torres 
del Paine. Guanacos acostumados com os veículos, mas atentos, uma vez que são as presas 



principais dos pumas. Há uns 2 meses atrás vi um documentário sobre a batalha de uma mãe puma 
para alimentar seus 3 filhotes no Parque de Torres del Paine, basicamente vivendo para abater 
guanacos e alimentar os filhotes. Apesar do parque ser invadido diariamente por mochileiros 
trilhistas não há registro de ataques de pumas à humanos. Chegamos ao Hotel, compramos um 
vinho “Las Torres” e um pinguim de lã para Gabriel e demos umas voltas para admirar o cerro. 
Estava nublado e o topo do morro não pode ser visualizado. Tem um camping aí, mas não sei se é 
capaz de receber motorcasas. Rumamos para o lago Pehoe, onde tem um camping  com boa 
estrutura que não oferece energia elétrica: a estrutura do camping funciona com gerador e à noite 
por baterias. Só tinha um motorhome MAN Overland estacionado. Tem um pequeno mercado e um 
restaurante. Antes de chegar ao camping paramos para almoçar no Hotel Pehoe, ao lado do lago 
Pehoe, um lago lindo de águas verde-azuladas. Tem um passeio de catamarã no lago, mas não nos 
animamos a ir. Gostaríamos de ir no passeio de catamarã do Lago/Glaciar Grey, mas não havia 
mais tempo para pegar a última partida (15 hs). Pagamos PC$22500 (US$38) para almoçar 2 “lomos 
com guarnicion” no Hotel Pehoe. No camping Pehoe tem uma “Parrilla” onde você pode almoçar. 
Muitos veículos circulam pelas várias pistas de rípio do parque e muitos ônibus levam turistas de 
Puerto Natales, boa parte mochileiros, a maioria rapazes. Cruzamos com um grupo de 3 mochileiros 
israelenses e um deles bateu uma foto para nós. As Vans de transporte de passageiros são em sua 
maioria Ford Transit e os ônibus todos do Brasil: Marcopolo, Irizar, Comil, Mascarelo, Caio, Ciferal ... 
Foi boa a decisão de parar em Serro Castillo e não expor o motorcasa ao rípio e poeira do parque. 

 

 

Guanacos, presas dos pumas e o  cerro principal de Paine encoberto pelas nuvens 

 

Mochileiros Israelenses, um deles nos bateu uma foto. Os israelenses ao terminarem o alistamento 
militar recebem uma quantia em dinheiro e muitos escolhem a Patagônia para gastar esta grana 



 

Hotel Las Torres e Pajerinho com Cerro Paine ao fun do. 

 

Degelo formando uma cascata de água e foto num pain el de como os vulcões e intrusões 
magmáticas se formam 

 

Água de degelo formando o Lago Pehoe (Cachoeira Sal to Grande) e Cerro “Los Cornos” do 
complexo de Torres del Paine 

 



 

Mapa Google Earth com o Complexo Torres del Paine: Cerro Castillo, Hotel Las Torres, Torres 
del Paine, Los Cornos, Glaciar Grey e Hotel Pehoe 

 

El Calafate e Perito Moreno  

Em 18/12 partimos para El Calafate, leia-se Glaciar Perito Moreno . Choveu à noite e pela 
manhã fizemos a Aduana de saída do Chile em Cerro Castillo, onde fomos atendidos por um 
simpático funcionário fã do Rio de Janeiro e Búzios (já esteve lá 2 vezes), pegamos uma ruta de 
rípios de 7 km (sem poeira, pois havia chovido) até a aduana Argentina e após mais 7 km estávamos 
na Ruta 40, concretada. Para El Calafate a Ruta 40 tem 70 km de rípios que economiza +- 80 km, 
mas a melhor opção para motorcasas é abandonar a Ruta 40, tomar a Ruta 7 até Esperanza, depois 
a Ruta 5 (um cotovelo, você vai e volta) e depois retoma-se a Ruta 40. Almoçamos em Esperanza 
num restaurante/hotel ao lado do Posto YPF. Pagamos PA$390 (R$86) para almoçar, o mais caro 
até aqui. Entre Cerro Castillo e Esperanza tínhamos vento Sudoeste de popa e o motorcasa 
acelerava a 90 km/h em 5ª com um leve toque no acelerador. Entre Esperanza e El Calafate o vento 
era de proa e o motorcasa viajava a 70 km/h em 5ª ou 60 km/h em 4ª pisando no acelerador. O 
aumento de consumo de combustível com vento de proa não é menor que 20%. Chegamos em 
Calafate às 16 hs e tentamos o camping AMSA, dica do Luiz Luz, mas estava “cerrado” só devendo 
voltar à ativa após o Natal. Fomos para o Camping El Ovejero ( www.campingelovejero.com.ar) que 
tem estrutura para motorcasas (baia com água e energia e WIFI). Neste camping numa noite nos 
roubaram o filtro de água e temporizador de água Trapp. Para chegar no camping, ao chegar no 
centro de El Calafate, entrar à direita numa rua que divide o posto YPF em 2 (gasolina à esquerda e 
diesel à direita), trafegar uns 70 metros e o camping vai estar à sua direita. A entrada de motorcasas 
não é a da recepção, é outra que fica uns 30m adiante. A diária acertada é de PA$280 (R$62), a 
mesma que pagamos em Ushuaia. Vamos aproveitar Calafate e a estrutura do camping para lavar 
roupas e dar uma geral na Pajerinho, que está suja e empoeirada. 

A última glaciação  (congelamento dos continentes) ocorreu há mais ou menos 100 mil anos 
no período Pleistoceno. Na chegada de El Calafate existem muitos depósitos sedimentares glaciais, 
em função do movimento de massas de gelo e também por águas de degelo. Estes depósitos são 
chamados de morenas glaciais. Os movimentos de massas de gelo transportam blocos de rochas 
que no caso de El Calafate possuem diâmetros que variam em média de 30 a 150 cm. As águas de 
degelo formam os depósitos tipo cascalheira, ao longo de leitos de rios, com cascalhos na média 
com 10 cm de diâmetro. 



 

Mapa Google Earth mostrando Puerto Natales, Cerro C astillos, Torres del Paine, cotovelo das 
Rutas 7 e 5 para El Calafate, El Calafate e Perito Moreno 

A cidade de El Calafate está localizada a Sul do Lago Argentino, em cujas águas está o 
paredão de gelo do Glaciar Perito Moreno. Para chegar ao Glaciar, toma-se a avenida principal Del 
Libertador (General San Martin) na qual se inicia a Ruta 11 e vai-se até o Mirador, a +- 80 kms. 
Opcionalmente você pode ainda na San Martin pegar a Paseo de la Costanera que margeia o Lago 
Argentino. Depois você terá que retornar a San Martin e seguir para a Ruta 11 para ir ao mirador.  

No dia 20/12 após o almoço partimos para ver o Perito Moreno no Parque Nacional 
Glaciares.  Na entrada do parque você terá que pagar uma entrada de PA$150 por adulto (R$34). 
Na chegada do mirador você terá que deixar seu veículo no estacionamento e poderá pegar uma 
Van grátis até o ponto inicial das escadarias que levam você mais perto do paredão de gelo. Lá tem 
estrutura de restaurante, sem cartões de crédito e mais caro que em El Calafate. Voce pode também 
andar por 1 km em escadarias desde o estacionamento até chegar à frente do paredão: se não 
estiver chovendo ou muito frio a melhor opção é esta a pé pelas escadarias, bordeando o lago. Uns 
5 km antes do estacionamento tem um porto onde você pode embarcar em catamarãs que leva o 
turista pelo lago até próximo do paredão de gelo. O Glaciar Perito Moreno e outros são maravilhas 
da natureza que deixa a todos encantados. Estamos deslumbrados... 

Um alerta : quando for fazer uma ligação internacional na Argentina não use os postos 
telefônicos da Telefônica, use Locutórios (cabines telefônicas) que normalmente são encontrados 
em Quiosques. Acredito que as ligações dos locutórios são feitas via internet, o que as torna até 20 
vezes mais baratas que as ligações da Telefônica. Como já citado anteriormente, compramos um 
chip da Claro pré-pago que permite o acesso à Internet, consequentemente habilitando o uso do 
WatsAPP que facilita contatos com o Brasil. 



 

Entrada do Parque e Glaciar Perito Moreno ao fundo 

 

Glaciar Perito Moreno, que tem de 50m (verão) a 60m  (inverno) de altura e 14 km de extensão 

 



 



 

O Paredão Perito Moreno 

 

El Chaltén 

No dia 21/12 colocamos o motorcasa na estrada para uma viagem curta, de El Calafate para 
El Chaltén (220 km). Saímos por vota do meio-dia e como previsto almoçamos no Hotel La Leona, 
às margens da Ruta 40. A partir do Hotel o lago Viedma se descortina e já é possível ver a 
montanha Fitz Roy, um paredão rochoso quase vertical que encerra alta periculosidade para os 
alpinistas. Ao lado do Fitz Roy existem vários “cornos” que são os dutos centrais dos vulcões 
extintos. A pequena cidade de El Chaltén está localizada dentro do Parque Nacional Los Glaciares, 
que vai até o Glaciar Perito Moreno. Passamos no Hotel/Albergue/Camping Del Lago, mas não havia 
estrutura para motorcasas. Ficamos no Camping El Relincho que fica ao lado de um paredão 
rochoso que é um afloramento fantástico que permite muitas conclusões geológicas sobre a 
evolução tectônica (movimento das massas rochosas) da área. Intrusões magmáticas, escape de 
massa rochosa, alterações nas rochas pré-existentes (metamorfismo de contato) formam um quadro 
que qualquer geólogo se empenharia e adoraria desvendar. O Camping El Relincho é todo gramado, 
o que considero um conforto a mais, pois boa parte dos campings na Argentina tem vagas em 
terreno batido (pedras e poeira).  

El Chaltén é a capital nacional do trekking(caminhadas), a maioria delas com o objetivo de 
chegar aos pés do Fitz Roy. O único passeio possível de automóvel é até o Lago do Desierto. No 
posto de apoio ao turismo existe um pequeno museu sobre a história da região, principalmente 
sobre os índios Tehuelques e sobre as tentativas de escalada do Fitz Roy. O Fitz Roy é considerado 
o monte de maior dificuldade no mundo para os alpinistas. Em El Chaltén a internet é 0,5G e não 
consegui acesso à Internet (uma torre para toda a cidade). 



 

Monte Fitz Roy rodeado de “cornos”, que foram dutos  de lava dos vulcões extintos. O próprio 
Fitz Roy é um duto maior de vulcão que foi preenchi do por rocha mais resistente ao 
intemperismo (apodrecimento químico acelerado por v ariações térmicas) 

 

Paredão rochoso ao lado do camping El Relincho:uma verdadeira aula de Evolução Geológica 



 

O motorcasa, a Pajerinho e o Fitz Roy acompanhado d e muitos “cornos” 

 

Aviso aos caravanistas e Bienvenidos a El Chaltén 

 

El Chaltén e Camping El Relincho 



 

Folder do Parque Nacional dos Glaciares 



Nem tudo são rosas 

Na tarde do dia 22/12 decidimos ir para a cidade de Perito Moreno, cujas maiores referências 
são Los Antiguos(AR) e Chile Chico(Chile), fora da Ruta 40 e a 56 km da mesma. Decidimos 
enfrentar os últimos 60 km de cascalho e poeira, agora na Ruta 40 e os últimos previstos para a 
nossa rota, com previsão de parar em Gobernador Gregores para dormir. Já estávamos de barba de 
molho, pois os 70 km de cascalho da Ruta 3 no início da Ilha de Tierra del Fogo informados pelos 
argentinos se transformaram em 130 km. Não deu outra: foram 110 km de estrada com 90 de 
cascalho e 20 de um trecho intermediário asfaltado. Antes de sair do asfalto desconectamos a 
Pajerinho para que não tomasse a poeira do motorcasa e Jenilda foi na frente dirigindo a mesma. O 
cascalho era dos piores, tínhamos que andar a 15-20 km/h para não prejudicar o motorcasa. Mas o 
pior não foi isto: o pior foi a combinação de vento forte (60 km/h) de popa com poeira. A poeira 
levantada pelo motorcasa era direcionada para baixo, envolvia o mesmo e era parcialmente injetada 
pelas janelas. Não houve vedação que segurasse esta poeira e o motorcasa ficou empoeirado 
principalmente da cozinha até o painel na frente. Levamos 4 horas só no trecho de terra e chegamos 
a Gregores por volta de 11 hs da noite. Parei e abasteci num posto YPF e coloquei a caixa de água 
para encher. Levamos umas 3 horas faxinando o motorcasa, pois detestamos poeira, como 
consequência só fomos dormir lá pelas 2 da madrugada estacionados no posto YPF. Jenilda 
arrancou e trocou todos os lencóis de cama e trocou tudo de pano que esteve exposto à poeira. 
Daqui a 2 meses ainda estaremos removendo restos de poeira em algum ponto do motorcasa. Ainda 
falta limpar os bagageiros do motorcasa... 

Este foi o primeiro trecho que viajamos a noite e um fato se evidenciou: é o período em que 
mais se atropela animais nas rodovias .  Logo que escureceu estávamos já no asfalto e baixei a 
média de velocidade de 85-90 para 70-80 km/h, com atenção redobrada na pista e com a maior 
parte do tempo com vento de popa. Quero preservar os animais e também nos preservar, pois o 
atropelamento de um guanaco faria um estrago danado no motorcasa com risco alto de saída de 
pista. Os guanacos maiores tem o tamanho/peso de uma novilha de 9 arrobas (18 arrobas de peso 
bruto). Com esta redução de velocidade evitei o atropelamento de 3 coelhos, uma raposa e um tatú. 
Os poucos guanacos que vi não atravessaram a pista, mas os outros animais sim. Cheguei a frear e 
reduzir a velocidade para 30 km/h com coelhos correndo a frente das luzes do motorcasa. A raposa 
desistiu de cruzar a pista quando já estava na mão contrária. O que interpreto é que de dia os 
animais veem o “tamanho do veículo” e desistem de cruzar, mas a noite tentam fugir do facho de luz 
e acabam se lançando na direção dos veículos. Também é de noite que boa parte dos animais saem 
para se alimentar, aí incluindo-se os tatús, lebres e raposas. De manhã, já no trecho Gregores-
Perito, freei forte e desviei na última hora para não atropelar um tatú: este é o animal que mais se vê 
na chegada de Perito Moreno. No trecho vimos várias lebres, guanacos, um guanaco totalmente 
branco (será que é albino?), um guaximim (ou parente), tatús pequenos, emas(choiques) e raposas. 

Paramos em Bajo Caracoles que tem um bar na beira da pista que assume funções de 
restaurante. Foi a pior comida até aqui e cara: pagamos PA$350 (R$78) para comer 2 bifes a 
milanesa, a única opção oferecida. Os bifes foram cortados com máquinas de cortar mortadela e 
deviam estar no congelador há uns 2 anos...horríveis, pareciam solado de sandália de couro. Tive 
que tomar um chá de boldo para ajudar a digerir o tal bife. Para terminar esta viagem Chaltén-Perito 
Moreno com chave de ouro uma pick-up Hilux de serviços nos ultrapassou (viajávamos em subida a 
70 e ela deve ter nos ultrapassado a +- 100 km/h) e 30 metros adiante jogou uma pequena pedra 
que bateu no parabrisa na posição do motorista e abriu um trinco de +- 2 cm: vou providenciar uma 
cola especial para evitar que o trinco aumente e provoque a perda do parabrisa. 

O Vento e o Frio 

O vento é o maior vilão da Patagônia . Soprando de proa ou lateralmente reduz o 
rendimento do veículo e aumenta o risco de perda de controle da direção. No caso dos motorcasas 
do tipo micro-ônibus (MB915, VW9.150/160, ...) das fábricas tradicionais (Scheid, Industreiler, 
Vettura, ...) a área lateral do mesmo é muito grande (é bem mais alto e longo que os micro-ônibus): 
um vento lateral forte pode provocar o tombamento do veículo. O lastro (peso na parte inferior do 
veículo) dos motorcasas tipo micro-ônibus é bem menor se comparado aos motorcasas com 
plataforma de maior potência (VW 17-260, Scania, ...). Como os do tipo micro-ônibus tem 



praticamente a mesma altura dos maiores a razão pesodelastro/área lateral nestes é bem maior, o 
que o torna mais seguro aos ventos laterais. Em Cerro Castillo um policial da Polícia Caminera me 
orientou a colocar o motorcasa de frente ou fundos para a cordilheira (para Oeste), de onde sopram 
os ventos, pois já existem registros de tombamento de ônibus estacionados em Cerro Castillo. A 
única hora que o vento ajuda é quando sopra de popa, ajudando na velocidade/rendimento do 
veículo. Mesmo assim nem sempre este vento de popa é bom, como exemplo o já citado antes ao 
trafegar em baixa velocidade por estradas empoeiradas. Ao descer e subir de veículos e abrir portas 
de bagageiros com ventos fortes, todo cuidado é pouco. É aconselhável que uma terceira pessoa 
fique segurando a porta enquanto o bagageiro estiver aberto. Ventos fortes são capazes de 
desiquilibrar uma pessoa em pé. Também muitas atividades de turismo param em dias de ventos 
fortes (que são rotineiros): passeios de barco, escaladas, trekking, ferry-boat, ... 

O frio não é problema , desde que você esteja preparado para o mesmo. Como a maioria das 
viagens de brasileiros com motorcasas para as regiões de gelo são no verão, pequenos cuidados já 
são suficientes. Viajar para estas regiões no inverno não é uma boa opção, a menos que você seja 
um “fulltime rver” (com tempo de sobra), pois fatalmente você ficará parado por dias em algum lugar 
esperando as nevascas passarem e as rodovias serem liberadas. É claro que se você quiser curtir 
frios fortes e neve e tiver bastante tempo para isto esta questão de ficar parado não será um 
problema. Também neste caso você terá que fazer preparações mais rigorosas no seu veículo, tanto 
na questão calefação quanto no aquecimento da água da caixa. Sem aquecimento da água você 
ficará sem uma gota d’água no motorcasa, que vai estar congelada na torneira. Isto já aconteceu 
conosco em Gramado-RS, numa noite de -2ºC: as torneiras só conseguiram começar a cuspir gelo 
lá pelas 10 da manhã. As paredes duplas dos motorcasas já são suficientes para isolar bastante o 
frio externo. Se seu motorcasa tem clarabóias européias (acrílica, com blackout e mosquiteira) as 
bordas das mesmas tem que ser instaladas com o acrílico sobre algum material emborrachado ou 
espumado colado no teto. Isto vai evitar que ventos injetem poeira e/ou frio para dentro do 
motorcasa. O resfriar parado e sob condições normais não deixa o ar externo entrar, mas com 
ventos fortes isto vai acontecer, portanto em dias frios feche as saídas do resfriar. Se você tem ar 
condicionado quente/frio no seu motorcasa ele vai ajudar bastante em dias muito frios. Se seu 
motorcasa não tem o ar quente, adquira 2 aquecedores de lâmpadas ou filamento que são baratos: 
recomendo o de lâmpadas que são mais econômicos que os de filamento. Não adquira aquecedores 
tipo torre com aquecimento a óleo que gastam muita energia, além de serem pesados e ocuparem 
mais espaço. Em qualquer situação (ar ou aquecedor) você vai estar dependendo de energia 
elétrica. Outra opção, bastante cara (algo como R$10.000) é instalar um aquecedor a diesel: a 
Webasto fabrica este equipamento. Não indico esta opção pelo custo e por agregar mais um 
equipamento complicado (linha de diesel, exaustão de gases, distribuição do calor) e por ser de 
difícil obtenção de manutenção (rede autorizada ou técnico treinado). Cobertores grossos são 
indicados. Uma solução eficiente é usar cobertor combinado com lençol: funcionando em 2 camadas 
o lençol isola a maior parte do frio, que não é transferido para o cobertor e o calor do seu corpo é 
retido em sua maior parte dentro do cobertor. 

Cidades de Perito Moreno, Los Antiguos e Chile Chic o 

Estamos hoje (23/12) no Camping Municipal na cidade de Perito Moreno (não tem nada a ver 
com o Glaciar Perito Moreno), ao custo de PA$165 (R$36). Vamos aproveitar para dar uma geral 
nos bagageiros, que estão empoeirados. A pequena cidade Los Antiguos, capital nacional da 
Cereza, fica às margens do Lago Buenos Aires que no lado chileno é chamado de Lago General 
Cabrera e tem também às suas margens uma pequena cidade, Chile Chico. Atravessando o lago de 
ferry-boat para Puerto Inginiero Ibánez você poderá ir por rodovia pavimentada até a cidade Chilena 
de Coihaique, localizada uma região muito recomendada pelos turistas e trilheiros 4x4. Depois de 
Coihaique você vai encontrar a carretera Austral (Ruta 7 chilena, cascalhada) que vai até Puerto 
Montt, cheia de pontes e passagens com ferry-boat: é o paraíso dos fanáticos por 4x4. O Ênio 
Rosseti (Vettura Iveco 17-250, motorcasa tipo OverLand) está trafegando por aí: trocamos e-mail 
uns dias atrás e ele estava em algum ponto da cordilheira acima de Coihaique. Não sei se ele está 
com o motorcasa ou de Gran Vittara 4x4. Dá para trafegar bem na carretera Austral com Campers 
(O Guy do Amigos do Rio já fez esta viagem com uma Camper), mas nem pensar com motorcasas 
do tipo Scheid ou similar. 



Fomos para Los Antiguos  na noite de Natal. Ficamos num restaurante bem aconchegante no 
qual várias famílias de turistas estavam reunidas para comemorar. Aproveitei para atualizar o 
arquivo da viagem no site uma vez que o WIFI estava disponível e com velocidade suficiente. Na 
Ruta Provincial 43 de 56 km ainda de dia quase atropelei um coelho: ficam a beira da pista e quando 
o carro se aproxima se lançam na frente do mesmo, cruzando de um lado para o outro. Na ida ainda 
de dia não vimos nenhum atropelado, mas na volta haviam 3 atropelados no meio da pista. É uma 
pena isto acontecer. O Sol só some lá pelas 10 da noite e só depois das 11 é que escurece. Um 
dado interessante é que o Argentino solta fogos na virada da noite de Natal, como fazemos nós no 
ano novo. Devem fazer isto em dobro no ano novo. Hoje trocamos o botijão de gás : durou 40 dias. 

Quando voltamos para Perito Moreno e chegamos ao camping o gerador do motorcasa 
estava ligado. O que está acontecendo? Antes de sair para Los Antiguos estive fazendo uma 
limpeza no painel do gerador. Segundo Jenilda ela percebeu que eu havia ligado o gerador e não 
deu maior atenção, pois pensou que eu estava fazendo algum teste e desligaria depois. Estou 
ficando gagá ou surdo... 

No dia 25 de manhã aproveitei e lavei o motor da Pajerinho todo empoeirado e lavei também 
todos os bagageiros do motorcasa do lado do motorista: haja poeira...ainda bem que esta poeira é 
fácil de ser removida e não deixa manchas. Boa parte dos bagageiros tem telas para refrigerar ou 
deixar escapar calor/gases, estando muito sujeitos a entrada de poeira. Os cadeados papaiz do 
pino-trava do cambão estavam a ponto de não abrir mais. A poeira entrou pelo buraco da chave e 
estava travando os roletes e foi necessária uma boa lavagem com água, introduzindo a chave para 
aos poucos remover a maior parte da poeira. 

  

Lago Buenos Aires com ondas e Cerro Ap. Iwan (vulcã o extinto, fronteira passa no pico) 

 

Ford 1946 e Chevrolet a venda (colocando uma vasilh a no teto, está a venda) 



 

Los Antiguos, capital nacional das Cerejas 

 

Painel num restaurante em Los Antiguos: “Não existem palavras nem pincel que consiga 
manifestar o amor de um pai. O melhor legado de um pai a seus filhos é um pouco do seu 
tempo a cada dia”.  Esta segunda frase me é constantemente cobrada por  Gabriel. 
Infelizmente minhas 3 filhas do primeiro casamento tiveram menos horas, pois me separei do 
casamento quando elas eram ainda crianças ou adoles centes. 



 Fomos almoçar em 25/12 em los Antiguos e já não vimos mais nenhuma lebre morta na pista: 
acho que as raposas as levam para as suas refeições. O vento estava um pouco forte e o lago 
Bueno Aires estava cheio de ondas. Bati uma foto do Cerro Iwan, um vulcão extinto que fica no limite 
Argentina-Chile. Uma linha entre os picos dos montes é usada para estabelecer a fronteira entre os 
2 países. Voltei ao passado ao ver um caminhão Ford 1946: meu pai tinha um igual e de mesmo ano 
com uma carroceria furgão, que era usado para transportar os bois abatidos no matadouro municipal 
de Mirante do Paranapanema-SP, cidade onde nasci. Um dos raros fatos que me lembro em 1963 
(então com 7 anos) é o meu pai rodando a manivela em várias tentativas para dar partida no motor. 
Bati uma foto de um velho Chevrolet a venda: quando o argentino ou chileno quer vender seu carro 
estaciona ele num local de fácil visão e frequentado e coloca alguma vasilha no seu teto: uma 
vasilha de óleo de motor, uma garrafa de refrigerante, um balde de qualquer coisa, ... 

 Gostaria muito de atravessar o lago e acampar lá por Coihaique, na boca da Carretera 
Austral, mas não vamos. Um belo passeio para se fazer aqui é tomar um barco em Chile Chico e ir 
até as cavernas de mármore, um passeio de mais de 10 horas pelo lago General Cabrera. Também 
não vamos, snif snif snif. Se você for fazer este passeio aconselho acampar em Chile Chico, pois a 
aduana só abre às 8 da manhã e você tem que tomar o barco logo cedo pela manhã. 

Esquel 

No dia 26/12 pela manhã saímos da cidade de Perito Moreno para Esquel. Esqueci de 
abastecer, em Rio Mayo não tinha diesel Euro e por garantia para chegar a Esquel coloquei 40 litros 
do comum. O diesel Euro da YPF é o Euro3 e é equivalente ao S10. O motor Cummins do VW9.160 
requer diesel Euro5. Após Rio Mayo pegamos 2 trechos de rípios de 12 km cada que são desvios 
para recuperação da pista da Ruta40. Interessante que não se vê uma máquina ou ser humano 
envolvido na recuperação da pista, só se acha o desvio. O vento estava brando e felizmente a poeira 
não perturbou. Em Gobernador Costa também não havia diesel Euro e só fui encontrar em Teka, a 
86 km de Esquel. Esperamos 30 minutos uma vez que o caminhão tanque estava descarregando 
diesel Euro. Segundo o motorista do caminhão não há diesel Euro suficiente para a demanda e é 
constante a falta nos postos. Outro detalhe é que todo o combustível do país é refinado nas 
cercanias de Buenos Aires, então para chegar em Teka com o diesel ele trafegou 1500 km. 

Pernoitamos no posto Petrobras da entrada de Esquel e pela manhã fomos para o Camping 
Nahuel Pan , onde já havíamos ficado em outra viagem, ao custo de PA$260 (R$58). No dia 27/12 
fomos ao Parque Nacional Los Alerces, fundado em 1937, de Pajerinho. Este parque foi fundado 
com o objetivo de preservar uma região de mata nativa ao redor dos lagos, principalmente as 
árvores de Alerce. Aí se destacam os Lagos Menéndez, Rivadávia, Frutalaufquen e Krügger. Estes 
lagos permitiram a construção do complexo Hidroelétrico Futaleufú, desaguam no rio de mesmo 
nome e vão para o Oceano Pacífico. Fizemos um círculo completo de Esquel para Esquel (mapa 
anexo), um total de 260 km dos quais 70 de rípios. Não vamos pegar o trenzinho La Trochita, que 
sobe para Nahuel Pan levando turistas e soltando fumaça e vapor, pois já fizemos esta viagem. 

 

Parte do Cerro Cordón Pirámides (Ruta Provincial 71 ) e vale no Lago Rivadávia 



 

Saindo de Esquel, pegamos a RP71, saímos na Ruta 40  e retornamos para Esquel (260 km) 

 

Rochas metamórficas cortadas por diques de diabásio  (pretos) no Parque Los Alerces 



 

Criação de ovelhas dentro do parque e o macaquinho Gabriel no Lago Futalaufquen 

Bariloche 

Em 28/12 partimos de Esquel para Bariloche, pois pretendemos passar o ano novo por aí. 
Neste trecho, após El Bolsón, a rodovia passa por montanhas e lagos do Parque Nacional Nahuel 
Huapi, dentro do qual estão inseridas a cidade de Bariloche e a Vila La Angostura. Estamos no 
Camping Petunia (Av Bustillo, km 13.5), coordenadas S 41º 05’ 46.2” e O 71º 26’ 48.3”, ao custo de 
PA$310 (R$69), o mais caro até aqui. O camping margeia o lago Nahuel Huapi. 1 km mais a frente 
(Av. Bustillo Km. 14,5) tem o Camping Sirse, entre a pista e o lago e que tem custo similar ao 
Petunia. No camping Petunia tem  WiFi e você conseguirá descarregar detritos com mangueira. Os 
dois campings tem entrada complicada e para entrar nos mesmos com segurança tem que seguir a 
frente, retornar e cruzar a pista. Na entrada de Bariloche tem um posto de serviço para descarga de 
detritos, ao custo de PA$96 e com fornecimento de química para sanitário. Ao chegar em Bariloche, 
em frente ao posto Petrobras tem uma rotatória: pegar a rua que sai a esquerda (Rua Remedios del 
Escalada) e o posto de serviço fica a uns 600m a direita (coordenadas S41º 8’ 10.11” e O71º 16’ 
50.88”). 

 

 

Mapa Google Earth de Bariloche mostrando campings e  estação de descarregar detritos 



Em Esquel conheci um campista com um trailer de 4 metros, rebocado por uma VW Amarok. 
Ao lado do trailer tinha uma roda com pneu estourado e buraco dos parafusos também estourados. 
Segundo ele a roda deveria estar frouxa e caiu a 15 km de Esquel. A maior dificuldade encontrada 
por ele foi encontrar parafusos compatíveis, que tiveram que ser enviados de outra cidade. Já em 
Bariloche, no camping Petúnia, conheci outro Argentino que me contou outro acidente. Ele mora em 
Buenos Aires e na viagem para Bariloche o engate se soltou da traseira de uma Strada Adventure 
1.6., rebocando um trailer (casa rodante). O trailer ficou preso no cabo de segurança. Segundo ele o 
engate foi adaptado na lataria traseira da pickup e os parafusos rasgaram a lata. Assumiu a 
inexperiência dele em aceitar a adaptação do engate na Strada, feita numa oficina comum e que não 
era suficiente para rebocar um trailer. Para resolver o problema foi feito um sanduíche com 2 barras 
de ferro na lataria traseira da carroceria, apertado com 5 parafusos. Acredito que estes problemas 
(acidentes) aconteçam com frequência na Argentina, principalmente pela idade dos trailers. Percebi 
que o trailer do argentino tinha um alongamentro extra (adaptação) na ponta de lança. Segundo ele 
havia passado por um pêndulo e lhe sugeriram alongar a ponta de lança para diminuir a chance 
disto voltar a acontecer. Para ele a sugestão foi válida. Realmente esta sugestão é válida porque ao 
aumentar a ponta de lança aumenta-se a distância da bola do engate para o eixo traseiro, fazendo 
com que o pêndulo atinja ângulos menores percorrendo a mesma distância transversal na pista. 
Quanto maior o ângulo do pêndulo, maior a chance do motorista perder o controle do conjunto 
rebocador-rebocado. 

 

Rua de El Bolsón e cerro ao lado de El Bolsón 

 

Camping Petúnia e ponta de lança alongada do traile r que se soltou da Fiat Strada 



 

Motorcasa Argentino antigo baseado em Ford F350 

Ontem fizemos câmbio a PA$13/1US$  no centro de Bariloche. No camping pagam PA$12. 
Bariloche está com clima frio, apesar da época do ano. Esta noite fez 4ºC e dentro do motorcasa 
atingiu 9ºC, sem nenhuma calefação. Se no seu motorcasa não tem, compre um relógio digital de 
parede que marque data/hora e temperatura: é importante saber em quanto anda a temperatura no 
interior do motorcasa. Choveu a noite e chuvas finas são frequentes nas bordas da cordilheira dos 
Andes. Temos usado pouco o toldo, pois em boa parte do tempo estamos fora em algum passeio. 
Ontem Jenilda pediu para abrir o toldo e colocar o secador de roupa debaixo, pois estava caindo 
uma espécie de garoa. O secador é um de chão de alumínio, que é transportado em bagageiro 
aranha no teto do bagageiro traseiro passante. Com estas chuvas frequentes e tempo úmido um 
item é muito importante num motorcasa: uma lavadora de roupas lava-seca . As esposas dos 
campistas que temos encontrado (europeus, chilenos, argentinos, ...) quando veem a lavadora em 
ação não perdem a chance de comentar: precisaria de uma destas, pois é o item que mais dá 
trabalho e toma tempo numa viagem. Muitas vezes elas tem que recorrer a alguma lavanderia para 
lavar e/ou secar roupas. Se você planeja uma viagem para a Patagônia, se não tiver se esforce em 
colocar um equipamento destes no seu motorcasa. A SamSung e a LG tem modelos de 8.5 kg com 
porta frontal, perfeitos para a necessidade. Também recentemente foi lançada uma pequena 
máquina de lavar de 3 kg da Electrolux que é adequada para os motorcasas menores, porém não 
seca. Ela é bem funcional e pode ser instalada numa parede.  

                                                           

Lava Roupas de 3kg da Electrolux, lava-seca de 8.5k g da Sansung e lava-seca de 8.5kg da LG  



Surpreendente a robustez da montagem do motorcasa Scheid, que apesar de exposto aos 
rípios não acusou problemas de junção dos módulos e paredes e de fixação dos equipamentos 
(foram mais de 330 km de rípios, não há como escapar de umas “costelas de vaca” de vez em 
quando). Num trecho de rípios em Gobernador Gregores a placa LU (acredito que seja Logical Unit) 
do VW9.160 começou a lançar erros no painel. Desconfiei da questão vibração e estava certo, pois 
no asfalto o problema desapareceu. 

No camping Petunia tinha um caminhão com turistas até ontem. Hoje, 31/12, este caminhão 
foi embora e chegou outro com outro grupo de turistas (empresa TucanTravel). É um modelo 
diferente dos caminhões-hotel, os turistas dormem em barracas padrão e às vezes fazem refeições 
coletivas. Demos uma passada no Camping Sirse e lá estão 4 motorcasas de brasileiros. São 
campistas de SP, PR e SC. O camping é mais desorganizado que o Petunia, mas tem uma área 
com melhor visão do lago Nahuel Huapi. Quase não ouvimos barulho de fogos na passagem do  
ano novo . Em Bariloche, por ser uma cidade incrustada em parque nacional, é proibida a queima de 
fogos. Gabriel matou hoje a saudade de um McLanche Feliz. 

Osorno, Villarica e Pucón  

No dia 02/01 levantamos acampamento de Bariloche. Abastecemos o motorcasa e a 
Pajerinho e rumamos para Pucón-Chile. Retomamos a Ruta 40 até depois de Vila La Angostura, 
onde tivemos que abandoná-la e pegar a Ruta Provincial 231 que vai para o Paso Cardenal Samore, 
limite Argentina-Chile. Depois de La Angostura a Ruta 40 vira para Norte para as cidades de Junin 
de Los Andes e San Martin de Los Andes. Já no mapa que tenho da Patagônia (2011) a Ruta 40 
subiria para Norte desde Bariloche e o trecho que vai para Angostura ainda é RP231. A Villa La 
Angostura fica também a beira do lago Nahuel Huapi e é muito charmosa, com muitas construções 
em madeira amarelada. Almoçamos aí no motorcasa, matando a saudade de um arrozinho da hora. 
6 horas depois de termos saído de Bariloche é que nos livramos das aduanas Argentina-Chile e só 
tínhamos trafegado 143 km: filas e burocracia... 

 

Região de Bariloche, Villa La Angostura e Osorno 

Depois de avistarmos os vulcões Pontiagudo, Osorno e o Puyehue  margeamos o lago de 
mesmo nome. O Vulcão Puyehue é aquele que no ano de 2013 fez uma confusão danada ao lançar 
milhões de toneladas de cinzas na região, complicando o tráfego aéreo na Argentina e provocando 
cancelamentos de voos mesmo no Brasil. Ao longo da pista observamos vários trechos de mata 



queimada e imaginamos ser por fogo. Depois ficamos sabendo que foram as cinzas que queimaram 
as matas.  Após semanas mergulhados no Sul da Argentina e Sudeste do Chile fomos perceber 
sinal de metrópole ao nos aproximarmos de Osorno: pista dupla, canteiro central, passarelas, belos 
caminhões americanos,... Osorno é uma cidade pujante do Sul do Chile. Também a mudança da 
vegetação é grande, pois no lado do Chile, após cruzar os Andes, o solo é rico, existem muitos rios e 
as chuvas são mais regulares. O aumento de atividades agropecuárias está atrelado a estas 
mudanças: muitas plantações de frutas, muito boi de engorda, muitos rebanhos de vacas leiteiras, ... 

Paramos no segundo posto da Ruta 5 (Posto Copec na PanAmericana, pista dupla 
pedagiada, tarifa de US$10,20 para o motorcasa e Pajerinho) para me informar sobre a venda de 
Arla . Todos os postos do Chile vendem o Arla que aqui se chama Blue. Já na Argentina caso você 
ache vai ter que procurar por Urea ou Azul. Pagamos US$16 por balde de 10L. Quando saímos do 
Brasil pagamos US$20 por balde de 20L. No Sul da Argentina sempre me lembrava de procurar pelo 
Arla, mas as buscas foram negativas. Em Bariloche coloquei no tanque o último balde de 20L de 
Arla restante, o que me adicionou uma autonomia de + 2.000 km. Tudo ocorreu como previsto na 
questão do aditivo Arla, pois tínhamos uma autonomia mínima de 11.000 km, já andamos 10.000 km 
e já estamos no Chile, país onde se acha o Arla com maior facilidade. Compramos 4 baldes de 10L 
de Bluemax para daqui a alguns dias estarmos garantidos para cruzar a Argentina sentido Brasil. 

Dormimos num Posto Shell próximo a Los Lagos e na manhã do dia 03/01 saímos para 
Pucón. Almoçamos Chuleta (contrafilé com osso) num restaurante em VillaRica, passamos numa 
grande loja de material de construção onde procurei por um carregador de bateria Black&Decker 
24V: só achei o modelo BBC30, que é para 12V e custa +- US$175. Compramos uma linda barraca 
Igloo para nossa empregada Daniele(barraca para 4 pessoas), que anda programando um 
acampamento com a família, mas ainda falta a barraca. Os equipamentos de camping no Chile 
possuem bons preços, algumas vezes custando menos da metade que na Argentina e mais barato 
que no Brasil. Qualquer produto importado hoje na Argentina está com preço absurdo devido a 
taxações de importação. 

 

Trecho da Ruta Provincial (estadual) 231 virou Ruta  Nacional 40 e belo caminhão americano 

 

Colocamos o GPS para procurar campings : passamos pelo Camping da Lorena que não 
pega motorcasa médio ou grande e paramos num outro que nos queria cobrar US$70 por uma baia 
com churrasqueira e banheiro. Desconectamos a Pajerinho, saímos à procura do EcoCamping, não 
achamos e fomos parar nas informações turísticas de Pucón. Nos indicou o Camping Copacabana 
que negociando nos cobrou US$100 por 3 dias: os campings por aqui são caros. O camping tem um 
excelente espaço gramado, piscina, campo de futebol, mas para não variar não tem estrutura para 
motorcasa: tomada elétrica pendurada numa árvore e água em torneira da guarita de controle: dá-
lhe 50m de mangueira para buscar água! O camping é ótimo para quem acampa de barraca. 



O vulcão VillaRica  pode ser ativado em maior escala sem aviso prévio, por conta disto em 
Pucón existem rotas de fuga em caso de início de atividade. O Villarrica é um dos vulcões mais 
ativos da América do Sul. Ele é caracterizado por atividade vulcânica persistente de pequena escala 
dentro da cratera do cume da montanha (respingos de lava, pequenas plumas brancas, emissão de 
pouca cinza), que tem continuado desde a  última grande erupção que ocorreu nos anos de 1984-
1985. O vulcão está 120 km a norte e alinhado com o Puyehue, que esteve muito ativo em 2013. 
Como existem muitas atividades de turismo associadas ao vulcão (subidas, esqui) há uma 
preocupação maior para evitar desastres naturais com consequências para a população e turistas. 
Em caso de emissão de cinzas os ventos as direcionarão para Leste e a rota de fuga mais 
importante passa a ser para Oeste, contra o vento. Estamos há uns 15 km do pico do vulcão...  

 

 

O motorcasa e o Vulcão VillaRica e a explendorosa v isão do Vulcão VillaRica 

 

 

Gabriel (de azul) tomando umas aulas de futebol dos  chilenos no camping Copacabana 
(Pucón) e vulcão VillaRica soltando fumaça e vapor 

 



 

Alerta de evacuação em Pucón e vulcão VillaRica ger ando fumaça no interior da cratera 

 

 

Vulcão Laima visto do VillaRica (de Sudoeste) e mes mo vulcão visto de 
Curacautin/Lonquimay (de Norte, quando estávamos vo ltando para a Argentina) 

 

No camping em Pucón tínhamos como vizinho um casal de chilenos com empregada e 6 
filhos: nove ocupantes no total. Estavam num trailer americano RockWood de 9 metros e com 
capacidade para 8 pessoas. Segundo o chileno Antônio este trailer custa US$20.000 no Chile : não 
dá para entender o custo Brasil! Em 07/01 pela manhã subimos para a estação de Esqui para “mirar” 
o vulcão VillaRica. Ao longo do trajeto podem ser identificadas várias corridas de lava vulcânica 
misturada a sedimentos. Na subida paga-se uma pequena taxa para adentrar a área do vulcão. O 
Guarda pediu “dos mil para cada uno” e tinha uma placa mostrando 1.000 por turista adulto: 
entreguei-lhe “dos mil” para eu e Jenilda, ele olhou para o dinheiro e foi buscar os ingressos. O 
vulcão é ativo e continua em pequena atividade, quase imperceptível, lançando pequenas fumarolas 
que se associam a vapor gerado pelo calor do vulcão no gelo dentro da cratera.  Alguns turistas 
subiram um pequeno trecho do flanco do vulcão a pé para tocar no gelo.  

Almoçamos na cidade de Pucón lá pelas 3 da tarde e depois colocamos o motorcasa na 
estrada para uma grande pernada: Pucón-Arapey(Uruguai), 2500 km. Neste dia flanqueamos o lado 
Norte do vulcão Laima, passamos pelo vulcão e túnel Lonquimay  (4,5 km de mão única) e 
dormimos na Aduana de Pino Machado (lado chileno). A Aduana fecha as 20 hs. Em 2002 fiz este 
trajeto numa Hyundai Galloper 1999 (cópia autorizada da Mitsubishi Pajero, com mecânica 
Mitsubishi 2.5) com 2 irmãos, Paulinho e Reginaldo. Naquela época não havia o túnel. Meu irmão 
Paulinho, fã de tomates, em Caracautin avistou e comprou alguns lindos que depois teve que 



descartar na aduana de Pino Machado: o tomate não passou. Naquela viagem subimos um dos 
flancos do vulcão Lonquimay com a Galloper, até onde foi possível. Muita coisa mudou de lá para cá 
na região e a principal mudança percebida é o aumento de ofertas de turismo: cabanas, hotéis, 
campings, cavalgadas, ... Esta região é de atividades agropecuárias. A Argentina e o Chile como um 
todo mudaram muito desde 2002 (13 anos), para melhor: na pista Pino Machado-Neuquén se 
cruzava com outro veículo de tempos em tempos e nesta viagem em 2015 cruzávamos com 
frequência com outros veículos. 

 

 

Trailer americano RockWood que custa no Chile US$20 .000 (9 m, 8 pessoas) e túnel 
Lonquimay de passagem única de 4,5 km antes de Paso  Pino Machado 

 

Derrames de lava intercalados a cinzas e sedimentos  do vulcão VillaRica (branco é gelo) 



Em 08/01 retomamos a viagem e passamos por Neuquén-AR onde realizei uma missão 
técnica pela Petrobras em 2006. Uma boa lembrança, pois fui designado para avaliar o 
desenvolvimento do campo de petróleo Estância Água Fresca (EaAF) que estava com as atividades 
suspensas em função de um resultado negativo que tinha todas as chances de ter sido positivo. No 
relatório da missão ficou esclarecido o porque do insucesso e a recomendação da retomada das 
atividades conforme o projeto já estabelecido. O projeto foi retomado e confirmaram-se as previsões 
positivas do relatório após a perfuração dos novos poços de petróleo.  

Já tínhamos percebido uma perda de força/potência do motorcasa, além de um aumento não 
explicável do consumo, que baixou para próximo de 5 km/l. Me lembrei da questão filtro de ar, que 
sujo vai diminuir o fluxo de oxigênio para a queima de combustível no motor, com implicações de 
potência e consumo. Como rodamos em estradas com poeira, esta era uma hipótese a investigar. 
Não deu outra: após limpar e até lavar o filtro o desempenho do motor mudou sensivelmente e o 
primeiro consumo medido pulou para 5,77 km/l, num trecho em que a condição da estrada não era 
das melhores (traçado, umidade e vento dificultando a progressão). Importante:  pela alta 
quilometragem prevista para a viagem e pelo fato de ter que trafegar em estradas de rípio, deveria 
ter levado de reserva um filtro de ar. 

Em Neuquén o GPS traçou uma rota para chegar a Zárate, cercanias de Buenos Aires. Nesta 
rota passamos pela nova e pequena hidrelétrica Casa de Piedras no Rio Salado (afluente do Rio 
Colorado) e subimos em direção a Santa Rosa. A meio caminho, na altura da pequena reserva 
ambiental Lihuel Calel, a RN152 piorou (12 km com buracos na pista) e passamos por uma chuva 
torrencial, caso raro neste semi-deserto da região de Neuquén. No passado, raros eram os buracos 
em rodovias na Argentina, agora já não são. No painel da câmera de ré a Pajerinho começou a 
mostrar-se desalinhada, diferente do que estávamos acostumados. Jenilda percebeu o 
desalinhamento e lá vou eu debaixo da tormenta tentar ver o que estava acontecendo. Estava tudo 
bem e a conclusão é que a câmera de ré deve ter virado um pouco em função de uma vibração 
maior associada aos buracos. Dormimos em General Acha num posto BR. No dia 09/01 retomamos 
a viagem e rodamos aproximadamente 750 km até Zárate, cercanias de Buenos Aires, onde 
dormimos num posto YPF da Ruta 12. Neste trecho General Acha-Zárate, ao tomarmos a Ruta 154, 
percebemos um aumento do fluxo de caminhões: esta é a rota usada pelos caminhões para não ter 
que passar pelos buracos da Ruta 152. Deveria ter consultado as condições da RN152 no site 
www.ruta0.com. A Ruta 154 começa em Rio Colorado, na pista Neuquén-Bahia Blanca (Ruta 22) e 
sobe para Santa Rosa.  

Neste dia paramos em Santa Rosa para fazer compras no Supermercado La Anonima (rede 
nacional). No Sul da Argentina e Chile viajamos com 2 bombonas de Arla cheias de diesel no 
bagageiro da Pajerinho, pois o diesel S10 pode não ser encontrado (chega e acaba antes de um 
novo carregamento). Em Santa Rosa coloquei o diesel das bombonas no tanque do motorcasa e 
descartei as vasilhas. Aproveitei também para usar o primeiro galão de 10L do Arla BlueMax 
comprado no posto COPEC de Osorno, Chile.  

Em 10/01 acordamos tarde e saímos em direção ao Termas Villa Elisa. Como no início da 
viagem, novamente alinhei atrás de um caminhão baú grande depois da 2ª ponte do Rio Paraná e 
escapei de ser abordado pelos guardas camineros: um guarda chegou a esboçar uma reação de me 
parar, mas desistiu. No Termas Villa Elisa a diária é cara (R$130) e como pretendíamos ficar uns 4 
dias decidimos rumar para a Termas Arapey, no Uruguai, caminho da nossa viagem, que tem diária 
de R$55 (dólar a 2,70). Ainda tentamos ficar no Camping Municipal de Villa Elisa, mas desistimos, 
pois estava superlotado e não oferecia boas condições de acampamento. Daqui de Arapey 
rumaremos para Gramado-RS e depois para Mato Grosso do Sul. 

Análise da Viagem 

Numa viagem como esta você vai encontrar mais do que o esperado como também algumas 
coisas que estarão abaixo do que você imaginava.  

A parte econômica tem que ser bem calculada para que não haja surpresas. Em Ushuaia 
encontramos um casal de brasileiros numa camper Duaron que estava confiando no uso contínuo de 
cartões de crédito e já estavam sem papel moeda. Jenilda interpretou que a esposa do casal não 



havia solicitado no banco ou financeira a liberação dos cartões para viagem internacional, pois eles 
não conseguiam pagar com cartões. A nossa sugestão é que você saia do país com o máximo de 
dólares que puder para todas as despesas de viagem, já que esta moeda é aceita em quase todos 
os lugares. Na Argentina é uma grande vantagem estar com dólares, sendo o câmbio oficial +- 8.5/1 
e no paralelo você pode conseguir 13/1. Não use casas de câmbio, que vão te pagar menos de 
8.5/1. Antes de sair do Brasil fui até minha agência bancária e consegui dólar na cotação turismo. 

A logística de viagem tem que ser bem programada. Quando um item da viagem vier a sua 
cabeça entre no Google ou GPS e pesquise este item. Itens como campings, rodovias, atrações 
turísticas, limitações aduaneiras, controles rodoviários e de veículos e outros devem ser 
pesquisados. Três bons sites para pesquisa de camping na Argentina são 
www.voydecamping.com.ar ,  www.revistadecamping.com e www.solocampings.com.ar . No Chile, 
pesquise em www.campingchile.cl . Para procurar estradas na Argentina, use o site www.ruta0.com 
(dica do Wellington Moraes). Esteja munido de bons mapas atualizados: compramos um da 
Patagônia em Puerto Madryn, nossa primeira parada na Patagônia. 

Apesar de nunca terem sido solicitados, viajamos com seguro Carta Verde, cambão extra e 
triângulos de reserva. Não esqueça os adesivos refletivos de velocidade da traseira do veículo, 90 
km/h para os motorcasa classe A (tipo ônibus) e 110 km/h para os classe B (Vans) e Classe C (Iveco 
ou Sprinter com cama sobre cabine). Existe uma nova legislação na Argentina para vans, utilitários e 
pick-ups, que tem que portar o adesivo de velocidade (110 km/h) e 2 faixas refletivas inteiriças (+- 1 
m cada)  na cor vermelha na parte baixa da traseira do veículo. Na Argentina é difícil encontrar o 
Arla (Blue, Azul ou Urea) e se seu veículo depende deste aditivo leve galões reserva para a 
quilometragem da viagem. Não há nenhuma preocupação em relação ao diesel S10, que você vai 
encontrar em todos os países do Mercosul. No Sul da Argentina o abastecimento de S10 (diesel 
Euro) é insuficiente e pode faltar momentaneamente num determinado posto. Os postos YPF são os 
mais indicados no Sul da Argentina. Na parte central da Argentina você encontrará diesel Podium 
nos postos BR, que é melhor que o diesel Euro dos YPF. No Chile abasteça nos postos BR ou 
Copec. No Uruguai abasteça nos postos Ancap ou BR.  

Tudo que for relativo ao motorcasa e veículo rebocado (se for o caso) tem que ser planejado. 
Se seu veículo vai precisar passar por uma revisão de garantia na viagem, programe o local da 
revisão. Sendo a viagem longa, é indicado levar filtros de ar e combustível reservas. Em nenhum 
momento fomos questionados sobre a questão rebocar com o rebocado com as 4 rodas no chão. Os 
documentos do veículo tem que estar no nome de alguém que esteja viajando e caso isto não seja 
fato você vai precisar de uma autorização do proprietário. O sistema de engate para rebocar com 
cambão Maceral tem funcionado muito bem. Procuro acompanhar este sistema a cada 200-300 km 
(em rodovias boas) e na viagem em 2 vezes reapertei os parafusos da munheca.  

Como temos gerador e placas solares, em nenhum momento procuramos ter acesso a 
tomadas elétricas em postos de gasolina. Antes de Puerto Madryn havia uma tomada de fácil acesso 
num posto YPF: abastecemos e solicitamos o uso da tomada, que foi autorizado. Quando o dia está 
quente, ao pararmos para dormir ligamos o gerador, resfriamos o ambiente com os Splits e umas 2 
horas depois desligamos o gerador. Em algumas situações ligamos o gerador para usar o forno 
elétrico e/ou microondas.  

Se tiver, viaje com passaportes que facilita a entrada e saída dos países. Como exemplo, nas 
aduanas do Uruguai só carimbam seu passaporte, sem nenhum controle adicional. Estar habilitado 
ao uso da Internet é fator importante e em muitos locais você vai encontrar acesso WiFi. Compre um 
Chip de telefone pré-pago do país em que está que vai ajudar muito quando você precisar entrar em 
contato localmente ou mesmo para o Brasil. O custo deste tipo de chip é barato na Argentina. Use 
locutórios de quiosques para fazer ligações internacionais, que ficam baratas. Os postos da 
Telefônica cobram até 20 vezes mais nas ligações que os quiosques. O WatsAPP é um aplicativo 
formidável e se você não está familiarizado procure se familiarizar com o uso deste recurso. Jenilda 
controlava quase tudo no Brasil via WatsAPP com um chip Claro da Argentina. Também com chip 
local e SmartPhone você pode se ligar a Internet em qualquer tempo, o que facilita as tomadas de 



decisões. Se você é fã do Facebook, o chip facilitará o uso deste recurso. Sobre a TV, esqueça a 
antena de satélite SKY que não vai te dar acesso em nenhum lugar do Mercosul. 

Se prepare para o frio com aquecedores elétricos ou do ar. Pijamas flanelados ajudam 
bastante. Nas rodovias, tenha cuidado com os ventos laterais que são perigosos a ponto de tirar o 
veículo da estrada. A questão de trafegar em rípios é uma decisão pessoal. Para quem vai a 
Ushuaia e quer chegar lá de motorcasa, não há como escapar dos rípios: são 260 km, ida e volta. 
Estão começando a asfaltar o trecho Cerro Sombrero-San Sebastian, mas quando vai estar pronto 
não se sabe. Trafegar em rípios aumenta muito o tempo da viagem, pois a velocidade média vai 
estar entre 20 e 30 km/h, além da poeira que pouca ou muita vai entrar no motorcasa e carro 
rebocado. Uma opção é deixar o motorcasa em Rio Gallegos, reservar pousada em Ushuaia e 
descer de ônibus ou no carro rebocado. No trecho Rio Gallegos-Ushuaia, de +- 500 km, você vai 
levar umas 12 horas ou mais de viagem (ferry-boat, 4 aduanas, rípios, ...). 

As aduanas mais chatas são as chilenas, que vasculham até drogas com cachorros treinados 
e não deixam passar nada na questão frutas/grãos. Uma funcionária chilena numa aduna chegou ao 
ponto de retirar alimento congelado (quibes), o que segundo outros funcionários chilenos em outras 
aduanas não é exigido: o congelamento mata os possíveis fungos/germes. 

A viagem é fantástica para quem gosta de natureza. No Sul da Argentina e flancos Oeste 
Argentino e Leste chileno da cordilheira você vai estar afastado dos grandes centros urbanos e de 
alguns recursos que você pode estar acostumado. A questão alimentação pode passar por altas 
opções a quase nenhuma, portanto esteja preparado para o quase nenhuma. Ao fazer compras de 
frutas, legumes, produtos de origem animal não cozidos e grãos em supermercados procure adquirir 
pouca quantidade: no vai e vem nas aduanas chilenas você vai ter que descartar estes produtos que 
ainda não tenham sido usados. 

Desculpem as investidas geológicas, pois é difícil não se empolgar com tudo o que se vê por 
aqui: a natureza nos fornece verdadeiras aulas de Geologia não possíveis de serem obtidas no 
Brasil. Desculpem também alguma abordagem que não vá de encontro ao que você pensa, afinal de 
contas somos diferentes e o mundo não prestaria se todos tivessemos as mesmas opiniões. 
Agradecemos a Deus pela viagem maravilhosa e tranquila, pois em nenhum momento passamos por 
uma situação que preocupasse ou um imprevisto que fosse de difícil solução. Tínhamos um seguro 
com cobertura médica integral, mas também agradecemos por em nenhum momento termos tido 
necessidade de atendimento médico. Afinal de contas, até aqui, 12/01, foram 59 dias e 13.000 km 
de estrada. Devemos retornar para casa após 84 dias e com +- 17.000 km percorridos. Uma regra 
básica: faça tudo sem pressa e não abuse da velocidade. Nas nossas viagens 90 km/h é limite e 
viajamos na média de aceleração (quando é possível) a 85 km/h. 


