Planos, sonhos e paixões. Uma vontade incontrolável de
conhecer o mundo e vê-lo com nossos próprios olhos. Estar lá,
sentir o vento, o sol, a chuva, o calor e o frio. Perigo, medo, alívio
e felicidade, êxtase total - vida.
As longas viagens de motocicleta proporcionam momentos
singulares na vida de quem as executa com aquela curiosidade
que é inerente a todos os seres humanos. Com nossa motocicleta
fomos a vulcões, beiramos lagos, ligamos oceanos, cruzamos
desertos, investigamos mistérios de povos antigos e estivemos no
fim do mundo.
Foi a bordo de uma motocicleta que deixamos a vida passar
por nossos corpos em movimento e acabamos escalando as
altas montanhas andinas, quando então sentimos, por alguns
momentos, que realmente estávamos mais perto de Deus.
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Existe somente uma idade
para a gente ser feliz, somente
uma época na vida de cada
pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los a
despeito de todas as dificuldades e obstáculos.
Uma só idade para a gente
se encantar com a vida e viver
apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem culpa de
sentir prazer.
Fase dourada em que a
gente pode criar e recriar a
vida à nossa própria imagem
e semelhança e vestir-se com
todas as cores e experimentar
todos os sabores e entregar-se
a todos os amores sem preconceito nem pudor.
Tempo de entusiasmo e
coragem em que todo desafio
é mais um convite à luta que
a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo,
de novo e de novo, e quantas
vezes for preciso.
Essa idade tão fugaz na
vida da gente chama-se presente e tem a duração do instante que passa.
Mário Quintana
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CAPÍTULO 1

Por que viajar de motocicleta?
Aventura de viver

“Viver é a coisa mais rara do
mundo. A maioria das pessoas
apenas existe”. Oscar Wilde

Por que viajar de motocicleta? Aventura de viver
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Não é fácil explicar o porquê de se realizar viagens de motocicle-

ta, principalmente se não quisermos apelar para razões vindas da alma,
resultado de emoções das mais profundas, que se encontram encravadas
no íntimo de pessoas que procuram o diferente, o desafiador e o prazer
de uma conquista. Este prazer tem sua origem nas sensações que guardamos conosco, talvez em um ato de egoísmo involuntário, pois por
mais que nos esforcemos, não conseguiremos expressar perfeitamente,
com palavras escritas ou verbalizadas, a quem quer que seja, a razão de
se aventurar por esse mundo impulsionados por um veículo de apenas
duas rodas.
A mesma difícil explicação caberia a um alpinista que, para olhos
leigos, busca insistentemente picos dos mais altos em todo o mundo
para simplesmente estar lá no seu topo e conquistá-lo. Porém, suas
mãos calejadas e a face queimada pelo frio – reflexos de sua persistência
em chegar a lugares que outros poucos estiveram – são a prova visível
e material da sua mais completa felicidade. Questionaria também um
navegador intercontinental em sua batalha diária e frenética para vencer as tormentas em alto mar, em um solitário esforço físico e mental,
avançando vagarosamente com a embarcação no meio do mais absoluto
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nada - que para ele é tudo - num local desprovido até mesmo de horizontes.
Uma tentativa de transmitir esses sentimentos pode estar aqui,
neste livro, que acaba espelhando algumas das mais graciosas marcas
deixadas em nossos corações pelas emoções vividas.
Aventura e desafio são palavras de relativa dificuldade de definição. Para um médico plantonista, por exemplo, aventura pode significar
salvar as vidas de quem o procura no meio da madrugada. Já para um
jornalista, desafio pode ser a correria para entrega de matérias no fechamento da edição. Há até mesmo o desafio do primeiro emprego. Cada
ser humano tem as suas aventuras e desafios e vai durante a vida colhendo as devidas recompensas por seus sucessos ou lamentando seus
fracassos. Em resumo, viver é um grande desafio, uma enorme aventura
temperada com algumas desventuras.
Por isso, creio que não devemos questionar ninguém sobre a razão das suas aventuras. Uma forma mais inteligente de abordagem é
procurar saber o que sentiram, o que aprenderam, o que viram, como
trabalharam seus corpos e mentes para alcançar determinado objetivo,
qual de seus limites foi o mais massacrado e dilatado para completar sua
missão.
Se um dia você me perguntar o que senti depois de tantas aventuras
de moto por esse pedaço do mundo, eu talvez responda de forma muito
resumida: “Senti a vida!”.
Ao analisarmos de maneira mais racional, é fácil concluir que
viajar de moto não é mais barato, não é mais confortável e, de maneira
nenhuma, é mais seguro que outros meios de transporte. Moto não é impermeável, não tem ar condicionado ou som ambiente, sua capacidade
de carga é insignificante. Ao final de todas as jornadas diárias o cansaço
bate forte, os músculos imploram por uma trégua, os olhos constroem
miragens perturbadoras e as mãos assumem o formato do acelerador
da máquina. Em dias de chuva, mesmo que você tenha adquirido o me-
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lhor dos equipamentos, ficará encharcado e automaticamente com frio.
“Meu Deus, o que estou eu fazendo aqui, isolado, com sete camadas de
roupas que me tolhem os movimentos, molhado, com frio, com fome e
ainda tendo muito que rodar até chegar a um porto seguro?” – você vai
pensar nisso, com certeza, por pelo menos cinco segundos todos os dias
em que as coisas não andarem tão bem como você previa.
O vento vai te incomodar tanto que você vai até mesmo procurar
saber o porquê da sua existência e também da insistência em lhe soprar
para fora da estrada por vários quilômetros, como se aquele território
em que você quer se infiltrar fosse terminantemente proibido para veículos de apenas duas rodas. Por ser o vento uma obra de Deus, peça perdão pela blasfêmia e penitencie-se.
Ao fim das longas jornadas diárias, achando-se merecedor de uma
acomodação confortável, você verá que elas não se parecerão em nada
com sua casa, pode apostar, e será uma frustração diferente a cada dia.
Em trinta dias de viagem você vai sentir trinta vezes saudades do seu lar.
Mas não se preocupe, a saudade é um sentimento próprio das pessoas
puras e românticas e vai lhe fazer ver o quão valiosas são as coisas que
estão ao seu redor quando você estiver de volta.
Como já senti algumas daquelas saudades, digo que os desconfortos e dificuldades são justamente alguns dos combustíveis que movem
sempre à frente todo o conjunto, homem e máquina. O outro ingrediente
desta fórmula, e talvez o principal, é a paixão por ir, simplesmente, por
sua própria vontade e devido à incontrolável curiosidade de ver o ainda
desconhecido. Caso venha a tornar-se realidade o tele-transporte, como
fantasiam vários filmes de ficção científica, com certeza eu não serei um
assíduo freqüentador da tal cápsula, pois, do contrário, não sentirei mais
a chuva, o vento, o frio e o calor do sol em meu caminho. Dentro deste
contexto, onde ficariam as saudades?
Saindo das ideologias e filosofias de vida, neste livro estão descritas, entre outras coisas, quatro de nossas maiores viagens.
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A primeira, de 2002, ao sul do Chile, região dos lagos e vulcões, em
um total de pouco mais de 8.400 km, foi a viagem da confirmação do nosso
gosto por aventuras de motocicleta. Feita no mais completo amadorismo,
consideramos um sucesso de principiante por ter sido executada com equipamentos desaconselháveis. Está aqui na forma de um pequeno relato.
Na segunda viagem cruzamos o Deserto do Atacama, em maio de
2003, num total de 7.700 km, cortando aquele que é reconhecido como
o deserto mais árido do mundo e que esconde belezas naturais impressionantes. Já feita com uma melhor motocicleta e com equipamentos
especiais, marcou nossa entrada em aventuras mais radicais.
A terceira, iniciada em dezembro de 2003, na qual percorremos
13.110 km, nos levou para a Terra do Fogo e teve como destino final
Ushuaia – conhecida como a cidade do fim do mundo – e nos revelou
belezas e fatos históricos de uma região complexa, linda e pouco explorada, com montanhas, desertos, penínsulas, geleiras e o contato com
guanacos, lobos marinhos, baleias e pingüins. Ingressamos o ano de
2004 na cidade mais austral do planeta.
A quarta e mais recente viagem foi ao místico Peru, em dezembro
de 2004. A busca foi por sua fascinante história, recheada com alguns
mistérios ainda não revelados pelo homem moderno, além das estradas
nas altas montanhas na Cordilheira dos Andes, a mais de 4.800 metros
de altitude. No dia 31 de dezembro de 2004 estávamos ao pé da montanha que guarda a cidade perdida dos incas, Machu Picchu.
Em setembro de 2004 colocamos um site na internet, no endereço
www.rauenmotoviagem.com.br, onde publicamos pequenos relatos,
fotografias e dicas de viagem. Passamos a nos corresponder com amantes de aventuras em geral e não apenas motociclistas, por todo o Brasil.
Muitos insistiam na publicação de um livro. Por mais que a tecnologia
avance e tenhamos espaços virtuais e downloads, o livro sempre manterá seu charme e continuará sendo o principal veículo construtor de
idéias e transmissor de emoções. O prazer de ler um livro e viajar por

CAPÍTULO 2

A origem de tudo

“Experiência não é o que acontece
com você, mas o que você fez com o
que lhe aconteceu.” Aldous Huxley
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Meu pai entra em casa numa tarde do inverno de 1985 com

um sorriso espetacular de orelha a orelha. Trazia nas mãos o resultado
de uma seleção que eu havia participado para trabalhar em um grande
banco brasileiro. Eu havia sido aprovado e, com míseros quatorze anos
de idade, ainda imberbe, já estava escalado para participar do grupo de
economicamente ativos do nosso Brasil.
A partir daquele momento pensei que tudo seria diferente, estaria
teoricamente livre para traçar rumos, realizar projetos, adquirir coisas.
Mas o que um garoto daquela idade teria capacidade de desenvolver, já
que até os sonhos de então eram coisas desfiguradas, a maioria sem nexo
ou fundamentos?
As coisas começaram a tomar melhor forma ao me interessar por
música, a partir de 1987, quando comecei a estudar outros idiomas.
Queira poder entender por completo as canções de grupos internacionais que faziam parte da trilha sonora daquela minha vida de adolescente. A partir dos estudos das línguas e das culturas inglesa e italiana,
passei a investigar com mais profundidade a história das civilizações,
as diferenças culturais e os abismos existentes entre países desenvolvidos e os chamados de terceiro mundo. Parti em busca das coisas que
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estavam além da linha do horizonte que, até aquele momento, era visto
apenas da janela da minha casa. Passatempo, para mim, passou a ser
analisar mapas. Geografia, história, geopolítica, arqueologia e relações
internacionais eram meus assuntos prediletos. Do lado profissional a
conseqüência foi meu pedido de deslocamento para a área de comércio exterior do mesmo banco em que já trabalhava. Hoje somo mais de
quinze anos estudando e atuando nas relações de empresas brasileiras
com seus parceiros internacionais, isto é, sempre em contato com outras
fronteiras, outras culturas.
Ainda no final dos anos oitenta decidi que deveria viajar ao exterior. Só reuni condições financeiras para realizar tal viagem três anos
depois quando finalmente, em março de 1992, embarquei para a Europa, sozinho, em uma companhia aérea de segunda categoria e depois
da autorização expressa dos meus pais à Polícia Federal, pois eu não
tinha ainda alcançado 21 anos. O plano era passar três meses por lá,
porém, devido a alguns contratempos, a aventura foi abortada no fim
do primeiro mês e retornei ao Brasil. Havia perambulado por três países: Espanha, França e Inglaterra. Estava satisfeito com o resultado e o
vírus de viajante já havia impregnado minha alma. Daí por diante tudo
era direcionado para outras viagens. Em 1996 passei um mês na Itália,
a convite de um amigo daquele país, que me acolheu em sua residência
em Milão. Depois, em 2000, voltei à Inglaterra e fui também à Escócia.
No ano seguinte novamente fui à Inglaterra, estive na Holanda, Bélgica,
França e Suíça.
Tudo isso foi feito com mochila nas costas e desconsiderando meu
medo de avião. Durante aqueles anos todos que se passaram muitas coisas aconteceram comigo. Algumas paixões, algumas desilusões, algum
progresso na área profissional.
Em 2001, em uma noite despretensiosa, encontro a Michelle, linda, com seu jeito meigo e um sorriso estonteante que me conquistou
imediatamente, tanto que estamos juntos até hoje. Três meses antes de
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conhecê-la eu havia adquirido a primeira motocicleta decente. Depois
de passar por várias outras de segunda mão, estava eu orgulhoso com
minha Honda Shadow, preta, repleta de aparatos e acessórios. Meu pai
acompanhou-me quando fui buscá-la na concessionária, mesmo sendo
completamente contra a minha nova aquisição. Esse pensamento do
meu pai durou até o dia em que o convenci a sentar na garupa e o levei
para um passeio pelas praias de Florianópolis. Ele ficou maravilhado
com aquilo, pois nunca havia experimentado tal sensação. Não fossem
os problemas de saúde que já o acometiam na época, ele teria comprado
uma motocicleta também - teria sido o máximo.
Um ano se passou e de repente percebi que havia gasto uma boa
soma de dinheiro com viagens à Europa e talvez feito o mais tradicional
turismo e que, apesar de serem experiências maravilhosas, tinham pouca intensidade e seus efeitos eram passageiros. Olhei para a garagem e lá
estava a Shadow, brilhando de tão limpa, poucos quilômetros rodados,
típica moto de final de semana. Com um impulso decidi que tinha que
fazer algo diferente, alguma coisa que realmente agregasse maior valor
às viagens seguintes – vou sair pela América do Sul, de moto! Imediatamente parti para pesquisas e logo concluí que seria possível. Aquilo me
conquistou, era o que eu queria. Quando mais jovem já havia me aventurado algumas vezes em viagens de bicicleta por Santa Catarina, havia
praticado bicicross por muitos anos, mountain bike de competição logo
a seguir e era espectador assíduo de corridas de motocross. Minha última motocicleta foi uma Honda XLX 350, com a qual me afundava nas
dunas das praias de Florianópolis, em um festival de tombos. Portanto
tinha um certo grau de intimidade com as duas rodas. Mas, seria eu capaz de empreender uma viagem para outros países, de moto?
Somado a isso vinha também meu crescente interesse em conhecer melhor a história do nosso continente. Tinha certeza que aqui havia
muita coisa a aprender, entender suas origens, as colonizações, culturas
tão diversas da nossa e que, por uma uniformização e direcionamento
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estúpido das agências de turismo, acabam ficando em segundo plano,
dando-se sempre preferência ao “charme europeu”. Estava disposto,
então, a estudar profundamente nossos países vizinhos e viabilizar
expedições em motocicleta para conhecê-los pessoalmente. Enfim, iria
somar a paixão pelo motociclismo ao desejo de conhecer o mundo. Foi
assim que tudo começou...

CAPÍTULO 3

O primeiro desafio

“A pessoa certa é a que está
ao seu lado nos momentos
incertos.” Pablo Neruda

O primeiro desafio
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É claro que a Michelle estaria comigo nessas novas investidas de

descobrimento da América do Sul, pois acho que ela gosta ainda mais do
que eu de andar de moto. Porém, logo percebi que não seria fácil obter
a permissão de seus pais para que ela me acompanhasse. Por isso, antes
de tudo, a primeira aventura por que teria que passar era encará-los e, de
algum jeito, convencê-los da viabilidade da idéia. Não era uma missão
fácil, pois todos têm uma opinião sobre o perigo de se andar de motocicleta, baseados no comportamento quase sempre reprovável que se vê
no dia a dia das cidades, quando motoqueiros – que já virou uma palavra
pejorativa - pouco respeitam as leis do trânsito, numa verdadeira batalha contra veículos de maior porte, talvez não por culpa própria, pois são
empurrados pela correria das cidades grandes, onde tempo é dinheiro.
Como resultado dessa loucura vemos todos os dias acidentes com vítimas no trânsito caótico das cidades.
Em meu trabalho estou acostumado a negociar, conversar com
empresários, argumentar e buscar resultados para ambos os lados.
Nada disso se compara a sentar de frente com os candidatos a sogros
e obter o consentimento para que a filha querida saia viajando pela
América, de moto.
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Quando convoquei a reunião, tudo estava tranqüilo, claro, eles não
sabiam da “pauta”. Dona Lurdes, a mãe, fez inclusive uma janta, afinal
o futuro genro estava vindo aí, alguma coisa tinha que ser preparada na
cozinha para enobrecer o encontro. Boa comida, cerveja, sorrisos, piadinhas. Eu ia preparando a cara e a coragem.
— Pois então, Ricardo, o que você queria conversar conosco? - perguntou Dona Lurdes.
Nessa hora eu parei por um momento e analisei as figuras dos dois,
pai e mãe da Michelle, e confesso que quase desisti de dar-lhes as “boas
novas”. Seu Sérgio, franzino, pessoa da mais alta qualidade de caráter,
reconhecido e respeitado contabilista de Florianópolis, estava ali, à minha mercê, e eu com um tiro de espingarda preparado. Eu pensava, “será
que estão esperando um pedido de casamento?”, pois, caso positivo, o
tombo seria ainda maior. Como eu já havia passado um lustra móveis em
minha enorme cara de pau, tomei um último gole de cerveja que estava à
minha frente, limpei a garganta, olhei profundamente para os dois, forcei um sorriso (uma má notícia é mais bem recebida se o emissor esboça
uma atitude positiva), e comecei a gaguejar algumas palavras.
— Bem... - falei, tentando entrar no clima - sabem o que é, eu estava
pensando...
Nesse ritmo fiquei por um minuto e então decidi que iria ser o que
Deus quisesse.
— Eu e Michelle gostaríamos de viajar ao exterior no verão, e... - não
consegui terminar aquela oratória e já veio o retorno do inocente casal.
— Que legal! Nós nunca viajamos pra fora do Brasil, para onde
pensam em ir? “Minha Nossa Senhora, que cruel serei agora”, confabulei comigo, “como posso fazer uma coisa dessas?” Pelo menos já sabia
que não eram contrários à idéia da filha viajar ao exterior com o namorado, coisa que algumas famílias mais tradicionais não concordam.
— Pretendemos ir à Argentina, Chile e Uruguai - continuei, respondendo à pergunta.
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— Ah, deve ser muito lindo por lá - suspirou Dona Lurdes - a inocência continuava.
De repente falei a palavra proibida:
— De moto!
Dona Lurdes quase deixou cair o prato que estava lavando, enquanto Seu Sérgio levantou-se rápido e em uma fração de segundos
abriu uma nova cerveja. Silêncio total.
— Eu não concordo com isso! - disse Seu Sérgio, sem maiores
explicações.
A mãe havia apoiado o prato na bancada da pia e me olhava pálida
e descrente no que estava ocorrendo. Nem uma palavra por mais trinta
segundos. Resolvi colocar as cartas na mesa e expliquei todas as nossas
intenções, dando-lhes uma visão geral do projeto – ainda que não houvesse projeto nenhum naquele momento – e disse a verdade: “Sei que
muita coisa pode dar errada. Não posso garantir que trarei sua filha inteira de volta, estaria mentindo se o fizesse. Moto é realmente um meio de
transporte perigoso, sei disso. Porém, creio que o perigo da motocicleta
está no trânsito no centro das cidades ou naquele momento bobo em que
a usamos para ir ao supermercado perto da nossa casa, quando pilotamos sem a devida atenção e mal equipados. Ali é que está o perigo; não
será nas rodovias desertas do interior da Argentina que nos acidentaremos gravemente. Além do mais, é uma coisa que queremos viver. O que
posso lhes garantir é que farei todo o possível para que as coisas dêem
certas. Vou me esmerar ao máximo para dar todo conforto à Michelle e,
caso ela queira, em qualquer momento, por qualquer razão, providenciarei para que retorne ao Brasil por outros meios. Isso é tudo que posso
prometer, tenho que ser sincero com vocês”.
Incrível, estava tentando convencê-los de algo e eu mesmo apontava as dificuldades daquilo tudo. Aquela cerveja que Seu Sérgio havia sacado do congelador estava intacta, pois nada lhe passava pela garganta.
Literalmente estava difícil de me engolir.

26

Dois corações em duas rodas pela América do Sul

Saí da “reunião” derrotado. Negativo, nada feito, nem pensar, estas
foram as respostas e comentários que recebi.
A ressaca do dia seguinte na casa dos Soares foi grande. Pelo
telefone fiquei sabendo das notícias - ainda não haviam concordado.
Mesmo assim comecei os preparativos, confiante na mudança de idéia
dos sogros com o passar do tempo. Foi o que aconteceu. Não que eles tenham dito que concordavam, que achavam uma maravilha ou estavam
contentes com nossa decisão; apenas resolveram não interferir. Estava
bom demais, vamos em frente.
Do lado da minha família eles já estavam acostumados com esse
tipo de coisa de minha parte tanto que, quando os comuniquei sobre a
nova aventura, simplesmente me chamaram de maluco, recomendaram
muito cuidado e acabou por aí.
A parte burocrático-familiar já havia sido cumprida, agora o negócio é ser profissional e colocar a mão na massa. Iniciei intensas pesquisas e o projeto começou a ganhar corpo.
A internet revelou-se, mais uma vez, a revolução tecnológica do
século. Mais do que nunca eu sentia a globalização de informações proporcionada por ela. Em um clique encontrava dados de outros países,
pesquisava condições de estrada, exigências documentais, situações
climáticas, posições geográficas e, o mais importante, mergulhava em
informações históricas dos países a serem visitados. Na verdade essas
viagens de moto que empreendemos, começam muitos meses antes de
acionar o motor e partir. É um prazer enorme coletar informações e fazer
um apanhado cultural de tudo que pretendemos ver ao vivo. Há momentos em que a pesquisa torna-se tão intensa que parece que já estivemos
por lá, mesmo sem sair de casa, tamanha a gama de informações que
acessamos.
Elaborei cuidadosamente um roteiro e desenhei um diário de bordo, onde anotaria todas as nossas impressões e emoções da viagem.
Na casa dos Soares o assunto estava proibido. Eu proibi. Não que-
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ria dar chance de voltarem atrás, repensarem a decisão já tomada ou fazerem perguntas para as quais eu não teria resposta.
Isso tudo aconteceu nos meses de outubro a dezembro de 2001.
Nossa partida estava programada para o dia 26.01.2002, quando a Michelle estaria liberada de seu trabalho junto à Prefeitura de Governador
Celso Ramos, cidade vizinha à Florianópolis.
Aquele janeiro de 2002 demorou a passar. Os dias se arrastaram, tudo já estava pronto, mas estávamos presos em nossos compromissos profissionais aguardando a carta de alforria para cairmos
na estrada, livres.

CAPÍTULO 4

Aos lagos e vulcões do Chile
2002

“Hoje é sempre o dia certo de fazer
as coisas certas de maneira certa.
Amanhã será tarde”. Martin Luther King
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RUMO AO DESCONHECIDO

Nos meses de novembro e dezembro de 2001 e janeiro de 2002,

passei envolto em mapas dos países a serem visitados. Espalhava-os em
cima da mesa do escritório e os analisava profundamente. Ainda que
não tivesse conseguido um bom mapa impresso, com informações confiáveis, eram eles meus instrumentos de trabalho e a partir deles o nosso
roteiro passou a ser desenhado. Vários artigos encontrados na internet
também compunham minha fonte de pesquisa, assim como alguns livros que eu retirava da biblioteca da empresa que trabalho. Eu e Michelle construímos tudo juntos, discutindo e decidindo cada movimento a
ser feito, cada cidade a ser visitada, qual o ritmo das jornadas, quilômetros diários e planos “B” em caso de problemas.
Ao final do trabalho de pesquisa chegamos a um roteiro que previa
aproximadamente 9.000 km de estradas, cobrindo três países: Argentina, Chile e Uruguai, nesta ordem. Estaríamos viajando por três semanas, com uma média de 400 km percorridos por dia, velocidade média
de 100 km/h, com gastos diários de aproximadamente US$ 80,00. As
hospedagens, já que não seria possível viajarmos com barraca, seriam
modestas e a alimentação balanceada, mas sem deixar de experimentar
as especialidades de cada país.
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Aqueles momentos em que estávamos planejando e ao mesmo
tempo sonhando com a viagem foram de enorme valor para solidificar
ainda mais nosso relacionamento. Os olhos da Michelle brilhavam
quando falávamos em neve, vulcões, lagos, bosques, estradas desertas
e nossos prováveis piqueniques; e isso tudo era incrível, pois quem a conhece pessoalmente não acredita que ela seja capaz de enfrentar longas
viagens de moto. Eu sempre digo que ela é muito feminina para esse tipo
de coisa. E é assim até hoje. Considero-me um homem de muita sorte
por tê-la conhecido e, ainda mais, por nosso sentimento ter sido recíproco desde o dia em que nossos olhares se cruzaram.
Deixando de lado esta parte romântica, o importante é que naquela
viagem tudo seria novidade, cada quilômetro a ser percorrido seria uma
descoberta para nós, pois até o problema de não falarmos uma só palavra
correta em espanhol não nos afetava. Pelo contrário, isso seria mais um
ingrediente para nos sentirmos perfeitos forasteiros.
A moto foi especialmente preparada para oferecer o máximo de
conforto possível. Extensores de pedaleiras foram instalados para o
piloto e para a garupa. No espaço do banco destinado para a Michelle
colocamos uma almofada especial, que lhe daria uma melhor condição
para enfrentar as centenas de quilômetros diários com uma moto cujo
desenho não favorece uma rodagem macia, devido principalmente à sua
suspensão traseira, dura e com pouco curso. Foi instalado também um
encosto no banco traseiro para permitir que ela relaxasse mais preocupando-se menos com o equilíbrio. Testei um pára-brisa na Shadow mas
não gostei do resultado final, pois apesar de oferecer uma maior barreira
ao vento que atinge o piloto, ao mesmo tempo prejudicou demais a pilotagem. Para as bagagens adquiri dois alforjes laterais, impermeáveis,
dos mais baratos que existiam no mercado – até hoje uso os mesmos alforjes sem entrar um pingo de água. Às vezes gastamos um dinheiro alto
em equipamentos importados, de grandes marcas, quando há soluções
simples e baratas que funcionam perfeitamente. A moto passou por uma
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revisão completa e foram trocadas algumas peças que poderiam dar
problema durante a viagem.
Como a capacidade de carga de uma moto é extremamente limitada, comecei a ter calafrios quando pensava na hora de arrumar as coisas,
selecionar o que levar e como acomodar tudo naqueles míseros compartimentos. Não por mim, mas pela Michelle. Como fazer uma mulher se
contentar com um espaço de aproximadamente vinte litros de capacidade? Convencê-la que não seria necessário levar três pares de sapatos e
quatro tipos de xampus foi complicado – um pouco de sua vaidade teria
que ficar esquecida durante aquelas três semanas. De minha parte era só
pegar a escova dental e estaria pronto. Alguns itens acabaram obrigatoriamente integrando a bagagem, como lanterna, ferramentas diversas,
cantil, bússola, peças sobressalentes para a moto, máquinas fotográficas, mapas e documentos pessoais. A Michelle ficou responsável por
montar uma pequena farmácia e um kit de primeiros socorros, já que ela
é uma profissional da saúde. Como roupas de viagem foram escaladas
calças jeans e jaquetas de couro – o que tínhamos no armário. Tudo selecionado e empacotado, só faltava ir.
No dia anterior à partida houve um jantar na casa dos sogros.
Nenhuma palavra foi mencionada com relação à viagem, talvez de
propósito. É mais ou menos semelhante à situação de um pai que vê um
cabeludo de brinco na orelha tirar sua filha de casa na sexta-feira à noite,
dizendo que vai levá-la para comer uma pizza. O rapaz acredita que a
estória convenceu e o pai faz força para confiar naquela mentirada, mesmo sabendo, do alto de seus vários anos de experiência, que o destino
dos dois é outro... Situação realmente desconfortável.
Naquela noite de sexta-feira, 25 de janeiro de 2002, não conseguimos dormir. Seis horas da manhã e já estávamos prontos. Desci para a
garagem a fim de “encilhar” a moto com as bagagens. Testei a partida
da máquina, tudo certo. Tendo sido aquele momento devidamente fotografado, simplesmente fomos. Na verdade, naquele momento, nem eu
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mesmo, autodenominado líder da expedição, sabia direito o que estava
fazendo. E se a moto pifar? E um pneu furado? E um tombo, como agir?
Concluí rapidamente que se ficasse me atormentando mentalmente sobre aquelas coisas até a moto ficaria receosa com o projeto. Hoje aquelas
preocupações já não se manifestam mais – será que isso é bom? Voltando o foco para a viagem, vamos seguir sempre em frente, temos muito
tempo, mas nenhum tempo a perder, os obstáculos não previstos serão
enfrentados quando nos forem apresentados. Vamos nós, acelerando
rumo ao desconhecido. Adrenalina jorrava pelos ouvidos.
Com a experiência que temos hoje em matéria de longas viagens
internacionais de moto, quando olho para trás e revivo aqueles momentos, penso que fomos muito amadores e contamos muito com a sorte
para não nos darmos muito mal. Por quê? Não tínhamos nenhuma prática anterior, o que nos fez partir com equipamento inadequado, vestidos
de calças jeans, camisetas e jaquetas de couro. Botas? Nem pensar. Os
capacetes eram da pior qualidade; foram os que a concessionária me deu
como brinde quando comprei a moto. As luvas eram de lã, daquelas que
têm abertura para os dedos. Ou seja, fomos sem qualquer item de segurança confiável.
Partimos da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, na manhã silenciosa de sábado. Passamos por vários carros de surfistas em sentido
contrário indo para as praias. Não seria mais sensato dar meia-volta e esticar nossos corpos nas areias da Praia Mole? Não, estávamos indo para
as montanhas, para a Cordilheira dos Andes. Veríamos vulcões, vales,
bosques, desertos; margearíamos a Patagônia e faríamos contato com
pessoas muito diferentes de nós. Acelerei forte, sabia que quando
chegasse ao asfalto da BR 101 estaríamos, enfim, buscando concretamente nossos sonhos de então. E o que mais alguém pode querer,
além de estar completamente livre para levar a pessoa amada com sua
moto para lugares tão especiais? E assim foi. Cruzamos o centro de
Florianópolis, passamos a ponte desembarcando no continente e rápi-

Aos lagos e vulcões do Chile 2002

35

do seguimos em direção sul pela 101, desviando logo em seguida para
Lages, pela BR 282.
Até aquela cidade a coisa já começou a tomar forma – forma de
problemas. A Shadow, toda decorada com aquelas pedaleiras, encostos
e faróis auxiliares, começou a mostrar que não foi desenhada especialmente para longas viagens. Chegamos em Lages no meio da manhã com
o pisca direito pendurado ao lado tanque de gasolina, pois não agüentou
a trepidação daquela moto quando se atinge velocidades superiores a
110 km/h. A fita silver entrou em ação. Incrível a quantidade de coisas
que se pode consertar com aquela fita. Parece que ela pode remendar,
colar, anexar, segurar e fixar qualquer coisa. É uma companheira de viagem indispensável. Logo em seguida, passando Lages, o outro pisca desembarca também. Com pouco mais de duzentos quilômetros rodados
nosso veículo já estava se desmontando.
O trajeto pelo Brasil foi marcado por fortes chuvas. Sacolas de
supermercado foram usadas para impermeabilizar nossos tênis. Visibilidade quase zero dentro dos capacetes “genéricos”. Foi um batismo
encharcado.
Mesmo passando um grande calor dentro das desconfortáveis roupas de chuva e escapando de poças de água e lama das estradas gaúchas,
conseguimos cumprir o roteiro conforme planejado e chegamos a Passo
Fundo. Pela primeira vez paramos com a moto em frente a um hotel, retiramos as bagagens e entramos no hall como dois destemidos viajantes
rumo à Cordilheira dos Andes. Aos olhos das pessoas éramos simplesmente dois “motoqueiros” sujos, que estavam emporcalhando o piso
da recepção. A camareira, que estava por perto, já sofria ao imaginar o
estrago que faríamos no banheiro do quarto...
Um pouco cansados, mas definitivamente felizes, estávamos
nós. O primeiro trecho da viagem havia sido um sucesso. Já naquele
dia desenvolvemos técnicas importantes para lidar com equipamento
molhado. O box do chuveiro logo virou um grande varal. Os abajures,
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ou qualquer outro lugar que irradiasse calor, foram transformados em
secadores de roupa íntima. Atrás do frigo-bar – quando disponível - era
o lugar de secagem de camisetas e tênis. O tapete do banheiro foi usado
para limpar as sujeiras mais pesadas – tudo bem, nada que um forte alvejante não seja capaz de devolver o branco daquele pedaço de pano.

Equipamentos desaconselháveis na primeira viagem

DUAS RODAS INTERNACIONAIS
No segundo dia de viagem chegamos a Uruguaiana. A ansiedade
tomava conta, pois estava se aproximando a hora da nossa internacionalização, a primeira transposição de fronteiras, que se daria por Paso
de los Libres, Argentina. Tudo era novo, tanto que achamos os trâmites
da aduana muito tranqüilos – pelo menos daquela vez. Sentimo-nos importantes ao registrar a saída da moto de território brasileiro e conseguir
uma admissão temporária para ela na Argentina. Era o passaporte da
máquina. Ali mesmo já ensaiamos as primeiras palavras em espanhol, o
que acabou gerando vários momentos muito engraçados.
Fazia um belo dia de sol quando entramos em uma região típica de

Aos lagos e vulcões do Chile 2002

37

fronteira, bagunçada, suja e movimentada. A desorganização também
foi percebida quanto aos sinais de trânsito. Foram muitas as paradas
para checar no mapa nossa posição, pois eram poucas as placas indicativas das direções para outras cidades.
A Argentina possui cerca de 36 milhões de habitantes, localizados
principalmente em poucos centros urbanos, sendo que a Província de
Buenos Aires concentra mais da metade da sua população total. Isso faz
com que o país apresente extensas regiões despovoadas e mesmo sem
aproveitamento rural. Possui sete regiões climáticas bem distintas com
desertos, planícies férteis, montanhas áridas e, no sul, o frio da Patagônia, tudo isso recortado por boas estradas, o que a torna um ótimo destino para viagens de motocicleta.
Grandes retas, intermináveis, nos levavam a cortar o interior da Argentina em direção à cidade de Santa Fé, capital da Província de mesmo
nome, que fica na região do Pampa Húmedo, considerada a área agrícola mais produtiva do país e uma das melhores do mundo. São muitas
as plantações de soja e girassol que nos brindam com um extenso e belo
visual verde amarelo. O sol queimava forte e ao chegarmos em Santa
Fé, por volta das 14:00 hs, em plena siesta, encontramos uma cidade
praticamente deserta, onde nem os postos de gasolina estavam abertos.
A siesta termina normalmente apenas às 17:00 hs, quando então as grandes cidades argentinas voltam a viver intensamente até a madrugada,
pois o argentino é um povo boêmio e lota as ruas, bares e restaurantes.
Nas primeiras negociações de hotéis já percebi que este departamento
seria coordenado pela Michelle, pois, não sei ainda como, ela conseguiu
acordos bem favoráveis, mesmo falando mais através de gestos e murmúrios do que propriamente com palavras. Ela foi alçada à função de
R.P. – Relações Públicas da dupla. Eu ficava sentado na moto, lá fora, só
supervisionando, enquanto os pedestres passavam por mim analisando
todos os detalhes do nosso equipamento, principalmente da moto. Na
Argentina não é comum o trânsito de motocicletas grandes, o que acaba
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despertando a curiosidade das pessoas em torno dessas máquinas quando uma aparece na cidade. Logo constataríamos que essa é uma realidade em todos os países da América do Sul.
No dia seguinte zarpamos cedo para a cidade de Córdoba, distante
370 km a oeste de Santa Fé, cruzando uma região plena de serras e rios.
Córdoba é uma grande cidade industrial, histórica, com arquitetura
européia e grandes rodovias de acesso, sendo a segunda mais populosa
da Argentina com cerca de 1,4 milhões de habitantes. Gastamos o resto
da tarde e a noite conhecendo Córdoba e no dia seguinte rumamos em
direção a Mendoza, cidade da pré-cordilheira andina, famosa por seus
vinhos e pela proximidade com o Aconcágua.
Quarta maior cidade da Argentina, com cerca de 850 mil habitantes, fica na região de Cuyo, caracterizada por ser uma região de montanhas áridas, porém cercada por rios caudalosos, que ganham vida com
a água proveniente dos Andes. O percurso de 708 km entre Córdoba e
Mendoza foi vencido através das Rutas 36 e depois pela 07, que corta
de leste a oeste a Argentina; pista dupla e muito bem conservada, mas
com poucos postos de abastecimento. Nas proximidades de Mendoza
podíamos sentir os cheiros diversos dos parreirais que se estendem ao
longo da rodovia, já que é uma importante região produtora de vinhos de
sabida qualidade. Por outro lado, nosso primeiro contato com o calor intenso do interior da Argentina nos fez procurar desesperadamente uma
árvore no meio daquela região seca, para que pudéssemos descansar à
sombra. Estávamos viajando com roupas de couro que, hoje, consideramos inapropriadas para viagens em que grandes variações climáticas
podem ocorrer.
Mendoza é bastante arborizada, com ruas largas e completamente cobertas pelas copas das árvores, que são irrigadas com águas
provenientes do degelo dos Andes que correm em canais ao longo
das calçadas. Mereceu que ficássemos por dois dias conhecendo todos os seus encantos. Parques como o Gral San Martin; monumentos

Aos lagos e vulcões do Chile 2002

39

no Cerro de la Gloria, restaurantes e vinícolas. A proximidade da
Cordilheira dos Andes faz com que sirva também como base para esportistas de aventura do mundo inteiro, que procuram ali satisfazer
suas necessidades de adrenalina. De Mendoza partem as expedições
para escaladas no Aconcágua.
Todos esses atrativos foram a nossa desculpa para alongar a estadia por ali. A verdade era que nossos traseiros estavam quadrados
e doloridos e a moto estava irreconhecível de tanta sujeira, graxa e
remendos. É importante manter o equipamento, humano e material,
sempre em ordem.
Durante nossas pesquisas para esta viagem fomos buscar também informações sobre a culinária dos países. Quando se fala em Argentina o que chama a atenção nesse campo são as carnes. Variados
pratos à base de carne bovina e ovina são a especialidade do país. O
que mais tínhamos curiosidade em experimentar era a “parrillada”.
Chegamos em um restaurante localizado na frente do hotel, na Avenida las Heras, e ordenamos uma parrillada máster, com acessórios,
modelo do ano, zero km, a mais cara do cardápio pois, se é para experimentar, que venha a melhor. Chega a refeição, trazida em uma espécie de grelha móvel, em brasa, fumaça para todos os lados. O cheiro era irresistível, o visual nem tanto. Naquele momento cometemos
um grande erro que foi o de perguntar ao garçom o que compunha
aquele assado. O garçom desabafou o nome de inúmeras miudezas
do pobre bovino. A cada item informado pelo distinto rapaz nosso
apetite se esvaía pela calçada. Ao final do discurso inflado do orgulhoso argentino a Michelle pediu um ovo frito, misturou bem ao arroz e quase não tocou nos rins, cérebros e talvez testículos de boi que
estavam no braseiro. Eu respirei fundo e mergulhei naquelas entranhas – tinha que experimentar. Talvez se não tivéssemos investigado
a descrição detalhada do prato o teríamos comido sem problemas e
achado muito gostoso. Talvez.
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Um outro detalhe da cozinha argentina é o tratamento desigual
que é dado ao principal parceiro do feijão aqui no Brasil: o arroz.
Para eles é considerado salada, quase sempre servido frio nas mesmas bandejas da alface e do tomate e, por vezes, temperado com
queijo. Há também a batata-frita, que é a guarnição principal e presente em todas as combinações. Só não comparece no café da manhã
pois o desayuno nos hotéis argentinos é uma lástima. Nós, nos hotéis
brasileiros, estamos acostumados com aquela mesa farta, com coisas que nem em nossa própria casa temos. Na Argentina é sofrível:
dois croissants (que chamam de media-luna) e uma xícara de café ou
chá. No início achei que nós é que éramos “desprovidos de maiores
recursos financeiros” e, por isso, acabávamos nos hospedando em
hotéis de quinta categoria que, por sua vez, serviam aquilo. Ledo
engano, pois em outras oportunidades, quando resolvíamos que éramos merecedores de um maior conforto e arriscávamos um hotel de
quatro estrelas, por exemplo, o café da manhã tinha a mesma composição. Passamos a negociar o valor das hospedagens sin desayuno
nos hotéis seguintes.

De Mendoza já é possível avistar as montanhas nevadas dos Andes
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PRIMEIRA TRAVESSIA DA CORDILHEIRA
Depois de aproveitarmos bem a estrutura da cidade de Mendoza,
partimos para o principal objetivo de toda a viagem: atravessar a Cordilheira dos Andes, linda, desafiadora e imponente. É a maior cadeia
montanhosa em extensão do mundo. Atravessa toda a América do Sul
por aproximadamente 7.500 km, com seus picos mais altos alcançando
além de seis mil metros de altitude. É uma cordilheira ainda jovem, em
formação, haja vista que as placas tectônicas que a originaram permanecem ainda em movimento. Muitos vulcões se encontram em toda a sua
extensão, alguns ainda em atividade.
Suas montanhas são cobertas de neves eternas nos cumes, sendo
o principal pico o Aconcágua, com seus 6.959 metros de altura sendo,
por isso, destino de muitos aventureiros que escalam as suas faces em
busca do ponto mais alto das Américas. O nome Aconcágua significa
“sentinela de pedra” na língua dos povos nativos. Para aqueles que
não conseguiram vencê-lo, há um local próximo chamado de Cemitério dos Andinistas.
Meu amigo motociclista Cícero Paes, em seu livro “Saindo do
lugar comum”, aconselhou: “viaje de avião, viaje de carro, viaje de
ônibus, viaje de bicicleta, viaje a pé. Viaje! Se viajar de moto, melhor!”
E eu peço permissão para, além de citá-lo, complementar: se for para
as montanhas andinas, muito melhor ainda! É uma experiência sensacional poder atravessá-las, naquele silêncio que só é interrompido
pelo ronco de sua moto cruzando vales e rios secos. A última chance de
descansar à sombra é em Uspallata, embaixo dos álamos amarelados às
margens da rodovia – a partir dali é só montanha, sem vegetação. E são
montanhas de variadas cores, verdes, vermelhas, amarelas ou negras,
dependendo da espécie de rocha que a forma e das terras que as cobrem.
Este percurso que estávamos atravessando é a principal rota de comér-
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cio internacional com o Chile, por via terrestre. Por conta disso há um
bom movimento de caminhões, inclusive brasileiros, circulando por
lá. No sentido leste-oeste, a pista vai margeando rios e perfurando
montanhas por vários túneis escavados nas rochas ganhando altitude
até atingir seu ponto máximo na aduana chilena, no Paso Cristo Redentor – complexo Los Libertadores, a 3.149 metros, quando então
desce rapidamente através de uma estrada que de tão sinuosa foi batizada de “caracoles”.
Ao passarmos pelo Parque Provincial Aconcágua, deixamos a estrada de asfalto e pegamos uma via sem pavimento para chegar até a sua
entrada. Há uma pequena instalação onde o solitário guarda-parque dá
os últimos conselhos e assiste os que pretendem encarar mais de perto
a grande montanha. Dali já se tem uma boa visão do seu cume, inteiramente coberto de neve, sempre. O Aconcágua não é exclusivo para
alpinistas experientes. Há algumas faces que podem ser escaladas com
maior facilidade, com guias, em determinadas épocas do ano. Vimos
vários mochileiros adentrando no parque com barracas, grandes equipamentos e o infalível violão.

A mágica travessia da cordilheira nos leva ao Aconcágua
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No geral, este pedaço da cordilheira é bem tranqüilo e seguro. Há
um posto de gasolina na estação de Los Penitentes assim como um restaurante que fica aberto durante todo o ano.
Andar de moto por ali foi um grande momento de paz e contemplação de uma força descomunal da natureza. Parecia que tudo aquilo era,
pelo menos naquele momento, só nosso.
O trajeto Mendoza, na Argentina, até Viña del Mar, no Chile, foi
vencido rapidamente, apesar das inúmeras paradas para admirar a paisagem, pois soma pouco mais de 350 km. Passamos por Valparaíso,
primeira capital chilena e principal porto do país, e dormimos em Viña
del Mar, concluindo, assim, a travessia do continente sul-americano de
leste a oeste, do Atlântico ao Pacífico. Viña del Mar é considerado o balneário mais importante da costa do Pacífico na América do Sul. Sua economia gira em torno do turismo e é fácil perceber isso, principalmente
pelos altos preços cobrados nos hotéis mais simples. Pensamos em mergulhar naquelas águas mas, de tão geladas, desistimos. Seguimos para a
capital Santiago, distante 120 km.
Encravada no meio das montanhas da cordilheira, Santiago é uma
grande cidade que lembra um pouco São Paulo pelo movimento intenso
no trânsito, edifícios modernos e altos. É cercada por várias estações
de esqui, o que acaba atraindo, no inverno, uma grande quantidade de
turistas de alta classe.
A cordialidade da polícia chilena nos fez encontrar rapidamente
acomodação. Santiago também merece um dia inteiro, pelo menos,
para conhecê-la. Fomos ao Cerro San Cristóbal onde curtimos um pouco o agito noturno da cidade, pois naquela região os bares e restaurantes
se concentram numa mistura de cardápios e ritmos musicais. Naquela
altura da viagem já nos sentíamos integrados ao convívio com nossos
hermanos e a comunicação já fluía com mais naturalidade. Já que estávamos um pouco mais relaxados, tomamos algumas cervejas a mais naqueles bares, ouvindo boa música. De táxi retornamos ao hotel e fomos
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dormir felizes da vida. No outro dia não deixamos de visitar e investigar
cada canto do Mercado Municipal e almoçar por lá, pois há uma variedade enorme de pratos à base de frutos do mar. No Chile existe também
a parrillada, porém é muito mais civilizada que a dos argentinos. A cota
de Santiago estava esgotada, já batia a saudade de montar na moto e sair
por aí. Vamos rodar.
RODEANDO VULCÕES
Passamos a nos dirigir rumo ao sul do país através da Ruta 05. É notável a diferença de qualidade das estradas chilenas quando comparadas
às argentinas e brasileiras. Asfalto quase sempre perfeito, sinalização
até mesmo exagerada, grandes viadutos e anéis viários nos cruzamentos com as cidades maiores. Fomos acelerando e cortando as cidades de
Talca, Chillan, Temuco e Villarrica. Por rodarmos tanto tempo em altas
velocidades, a moto com seus apetrechos não originais ia sucumbindo
à trepidação e deixando alguns de seus acessórios pelo caminho. Em
Chillán a pedaleira direita que me dava descanso desistiu de nos acompanhar, sendo logo em seguida a vez da esquerda. Perderam-se nas retas
do Chile, sem ao menos darem adeus.
Pouco após Temuco deixamos a Ruta 05 e seguimos para Villarrica. Apesar de ainda distantes vários quilômetros da cidade, já podíamos
ver o primeiro vulcão de nossas vidas, o Villarrica. A costa do Pacífico
do continente americano faz parte do Círculo de Fogo, que engloba regiões específicas onde as erupções vulcânicas da crosta terrestre mais se
manifestam. Em nossa frente estava um representante, belíssimo, coberto com as neves eternas no alto de seus 2.840 metros, expelindo seus
gases e vapores no céu azul cristal.
Nossos sonhos, ainda construídos no Brasil naquelas muitas horas
de montagem do projeto, estavam sendo concretizados um a um. Sentados embaixo de uma árvore em um canteiro gramado de Pucón, ficamos
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um bom tempo admirando aquilo tudo, como que fotografando milhares de imagens com nossos olhos arregalados de tanta fascinação. Nas
calçadas da cidade turistas concentravam-se nas mesas dos bares, descontraídos. Tentamos imaginar o que aconteceria com aquele cenário de
paz se o Villarrica resolvesse dar apenas uma leve tossida.
Pucón é uma pequena cidade que vive exclusivamente do turismo,
principalmente por causa do vulcão e de esportes de aventura como
trekking e rafting. Os poucos hotéis que ofereciam vagas cobravam
tarifas altas demais para nós, por isso nos despedimos do Villarrica e
partimos para Valdívia, cidade abalada por um terremoto em 1960, que
a deixou visivelmente torta. Toda a região oeste da América do Sul é um
território sujeito a constantes abalos sísmicos, que são provocados pelo
afundamento da placa de Nazca sob a placa continental, o mesmo movimento que ergueu a Cordilheira dos Andes. Em Valdívia é fácil notar as
casas inclinadas e as avenidas rachadas até hoje.
Hospedamo-nos em uma charmosa pousada e fomos navegar pelos
rios Calle Calle e Valdívia com um guia que nos explicou toda a história
da região, sua colonização e enalteceu as qualidades de uma cerveja
fabricada na cidade por descendentes de alemães. Enquanto o guia se
esforçava para se comunicar com a turma de vários países que estava no
barco, a Michelle ia tentando se entender com um imenso algodão doce
rosado, que eu havia comprado para ela no cais, só para dar um colorido
especial ao passeio.
Em nosso décimo-segundo dia de viagem partimos com a moto
para visitar outro vulcão, o Osorno, com 2.652 metros de altura, que fica
na cidade de mesmo nome um pouco mais ao sul, às margens de um dos
maiores lagos chilenos, o Llanquihue. A composição do lago com o vulcão resulta em um belíssimo panorama. Embevecidos por mais aquela
maravilha da natureza, como que por magnetismo fomos nos aproximando do Osorno. Queríamos chegar o mais perto possível. Acabamos
tendo o primeiro contato com as famosas e temidas estradas de rípio,

46

Dois corações em duas rodas pela América do Sul

que é uma mistura de areia e pedras, estas de variados tamanhos, formando um terreno de difícil pilotagem, ainda mais para uma moto pesada, desenhada somente para asfalto, levando uma garupa e com vários
equipamentos acoplados. Foram 40 km daquele terreno, percorridos
com muito sacrifício e respirando muita poeira levantada pelas inúmeras caminhonetes que passavam por nós (neste livro serão muitas as vezes que mencionaremos o tal rípio). Porém, tudo era recompensado pelo
lago impressionantemente azul que seguia à direita, e pelo vulcão que,
cada vez mais próximo, ficava ainda mais belo e imponente. A neve de
seu cume escorria até a metade. Parecia que se déssemos alguns passos
para dentro daquela vegetação seca poderíamos tocá-lo.
As cidades de Puerto Octay, Frutillar e Puerto Varas são as principais que ficam nas margens do lago, valendo a pena uma visita a cada
uma delas. Em Puerto Varas almoçamos um sanduíche feito com um
pescado abundante e barato no Chile, o salmão. No Brasil, o preço desse
pescado impede que a maioria da população o experimente.
A cidade de Puerto Montt marcou o nosso destino mais ao sul e
quase que exatamente a metade da quilometragem planejada, 4.000
km. Temos que registrar que em todos os momentos, nas paradas, postos de abastecimento e hotéis, fomos sempre bem recebidos. O fato de
você viajar de moto talvez o torne diferente aos olhos das pessoas, que
querem lhe atender e conversar com você. Em Puerto Montt esta hospitalidade foi marcante. No Hotel Montt não havia garagem para a motocicleta, motivo pelo qual não iríamos nos hospedar lá. Inconformado, o
gerente nos fez estacionar a moto literalmente dentro do hotel, passando
pela recepção e em meio aos demais hóspedes. Para vencer um degrau
no saguão tive que forçar um pouco mais a máquina, o que acabou deixando uma marca preta do pneu no carpete verde, coisa que o gerente
disse não haver problema por ser a lembrança que ele guardaria de nós.
Digamos que foi uma espécie de autógrafo.
Em Puerto Montt começa a Carretera Austral em direção mais ao
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sul, estrada muito visada pelos viajantes de moto. Toda em rípio e por
algumas vezes sendo necessário o uso de balsas para percorrê-la, não
estava incluída no roteiro pois não seria possível rodar por ela com nossa moto. Pelas belas paisagens que esconde em seu caminho, é claro que
um dia voltaremos.

O lago Llanquihue e o vulcão Osorno – vontade de tocá-lo

VARAL DE CABRAS
A partir de Puerto Montt começamos nosso trajeto de volta e entramos novamente na Argentina percorrendo a Rota dos Sete Lagos e
cruzando a cordilheira através do Parque Nacional Puyehue, com destino a San Martin de los Andes. Estávamos de posse de um mapa que se
revelou muito ruim apesar de ser editado por uma famosa publicação
brasileira. Tal mapa indicava que o percurso até San Martin de los Andes era asfaltado. O que vivemos foi um inferno de 70 km de um rípio
fofo e poeirento, com pedras redondas do tamanho de uma bola de tênis.
Com a nossa moto foi penoso vencer aquela estrada sob um sol forte,
sem água e comida. Eu pilotava com os dois pés no chão, procurando
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manter o equilíbrio. Por duas vezes não suportei os quase 300 quilos
de equipamentos que conduzia e simplesmente deixei tudo deitar na
estrada. A Michelle, já alerta, desembarcava da moto como podia.
Normalmente cumpriríamos 70 km em pouco mais de meia hora, mas
aquele trecho nos tomou quatro horas de muito esforço e paciência. Se
eu pudesse pegar o responsável por aquele mapa, naquele momento,
seria condenado seriamente.
A chegada a San Martin de los Andes foi um colírio para os olhos e
uma recompensa pelo sufoco que passamos. San Martin é uma jóia rara.
Com apenas 18.000 habitantes, é pitoresca, com casas de estilo alpino
construídas de madeira. Em seu centro de esqui, no Cerro Chapelco, há
pistas para praticantes daquele esporte em todos os níveis. Foi a cidade
que mais nos agradou em toda a viagem e por isso prometemos voltar.
No restaurante, situado junto ao Lago Lacar, conhecemos o garçom José que nos atendeu muito bem e no final da noite veio conversar
conosco. O José é argentino, mas desde seus treze anos mora no Chile, já
que sua cidade natal é muito fria e distante de tudo. Disse visitá-la apenas uma vez por ano por ser muito difícil se chegar lá.
— Que cidade é essa? – perguntei.
— Ushuaia, muitos a conhecem como o fim do mundo.
— Você é de Ushuaia, mal posso acreditar! É um destino que ainda
queremos alcançar, de moto.
Foi aí que José soube que viajávamos de moto, o necessário para
que ele se sentisse ainda mais à vontade para conversar conosco. Eu
aproveitei para conseguir todas as informações possíveis a respeito dos
caminhos que um dia nos levariam a Ushuaia. Ao avistar a moto estacionada no restaurante, aconselhou-me a não usá-la para viajar pelas
estradas da Terra do Fogo. Isso eu já sabia, teria que me equipar melhor
para aventuras mais radicais. Estávamos ali, eu e Michelle, ainda na metade de nossa primeira viagem de moto, mas já sonhávamos mais longe,
quando um dia chegaríamos sobre duas rodas à cidade do fim do mundo.
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Um passo de cada vez, calma.
Despertamo-nos cedo e fomos nos despedindo de San Martin e de
suas “casinhas de boneca”. Retornando às estradas, um outro problema
dos mapas atuais é a não indicação de postos de abastecimento e, o que
é pior, a indicação incorreta dos portes das cidades. Algumas que são
classificadas como tendo dez mil habitantes, às vezes não passam de
estâncias de criação de gado. Dessa forma, um ponto no mapa que você
confiava ser um bom paradouro para abastecimento, recarregamento de
energias e talvez até para pernoite, na verdade é um grande descampado
que o deixa isolado de qualquer vestígio de civilização. Isso é que é roubada e nos aconteceu no percurso entre Junín de los Andes e Zapala, na
Ruta 40. Uma cidade apontada no mapa como Las Cortaderas nada mais
é que um grande deserto. Ficamos sem combustível ali. A moto simplesmente negou-se a prosseguir só no cheiro da gasolina e, engasgando, foi
parando no acostamento. Era a primeira pane que acontecia em nossas
viagens. Não sabíamos ao certo como agir, o que fazer, enfim, éramos
virgens em situações como aquela. A primeira e óbvia idéia foi a de pedir carona até a próxima cidade, mas foi descartada em poucos segundos
devido ao completo isolamento da rodovia. Mesmo que a Michelle resolvesse ficar pelada no meio da estrada para pedir carona não ia adiantar, pois não passava viva alma. Ficamos calados por alguns minutos,
ouvindo o silêncio do deserto. Avistamos, um pouco mais à frente, um
casebre de tijolos expostos, cercado por poucas porém resistentes árvores que teimam em crescer naquele solo arenoso. Empurramos a moto
até lá, pelo menos para nos protegermos do sol forte. Chegando, percebemos sinais de vida naquele lugar. Alguém tinha a coragem – ou necessidade – de morar ali. Batemos à porta e apareceu uma jovem senhora,
um filho no colo e mais dois grudados em suas pernas, todos ranhentos e
descabelados.
— Hola, señora, necessito gasolina, nafta, entiendes?
Não sem antes franzir a testa e me olhar como se eu fosse um ser de

50

Dois corações em duas rodas pela América do Sul

outro planeta, respondeu:
— Meu marido deve estar voltando para casa em poucos minutos.
Ele deve saber te ajudar – bateu a porta e nos deixou ali, no sol escaldante da Patagônia.
Os poucos minutos prometidos pela dona da casa se transformaram
em uma hora de espera pelo nosso suposto salvador. De repente aponta
na curva uma caminhonete - ou o que sobrou de uma - com um homem
na boléia e mais duas crianças na carroceria, acompanhados por duas ou
três cabras amarradas. Saíram da estrada levantando poeira no caminho
até onde estávamos. Do meio da nuvem de pó desce o homem: um metro
e meio de pura sujeira, maltrapilho, desdentado e, detalhe importante,
coberto de sangue, desde a camisa até os chinelos, passando pela perna
peluda e com respingos no rosto. O que diabos esse cara estava fazendo?
O que diabos esse cara vai fazer conosco? Vamos fugir? Vamos chorar?
Simular um desmaio? Não, vamos nos apresentar e pedir por gasolina.
Muitos gestos e palavras balbuciadas depois, o homem enfim entendeu
que precisávamos de combustível para dar o fora dali, da sua propriedade e da sua companhia. Estávamos mais que ansiosos para deixar aquilo
para trás. O homem, embora tivesse aquela aparência extremamente
rude e selvagem, mostrou-se muito simpático, ainda que monossilábico
nas palavras. Afirmou ter gasolina para vender e nos levou para a parte
de trás do casebre. “É agora...”, pensei, “é agora que ele vai nos golpear
com seu facão que vai na cintura”. A Michelle calou-se completamente
desde quando o homem chegou e assim permanecia. Logo descobrimos
a origem daquele sangue todo sobre o cidadão: uma dezena de cabras
estavam penduradas pelas patas nos galhos das árvores atrás da casa,
abertas no meio da barriga, sem o couro, sem as entranhas e o sangue
pingando na areia. O cara era criador de cabras e fazia todo o trabalho
com as próprias mãos. Com cuidado para não sermos atingidos pelo
sangue dos pobres animais, passamos entre as árvores até chegarmos
a um pequeno galpão, de onde o homem extraiu cinco litros de gasolina

Aos lagos e vulcões do Chile 2002

51

que estavam armazenados em um barril e os colocou em garrafas plásticas. Pensei em perguntar se a gasolina era comum ou aditivada, com ou
sem chumbo e qual a octanagem, mas rapidamente concluí que estaria
correndo perigo de vida se resolvesse impetrar perguntas tão impertinentes para o momento. Se aquilo fosse sangue de cabra misturado com
óleo de cozinha eu iria aceitar, pagar, botar no tanque e iria embora, acelerando forte! Tinha certeza que a moto iria colaborar e processar qualquer coisa que lhe desse. Colocamos gasolina e ela pegou de primeira.
Agradecemos, nos despedimos (sem beijinhos, abraços ou troca de
telefones, é lógico) e retomamos a viagem até Zapala, onde almoçamos,
dando risadas da situação. Não sei se por ironia, mas a especialidade do
restaurante era carne de cabra – o homem do varal de cabras deveria ser
o fornecedor número um do local. Ao menos aprendemos que há gasolina na maioria dos casebres nas margens das estradas argentinas, pois os
moradores armazenam o produto para assistir viajantes despreparados
como nós, cobrando um pequeno ágio no preço final do produto. Um
mal necessário.
DE VOLTA AO OCEANO ATLÂNTICO
Cruzamos o território argentino através da Ruta 22 em dois dias,
passando por cidades como Neuquen, Rio Colorado, Bahia Blanca e
Necochea. Vale relatar que esta rota de cruzamento do território argentino é muito interessante. Passamos por paisagens áridas, com vegetação
escassa característica de desertos e por quilômetros não avistamos nada
no horizonte. Também pudera, estávamos no limite da entrada para a
região da Patagônia. Neste trecho acabei descobrindo uma habilidade
impressionante da Michelle. Ela consegue, sem cerimônia, dormir na
garupa da moto. Recostada no assento, cabeça pendente para onde sopra o vento, às vezes cutucando como um pica-pau a parte de trás do meu
capacete, seguiu por mais de uma centena de quilômetros sonhando
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com as cabrinhas daquela manhã. Acordava de vez em quando, olhava
espantada em volta, do tipo “onde estou, quem sou eu?”, e em seguida
voltava para os braços de Morfeu.
Após uma noite em Rio Colorado circundamos Bahia Blanca,
cruzamos os campos de girassol e matamos centenas de mosquitos
em Necochea até chegarmos a Mar del Plata, cidade praiana argentina
que tem a mesma atmosfera de Balneário Camboriú, fervilhando com
o verão. Voltávamos, assim, ao Oceano Atlântico. Era 09 de fevereiro
de 2002, eu e Michelle completávamos um ano de uma convivência
harmoniosa, de muito amor e respeito. Comemoramos muito. Sabia
que estaríamos cada vez mais unidos devido a essa parceria de aventura que estava dando certo.
Tratamos de fazer alguns ajustes na moto, uma boa lavada na
companheira, e partimos para Buenos Aires através da Ruta 02, 450
km à frente.
A estrada não possui atrativos, porém a chegada à capital argentina
é fantástica. Rodovias perfeitas com correta sinalização nos jogaram no
coração da cidade, na Avenida 09 de Julho. Em meio ao trânsito intenso
lá íamos nós, percorrendo os principais pontos turísticos de Buenos Aires de moto. Recoleta, Casa Rosada, Plaza de Mayo, La Boca e até o túmulo de Evita Perón foi visitado. Dois dias para conhecer a cidade, seus
maiores atrativos e o que não poderia faltar era um show de tango. Agendamos o evento mas fiquei preocupado com nossas roupas, pois não tínhamos vestimentas condizentes para o ambiente, pensava eu. Na hora
de nos prepararmos, a Michelle aparece linda, impecavelmente vestida,
sapato de salto alto, vestido preto básico, bijuterias, cabelo matematicamente arrumado e preso, maquiagem discreta. Tentei descobrir de onde
havia ela tirado aqueles acessórios. E onde estava, o tempo todo, aquele
sapato? Nos alforjes? Resolvi não perguntar para não me espantar ainda
mais. Passamos uma noite de muito romantismo assistindo ao maravilhoso espetáculo daqueles exímios dançarinos.
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Estávamos em Buenos Aires na época quente dos conflitos político-sociais em virtude do corralito (ato presidencial que bloqueou as
contas correntes em bancos dos argentinos, assim como fez nosso presidente Collor), e presenciamos diversas manifestações populares. Resolvemos não nos misturar com a multidão de manifestantes e redobrar
os cuidados no manuseio de dinheiro em locais públicos. Algumas das
vezes em que tentamos trocar dólares ou sacar dinheiro não conseguimos por conta dos piquetes organizados pela população, principalmente em frente aos bancos estrangeiros.
No porto da cidade contratamos a travessia de ferry-boat
boat pelo Rio
de la Plata, desde Buenos Aires até Colonia del Sacramento. Gastamos
nossos últimos pesos argentinos para pagar o caríssimo transporte da
moto até a outra margem. Viajamos confortavelmente instalados na cabine de passageiros enquanto a moto foi colocada junto aos demais veículos, no porão abaixo de nós. Em 45 minutos aportamos no Uruguai,
o terceiro país a ser visitado. Desembarcamos e seguimos para Montevideo. Por ser feriado de carnaval, a capital uruguaia estava deserta,
poucos estabelecimentos comerciais abertos e o que nos restou foi um
McDonalds para aliviar a fome, no centro da cidade.
Tínhamos previsto passar uma noite em Montevideo mas, com
aquela desolação que tomava conta de todas as ruas da cidade, resolvemos voltar à estrada e viajar até o sofisticado balneário uruguaio de Punta del Este pela Ruta 01, que vai margeando a foz do Rio de la Plata.
Punta del Este é uma cidade destinada a milionários, que lotam os
hotéis, arriscam seus dólares nas roletas do Hotel Casino Conrad, e acabam por inflacionar tudo em sua volta. Com diárias além de nossa capacidade financeira, fomos dormir em Maldonado, no subúrbio.
Vizinha a Punta del Este está Punta Ballenas, onde existe uma
parada obrigatória para viajantes: a Casa Pueblo, residência-escultura
gigante do artista plástico uruguaio Carlos Paes Vilaró. Há décadas ele
vem construindo essa “casa”, que hoje é também uma pousada e guarda
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grande acervo de suas obras. A casa é muito visitada e é cobrada uma entrada simbólica. Ao pôr do sol, no horizonte do Rio de la Plata, o artista
declama, através de uma gravação, o Poema ao Sol, escrito por ele para
se despedir do seu amigo astro-rei, dizendo esperar encontrá-lo lindo
novamente no dia seguinte, tudo sincronizado com o momento em que
o sol mergulha por completo nas águas do rio, indo iluminar e aquecer
o outro lado do mundo. É emocionante. Vilaró ficou também conhecido
quando do episódio do avião que estava levando atletas uruguaios para
uma competição no Chile e caiu nos Andes. Os sobreviventes, depois de
semanas famintos, acabaram por cometer atos de canibalismo para mantêrem-se vivos. Um filho de Vilaró estava no avião. O artista não perdeu as
esperanças em nenhum momento e comandou uma série de buscas pela
região do acidente, não descansando até reencontrá-lo com vida.

A casa-escultura de Vilaró

Saímos de Punta del Este sem arriscar um tostão nas roletas dos
cassinos e viajamos de volta ao Brasil, ingressando por Chuí e cruzando
a belíssima região da Reserva do Itaim. Chegamos a Florianópolis em
dois dias, depois de passar por Pelotas e Porto Alegre.
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Saudamos nossa cidade e a linda visão de suas pontes. Eu ia relembrando nossos melhores momentos passados na viagem. Havíamos ido
longe, desafiando o que para nós era desconhecido. Lembrei dos apuros,
das risadas, dos momentos de medo e dos momentos românticos. De repente, enquanto parados em um semáforo, um taxista aproximou-se e
perguntou as horas. Ele nunca saberá a magia que interrompeu. Minha
resposta foi simultânea à abertura do semáforo - acelerando, falei “é
hora de voltar pra casa”.
Com uma calorosa recepção dos familiares e amigos, pudemos
narrar alguns dos momentos maravilhosos por que passamos. Para seu
completo encerramento, dirigi-me aos pais da Michelle e a devolvi,
simbolicamente, dizendo: “Obrigado por sua confiança. Aqui está sua
filha, sem nenhum arranhão”.
Sabia que para as próximas viagens, que com certeza viriam e que
seriam ainda maiores, já teria a permissão antecipada por parte deles.
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CAPÍTULO 5

ROTEIRO DA VIAGEM AO CHILE 2002
Roteiro cumprido
DIA 01: Florianópolis – Passo Fundo
DIA 02: Passo Fundo - Uruguaiana
DIA 03: Uruguaiana – Santa Fé
DIA 04: Santa Fé - Córdoba
DIA 05: Córdoba - Mendoza
DIA 06: Mendoza
DIA 07: Mendoza - Santiago
DIA 08: Santiago
DIA 09: Santiago - Temuco
DIA 10: Temuco – Pucón - Valdívia
DIA 11: Valdívia
DIA 12: Valdívia - Puerto Montt
DIA 13: Puerto Montt – San Martín de los Andes
DIA 14: San Martín de los Andes – Rio Colorado
DIA 15: Rio Colorado – Mar Del Plata
DIA 16: Mar del Plata
DIA 17: Mar del Plata – Buenos Aires
DIA 18: Buenos Aires
DIA 19: Buenos Aires – Punta del Este
DIA 20: Punta del Este - Pelotas
DIA 21: Pelotas - Florianópolis

Distância
527 km
530 km
467 km
370 km
708 km
0
365 km
0
680 km
260 km
0
260 km
410 km
798 km
640 km
0
450 km
0
400 km
483 km
727 km

Solitário pelo deserto
Atacama 2003

“A confiança em si é o primeiro
requisito para grandes
iniciativas.” Samuel Johnson
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PARTIR SOZINHO?

Após a conclusão da viagem ao sul do Chile realizamos várias

outras pelo Brasil, ainda com a mesma motocicleta. Percorremos todo
o estado de Santa Catarina, fomos ao Rio de Janeiro, realizamos passeios pelo Paraná e Rio Grande do Sul. Por compromissos profissionais
e problemas de calendário não investimos em uma grande viagem para
o verão 2003. Estávamos inconformados, mas nada poderia ser feito.
Paciência e tranqüilidade são fundamentais para o bom planejamento e
execução de projetos ambiciosos.
No início de 2003 passamos a pesquisar um novo destino. Queríamos algo mais desafiador, um roteiro que passasse por regiões pouco povoadas, até isoladas, e que mesclasse estradas pavimentadas com estradas
de terra. Essas coisas são assim. Sempre se quer algo maior, mais difícil,
um desafio que mantenha acesa a chama da curiosidade, que nos force a
uma preparação ainda maior e à extrapolação de nossos atuais limites.
Desta forma, com cuidado havia investido em uma nova moto. Pesquisando na internet encontrei uma Yamaha TDM 850, ano 2001, com
4.800 km rodados, impecável, em uma loja no Rio de Janeiro. Fechado
o negócio por telefone, consegui que meu irmão, sempre parceiro, me
acompanhasse em uma caminhonete alugada até lá, para buscá-la. Em
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menos de 48 horas fomos, a acomodamos na carroceria e voltamos a
Florianópolis. Foi uma grande excitação a chegada da nova companheira de viagem. Em nossos pensamentos, aquela moto nos levaria mais
longe, com mais segurança, por lugares ainda mais incríveis dos que já
havíamos visitado. E assim foi.
Tínhamos o mês de maio de 2003 disponível para viajar. Cheguei
a lembrar do José, o garçom de San Martin de los Andes, e de suas palavras sobre Ushuaia. Será que é agora que vamos para o fim do mundo?
Mas ele havia nos alertado sobre as nevascas e o conseqüente péssimo
estado das estradas entre os meses de abril e outubro, o que foi confirmado através de dados coletados na internet.
Decidimos, então, que o próximo destino seria o Deserto do Atacama, que é conhecido como o mais árido do mundo. Situa-se no norte do
Chile e abriga regiões onde jamais houve registros de chuva. Uma extensão enorme de terra que concentra lagoas coloridas, salinas, gêiseres,
vulcões e vales verdejantes entre as quebradas das montanhas por onde
passam riachos de águas cristalinas. Algumas partes se parecem com
cenários de ficção científica ou com um pedaço do solo lunar. A baixíssima umidade relativa do ar deixa uma nitidez única no céu, sendo, por
isso, considerado um dos melhores locais do mundo para observações
astronômicas. Foi o Deserto do Atacama que a NASA, agência espacial
americana, escolheu para testar seu veículo de exploração NOMAD,
pois não encontraram outro lugar na Terra cuja superfície se parecesse
mais com o planeta Marte.
Por estas razões e, claro, por ter caminhos de variadas qualidades
que o rasgam de leste a oeste e de norte a sul, escolhemos o deserto. O
tipo de estrada agora já não era um fator tão importante na decisão dos
roteiros. Tínhamos uma moto mais preparada para passar por cima do
rípio, aquele terreno que havia nos massacrado na ida ao Chile com a
Shadow, mas não seria fácil, lógico, pois a TDM não é especificamente
um modelo de enduro, mas eu não queria nem saber, iria acelerar forte
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nas entranhas do deserto.
A cidade base para se conhecer a fundo o deserto é San Pedro de
Atacama, um dos oásis milenares da região, e a partir dela comecei
meus estudos para me certificar sobre a viabilidade da viagem.
Estávamos empolgados com nosso novo destino. Entretanto, a
Michelle veio a ingressar em um curso de mestrado em odontologia na
Universidade Federal de Santa Catarina e ainda em um novo trabalho, o
que a afastou do projeto. Minhas férias estavam marcadas na empresa,
não tinha volta. Iria eu sozinho? Sim, com a compreensão da cara-metade, partiria sozinho. Cheguei a cogitar a possibilidade de encontrar um
outro companheiro de moto para juntar-se a mim, mas naquela época do
ano foi difícil. Ainda, falando em viajar acompanhado por outras pessoas, é algo que deve ser bem pensado e estruturado de forma minuciosa,
pois, caso contrário, devido às muitas negociações que se deve fazer durante uma viagem dessas, é bem provável que seu amigo do peito tornese um amargo e distante colega logo após as motos tocarem os asfaltos.
Digo isso pois são muitas as decisões a tomar, a todo momento. Onde
comer? Quando parar? Até que preço pagar? Andar forte ou aliviar o
acelerador? O que conhecer? Porém, não descarto por completo a possibilidade de viajar em grupo, pois deve ser algo inesquecível, em todos
os sentidos...
Assim, mergulhei de cabeça no projeto e colhi centenas de informações, vindas de várias fontes. Pesquisei livros de geografia para saber
mais sobre aquela porção magnífica de areia, montanhas, salinas e vulcões. A história dos atacameños também me chamou a atenção, ao saber
que há vestígios claros de civilizações de mais de dez mil anos naquela
região. Vários sítios arqueológicos trazem à tona uma maravilhosa história de antigos ocupantes do deserto. Desde a época do colégio o nome
Atacama me despertava curiosidade. Agora eu iria, montado em minha
moto, passar por lá e poder ver com meus próprios olhos aquele ecossistema impressionante.

62

Dois corações em duas rodas pela América do Sul

Roteiro definido, prioridades de visitação idem, os componentes
da expedição seriam eu, a TDM, uma máquina fotográfica e um tripé.
Não estava preocupado por viajar sozinho, pois por onde quer que passe
um motociclista nunca estará só - sempre haverá alguém interessado
no seu projeto de viagem e, por conseqüência, interessado em um bom
papo e uma cerveja gelada. Minha preocupação estava na utilização
correta da motocicleta. Era uma máquina muito mais possante que a
anterior, preparada para transpor quase todo tipo de obstáculos e atingir
altas velocidades. Por isso e por viajar sozinho, teria que me controlar
para não exagerar na dose e tentar ultrapassar a velocidade do som...
Roupas especiais para o frio e calor do deserto foram adquiridas.
As mesmas roupas prometiam um certo grau de proteção contra eventuais quedas - pelo menos é o que diziam as etiquetas. Enfim, para esta viagem todo o equipamento era novo, mais adequado e, por conseqüência,
mais caro. Mas são equipamentos imprescindíveis para encarar com o
mínimo de conforto e segurança uma viagem como essa. São resistentes
e vão me acompanhar por várias outras viagens além dessa – esse foi o
pensamento que facilitou a assinatura do cheque, na loja.
Novamente o tempo se arrastou até que, enfim, o primeiro dia do
mês de maio de 2003, dia do trabalho, chegou. Sendo dia do trabalho,
ninguém trabalha. E, pensando nisso, meu trabalho pelos próximos
12 dias seria o de aproveitar cada instante, cada segundo da viagem,
registrar tudo com olhares curiosos, fotografias, palavras no diário de
bordo e voltar inteiro para casa. Com um aperto no coração me despedi
da Michelle, aprontei as coisas na moto e parti. Engraçado como essas
partidas são silenciosas. É difícil algum amigo ou mesmo parente ter o
interesse ou iniciativa de fazer uma despedida tão cedo pela manhã, ainda mais em pleno feriado. E, mesmo sendo algo que desejamos muito,
acabamos por deixar algumas lágrimas rolarem pelo canto dos olhos,
enxugando-as vergonhosa e apressadamente.
Ainda, parecia que alguma coisa não estava completa, e não estava
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mesmo. Uma companheira como a Michelle é figura difícil de descartar
para uma aventura como essa. Naquela época, embora não fôssemos
casados, ela praticamente já morava comigo e, portanto, passaria as
próximas duas semanas sozinha, mergulhada em seus livros de estudo.
Estava afogada em materiais para ler e artigos para escrever. Quem sabe
nem sentisse minha falta. Melhor assim.
Logo nos primeiros quilômetros percorridos, ainda nos arredores
de Florianópolis, senti fortemente falta do corpo dela colado ao meu e
das cutucadas na cintura quando eu exagerava um pouco na velocidade.
Retroceder jamais, vamos em frente. Ligaria para ela todos os dias e tentaria passar todas as minhas experiências para que ela se sentisse viajando comigo. Naquele momento de solidão dentro do capacete inventei
uma personalidade para a moto. Como na língua portuguesa os objetos
têm gênero, masculino ou feminino, minha moto era uma fêmea. Seria
ela a companheira e confidente durante a viagem. Se você acha que
sou louco, parta em solitário para o deserto e depois venha conversar
comigo. O sentimento aflora na pele, qualquer coisa é emocionante o
suficiente para te conquistar. Eu conquistei a moto, minha parceira com
alma de aço, e ela me conquistou.
Cumpri o primeiro dia da viagem com muita chuva e defeitos na
estrada. Achava que caminhos de terra e buracos estariam me esperando somente no deserto, mas a poucos quilômetros antes de São Borja,
no Rio Grande do Sul, já pude testar as qualidades da moto em trechos
acidentados. Foram 925 km acelerando forte na região agrícola daquele
estado. Tive sorte e não entrei em nenhuma daquelas crateras gigantes
postadas sorrateiramente ao longo da rodovia. Cheguei ao destino no
final na tarde daquele dia. A função de localizar e negociar acomodação
era toda minha. Aliás, todo e qualquer trabalho seria meu, bons e ruins.
A equipe estava sem a Relações Públicas oficial. Percebi que não levava
jeito para a coisa quando, logo nesta primeira noite, acabei ficando em
um hotel no qual tive que dormir de roupa. Nem pensar em deitar naque-
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les lençóis. A TV era amarrada por correntes na parede. “Era” mesmo,
pois só restava a corrente. Lembrei-me que a Michelle sempre pedia
para olhar o quarto antes de fechar o negócio. Tudo bem, ninguém vai
saber disso, dessa pocilga em que me meti.
Antes de me acomodar na “suíte”, fui arrumar algumas coisas
na moto, principalmente o bauleto traseiro que havia se desprendido
depois dos buracos na estrada. A famosa fita silver e alguns extensores
entraram em ação e tudo ficou bem. Saí um pouco com a moto para conhecer o povo daquela cidade e encontrei um posto de gasolina próximo
ao hotel. Parei por ali, pedi uma cerveja e logo estava com uns três novos
amigos, ávidos por conversar sobre aventuras de motocicleta. Duas horas de conversa e cama.

Ingressando na Argentina, sobre a ponte internacional

IMENSO E SILENCIOSO DESERTO
Acordei cedo, preparei as bagagens e deixei o hotel antes do amanhecer. Com o atendente da padaria da esquina colhi algumas informações sobre a região da fronteira, enquanto tomava café da manhã, já que
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não quis arriscar comer qualquer coisa preparada no hotel.
Minha entrada na Argentina se deu pela ponte internacional que
liga os dois países, de São Borja a San Tomé. Aduana moderna, sem
contratempos ou filas. Aproveitei e fiz câmbio de moeda ali mesmo,
pois me pareceu um lugar bem seguro para isso. Já armado com dinheiro, documentos de permiso de entrada na Argentina e muita disposição,
apontei a moto nas rutas isoladas e calorentas, exigindo tudo daquele
equipamento, levando saraivadas seguidas dos mais diversos mosquitos das matas vizinhas à estrada, que rapidamente cobriam toda a viseira
do capacete. Viajava rápido, vigiando os cantos das estradas como um
radar, à procura de eventuais intrusos – animais – que pudessem invadir
a pista.
Estradas perfeitas e com poucas curvas me levaram direto até Corrientes. Após o almoço e devido a alguns conselhos dados pelo garçom
do restaurante, resolvi pernoitar ali mesmo, deixando a região do Gran
Chaco para ser percorrida em um único dia, pois seriam 850 km até
Salta, já na borda oeste da Argentina. Hospedei-me em um hotel pouco
melhor dessa vez – até o controle remoto da TV funcionava. Descanso
total preparando-me para o dia que seria um dos mais cansativos de toda
a viagem.
Partindo cedo de Corrientes atravessei a ponte sobre o Rio Paraná e
ingressei na Província del Chaco. A moto girava nas mais altas rotações.
O motor estava afinado e redondo, gasolina de ótima qualidade, baixa
altitude, tudo estava contribuindo para um belo dia de viagem embora
por uma estrada de poucos atrativos, a Ruta 16.
Toda essa condição favorável acabou por me empolgar demais e
não percebi quando contornei incorretamente uma rotatória e toquei
para frente na Ruta 89, em direção completamente equivocada à planejada. Só fui alertado sobre o erro cerca de 100 km depois, quando parei
para abastecer. Era uma região rural e me parecia um tanto rude. Eu
não estava a fim de conversas com um pessoal que estava tomando uns
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tragos em uma mesa colocada fora da loja de conveniência do posto,
porém, atraídos pela moto, eles tomaram essa iniciativa e vieram até
mim. Papo vai, papo vem, me perguntaram para onde eu estava indo.
Rapidamente chegaram à conclusão que estava fora do meu roteiro.
Sugeriram que eu não voltasse e sim seguisse em frente, indo em direção a Santiago del Estero, Tucuman e, por fim, Salta. Aquelas pessoas
que eu havia prematuramente julgado como impertinentes ou caipiras, acabaram sendo meus guias e fonte de importantes informações.
Aprendi, ali, mais uma lição.
Como estava definitivamente fora de rota, acelerei ainda mais.
Agora meu radar não estava buscando animais intrusos, mas sim a polícia argentina, famosa por cobrar polpudas propinas de brasileiros que
viajam por suas estradas, mesmo sem motivos. Caso eles não encontrem
algo irregular pelo qual possam arrancar algum dinheiro, acabam inventando um, por exemplo, como relatou um amigo motociclista, exigindo
a apresentação do extintor de incêndio. Extintor de incêndio em uma
moto? Parece piada, mas isso vale uns US$ 25,00 no bolso do policial.
Por sorte nunca fui vítima dessas arapucas, apesar dos mais de 40.000
km rodados em terras estrangeiras.
Acabei passando por inúmeras pequenas cidades de difícil conexão entre elas. Tinha que recuperar o tempo perdido. Acelerava por horas e só parava para abastecer, tomar água e esticar os joelhos por alguns
segundos. Por fim, cheguei a Salta depois de 13 horas de viagem e 1.130
km percorridos de maneira frenética e até um tanto irresponsável. Um
tempo depois descobri que não fui o único a tomar a direção errada naquela rotatória da Ruta 16. Por causa da sinalização deficiente nas rodovias argentinas, vários viajantes já cometeram o mesmo erro e pagaram
com várias horas a mais de estrada, completamente dispensáveis.
Salta localiza-se na região noroeste da Argentina, caracterizada
pela altitude elevada da Puna, pelas quebradas da cordilheira e por montanhas de várias cores.
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Fiquei no primeiro hotel que oferecia garagem para a moto, o Continental, na entrada da cidade. A única coisa que eu queria era um bom
jantar e cama. No hotel havia uma convenção de adestradores de cães
com os animaizinhos também presentes, então, durma-se com um barulho desses. Mas nada para desanimar, pois no dia seguinte a aventura iria
realmente começar, já que entraria no deserto, cruzando a fronteira com
o Chile pela Cordilheira dos Andes para chegar à cidade de San Pedro de
Atacama, verdadeiro paraíso para aventureiros de todo o mundo.
Para esse percurso há dois caminhos: o Paso de Sico e o Paso de
Jama. Optei pelo Paso de Jama, mais ao norte, passando pela cidade de
San Salvador de Jujuy, pois apresenta vários trechos intercalados de
asfalto em meio ao rípio, enquanto que em Sico o caminho é inteiramente daqueles pedriscos e, conforme informações colhidas em Salta, estava intransitável, pois há muito tempo não passavam as máquinas niveladoras. Iniciei a jornada do dia um tanto tarde, por volta das
10:00 hs da manhã. Dormira um pouco mais, pois estava realmente
exausto pelo dia anterior.
A região interessante do deserto começa a aparecer depois da cidade de El Volcán e daí até a cidade de San Pedro de Atacama são muitas as
maravilhas a conhecer. Não são quadros de pintores famosos, mas cada
curva é uma obra de arte. As montanhas são belíssimas e algumas, por
sua coloração e altura, chegam a causar um certo medo devido à nossa
real insignificância no meio daquilo tudo. Subi montanhas por estradas
sinuosas alcançando altitudes superiores a 4.000 metros, passei por caminhos de terra, realizando etapas de um verdadeiro rally, levantando
pedras e poeira por onde passava. Adquiri, ali mesmo, algumas técnicas
de pilotagem fora de estrada que eu não tinha até então. Passei pelas
Salinas Grandes e parei para apreciar e clicar algumas fotos. Era um dos
locais assinalados para se conhecer com mais calma. Incrível pensar
que aquele local, há cerca de 12 milhões de anos atrás, era parte do oceano, que foi sucumbindo com o nascimento da cordilheira. Os espaços
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entre as montanhas que ficaram com a água salgada secaram e, com isso,
imensos depósitos de sal foram surgindo, que são importantes para a
economia do local. Há exploração até hoje naquela região. Toda a água,
nos lençóis subterrâneos, é salgada. As poucas habitações que existem
no local têm a água pesadamente tratada para a retirada do sal.
Mais estradas de rípio – ao todo computei mais de duas centenas
de quilômetros. Percebi que estavam sendo preparadas para receber
pavimentação, mas não dei importância, pois teria que enfrentá-las naquele dia, do jeito que estavam. Passando por aquele terreno irregular,
lembrei-me dos meus tempos de bicicross e mountain bike. A diferença
é que agora eu estava sobre uma máquina de 850 cilindradas e com 84
HP de potência.
A TDM encarou bem e em alguns trechos conseguia desenvolver
boas velocidades, 100, 110 km/h. Foi necessário levar suprimento de
água, comida e gasolina, pois caso ocorresse algum imprevisto não
teria onde abastecer. Combustível não é problema para motos com autonomia superior a 200 km, pois no meio deste percurso há a cidade de
Susques, que tem posto. Porém é obrigatório, a partir dali, levar uma reserva de gasolina na bagagem, já que serão quase 300 km sem qualquer
possibilidade de abastecimento até a cidade de San Pedro de Atacama.
Vale salientar que neste trecho estamos em grandes altitudes, alcançando por vezes a casa dos 4.000 metros, e com o ar rarefeito o consumo de
combustível em motocicletas carburadas aumenta bastante, devendo
ser reconsiderada a condição de autonomia.
Nas paradas no meio do deserto o que mais impressiona é o silêncio. Ah, o silêncio é absoluto. O simples ruído como o das botas arrastando na areia ou o disparo da máquina fotográfica soam como heavymetal para os ouvidos.
Pela primeira vez encontro uma lhama, e foram várias de uma vez
só, pastando em rebanhos ao longo da estrada. Quando paro para observá-las, olham fixamente para mim, entortando seus longos pescoços e
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assim permanecem, como que estudando meus movimentos para tomar
a decisão correta se tiverem que fugir. São animais elegantes, esbeltos,
silenciosos e dóceis, que há milênios habitam aquelas regiões mais altas
das montanhas andinas. Seus parentes mais próximos são a alpaca, a
vicunha e o guanaco, todos da família dos camelídeos. Era considerado
um animal sagrado pelos incas, sendo comum o seu sacrifício em praça
pública nas cerimônias religiosas daquele período. Hoje são criadas soltas pelas montanhas e fornecem a carne para alimentação e a fibra de seu
pêlo é matéria-prima para a confecção do típico vestuário andino.

Charmosas lhamas no meio do deserto

OPERAÇÃO ABASTECIMENTO
Cumprimentando as lhamas ao longo da estrada, seguia meu caminho naquela travessia pelo rípio. Por longos trechos pilotei sozinho
consertando o rumo da motocicleta quando afundava na areia. Sol forte,
céu azul escuro, silêncio total e a estrada que penetrava nas montanhas
no horizonte foram meus companheiros naturais naquele longo dia
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no deserto. Ao aproximar-me da aduana de Jama, como é chamada a
instalação argentina de controle de entrada e saída do país, já estava
inteiramente coberto pela poeira levantada por freqüentes tempestades de areia e pela própria moto. Estava exausto, com sede e fome, pois
meus mantimentos já haviam sido consumidos e foram insuficientes.
Sabia também que estava atrasado. Minha agonia aumentava, pois não
queria pilotar a moto durante a noite naquele terreno insólito. Além do
frio, poderia ter problemas mecânicos ou de abastecimento e não ter socorro. Ao longe avistei o teto reluzente das instalações da aduana e, um
pouco mais à frente, na montanha, descendo em zigue-zague, vinham
dois ônibus de turismo para ingressar na Argentina. Tinha que chegar
antes deles. Acelerei ainda mais, passei a pilotar em pé, pedras voavam
para todos os lados, a poeira subia violentamente. Desconsiderei completamente a existência de freios, corrigindo os movimentos da moto
apenas no acelerador. Várias derrapadas com a roda traseira e alguns
sustos depois, cheguei à aduana. Esforço e perigo corridos em vão. Os
mais de oitenta passageiros trazidos pelos dois ônibus já faziam fila na
frente do único oficial responsável pelos trabalhos de averigüação de
passaportes. Havia americanos e europeus de diversas origens na minha frente. Iria demorar bastante para chegar a minha vez, e demorou.
Foram duas horas de espera. O tempo passou e o sol foi desaparecendo
atrás da cordilheira. Com isso veio o entardecer e o frio. Quando fui finalmente atendido os trabalhos foram rápidos e consegui minha liberação para deixar a Argentina e seguir para o Chile. Eram 18:00 hs. Obtive
informações com o oficial da aduana sobre o horário da chegada da noite
naquela região - 19:00 hs. Teria apenas uma hora a mais para pilotar com
alguma luz natural. Não tinha alternativa, iria viajar durante a noite no
deserto. Havia ainda mais de 150 km que me separavam de San Pedro de
Atacama, a maior parte de asfalto de boa qualidade. Arrumei os documentos em seus devidos lugares, recoloquei os equipamentos de pilotagem, montei na motoca, coloquei-a na direção oeste e parti, deixando

Solitário pelo deserto - Atacama 2003

71

uma nuvem de poeira solitária no ar. Passei a pilotar nos últimos quilômetros de rípio como se a TDM fosse uma motocross. Nessa pressa em
seguir viagem, subindo a estrada sinuosa após a aduana de Jama, na penúltima curva antes de alcançar o asfalto, perdi o controle da moto que
acabou enterrando a roda dianteira na parte mais fofa fora da estrada. A
moto simplesmente parou e, quando eu ainda achava que era só um susto e em uma acelerada conseguiria sair dali, não segurei seu peso e ela
tombou para a esquerda. O hilariante é que eu havia percorrido centenas
de quilômetros no deserto e estava, naquele momento, distante míseros
vinte metros – ou menos – do saudoso asfalto e da placa de Bienvenidos
a Chile. Eu, em um pulo, joguei-me no chão para não ficar com a perna
presa embaixo da moto. Ela também nada sofreu, pois os alforjes laterais a protegeram, não deixando que boa parte sequer tocasse na areia.
O problema era levantar novamente tudo aquilo que estava deitado no
deserto. Todo o equipamento, incluindo moto e bagagens, devia pesar
mais de 250 quilos. Em condições normais já é difícil suspender objeto
de tal peso, imagine a 4.200 metros de altitude, onde todos os seus esforços são muito mais sacrificantes e penosos. Lembrei-me do Chardô,
motociclista gaúcho que, em situação semelhante ocorrida nas altas
montanhas peruanas, machucou seriamente a coluna vertebral ao tentar
levantar sua moto caída na neve. Usando a postura correta, agachei-me
ao lado da moto e a suspendi em um único movimento. Foi uma queda
sem testemunhas, solitária, naquele vazio do deserto. Não havia viva
alma nem para rir de toda aquela cena.
Passei pelo portal de boas vindas ao Chile e exigi tudo que a moto
podia me dar. A altitude aumentou e o motor perdeu ainda mais rendimento. Os primeiros quilômetros deste percurso foram feitos com
o pôr-do-sol à minha frente, muito lindo, só que no momento errado.
Essa estrada vai em direção oeste, ou seja, direto para o sol se pondo no
horizonte. Seus raios, somados aos riscos e sujeiras no capacete, me cegavam. Única solução foi levantar a viseira e receber todo aquele vento
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gelado no rosto e ainda, por vezes, pilotar com os olhos cerrados. A pele
já foi queimando a partir dali, do nariz às bochechas. Dando uma checada nos instrumentos do painel, percebi que o combustível estava entrando na reserva. Havia gasolina na bagagem, mas por que razão, meu
Deus, eu não aproveitei as duas horas de inércia na aduana e a joguei
para dentro do tanque? São esses pequenos erros e esquecimentos que
me irritam e fazem me sentir um grande idiota. Agora o cenário estava
completo – escuridão total, um frio de trincar os ossos e a moto andando
na reserva. Por mais ou menos cinco quilômetros planejei a operação
de abastecimento, mesmo com a moto rodando a mais de 140 km/h em
curvas fechadas. Mentalmente localizei dentro do bauleto a gasolina e
o funil improvisado que eu havia confeccionado com uma garrafa plástica de refrigerante. Estudei o que pegar primeiro, onde colocar, enfim,
organizei um fluxograma para o processo. Tudo tinha que ser perfeito a
fim de ser executado o mais rápido possível, pois qualquer demora poderia significar um real congelamento – meu e da motocicleta. Esperei
por uma reta longa e plana, para nivelar a moto e permitir um melhor
manejo das coisas. Ao localizar uma, freei bruscamente, parei no meio
da estrada mesmo, afinal, não passa quase ninguém por aqui. Saquei as
luvas - com elas não há como manusear as fechaduras do bauleto ou do
tanque de gasolina. As mãos já estavam duras pelo frio. Saltei da moto,
retirei a chave da ignição e abri o tanque de gasolina. Deixei o tanque
aberto e fui para a parte de trás, pegar a gasolina dentro do bauleto. A
única iluminação que eu tinha era da própria moto. A lanterna traseira,
vermelha, não ajudava muito. Pelo tato localizei a fechadura do bauleto, o abri e retirei os dez litros de combustível que carregava. Coloquei
os dois garrafões no asfalto, abri um deles e comecei a passar o líquido
para o tanque. Foi gasolina para todos os lados, pois não dava para fazer
as coisas com calma naquele momento. Deixei para lá o funil, não teria
paciência para ficar ali, congelando e vendo a gasolina vagarosamente
passar primeiro pelo funil para depois entrar no tanque. Assim foi, gaso-
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lina dentro do tanque, recolhi as garrafas e as coloquei, mesmo vazias,
novamente no bauleto (não iria emporcalhar aquele paraíso por causa
da trapalhada). Recoloquei as luvas com extrema dificuldade, liguei a
moto e segui.
Cheguei a San Pedro de Atacama às 20:30 hs. Embora tendo passado por toda aquela situação crítica, sentia-me cumpridor de meu projeto pois no dia marcado para estar naquela cidade, lá estava eu e parei
a moto, orgulhoso, na frente da aduana chilena. O policial interrompeu
seu jantar com a família e veio me atender com um mau humor que nem
vale ser relatado. Realizei os trâmites todos e entrei na cidade.
Ao chegar a San Pedro de Atacama levei um susto, pois a cidade
tem um funcionamento diferente de tudo. Parece que você está entrando
em uma cidade do velho oeste, como nos filmes de bang-bang. Só faltou
aparecer o xerife para recolher meu revólver: “Hey you, forasteiro, esta
é uma cidade pacata, não permitimos duelos aqui, comporte-se” - diria
o homem da lei. Entretanto, é só prestar atenção que se percebe uma cidade inteiramente voltada para o turismo de aventura, com as agências
amontoando-se, oferecendo as mais diversas expedições para variados
pontos interessantes ao redor da cidade e no meio do deserto. Os hotéis
e restaurantes têm seus interiores charmosos, porém rústicos. Água
quente e banheiro privado são luxos oferecidos como diferencial pelos
melhores hotéis. Não há ruas pavimentadas, por isso lá ainda vive aquele antigo costume de nossas avós, que molhavam a frente da casa para
baixar a poeira.
Localizada aos pés do vulcão Licancábur, que com seus 5.916
metros é um dos maiores picos da região, é uma cidade de pouco mais
de 1.000 habitantes fixos. De clima desértico, sofre bruscas variações
de temperatura durante o dia. Devido à baixa umidade do ar, apresenta
uma nitidez impressionante para fotografias, deixando o céu com um
azul forte que eu nunca tinha visto em outro local do mundo. As estrelas
brilham com maior intensidade.
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Estacionei a moto em frente a uma agência de turismo e veio o operador, impressionado com minha imagem, atender-me. Ali, na Cosmo
Andino, contratei a excursão para os gêiseres e obtive indicação de uma
boa pousada.
Retirei toda a bagagem, limpei tudo, tomei um banho relaxante e
então lembrei da Michelle. Com certeza estava muito preocupada, pois
já eram 21:30 hs e eu ainda não havia feito contato, logo no dia em que
estava marcada a travessia do deserto, sabidamente o dia mais difícil de
toda a viagem. Imediatamente saí em busca de um telefone e a tranqüilizei. Voltei para o quarto e dormi. Seria um sono breve, pois às quatro
horas da madrugada já iria embarcar em um micro-ônibus em direção
aos gêiseres.
Mal consegui dormir algumas poucas horas quando o pequeno
despertador quebrou de maneira estridente o silêncio do quarto. Todos
sonolentos, eu inclusive, turistas de várias origens acomodaram-se no
micro-ônibus, comunicando-se em inglês ou alguma coisa parecida
com espanhol. Cochilando enquanto dava, chegamos ao campo geotérmico dos Gêiseres del Tatio duas horas e meia depois, apesar de estar
distante apenas 99 km de San Pedro. A atividade dos gêiseres se origina
do vulcão Tatio, que faz jorrar água e vapor que emergem da terra a 85°C
e alcançam alturas superiores a seis metros. O fenômeno ocorre com
maior força nas primeiras horas da manhã, por isso nossa viagem pela
madrugada para estarmos ali e melhor apreciar o espetáculo. O amanhecer vem devagar e vai alterando a coloração dos vapores e das montanhas que cercam o campo.
Alguns turistas mais empolgados, principalmente alemães, desconsideraram a temperatura negativa do ambiente e despiram-se, indo
banhar-se nas águas termais que ficam junto aos gêiseres. Como eu estava despreparado, deixei para a próxima.
No retorno dos gêiseres passeamos tranqüilamente no meio do
deserto, avistando várias espécies da fauna e da flora típicas da região,
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com especial destaque para as vicunhas, que só sobrevivem em altitudes
superiores a 3.500 metros; e aos flamingos, aves que vivem em grandes
bandos avermelhados, sempre com seus longos pescoços submersos
nas lagoas à procura de alimento. Chegamos de volta a San Pedro no
início da tarde.
O resto do dia foi utilizado para ajeitar a moto e os equipamentos,
passear pela cidade, sentir o seu astral, comer e beber, comprar algumas
peças de artesanato e preparar a partida para o dia seguinte.

A igreja de San Pedro de Atacama

ACELERANDO NA SOLIDÃO DA PANAMERICANA
Saí de San Pedro de Atacama e fui direto para Antofagasta, com
muito frio.
Antofagasta fica no litoral do Pacífico e, ao entrar na cidade, lembrei-me claramente das cenas dos filmes da série Mad Max. A trilha
sonora perfeita seria alguma coisa do Sisters of Mercy. De Antofagasta
parti em direção sul pela Panamericana e pude acelerar com vontade,
pois não havia tráfego intenso de veículos ou patrulhamento. O asfalto
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é perfeito, então desenvolvia boas velocidades na maior tranqüilidade.
A 70 km ao sul de Antofagasta está a escultura Mão do Deserto, parada
obrigatória para fotografia para quem por lá passa. A falta de educação
e de cidadania está presente também no Chile, pois periodicamente a
escultura está coberta por pichações, a exemplo do que ocorre com os
maiores monumentos nacionais do Brasil, nas grandes cidades. É uma
pena tirar uma foto de uma obra de arte gigantesca como aquela e estar lá
escrito “Viejo, te amo”, ou “Cesar y Sonia”. Tomara que a Sonia já tenha
dado um jeito no Cesar...
A Rodovia Panamericana - Ruta 05 - vai por vezes margeando o
Pacífico, tornando a viagem um belo passeio à beira-mar, ou adentrando no deserto, mergulhando nas montanhas carecas. Cidades como
Chañaral, Copiapó e La Serena são cortadas pela estrada, o que deixa
diversas opções de pernoite. Apesar disso, pilota-se por horas e horas
sem cruzar por nenhum outro veículo, através de retas que parecem
não ter fim. Milhares de cruzes espalhadas pelo acostamento lembram
os que já morreram por ali. Passei uma noite em Copiapó antes de seguir a Santiago.

A passagem por Santiago foi mais para dar um trato na motocicleta do que para conhecer a cidade, pois já havia estado ali no
ano passado e, ainda, Santiago é uma cidade cara, se comparada
aos nossos padrões e ao custo de vida da Argentina, por exemplo.
O negócio era partir o mais rápido possível dali e ingressar mais
uma vez na Cordilheira dos Andes, no trecho maravilhoso de 365
km entre Santiago e Mendoza, na Argentina. Gastei 08 horas para
vencer aquele percurso, não por más condições da estrada ou problemas na aduana e sim por pura curtição mesmo. Muitas fotografias. Cada curva que se contorna merece uma foto. Parada para um
piquenique e para pensar um pouquinho na vida... Este trecho da
cordilheira eu indico para os iniciantes em longas viagens de moto,
por ser todo de asfalto, não haver problemas com gasolina e pela
altitude não ser tão sufocante para motos e pilotos. Avistei novamente o Aconcágua, o Cemitério dos Andinistas, Los Penitentes e a
Puente del Inca. E pensar que toda aquela região, dentro de poucos
dias, estaria completamente coberta de neve recebendo esquiadores de todas as partes do mundo.

A Panamericana, em direção sul, junto ao Oceano Pacífico

Vamos entrar nas montanhas?
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Um pernoite em Mendoza, aproveitando mais uma vez dos seus
bons restaurantes e seus vinhos, me fez lembrar da viagem anterior,
quando estive aqui com a Michelle. A saudade bateu, era hora de voltar
para casa.
A viagem de retorno cruzando o interior da Argentina foi tranqüila,
com exceção de um trecho próximo à cidade de María Grande. A estrada
é feita com placas de concreto que, com a má conservação, acabam rachando e afundando, criando verdadeiras rampas entre elas. Quando
vistas de longe, parecem que estão em perfeita ordem, daí a surpresa
para os apressadinhos como eu. Entrei com toda velocidade em uma delas, que devia ter um afundamento de cerca de meio metro. As suspensões da moto trabalharam em todo o seu curso. Foi um solavanco forte,
mas consegui manter o controle. A conseqüência foi o rompimento
total dos alforjes, que caíram na estrada. Os extensores elásticos que
eu carregava no bauleto foram todos utilizados para amarrá-los novamente na moto.
Por outro lado, não tive nenhum incômodo com a polícia e não
choveu. Assim foi e em dois dias estava já realizando os trâmites na
fronteira com Uruguaiana para ingressar no Brasil. De Uruguaiana parti
para Porto Alegre.
Em uma das paradas em postos de gasolina, fiz uma rápida vistoria
na moto e levei um susto quando analisei o pneu traseiro. Os dias anteriores da viagem, feitos todos com o acelerador no máximo, haviam
deixado o pneu em um estado de urgente substituição. Naquele apuro,
descobri que não é fácil encontrar peças e componentes para motos importadas fora dos grandes centros comerciais brasileiros. Decidi baixar
a velocidade e tentar me arrastar até Porto Alegre do jeito que estava. Viajando a 80 km/h, anoiteceu e tive que dormir em uma cidade a cerca de
120 km do meu destino, chamada Pântano Grande. Em uma pousada familiar me acomodei, jantei e dormi. No dia seguinte, como eu já previa
o pneu não agüentou o desgaste e 60 km antes de Porto Alegre estourou.
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Felizmente, estava em baixa velocidade, controlei a motocicleta e consegui levá-la até a frente de uma loja de artesanato na beira da estrada.
Eram sete horas da manhã quando despertei o dono da lojinha, que
dormia na parte de trás da construção. Prontamente disponibilizou uma
lista telefônica e seu celular. Alguns contatos depois, consegui contratar
um reboque para a moto e a concessionária Yamaha de Porto Alegre
já me aguardava. Ficamos eu e o dono da loja aguardando o socorro,
enquanto tomávamos chimarrão e conversávamos tranqüilamente.
Seu Paulinho, conhecido na região por auxiliar motociclistas, chegou
rápido dirigindo sua Saveiro. Com habilidade acomodou a moto na carroceria e partimos.

Moto rebocada até Porto Alegre

Troca do pneu, almoço em uma churrascaria e 460 km depois, estava em Florianópolis. A chegada foi em uma segunda-feira, hora do
trânsito engarrafado do final da tarde. De alma lavada, havia cruzado
aquele deserto maravilhoso e conhecido pessoas e lugares interessantíssimos em apenas doze dias. Cheguei em casa, abri o portão eletrônico e
estacionei a companheira na garagem. Retirei os equipamentos, protegi
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a moto com a capa e subi as escadas, degrau a degrau, em direção ao fim
da aventura e para os braços da Michelle.
No total foram 7.700 km de estradas. Havia conhecido, com certeza, uma das regiões mais bonitas e interessantes da América do Sul.
Cumpri a missão de ir, ver e voltar para contar. Quem quiser saber mais
sobre o Deserto do Atacama deve ir para lá e sentir pessoalmente sua atmosfera. É uma viagem fantástica. Há dificuldades, sim, mas todas nos
ensinam muito e nos preparam para cada vez ir mais longe e conhecer
mais coisas que talvez nem sonhemos que existam. Esses obstáculos
apenas nos fortalecem, com reflexos claros e imediatos em nossas vidas
cotidianas. Por isso, continuaremos viajando de motocicleta enquanto
pudermos, e, naquele momento de euforia por mais uma conquista, já
vislumbramos uma nova viagem que viria a ser realizada em dezembro
de 2003: Ushuaia – Terra do Fogo, o “fim do mundo”!
ROTEIRO DA VIAGEM AO ATACAMA 2003
Roteiro cumprido
DIA 01: Florianópolis – São Borja
DIA 02: São Borja – Corrientes
DIA 03: Corrientes – Salta (via Tucumã)
DIA 04: Salta – San Pedro de Atacama
DIA 05: San Pedro de Atacama
DIA 06: San Pedro de Atacama - Copiapó
DIA 07: Copiapó - Santiago
DIA 08: Santiago
DIA 09: Santiago – Mendoza
DIA 10: Mendoza – Santa Fé
DIA 11: Santa Fé – Pântano Grande
DIA 12: Pântano Grande - Florianópolis

Distância
925 km
410 km
1.130 km
620 km
0
890 km
820 km
0
365 km
880 km
940 km
580 km

CAPÍTULO 6

Rumo ao fim do mundo
Ushuaia 2003 / 2004

“Para fazer uma obra de arte não basta
ter talento, não basta ter força, é preciso
também viver um grande amor.” Mozart
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EM BUSCA DA RAZÃO

Patagônia, Terra do Fogo, Estreito de Magalhães, Ushuaia

– a cidade do fim do mundo. Estas palavras foram a razão para que
buscássemos conhecer seus reais personagens ao vivo, de moto.
Ushuaia é a capital da Província da Terra do Fogo e Ilhas do Sul, na
Argentina. Por seus 54 graus de latitude sul, portanto a apenas seis
graus de latitude do ponto de convergência antártica, é a cidade
mais austral – sul – do globo terrestre. Cidade emblemática, atrai
aventureiros do mundo inteiro e serve também como base para expedições à Antártida, o continente gelado, juntamente com Punta
Arenas, no Chile. Ainda, por ser a última cidade da América do
Sul, para alcançá-la era só apontar a moto para o sul e acelerar até o final
- quando não houvesse mais estradas, teríamos chegado, certo? Veremos. Era hora de conhecer a terra natal do José, aquele garçom de San
Martin de los Andes.
Ushuaia, definitivamente, era o destino a ser conquistado naquele
verão de 2004. A cada pesquisa realizada sobre as maravilhas a serem
visitadas durante o percurso, menores eram as horas de sono, ansiosos
à espera do dia da partida. Havia sido um ano difícil para a Michelle.
Com muita dedicação concluiu seu mestrado em odontologia – é agora
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a mestre da casa. Sou testemunha do trabalho árduo que dela foi exigido
para alcançar tão importante título e, por isso, para seu descanso após
tanto sacrifício, planejei esta pequena viagem de 13.000 km até o fim da
América do Sul - um grande refresco!
Nos vários meses de planejamento que antecederam a tão esperada
partida rumo ao “fim do mundo” houve um bombardeio de informações
vindas de várias fontes que, se levadas realmente em consideração, seriam motivos suficientes para desistir da empreitada. Isso nos incentivou ainda mais a querer alcançar aquela parte do globo terrestre a bordo
de uma motocicleta. Era com se aquilo tivesse se tornado uma questão
de honra. Dentre as citadas condições desfavoráveis podemos destacar
o frio, a chuva e o vento. Gostaria de, rapidamente, discorrer sobre esses
elementos naturais.
Vamos ao frio: sim, é frio, porém um bom equipamento fará com
que você sofra o menos possível. Encontramos pelo caminho alguns
motociclistas desistentes, inclusive brasileiros, que viajavam com
suas roupas de couro, calças jeans, no melhor estilo easy-rider. Como
humilde opinião pessoal e também técnica, considero o couro muito bonito e que tem tudo a ver com motocicletas, mas ele não protege do frio
intenso e da umidade, além de ser incômodo no calor. Nossa primeira
viagem foi realizada com roupas de couro, por isso sabemos que não são
indicadas. A tecnologia têxtil tem avançado bastante em suas pesquisas,
desenvolvendo novos tipos de tecidos sendo que o mercado nacional
hoje já oferece boas opções de roupas próprias para climas mais frios,
a preços razoáveis. Talvez não tenhamos ainda boas opções de luvas, o
que é um problema. Além disso, deve-se escolher bem a época para se
viajar a Ushuaia. É mais indicado o período compreendido entre os meses de novembro e fevereiro, senão o frio alcança picos massacrantes e a
neve começa a bloquear as estradas.
Quanto à chuva: é uma região chuvosa mas, para nós brasileiros,
nada de anormal, já que temos um clima predominantemente tropical
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com períodos definidos de chuva mais intensa. Ou seja, quem é motociclista de verdade não se intimida com a chuva, do contrário poucas
vezes a moto sairá da garagem para viagens mais longas. Aqui vale também a questão do equipamento - substitua o couro, procure componentes feitos com cordura e gore-tex, impermeáveis e térmicos. Para garantir, leve na bagagem a velha roupa de chuva. Nossos equipamentos não
eram os melhores do mercado mas deram conta do recado.
Agora vamos ao vento: esse sim, um inimigo à altura. Ele vai te envolvendo aos poucos, como que sutilmente tentando te impedir de prosseguir, atingindo força máxima nas Províncias de Santa Cruz e Terra do
Fogo, podendo chegar a mais de 90 km/h. Essa estratégia do vento está
equivocada, pois permite que você vá se acostumando a pilotar a moto
em condições até engraçadas, chegando a inclinações que desafiam as
leis da física. Um adjetivo mais adequado para defini-lo seria “chato” e
não “perigoso”.
A LARGADA AO FIM DA AMÉRICA
Deixando de lado os inimigos naturais dessa aventura maravilhosa, vamos falar de coisa boa. Nosso roteiro foi estabelecido cruzando
o Uruguai, ingressando na Argentina logo a seguir, buscando alcançar
a Ruta 03, que começa em Buenos Aires e segue até o final da América
do Sul. Assim, no dia 20 de dezembro de 2003 partimos, mais uma vez,
para as estradas da América do Sul. Naquela ocasião alguns amigos foram nos encontrar para uma despedida oficial e todos os desejos de boa
sorte. O Deosir Flávio apareceu de cara ainda sonolenta e com as marcas
do travesseiro. Meu cunhado André, acompanhado pelo irmão e um
outro amigo também apareceu – estava partindo no mesmo dia de carro para o Peru. Meu amigo motociclista Cícero Paes, real organizador
daquela despedida, veio acompanhado da esposa Lourdinha e acabou
assumindo a função de cinegrafista do evento. Beijos, abraços e últimos
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conselhos distribuídos pelos ali presentes, enfim partimos às 08:00 hs
daquela manhã chuvosa pela BR 101.
Como sempre nosso percurso de primeiro dia foi com muita chuva, que não deu trégua por 814 km até chegarmos em São Gabriel, no
Rio Grande do Sul. Novamente o quarto do hotel virou um grande varal adaptado.
Já no segundo dia entramos no Uruguai pela fronteira de Santana
do Livramento a Rivera. Cruzamos aquele país em poucas horas por seu
mais-que-monótono interior e ingressamos na Argentina por Colón.
O trecho percorrido até pouco depois de Buenos Aires foi tranqüilo, apesar de algumas tempestades, ventos fortes e tráfego intenso de
caminhões. Estávamos bem equipados e aquelas perturbações atmosféricas não foram problema até ali. Passamos por fora da capital argentina
e fomos dormir em Benito Juárez. A viagem realmente começou após
Bahia Blanca, praticamente a última cidade importante da Província de
Buenos Aires e marco inicial da Patagônia Argentina. Foi a partir dali
que começamos a ter contato com uma geografia diferenciada, espécies
particulares da fauna e da flora, as planícies da Patagônia apareceram e
com elas panoramas lindos ou aterrorizantes, dependendo do ponto de
vista do viajante. Passamos a rodar por longos campos desérticos, boas
estradas, rara vegetação, guanacos à beira da estrada, o Oceano Atlântico à nossa esquerda, pequenas salinas e passando por vilarejos e ruínas
de pequenas cidades que estão esquecidas ali há muito tempo. Na Patagônia, no Deserto do Atacama ou no interior do Peru, por exemplo, por
serem lugares inóspitos, com longas distâncias desabitadas, é comum
erguerem instalações que acabam tomando a forma de uma cidade para
abrigar trabalhadores em obras de engenharia. Muitos daqueles resquícios de cidade foram acampamentos de operários, que serviram de base
para a construção da rodovia ou da rede de transmissão de energia elétrica. Outra origem do problema das cidades-fantasma do interior da Argentina é a descontinuidade de um período de desenvolvimento. Muitas

Rumo ao fim do mundo - Ushuaia 2003 / 2004

87

famílias deslocaram-se para determinadas regiões pois, na época, havia
indústrias ou uma atividade pecuária que garantiam seu sustento. Eram
regiões de relativa prosperidade e servidas por linhas férreas que possibilitavam um trânsito maior de pessoas e um conseqüente maior comércio. Aos poucos as atividades econômicas foram perdendo força, as famílias retornando para os subúrbios das metrópoles e a pobreza passou
a tomar conta.

Em Benito Juarez, a primeira placa indicando Ushuaia

LOBOS MARINHOS
Paramos estrategicamente em Viedma, na desembocadura do Rio
Negro no Atlântico. Nosso interesse era visitar uma colônia de lobos
marinhos no litoral. Como já rodávamos por quatro dias parando sempre em hotéis de categoria duvidosa, resolvemos passar aquela noite
com maior conforto e nos instalamos no melhor da cidade, com vista
para o rio. A moto ficou estacionada na calçada em frente, o que chamou
a atenção de várias pessoas intrigadas com aquela grande máquina azulceleste, cheia de adesivos coloridos. Um dos adesivos que colocamos
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na moto nós mesmos confeccionamos e dizia: Ushuaia – 2003 / 2004.
Aquilo dava à moto toda uma característica real de expedição, parecia
que éramos profissionais da estrada e descobridores do fim do mundo.
As pessoas nos perguntavam se iríamos realmente para lá, pois consideravam uma loucura. A verdade é que nós estávamos conhecendo lugares
da Argentina que a maioria dos próprios argentinos não conhece e alguns inclusive não têm nem idéia de onde se localizam. Para nós isso ficava cada vez mais interessante, no estilo do “deixa que eu vou até o fim
do mundo, investigo tudo, absorvo cada uma das belezas e curiosidades
que o seu país guarda por lá e na volta, se vocês ainda estiverem por aqui,
talvez eu lhes conte como foi...”.
Partimos para visitar a colônia em La Loberia, distante 65 km de
Viedma. Percorremos uma estrada de rípio na beira de um penhasco de
aproximadamente 200 metros de altura por alguns quilômetros, até chegarmos à estação científica de Punta Bermeja, responsável por estudar e
cuidar dos lobos marinhos.
Equilibrando-nos prudentemente na beira do penhasco avistamos,
lá embaixo, centenas e talvez milhares daqueles animais, amontoados
uns sobre os outros, em um verdadeiro espetáculo de preguiça. Ficam
ali, deitados à beira-mar e, de vez em quando, um se arrasta até as águas,
banha-se, procura um peixe para comer, volta e continua sua vida dura
tomando sol. Soltam sonoros e consecutivos arrotos que até nós, a uma
generosa altura acima deles, podíamos ouvir. O lobo marinho macho
adulto pode alcançar o comprimento de 3,5 metros, já que sua dieta diária inclui 20 kg de peixes. Os filhotes são uma refeição muito apreciada
pelas baleias orca, que se aproximam da praia e os devoram enquanto os
pais estão preocupados em cuidar dos seus haréns.
O vento soprava forte naquelas falésias, vindo da Patagônia em direção ao Atlântico, o que dificultava o vôo de diversas aves de variadas
cores que se abrigam em ninhos construídos nas escarpas. Elas batiam
as asas desesperadamente, avançavam alguns metros e retrocediam
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outros tantos, mas nunca desistiam. É possível desenvolver analogias
e metáforas ligando a persistência daquelas aves com o nosso cotidiano
tumultuado e competitivo no mundo real.
O horizonte naquele local é um mar infinito em 180 graus. Fotografamos muito, filmamos e partimos, novamente brigando contra o vento,
assim como os pássaros. Foi um pequeno passeio para encontrar aquelas dóceis criaturas e testemunhar seu modo de viver.
No quinto dia de viagem chegamos ao balneário de Las Grutas. Era
24 de dezembro de 2003, véspera de natal. Cidade pequena à beira do
Atlântico, poucas casas de veraneio, bons restaurantes. Perfeito para
nossa ceia natalina. Percorremos as suas principais ruas e encontramos
um restaurante que estava aceitando reservas. Agendamos ali o jantar e
fomos passear pela praia.
Não nos espanta mais o fato de milhares de argentinos buscarem
o litoral brasileiro durante o verão. Suas praias não favorecem um bom
banho de mar ou de sol, haja vista que as águas são geladas e a areia,
quando existente, não é agradável aos pés... Mesmo assim eles se divertem como podem. Famílias inteiras passam seus dias acampadas nas
praias, comendo e bebendo por ali mesmo. Para nós, acostumados com
areias brancas, águas não tão frias e uma multidão de corpos bonitos
e bronzeados praticando esportes na beira do mar, o único atrativo na
praia de Las Grutas era analisar o comportamento das pessoas, destacando várias figuras interessantíssimas banhando-se no mar.
Nossa noite de natal foi à base de carne de carneiro e vinho tinto.
Trocamos presentes (um beijo para cada um), desejamos feliz natal um
ao outro e fomos dormir.
O sol nasceu no Golfo San Matias e seus raios invadiram o quarto,
passando pelas frestas das persianas, atingindo nossos olhos e despertando-nos para mais um dia de viagem. Ainda descabelados e com canecas de café nas mãos, fomos até a beira dos alcantilados que dão na praia
e avistamos, distantes aproximadamente 200 metros, três baleias que
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faziam seus movimentos coreografados pela natureza, em meio ao mais
absoluto azul do mar. Deixamos o tempo correr e ficamos ali, até que a
última das baleias não pôde mais ser vista à distância.
Partimos, sempre em direção sul, com destino à Península Valdez,
300 km à frente. Considerada um santuário ecológico, aquela península
abriga variados tipos de animais, especialmente marinhos, e uma flora
particular. A moto estava perfeita, cortávamos aquela região com extrema facilidade. Os ventos vindos do Atlântico, característicos da região,
não sopravam. Saímos da Ruta 03 para a esquerda e tomamos a Ruta 02
para ingressar na península e ir até o seu interior. Queríamos chegar a
Puerto Pirámide, 60 km para dentro do mar, e apreciar suas águas, protegidas por grandes falésias que têm a forma de pirâmide por um capricho
do vento e que servem de abrigo para outras colônias de lobos marinhos.
Quem sabe ainda, com um pouco de sorte, poderíamos reencontrar nossas companheiras do café da manhã em Las Grutas por ali.

Puerto Pirámides – Península Valdez

Fazia muito calor e as águas cristalinas da Bahia Pirámides, que
banham o litoral sul da península, nos convidavam a dar um mergulho.
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Nessa hora agimos como preguiçosos lobos marinhos e não tivemos
disposição de retirar toda nossa indumentária de viagem e aproveitar
aquele mar. Estamos arrependidos até hoje por não termos esquecido de
tudo e simplesmente sentido aquele oceano abraçar nossos corpos em
um envolvimento altamente relaxante e refrescante.
Puerto Pirámides é um lugar especial para amantes da natureza e da paz.
QUE SOPREM OS VENTOS
Partimos em alta velocidade de Puerto Pirámides, vencemos rapidamente a estrada de 60 km que nos devolveu à Ruta 03 e logo chegamos
a Puerto Madryn. Ali encontramos um grupo de três motociclistas de
Blumenau também seguindo para Ushuaia. Todos com Harley Davidson e acompanhados por um carro de apoio com reboque para as motos.
Sou contra a utilização de carros de apoio em longas viagens de moto,
mas é melhor assim do que não viajar - está valendo. Conversamos um
pouco e, analisando seus planos de viagem e comparando-o com o nosso, concluí que eles estavam tocando rápido, iriam chegar primeiro a
Ushuaia. Nós tínhamos outros interesses ainda no percurso até lá. Figuras muito simpáticas, trocamos adesivos da viagem e nos despedimos
em seguida.
Viajamos mais um pouco até Trelew e, ao parar em um semáforo na
entrada da cidade, senti algo estranho na roda dianteira da TDM. Desliguei o motor e saltei da moto para verificar o que ocorria quando levei
um susto – um grande pedaço de vidro, talvez uma garrafa de cerveja
quebrada, estava encravado no pneu, na banda direita externa. Não era
uma coisa superficial então hesitei em retirar aquele intruso dali. Há casos em que é melhor deixar o objeto perfurante ali mesmo, pois retirá-lo
pode significar um pneu definitivamente furado. Sem alternativa, retirei
o objeto com o pensamento do “que Deus me ajude” e, aparentemente,
nada aconteceu. Afundei a roda dianteira em uma poça de água para
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testar se havia algum vazamento e estava tudo bem. Naquele momento
a Michelle, apreensiva com a situação, fez uma pergunta de difícil resposta: “E se estivesse furado, o que faríamos?”. Respondi mais ou menos assim: “Michelle, não é possível e nem saudável tentarmos prever
todos os nossos problemas e as respectivas soluções. Há situações em
que o melhor é viajar mais leve e deixar as dificuldades aparecerem
para, aí então, buscar as soluções. Procure não antecipar suas preocupações”. Com essa nova filosofia de vida incorporada na hora seguimos buscando um hotel em Trelew, já que uma tempestade apontava
nas montanhas.
Uma revisão na moto estava agendada para o dia seguinte na cidade de Comodoro Rivadávia, capital da Província de Chubut. Era um
longo trecho até lá, com estrada ótima para desenvolver boas velocidades, não fosse o vento forte que vinha soprado pelo Oceano Atlântico
e nos empurrava com fúria para fora da estrada. A pilotagem teve que
ser adaptada e a moto seguia em frente, porém inclinada a quase 70
graus. Cheguei a rir sozinho por causa do nosso malabarismo em cima
da moto. A Michelle se segurava como podia. O vento não chega a ser
um problema tão grande se sopra de maneira constante. Porém fica
perigoso, por exemplo, quando passa por nós em sentido contrário um
outro veículo, especialmente se for um caminhão. Naquela pequena
fração de segundos em que estamos emparelhados forma-se um vácuo
e a moto desenvolve instantaneamente maior velocidade. Ao ficarmos
novamente desprotegidos a força do vento é muito grande, como um sólido tapa, que pode surpreender o piloto mais desatento. Continuamos
em direção a Comodoro Rivadávia naquela dança, nos jogando contra
o vento e caçando caminhões que vinham em sentido contrário. Foram
quase 400 km nessa situação.
Nos arredores de Comodoro Rivadávia há longos campos com inúmeras bombas de petróleo, alguns cata-ventos e turbinas eólicas para
geração de energia elétrica. Com o vento que há naquele território seria
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um desperdício não lhe dar alguma utilização econômica.
A cidade é a porta de entrada para os corredores do sul da Patagônia e, por isso, o maior e último centro de compras e serviços da região.
Qualquer reparo na motocicleta deveria ser executado ali. Pela internet,
ainda no Brasil, fiz contato com a Motoport, que fica na Calle Velez Sarsfield 1680, e já havia antecipado para o proprietário e mecânico, Henrique Vicini, o que precisaria para a moto. Nada muito complicado, já que
a moto exige pouca manutenção; apenas um aperto geral, troca de óleo e
filtro, ajuste de corrente.
Nosso roteiro previa ficarmos em Comodoro Rivadávia naquela
noite, mas queríamos o mais rápido possível voltar a apanhar do vento
e assim partimos para a estrada novamente, avançando até Caleta Olívia, pequena cidade às margens do Atlântico. Na realidade estávamos
ansiosos para viajar de moto pela Ruta 03 naquele trecho entre as duas
cidades, pois sabíamos da beleza e das boas estradas seguindo bem junto ao oceano. Foram 80 km de muito prazer em cima da moto. Viajamos
namorando, conversando, filosofando sobre coisas da vida. Um final de
tarde perfeito para passear de moto com a namorada, ainda que na direção do fim do mundo.
PINGÜINS NO CAMINHO DE FERNANDO DE MAGALHÃES
Cada vez que saíamos para jantar levávamos o diário de bordo e o
mapa com o roteiro programado. Ficávamos cada vez mais animados,
pois ao percorrer o mapa com a ponta dos dedos, a cada dia o traçado em
direção sul ficava maior. Cada vez mais nos aproximávamos do extremo austral. Estávamos avançando. Sentíamos o aumento do frio pela
aproximação com a calota polar da Antártida. Ao analisarmos um globo
terrestre que fazia parte da decoração do restaurante do Hotel Roberts,
em Caleta Olívia, tivemos que levantá-lo e olhar por baixo para nos localizarmos no mapa. Estávamos literalmente na parte de baixo do mun-
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do. Por conta dessa localização geográfica e levando em consideração a
posição do sol em relação à superfície da Terra naquela época do ano, os
dias iam ficando cada vez mais longos e isso era muito favorável, pois
significava mais horas com luz natural e por conseqüência mais tempo
útil para viajarmos. Por conta disso passamos a acordar um pouco mais
tarde, evitando viajar nas alvoradas geladas da Patagônia.
Aprontamos as coisas para o dia que seria o mais longo dessa viagem. Nosso destino inicial era a cidade de Puerto San Julián, mas acabamos indo muito mais além, apesar do clima desfavorável e dos fortes
ventos que mais uma vez insistiam em tentar impedir a nossa conquista
do fim do mundo. Mesmo com a estrada praticamente só para nós, não
conseguíamos acelerar a mais de 120 km/h. Percorremos centenas de
quilômetros completamente desabitados. Só nos acompanhava uma
linha de transmissão de energia elétrica ao longo da estrada, à esquerda.
Depois de várias horas nos sentido os únicos seres vivos por ali, encontramos um grupo enorme de guanacos. Eram dezenas deles, tranqüilamente pastando nos campos da Patagônia. Com o barulho da moto alguns se assustaram e afastaram-se correndo. Um deles nos acompanhou
pela margem da rodovia e atingiu a velocidade de 65 km/h. Mesmo
atrapalhados em cima da moto conseguimos tirar uma foto do nosso
parceiro de estrada.
Assim, chegamos a Puerto San Julián em busca da Isla Cormorán,
uma ilha habitada praticamente só por pingüins e gaivotas patagônicas.
Deixamos a moto em frente ao escritório de informações turísticas da
cidade e embarcamos em uma lancha que nos levaria até a ilha, através
da Bahia de San Julián. Na água nos acompanhavam alguns golfinhos
de uma espécie que é considerada a de menor porte do mundo, a toninaovera. São exemplares fascinantes por conta de sua coloração preta e
branca, como as baleias orca. Para mim, que tenho um golfinho tatuado
no braço esquerdo, tamanha minha paixão por eles, foi um espetáculo
de especial beleza. Consegui filmá-los por alguns segundos, naquelas
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elegantes aparições para fora da água que são uma amostra do seu exibicionismo.
Desembarcamos na ilha e centenas de pingüins já vieram nos receber na margem. Alguns permaneciam nas tocas ou ninhos, cuidando
dos filhotes. Seu caminhar de extrema elegância nos conquistou imediatamente. Eu e Michelle parecíamos duas crianças no meio daquelas aves.
Uma bióloga que nos acompanhava na lancha prestava várias informações sobre o comportamento deles. Uma característica que nos surpreendeu foi a seleção de filhotes. Eles escolhem quais irão sobreviver, pois fatalmente não haverá comida para todos. Elegem, entre todos, o que parece
ser o mais sadio e passam a alimentá-lo com exclusividade, deixando os
demais à própria sorte. É triste, mas é a natureza, que sabe o que faz.

Mikka tenta uma interação com a população nativa...

Outra ilha que faz parte de San Julián é a Isla Justícia, que tem esse
nome por ter sido onde Fernando de Magalhães assassinou o capitão
de uma de suas naus durante um motim, em 1520. Por falar em Fernando de Magalhães, um pouco de história também é importante. Muitos
viajam para a Patagônia, chegam à Terra do Fogo, mas não conhecem o
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porquê destes nomes. Para aqueles mais entusiastas indicamos a leitura
do livro “Fernando de Magalhães, o homem e sua façanha”, de Stefan
Sweig, que é uma verdadeira odisséia mas, resumidamente, é o seguinte: o primeiro homem “civilizado” a aportar naquelas terras longínquas
do sul foi o português Fernando de Magalhães, na sua fixação de ser o
descobridor de um caminho para as Índias pelo ocidente e, dessa forma,
dar a primeira volta ao mundo. Isso ocorreu no ano de 1520, depois de
dois anos preparando sua esquadra, financiada pelo governo espanhol.
Porém seus planos originais estavam completamente equivocados, pois
pensava que a tão sonhada ligação do Oceano Atlântico com o Pacífico
encontrava-se onde hoje sabemos ser apenas a desembocadura do Rio
de la Plata, entre Argentina e Uruguai. Ao ver que estava errado, decidiu
firmemente continuar sua viagem rumo ao mais completo desconhecido
sul deste novo continente, onde nenhuma outra embarcação havia estado antes. Com a chegada do inverno, teve que se abrigar dos ventos e do
frio nessa pequena enseada - que batizou de Puerto San Julián – permanecendo parado por quase seis meses com sua esquadra de cinco naus.
Durante aquela estadia forçada certo dia aparecem, vindas do interior,
duas figuras humanas esguias, esbeltas, muito grandes, homens que
impressionaram os marinheiros de Magalhães por seu tamanho, pois
eram gigantes se comparados aos nanicos europeus de outrora. Eram
índios nativos que se mostraram muito amáveis. Mais impressionados
ainda ficaram os marujos pelo tamanho de seus pés, ou “patas”, e resolveram então chamá-los de “Patagões”, ficando a região posteriormente
conhecida como Patagônia. Muito tempo ainda continuou a esquadra
de Magalhães rumo ao sul, pois desistir não estava definitivamente em
seus planos, até que, após muitas desgraças e perigos, adentraram no
que hoje conhecemos como Estreito de Magalhães, uma das maiores
descobertas geográficas de todos os tempos promovidas pelas navegações, juntamente com o caminho das Índias via Cabo da Boa Esperança,
tendo sido considerada inclusive, na época, como prova definitiva de
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que a Terra era redonda e que podia ser circunavegada. Durante a passagem pelo estreito não se avistou vida humana, mas os expedicionários
estavam certos que havia habitantes nativos por ali, pois dia e noite muitas fogueiras queimavam em terra de maneira ininterrupta. Fernando de
Magalhães batizou então a região, naquele momento, de Terra do Fogo,
em homenagem àqueles nativos que, por não dominarem a técnica do
fogo, mantinham sempre acesas suas chamas.
Era fasciante estarmos ali, na mesma enseada, naquele momento,
imaginando aquelas pequenas naus na época das grandes navegações
com aqueles bravos marinheiros buscando o sul do mundo. Eles passavam fome, morriam de inanição ou escorbuto – doença hemorrágica
provocada pela falta de vitamina C. A determinação de seu líder, Magalhães, os levava para os cantões da Terra com a promessa de muito dinheiro e fama no retorno à Espanha. Alguns poucos deles voltaram. Magalhães, não. O comandante destemido, além de cumprir seu objetivo de
estabelecer a conexão entre os dois oceanos, tinha também a missão de
evangelizar os nativos que encontrasse pelo caminho. Ao tentar alterar
os ideais religiosos de um povo do arquipélago que hoje se conhece por
Filipinas, provocou a ira de uma tribo que, após um combate sangrento
na praia, atingiu-o com várias flechas deixando-o seriamente ferido e
em pouco tempo morto. Seu cadáver ficou por ali e o resto da esquadra
prosseguiu rumo à Europa.
Empolgados com tudo aquilo que vimos, montamos na moto e
prosseguimos para o sul, sempre para o sul. Uma forte tempestade preparava-se para desabar com toda a sua fúria em nossa frente e parecia
que estava bem acima de nossas cabeças. A curvatura e o achatamento
da terra em seus pólos fazem com que as nuvens fiquem mais baixas.
Somando-se a velocidade da moto com a das nuvens, era como se estivéssemos assistindo a um filme em velocidade rápida. Chegamos a
Piedra Buena aproximadamente às 19:00 hs daquele dia e procuramos
um lugar para pernoitar. Negativo, tudo lotado. O que fazer? Fomos
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pensar em uma solução no posto de gasolina na Ruta 03. Enquanto calmamente tomávamos capuccinos, eu já ia cogitando a possibilidade de
dormirmos no próprio posto, no local reservado para a troca de óleo dos
veículos, mas não havia comunicado nada à outra parte interessada, a
Michelle. De repente chegam ao posto, vindos do sul, dois motociclistas
de Harley Davidson. Ao tirarem seus capacetes os reconheci como componentes daquele grupo que havíamos encontrado em Puerto Madryn.
Faltavam uma moto e o carro de apoio. Entraram na loja de conveniência e sentaram-se junto a nós. Os dois eram figuras muito engraçadas e
amigas, motociclistas experientes, com certeza ótimos companheiros
para uma viagem ou para uma rodada de cerveja. Porém, estavam assustados. Olhos arregalados, rostos vermelhos queimados pelo frio. As
mãos duras dificultavam até mesmo manipular as moedas para tirar um
café da máquina automática. Demoraram a falar alguma coisa.
— E aí? Foram a Ushuaia? - perguntei. Na verdade eu já sabia o que
havia ocorrido, mas esperei a resposta.
— Rapaz... – começaram – ...aí em frente, a uns vinte quilômetros,
o frio é de lascar, nunca vimos coisa igual, fica difícil pilotar a moto. E
depois tudo piora. Pegamos uma longa estrada de rípio impossível de
passar. Resolvemos voltar, aquela região é de muito sacrifício. O outro
parceiro seguiu com o carro de apoio, não sabemos se vai conseguir.
Enquanto ouvíamos mais algumas palavras sobre a ruim experiência que haviam passado, a Michelle ia, impressionada, acompanhando
tudo. Em um impulso me despedi dos amigos, puxei a Michelle pelo
braço, vestimos os equipamentos e fomos para a moto. Eu sabia que
aquilo muito provavelmente iria acontecer. Estava ciente de que o quanto mais nos aproximássemos da Terra do Fogo, maior seria o frio. Eu
sabia também das condições das estradas e afinal seriam esses os ingredientes que acabariam por dar o sabor especial da conquista da cidade do
fim do mundo. Aliás, foi justamente por causa deles que estávamos aqui.
Eu tenho uns pensamentos estranhos, por exemplo: se a Terra do Fogo é
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uma região famosa por suas chuvas, vento, frio, e as estradas são conhecidas internacionalmente por seu mau estado, mas tudo isso é possível
de ser enfrentado, eu quero é viver aquilo. Quero sentir aquela chuva,
testemunhar o frio, desafiar o vento e acelerar forte nos caminhos esburacados de terra e pedras. Tenho certeza que, se ao chegar lá, não chover,
não ventar, estiver um céu de brigadeiro com um sol quente de verão e
as estradas estiverem pavimentadas como as autobahn da Alemanha, eu
vou ficar decepcionado.
Nós havíamos nos preparado para aquelas situações extremas.
Durante a fase de planejamento da viagem eu alertei a Michelle várias
vezes sobre aquelas dificuldades. Ela, aos poucos, foi assimilando
aquilo tudo e ficando confiante que poderíamos passar sem maiores
contratempos. Minha atitude em sair imediatamente daquele posto de
gasolina foi com a intenção de não deixar que contaminassem minha
companheira de viagem, promovendo o fracasso antes de encarar o inimigo. Quando os encontrei em Puerto Madryn e soube que pretendiam
chegar a Ushuaia com roupas de couro, equipamentos inapropriados e
com motos de mais de 300 quilos exclusivas para o mais perfeito asfalto,
imediatamente duvidei, ainda que em silêncio, do sucesso da empreitada. E foi isso que aconteceu.
Eu conhecia minha equipe e o meu equipamento. Tinha certeza
que conseguiríamos chegar e cumprir nosso objetivo sonhado por
tanto tempo. Não significava que éramos imbatíveis, mas tínhamos a
maioria das armas necessárias para encarar o desafio. O resultado de um
bom planejamento e de estudos profundos sobre as condições gerais e
específicas dos locais a serem alcançados em viagens de aventura, com
ou sem moto, aparece na confiança que é impressa ao projeto. Aqui não
cabe aquela filosofia de esperar a dificuldade aparecer para pensar no
que fazer. Ou você se preparou ou vai dar meia volta e procurar outros
destinos. Estávamos alcançando nosso objetivo e tudo ia bem, não íamos desistir.
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Retornamos com a moto a toda velocidade à Ruta 03 e penetramos
no espaço que havia entre as nuvens negras e o asfalto em direção à cidade de Rio Gallegos, ainda 200 km à frente. Não sentimos nenhum frio e a
tempestade não caiu sobre nós.
Rio Gallegos é a capital da Província de Santa Cruz, vizinha à
Província da Terra do Fogo. Cidade de poucos atrativos, serviu de base
para que nos preparássemos física e psicologicamente para o trecho
considerado mais radical da viagem. Para jantar optamos por um restaurante espanhol localizado na avenida principal, o El Muelle Viejo, e
nos sentamos em uma mesa lateral. Abrimos alguns mapas e o diário de
bordo, passando a calcular melhor nossos movimentos do dia seguinte.
Ao chamar o garçom avistei, a uma pequena distância de nós, um homem cuja figura é inconfundível. Sim, com certeza é o presidente da
República Argentina, Sua Excelência Nestor Kirchner, acompanhado
de sua esposa e outro casal. Estávamos bem, pensei, jantando no mesmo
restaurante do presidente. Convoquei o garçom à mesa e perguntei o
que o excelentíssimo estava fazendo ali. Explicou-me que o presidente
é natural da região, já havia sido inclusive governador da província e seguidamente procurava aquele local atraído pelo prato de cordeiro patagônico, especialidade da casa. Nós já havíamos ordenado nosso jantar,
um macarrão para mim e um risoto para a Michelle. Busquei o cardápio
e procurei o tal prato do presidente. Desisti de alterar meu pedido devido
ao preço - só para presidentes e seus iguais. O tal cordeiro patagônico
(ou cordeiro fueguino), faz parte da culinária típica da Patagônia, preparado de forma semelhante à nossa costela-de-chão no Brasil. Iríamos
com certeza prová-lo, mas não ali.
COM OS PÉS E RODAS NA TERRA DO FOGO
O dia amanheceu encoberto, nuvens escuras eram o nosso teto.
Tudo deixava a região ainda mais desolada. Aquela zona ocupada por
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Rio Gallegos não é bonita. Se eu morasse naquela cidade provavelmente teria problemas de depressão. Decidimos que nossa missão seria dar
um pouco de colorido àquilo tudo com a moto e nossas roupas predominantemente azuis. Também levaríamos as cores verde e amarelo da
nossa bandeira nacional, que ia na forma de um adesivo bem na frente
da moto. Vamos alegrar um pouco as redondezas!
Tomamos um café reforçado, abastecemos o bauleto com água
e gasolina. Na Terra do Fogo há poucos postos de abastecimento e era
para lá que estávamos nos dirigindo. Uma mistura de excitação e medo
tomava conta de nós. O medo é importante, pois com ele realizamos
nossas tarefas com mais cuidado, prestamos mais atenção em todos
os nossos movimentos e em tudo que nos cerca e como conseqüência
atingimos os objetivos com muito mais segurança. Ainda, o medo só
toca aquelas pessoas que conhecem bem o seu obstáculo, sabem das dificuldades e por isso as estuda com profundidade na busca das melhores
técnicas para superá-las. Eu tenho medo de quem diz não ter medo.
Ao deixarmos Rio Gallegos logo entramos no primeiro trecho de
rípio que vai até o Estreito de Magalhães. Foram 37 km daquele tipo de
terreno até Monte Aymond - onde há a transição para o território chileno
- percorridos com todo o cuidado para criar intimidade. Sinceramente
não senti qualquer dificuldade em circular até com boa velocidade por
ali. Sem dúvida nenhuma o rípio do Deserto do Atacama ou da Ruta 40,
na Argentina, são muito piores.
Uma curiosidade é que vamos sair da Argentina e ingressar no Chile
e logo depois voltaremos para a Argentina até chegarmos a Ushuaia. Na
volta é a mesma coisa. Existe um recorte estranho dos limites entre os dois
países na Terra do Fogo, gerando uma porção de carimbos desnecessários nos passaportes. Chegamos na localidade de Punta Delgada – Chile
– compramos mais gasolina em uma borracharia e fomos em direção à
margem do Estreito de Magalhães, a fim de embarcarmos na balsa que faz
aquela travessia. Do outro lado está a Terra do Fogo, porção chilena.
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Lembrei-me claramente das aulas de geografia e história no ginásio, que cursei no Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis.
A professora explicava, na versão didática permitida, a descoberta
do Brasil e as grandes navegações. Aquele ponto que ela indicava no
mapa como sendo o Estreito de Magalhães, que invadia nossa imaginação de adolescentes, agora estava ali, bem na nossa frente. Se eu
quisesse e fosse louco o suficiente, mergulharia naquelas águas revoltas e nadaria até a outra margem – logicamente não teria nenhuma possibilidade de sucesso.
A gigantesca balsa abre seu compartimento através de uma enorme
rampa de acesso e os veículos, um a um, vão ocupando seus lugares. Caminhões com contêineres, veículos de passeio e a nossa moto dividem
todo espaço disponível para cargas. Preferimos permanecer do lado de
fora da cabine destinada aos passageiros. Eu e Michelle ficamos abraçados, nossos pensamentos foram para muito longe. Em silêncio respirávamos aquele ar puro e fomos invadidos por uma sensação de muita
satisfação pessoal. Éramos capazes e merecedores de estarmos ali, nos
confins do mundo, livres e usando esse direito em sua plenitude - viajando de moto e distantes 5.000 km de casa. Ao envolver a Michelle em
meus braços naquele momento percebi, claramente, que ela era a mulher da minha vida e com ela eu queria passar o resto dos meus dias. Por
ela eu faria tudo, enfrentaria tempestades, teria paciência nas calmarias,
escalaria montanhas e mergulharia ali, no Estreito de Magalhães. Por
ela eu iria até o fim do mundo, e estava indo.
Navegamos por vinte minutos de uma margem à outra do estreito
quando finalmente firmamos nossos pés e rodas na Terra do Fogo. Tiramos fotos junto às placas de sinalização de Bienvenidos a Tierra del
Fuego. No mesmo momento um grupo de oito motociclistas chegava
para embarque em sentido contrário. Eram belgas, suíços e italianos,
uma boa oportunidade para atualizar informações sobre as condições
das estradas e praticar um pouco de inglês e italiano. Pelo estado das
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roupas e das motos deduzi que a coisa estava feia. Estavam completamente cobertos de lama, da cabeça aos pés. As motos idem. Perguntei
como estavam as estradas e sinalizaram positivamente:
— Vá tranqüilo, está boa - disseram.
— Então, como vocês estão imundos desse jeito? - arrisquei a pergunta.
— Ah, não, não é nada, estamos assim já há vários dias! - responderam sem qualquer pingo de vergonha.
Eram, definitivamente, aventureiros. Porcos, talvez, mas aventureiros com certeza. Há dias mantinham seus corpos, roupas e motos
completamente sujos. Para que lavá-las? Estavam imundos por fora,
mas indiscutivelmente suas almas estavam limpas, brilhantes, branquinhas como a neve dos Andes. Resolvi desenterrar algumas palavras
de italiano que há anos não utilizava, conversamos mais um pouco e
chegou a hora de embarcarem na balsa que já dava sinais de partida para
mais uma travessia do estreito.
— Michelle... - falei - ... agora vamos percorrer um pequeno trecho
que deve ser um pouco mais difícil. Serão aproximadamente 120 km de
rípio. Quero que você confie em mim. Temos todo o tempo do mundo
para cumprir este percurso e, se necessário, vou bem devagar e parando
sempre que você quiser, tudo bem? – e complementei, “nosso negócio é
ir longe, não rápido, certo?”.
— Estou tranqüila e confio em você. Caso você exagere na velocidade vou beliscar tanto sua barriga que você será obrigado a parar! - essa
é a Mikka, que sabe como se proteger.
Abastecemos a moto com a gasolina do bauleto, tomamos um pouco de água, colocamos os capacetes, ajustamos bem as luvas e fomos.
Os primeiros quilômetros são de bom asfalto. Em 40 km chegamos ao
rípio. Entrei com tudo, sem frescura. O terreno estava um pouco úmido
e assim não levantava poeira. A umidade talvez tenha compactado o terreno, o que favorecia uma pilotagem até um pouco agressiva. Nenhum
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beliscão na barriga, vamos em frente. No final das contas, atravessamos
por paisagens bucólicas, criações de ovelhas dos dois lados da estrada,
uma composição visual que transmitia uma calma impressionante. Paramos diversas vezes para fotografar. Ninguém passava por ali, caminhões, carros ou motos. Só nós. A moto engolia a estrada em frente e as
pedras saltavam para todos os lados. Aquela estrada, que foi motivo de
angústia para nós durante toda a idealização do projeto, não era nenhum
monstro comedor de motocicletas e sim foi uma grande diversão. O
único perigo que avistamos foram as inocentes ovelhas que, sem prévio
aviso, de vez em quando atravessavam a estrada. Parávamos a moto e
esperávamos calmamente a lenta travessia. Nada de estresse com os
animaizinhos – nós é que estávamos no terreno deles.

No rípio da Terra do Fogo, o fim do mundo cada vez mais próximo

Na localidade de San Sebastián cruzamos a fronteira novamente e
reingressamos na Argentina. A partir daí são 80 km de bom asfalto até a
cidade de Rio Grande. Cumprimos um dos trechos de terra com sucesso. Para o dia seguinte haveria outro, de 70 km, que ainda nos separava
de Ushuaia. Ficamos em Rio Grande contabilizando nossas conquistas
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de até então. A moto estava intacta apesar do terreno acidentado que havíamos vencido. Jantamos no próprio hotel e nos recolhemos cedo, pois
fazia muito frio e ventava demais para perambularmos pela cidade. O
próximo dia seria o decisivo, de chegada a Ushuaia.
A CONQUISTA DO FIM DO MUNDO
Após Rio Grande rodamos 140 km por asfalto e em seguida novamente o rípio. Chovia forte, a atenção foi redobrada. O clima na Terra do
Fogo é de difícil previsão. O gerente do hotel em Rio Grande nos alertou
que é muito comum, em um mesmo dia, haver manifestações das quatro
estações. Frio pela manhã, chuva, vem o calor e abre um maravilhoso
sol e tudo se repete várias vezes. Presenciamos isso, pois a chuva que
nos acordou pela manhã logo seguiu seu curso para o interior e fomos
agraciados com um céu claro. Paramos no Lago Fagnano e comparamos o panorama da região com aqueles vistos nos filmes rodados nas
florestas canadenses ou no Alaska, no outro fim do mundo, lá no hemisfério norte. Os dois extremos do continente americano têm vegetação
e relevo semelhantes, concluímos. Ao longo da estrada havia campos
largos com enorme quantidade de árvores derrubadas em função das
ventanias e avalanches de neve. Estávamos na região das montanhas
que protegem a cidade de Ushuaia que fica acomodada do outro lado.
É o fim da Cordilheira dos Andes, que nasce lá na Venezuela, arrasta-se
por mais de 7.500 km passando por Colômbia, Equador, Peru, Bolívia,
Chile e Argentina e vem morrer ali, na Terra do Fogo, formando fiordes
eternamente nevados como os da Noruega. Sem problemas chegamos
novamente ao asfalto e exigimos tudo da moto para atingirmos a cidade
dos nossos planos.
Avistamos uma placa de sinalização. É curioso como motociclistas gostam de fotografar placas. Em um álbum de fotografias de um
motociclista sempre encontraremos fotos de placas de sinalização de
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rodovias dizendo “Piracicaba 20 km” ou “Quinto dos Infernos 10.000
km”. Em nossa frente estava a placa que dizia: Bienvenidos a Ushuaia
– ciudad más austral del mundo, com a correspondente tradução em
inglês logo abaixo. A emoção tomou conta e, ainda dentro do capacete
derramei masculinamente as primeiras lágrimas. Vagarosamente e com
todo o cuidado estacionei a moto em frente à placa. Desliguei o motor e o
silêncio passou a ser total, interrompido apenas pelos pássaros no meio da
floresta e por uma corredeira das proximidades. Ainda montados na moto,
eu e Michelle permanecíamos calados - tínhamos conseguido. Joguei-me
para trás e ela me recebeu em seus braços. Curtimos aquele momento sublime da chegada ao ponto mais distante de nossas casas que poderíamos
alcançar na direção sul, por terra. É recompensador ver concretizado um
projeto que começara há muitos meses atrás e que foi construído com
muito cuidado e muita paixão. Todo o investimento feito em tangíveis ou
intangíveis estava pago. Estávamos inteiros, eu, Michelle e a moto.
Metodicamente retiramos as luvas, capacetes, os penduramos nos
espelhos retrovisores e caminhamos ao redor da placa. O tripé fotográfico
foi utilizado para registrar aquele momento mágico de diversos ângulos.
Apesar do frio e da chuva forte, ficamos ali, admirando tudo à nossa volta.
Imundos, entramos na cidade. Era o dia 29 de dezembro de 2003.
Fomos para um bom hotel. Merecíamos tudo do melhor, afinal éramos
os solitários conquistadores do fim do mundo. Não precisávamos de
carros de apoio, shows pirotécnicos ou câmeras de televisão a nos acompanhar, pois éramos as estrelas de nós mesmos, os únicos arquitetos e
principais atores da transformação dos nossos sonhos em realidade.
A CIDADE
Ushuaia nos surpreendeu pelo seu tamanho e estrutura, porém não
mais que por sua beleza. Construções típicas de madeira emolduradas
pela cordilheira coberta de gelo logo atrás compõem o quadro. Como as
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montanhas são escuras pela vegetação, o branco do gelo cria desenhos
curiosos. Por essa razão resolvemos apelidá-las de “montanhas-panda”. A maior delas é o Monte Olívia, com 1.500 metros sobre o nível
do mar. A cidade possui toda a estrutura para bem receber os viajantes,
vários campings e hotéis de todas as categorias e ainda charmosos cafés
e ótimos restaurantes.
Fica às margens do Canal de Beagle e por ele navegamos até as
ilhas onde ficam os lobos marinhos e os cormorans.
De Ushuaia partem embarcações de maior porte que levam turistas
também de maior porte para conhecer a Antártida. Até pesquisamos os
custos, só para ter certeza que não tínhamos capacidade para ingressar
em uma daquelas viagens. Ao analisarmos as tabelas de preços tivemos
a mais absoluta e total certeza que não éramos público alvo daquela maravilha, naquele momento.
Logo no primeiro almoço experimentamos o “cordeiro fueguino” assado ao modo patagônico, como em Rio Gallegos – o prato do
presidente.
Enquanto a moto descansava merecidamente em uma garagem
que alugamos especialmente para ela, subimos de teleférico até o início
do Glacial el Martial, e o restante a pé até seu topo. Fomos até o interior
das “montanhas-panda”, andamos sobre o gelo e ouvimos o barulho das
corredeiras embaixo dele. Gastamos o dia 30 de dezembro de 2003 visitando as atrações mais tradicionais da cidade.
No último dia do ano sacamos a moto da garagem e fomos para o
Parque Nacional Tierra del Fuego. Em meio à floresta do parque corre
uma estrada de terra que passa por vários locais apropriados para um
belo piquenique ou, se fosse no Brasil, aquele churrasco com os amigos. No final da estrada, que é a mesma Ruta 03 que percorremos desde
Buenos Aires, está a tão perseguida placa que sinaliza seu fim, na Bahia
Lapataia, onde se lê “Buenos Aires - 3.063 km; Alasca -17.848 km”. Dali
em diante, só de barco em direção aos arquipélagos de gelo da região an-
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tártica. Em frente à placa encontramos dois motociclistas alemães com
os quais travamos um curto diálogo e os filmamos para nossos registros.
Estávamos acompanhados também por três motociclistas de Farroupilha, RS, que encontramos no centro de Ushuaia.
Retornamos e nos preparamos para o réveillon. Estranhamente
todo o comércio da cidade estaria fechado a partir das 17:00 hs. Resolvemos montar nós mesmos a nossa ceia. Compramos vinho no mercado
da esquina e a Michelle conseguiu compor uma tábua de frios no bar do
hotel. Subimos para o quarto e por horas tomamos o vinho e degustamos
os frios, aguardando a chegada de 2004.
Por volta das 23:45 hs fomos até o Canal de Beagle. Em Ushuaia
não são usados fogos de artifício para anunciar a abertura de um novo
ano. São os navios de várias bandeiras, ancorados no porto, que tocam
suas cornetas a toda força numa orquestra desafinada, porém marcante.
Quase congelados pelo frio vindo do canal, retornamos ao hotel. Tínhamos todo um trabalho de volta para casa. Muita coisa ainda a conhecer,
muitos caminhos a percorrer. O retorno não se daria pelo mesmo caminho da vinda.

No porto do fim do mundo, a próxima parada é a Antártida
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RETORNO PELAS GELEIRAS
Despedimo-nos de Ushuaia sob muita chuva e resolvemos percorrer todos os caminhos de rípio no mesmo dia. No trecho até Rio Grande
eu perdi o respeito e colocava velocidades superiores a 120 km/h naquelas estradas de terra e lama. Inacreditavelmente não senti nenhuma
advertência - leia-se beliscão – por parte da co-piloto. Quando parei a
moto no primeiro posto de gasolina que avistamos, perguntei à Michelle se estava tudo tranqüilo, se a velocidade estava boa, etc. Sua resposta
foi digna de inscrição no livro dos recordes: “Não sei. Onde estamos?
Eu dormi um pouco”. “Dormiu um pouco?” - contra-ataquei. “Eu enfiei
a mão no acelerador, levantei pedras pelo caminho, entrei em grandes
poças de água e lama, ultrapassei caminhões e você estava dormindo?
Michelle, você é única, mesmo, em todos os sentidos”.
Não sei como é possível, mas ela consegue dormir em qualquer lugar, em qualquer situação e em qualquer condição. Em uma viagem que
realizamos à Serra Gaúcha, no percurso entre Bento Gonçalves e Nova
Petrópolis, naquelas estradas de curvas fechadas, tive que pilotar com o
braço esquerdo fora do guidão, segurando-a pela perna, brigando com a
força centrífuga que me puxava para fora da curva, já que a garupa não
estava fazendo o seu trabalho que é tão importante quanto o do piloto,
pois sonhava com os anjinhos. Inexplicável.
Passamos por Rio Grande apenas para abastecer a moto e seguimos. Na aduana em San Sebastián reencontramos os três motociclistas
gaúchos e seguimos juntos a viagem pelo interior da Terra do Fogo, por
estradas diferentes daquelas utilizadas alguns dias atrás. Chovia muito,
lama e buracos para todos os lados. Avançávamos devagar. A Michelle
estava acordada. Conseguimos chegar à cidade de Cerro Sombrero, em
plena Patagônia Chilena, onde havia uma única pousada. Hospedamonos ali. Com uma mangueira limpamos moto e equipamentos. O barro
estava por todos os cantos possíveis da TDM, que não era mais azul e
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sim marrom. Eu e Michelle, após a instalação dos “varais” para secagem das roupas no quarto, saímos em seguida à procura de comida, já
que não havíamos nos alimentado durante o dia inteiro.
Cerro Sombrero parece uma cidade abandonada. Vive por conta
de uma companhia de petróleo, a ENAP, que mantém seus empregados
por ali. Não havia restaurantes e a única bodega disponível não aceitava
meus dólares ou pesos argentinos – aquilo era Chile. Ao redor da praça
da cidade havia uma construção que se assemelhava a um restaurante
então fomos averiguar. Empurramos a porta que estava entreaberta e
entramos no local. Definitivamente era um restaurante, pensamos, as
mesas estavam espalhadas pelo salão e arrumadas com pratos, copos e
talheres. Veio um rapaz que pareceu ser o garçom.
— Podemos ver o cardápio? - falamos, certos que nossa fome teria fim.
— Como? - perguntou o rapaz. Desconfiei que ele não era garçom
e aquilo não era um restaurante, pois simultaneamente à pergunta pelo
cardápio eu havia feito uma mímica perfeita de uma pessoa olhando o
dito cujo – impossível ele não ter identificado!
— Temos fome... - retornei, ao mesmo tempo esfregando a barriga,
um gesto que ele tinha que entender. Não lembrei, naquele momento tão
importante, que fome é hambre em espanhol.
— Ah... - disse ele, abrindo um sorriso - ...mas aqui não é um restaurante aberto ao público; é exclusivo dos funcionários da companhia de
petróleo. Daqui a pouco todos eles chegam para jantar.
Insisti, apresentei a Michelle como a mais faminta, talvez tenha
apelado para o lado emocional mas não houve jeito, infelizmente ele
não podia nos atender, pois eram ordens do Club Social ENAP. Saímos
desolados e com mais fome ainda daquele local. Descemos dois degraus
da escada e aparece na porta o cozinheiro, com chapéu característico e
tudo, nos chamando de volta. Disse que faria uma exceção e que tínhamos que comer rápido, antes dos funcionários chegarem. Negócio
fechado, com a fome que estávamos ele ficaria impressionado com a
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velocidade com que engoliríamos qualquer coisa que fosse servida.
Resumindo o fim dessa passagem, acabamos comendo fartamente.
De entrada veio uma sopa de legumes. O prato principal foi um assado
de carne de cervo com arroz branco e batatas fritas, acompanhado por
suco de melão feito na hora. De sobremesa uma laranja para cada. O cozinheiro sentou-se à mesa conosco, perguntando sobre nossas viagens
e interessado também no Lula, nosso presidente da república. Um papo
agradável e uma comida deliciosa, servida com todos os costumes da
casa. Ao acabarmos pedimos a conta e, para nossa total surpresa, negaram-se terminantemente a cobrar alguma coisa. Obrigado, meu Deus,
pois colocastes estes dois anjos travestidos de cozinheiro e garçom em
nosso caminho! Despedimo-nos emocionados e nos recolhemos na
pousada.
Pela manhã partimos para o adeus à Terra do Fogo, passando novamente pela balsa do estreito e chegando a Rio Galllegos apenas para
recompor nossas energias e as da moto.
O próximo destino a ser visitado era o Glaciar Perito Moreno, no
extremo oeste da Argentina, distante 380 km de onde estávamos. Tudo
asfaltado até El Calafate, cidade mais próxima ao glaciar - geleira - todavia o vento nos açoitou para valer. Foi o dia de vento mais forte que já
experimentamos em toda a nossa trajetória de viagens de moto. Apareciam vindo das montanhas dos Andes e nos batiam com violência. Os
capacetes, se não estivessem bem presos à cabeça, teriam voado para
o meio do deserto patagônico. Nossos pescoços doíam como nunca e
a tremedeira era tanta que dificultava até mesmo a visibilidade, ainda
que com um céu límpido e de um azul profundo. Não havia proteção em
nenhum lugar. Parar para descansar não adiantaria, pois mesmo sem a
moto em movimento o vento nos empurrava e sacudia obstinadamente.
Tempestades de areia, tufões e redemoinhos eram avistados ao longe.
Nas depressões dos imensos vales nas proximidades da cordilheira
eram ainda mais fortes, criando um ambiente assustador. Não represen-
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tavam um inimigo mortal, mas era muito, mas muito chato mesmo e irritante pilotar naquelas condições. Ao nos aproximarmos de El Calafate
já vislumbramos os picos nevados da cordilheira no horizonte. Lá, em
meio àquelas montanhas, se esconde umas das maiores maravilhas do
mundo, o Perito Moreno, declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 1981.
El Calafate é um pequeno povoado situado nas encostas dos Andes
e possui boa estrutura para receber uma demanda crescente de turistas
que procuram conhecer os glaciares da região. Após obter algumas
informações com os nativos de El Calafate, decidimos ir de moto até o
glaciar, apesar dos 70 km de estradas de terra, ida e volta, que enfrentaríamos. Digamos que queríamos a motoca também presente naquela beleza natural, para termos uma fotografia de toda a equipe (e isso incluía a
moto) junto ao Perito Moreno.
Por uma boa rodovia - Ruta 11 - nas margens do Lago Argentino,
fomos em direção ao Parque Nacional los Glaciares. O parque reúne outras geleiras além do Perito Moreno, como o Upsala, por exemplo, mas
a estrela maior daquele parque é o Perito. Rodávamos tranquilamente
nas estradas de terra do parque, apreciando as montanhas e a vegetação
quando, de repente, ao contornarmos uma curva fechada, demos de
cara com o gigante branco-azulado. Foi um choque. Boquiabertos por
alguns segundos, estacionamos a moto em um mirante próximo e, quietos, pasmos e completamente maravilhados, apreciamos o monumento
natural. Estávamos ainda a uns 10 km do ponto máximo de aproximação, mas, mesmo daquela distância, o glaciar já mostra sua imponência
e impressiona qualquer um. Tripé, câmera fotográfica, filmadora, diário
de bordo, todas as mídias disponíveis foram usadas para gravar aquele
momento. Foram instantes de contemplação mesclados a registros nervosos do monstro de gelo.
Prosseguimos pelo parque e estacionamos a moto o mais próximo
possível. Descemos por escadas e caminhamos por passarelas de ma-
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deira até ficarmos a aproximadamente cem metros do artista principal.
Não é possível precisar a distância que estávamos, pois com aquele
assombro gigante em nossa frente perdemos todas as noções de proporção. Por mais que tentemos descrever o Perito Moreno, seja através de
palavras, fotografias ou até mesmo filmagens, creio que nenhum registro será fiel e conseguirá transmitir com perfeição o que é aquilo. Para
apreciar por inteiro e entender o que significa aquela geleira, é necessário estar lá, presente em corpo e alma. É um vestígio claro da era glacial
de mais de dois milhões de anos, quando toda aquela parte do planeta,
até a Antártida, era um enorme terreno gelado.
Seguidamente grandes placas de gelo se desprendem do bloco
principal e despencam de uma altura de 60 metros, indo mergulhar no
Lago Argentino, provocando um estrondo comparável a um forte trovão. Suas medidas são 5 km de frente, 60 metros de altura e mais de uma
centena de quilômetros de comprimento, para dentro e acima das montanhas andinas.
Fizemos um lanche no pequeno bar que se encontra no parque, enquanto ouvíamos os barulhos estremecedores do colosso gelado.
No retorno a El Calafate fixamos a máquina filmadora em cima do
bauleto da moto e registramos nossa saída do parque com a moto em
movimento. Em seguida fomos guerrear com o vento novamente no regresso à Rio Gallegos.
DE VOLTA PARA CASA
No décimo-sexto dia de viagem rodamos 794 km de Rio Gallegos
até Comodoro Rivadávia. A moto passou por novos apertos e trocas de
seus fluidos e no outro dia cruzamos novamente a Argentina de leste a
oeste em direção a San Carlos de Bariloche, conhecendo antes cidades
como Esquel e El Bolson, em uma região de profundos vales e vegetação multicolorida.
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Bariloche é normalmente associada ao inverno, neve e estações
de esqui. Entretanto, as montanhas, lagos e parques próximos são um
encantamento por todo o ano. Hospedamo-nos em um hotel próximo
ao Lago Nahuel Huapi e conhecemos algumas das suas atrações, como
o Hotel Llao-Llao, o Cerro Otto e o Circuito Chico. Tomamos algumas
cervejas Guinness no pub irlandês e nos deliciamos nas várias fábricas
de chocolate da cidade, partindo dois dias depois para o Chile, pois
queríamos reviver algumas das emoções da nossa primeira viagem, de
2002, na Rota dos Sete Lagos. Seguindo em direção norte, já no Chile,
passamos novamente por Pucón, Villarrica e Temuco (e aí, vulcões,
lembram-se de nós?), e nos dirigimos para Santiago com extrema urgência, pois a moto estava doente: precisava de novo pneu traseiro e nova
corrente de transmissão. A chegada em Santiago é sempre tumultuada,
trânsito intenso, motoristas atrapalhados. Todo cuidado é pouco ao se
pilotar na capital chilena. Achamos o mesmo hotel que nos hospedamos
na outra passagem por ali e eu saí para procurar os componentes que
tinham que ser trocados na moto. Depois de muitas idas e vindas acabei
na Calle Lira, que é um paraíso para motociclistas com problemas, pois
concentra várias lojas especializadas. Encontrei o pneu e a corrente que
precisava. Doeu no bolso, mas não havia alternativa. O mecânico, acostumado a tratar com motos de menor porte, não sabia como começar o
serviço de troca das peças. Levou mais de três horas para colocar tudo
no lugar, por isso avançamos noite adentro na oficina. Eram quase 22:00
hs quando retornei ao hotel e encontrei a Michelle nervosa. A pequena
tinha até mesmo cogitado a possibilidade de pegar um táxi e sair pela
cidade em minha procura.
Moto de calçado novo e corrente idem, tudo perfeito, cruzamos
toda a Cordilheira dos Andes na maior tranqüilidade, sem pressa, chegando a Mendoza no final da tarde.
Nos cinco dias restantes da viagem cortamos a Argentina com
rapidez, passando como uma flecha pelo Uruguai, e reingressamos no
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Brasil, indo até Gramado.
Na chegada em Florianópolis, para repetir o ritual iniciado em
2002, levei a Mikka até seu pai e disse: “Rodamos 13.000 km até o fim
do mundo e voltamos inteiros. Vimos coisas impressionantes e até mesmo sofremos um pouco, porém cumprimos todo o roteiro pretendido.
Valeu a pena, vamos festejar. Por favor, me alcança uma cerveja bem
gelada!”.
A moto descansava embaixo de uma palmeira, na sombra, esfriando o motor.
ALGUMAS MENSAGENS RECEBIDAS DURANTE A VIAGEM A USHUAIA
De: Telma Silva
Data: Friday, December 26, 2003
Assunto: Noticias do fim do mundo 02
E aí motoqueiros. FELIZ NATAL no fim do mundo. Que bom que tudo
está certo. Mikka, segura bem hein... Boa viagem. Beijos
Telma e André
De: Vanessa Cardoso
Data: Friday, December 26, 2003
Asunto: Noticias do fim do mundo 02
Olá Mi e Ricardo!
Acho que vamos comprar uma motinho...hehehe...e o Ricardo ainda
escreve como se estivesse escrevendo para um filme ou livro de
poesias!!! Sa-ca-na-gem!!!
Oh! Não achei as fotos no site...acho que ainda não estão lá.
Mi - segura firme aí e vê se não se solta! Ai meu Deus! Ricardo não dá
pra amarrar a minha amiga em você com um cinto de segurança não?
Sucesso pra vocês rumo ao sul!!
Vanessa. O Edu também manda abraços.
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De: Sergio Soares
Data: Monday, December 29, 2003
Assunto: Notícias do fim do mundo 02
Michelle e Ricardo. Somente hoje, dia 29, voltamos à rotina de trabalho,
e verificamos as notícias enviadas. Estamos felizes, pois está tudo
ocorrendo como previsto por vocês. Beijos e abraços, Lurdes e Sérgio.
De: Rockarei – Rogério Otto
Data: Tuesday, December 30, 2003
Assunto: Notícias do fim do mundo 04
Meus queridos! Estamos muito felizes pela conquista de mais uma
empreitada do casal de malucos mais amado de Floripa. Desejamos
a vcs um espetacular fim-de-ano, com muitas alegrias e experiências
enaltecedoras e, que voltem logo em segurança para contar-nos
pessoalmente - regados a muita cervejinha brasileira - todas as suas
aventuras pela terra onde Judas deixou a sola dos pés, ok? Feliz anonovo, saudades, Rogério, Camila e Catarina.
De: André – Gordo - Cunha
Data: Tuesday, December 30, 2003
Assunto: Noticias do fim do mundo 04
P A R A B É N S! Ô Marreco, vc está de parabéns pelo objetivo
alcançado! Vá ser obstinado desse jeito na Puta que o Pariu! Fico
contente por vocês estarem bem de saúde. A Mikka tá comendo de
tudo??? e a ligeirinha???Por aqui tudo na mesma...a Lagoa entupida,
engarrafamento o dia todo! o João andando a pé.... Por mim vocês
podem ficar por aí ... também não fazem falta...
Quanto aos filmes e fotos, após a apresentação destes, vc promete que
não vai mais falar de moto???...E não entendi o parágrafo que liga a
moto com o Nestor Kirchner...parece aquele papo de lábios parecidos
com pneu de moto...Beijos...
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ROTEIRO DA VIAGEM A USHUAIA 2003 / 2004
Roteiro cumprido
DIA 01: Florianópolis – São Gabriel
DIA 02: São Gabriel – Gualeguaychu
DIA 03: Gualeguaychu – Benito Juarez
DIA 04: Benito Juarez – Viedma
DIA 05: Viedma – Las Grutas
DIA 06: Las Grutas- Trelew
DIA 07: Trelew – Caleta Olívia
DIA 08: Caleta Olívia – Rio Gallegos
DIA 09: Rio Gallegos – Rio Grande
DIA 10: Rio Grande – Ushuaia
DIA 11: Ushuaia
DIA 12: Ushuaia
DIA 13: Ushuaia – Cerro Sombrero/Chile
DIA 14: Cerro Sombrero – El Calafate
DIA 15: El Calafate – Rio Gallegos
DIA 16: Rio Gallegos – Comodoro Rivadávia
DIA 17: Comodoro Rivadávia – Esquel
DIA 18: Esquel – Bariloche
DIA 19: Bariloche
DIA 20: Bariloche – Temuco/Chile
DIA 21: Temuco – Santiago
DIA 22: Santiago – Mendoza/Ar
DIA 23: Mendoza
DIA 24: Mendoza – Villa Maria
DIA 25: Villa Maria – Santa Fé
DIA 26: Santa Fé – Santana do Livramento
DIA 27: Santana do Livramento – Gramado
DIA 28: Gramado – Florianópolis

Distância
814 km
650 km
634 km
580 km
328 km
512 km
465 km
727 km
371 km
230 km
0 km
0 km
433 km
480 km
310 km
794 km
578 km
293 km
0 km
599 km
727 km
365 km
0 km
634 km
310 km
630 km
631 km
598 km
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ENTRE SAFRA
A viagem a Ushuaia e suas emoções tiveram um efeito que se prolongou pelos primeiros meses de 2004.
Com o vasto material produzido durante aquelas jornadas firmamos parceria para uma exposição de fotos com o Laboratório Fotográfico Realcolor. Apoiados pelo Beiramar Shopping, de Florianópolis,
através de seu departamento de marketing, realizamos a exposição
nos corredores da praça de alimentação. Foram expostas 26 fotografias
em tamanho 30 X 45 e um grande mapa onde estavam traçadas todas as
nossas viagens já realizadas até então. Procuramos imprimir um caráter
cultural ao evento, legendando todas as fotografias com informações
históricas e geográficas e um pouco de poesia. A moto também ficou exposta. A estrutura montada ficou lá por duas semanas sendo visitada por
centenas de pessoas.
Mesmo não sendo a nossa praia, fomos entrevistados em alguns
canais de televisão, onde pudemos expor para um grande público as
nossas viagens. Tudo foi pura curtição, já que nosso único interesse é
incentivar outras pessoas a empreender viagens semelhantes, não importando o meio de transporte. Com essas viagens não se ganha fama ou
dinheiro, muito pelo contrário, a brincadeira custa caro, mas com o que
já nos divertimos a conta já foi paga e ficou ainda um grande saldo.
Passado o efeito da viagem e voltando ao mundo real, eu e Michelle
tínhamos um compromisso sério agendado para o dia 19 de junho de
2004 – nosso casamento. Foi uma cerimônia simples, realizada na Capela da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, seguida por um almoço
com a família e amigos. Fomos curtir uma viagem nupcial na Europa
– Inglaterra, França e Itália – pois ficaria um tanto esquisito viajarmos
de moto em nossa lua de mel, certo?
A Michelle, que havia concluído o mestrado em novembro de
2003, não satisfeita e já com saudades das pesquisas e das imersões em
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pilhas de artigos de odontologia, iniciou curso de doutorado, na própria
Universidade Federal de Santa Catarina.
Por minha vez, ingressei em um curso intensivo de espanhol, pois
queria poder me comunicar melhor em nossa próxima aventura de motocicleta pela América do Sul, que já estava marcada para dezembro de
2004 - nosso destino principal seria a cidade perdida dos incas, Machu
Picchu, no Peru.

CAPÍTULO 7

Moto aventura à Terra
dos Incas – Peru 2004 / 2005

“Que é a vida senão
uma série de loucuras
inspiradas?” George B. Shaw
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INTRODUÇÃO

Sem dúvida o Peru é um país que fascina, instiga e nos convida si-

lenciosamente a irmos para lá, embora muitas informações colhidas na
internet durante a fase de planejamento nos fizessem pensar duas vezes,
ainda mais por sempre viajarmos sozinhos. Mas, para nós, que já tínhamos estado em outros longínquos lugares, enfrentado vários percalços
climáticos e geográficos, esse destino era cada vez mais empolgante e
desafiador. Era um passo a mais. E o Peru tem Machu Picchu!
É um país singular dentre todos que já conhecemos. Por várias razões: sua cultura peculiar, sua história que remonta o início da ocupação
do território da América do Sul, seu relevo tão diversificado, que vai
de vastos e planos desertos até altas cadeias de montanhas. A condição
climática adversa que o faz, dentro de 150 km ou menos, passar de um
calor escaldante para um frio congelante.
Tínhamos um projeto traçado dentro daquele país e o cumprimos
fielmente, porém com várias surpresas, apesar de toda a pesquisa anterior que nos tomou mais de seis meses até termos um desenho completo
do que procurávamos conhecer naquele país.
Ao se entrar no Peru, assim como se a mãe natureza conhecesse os
limites fronteiriços estipulados pelos homens, tudo fica diferente: as es-
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tradas, o clima, as distâncias entre as cidades, a cor do deserto, os ventos
que sopram com mais força e provocam tempestades e redemoinhos de
areia incessantes. As montanhas, talvez as mais altas que já percorremos
de motocicleta, próximas dos 5.000 metros de altitude, trazem com elas
o frio, chuvas fortes de granizo e neve, deixando gelo na pista o que, para
quem está se equilibrando em duas rodas, pode ser o fim da aventura.
As estradas nas montanhas, ainda que de bom asfalto em sua maioria, escondem um esforço e uma engenhosidade impressionantes nas
suas construções, herança dos incas de cinco séculos atrás. Há longos
trechos em grande altitude nos cumes das montanhas, com penhascos
em suas bordas, sem acostamento e sem qualquer proteção, o que significa que, a qualquer descuido na pilotagem, talvez só nos encontrem
um mês depois, lá embaixo. E as curvas! Ah, as curvas são tantas que nos
fazem até mesmo ter náuseas. Um trecho de 300 km, que normalmente
cumprimos em pouco mais de duas horas, pode nos tomar o dia inteiro,
por conta das 1.492.357 curvas que aparecem escalando e dessa forma
transpondo as montanhas à nossa frente. O sistema de freios e os pneus da
moto, sem dúvida, devem estar em ótimas condições. Estas estradas plenas de curvas, em alta montanha, que são percorridas na mais completa
solidão, podem esconder também um inimigo feroz: o ser humano. Notícias de assaltos realizados em algumas áreas são comuns. Um conselho é
óbvio para quem vem ao Peru de moto: viajar durante a noite, nunca.
Os postos de gasolina, chamados de grifo, são poucos e sem qualquer tipo de estrutura São simples bombas de gasolina, já muito velhas,
corroídas pela ferrugem e massacradas pelo sol, enfiadas na areia, na
frente de um casebre que parece estar abandonado há muitos anos. Jamais pudemos contar com eles para aquele descanso, para nos refrescarmos e nos recompormos antes de prosseguir viagem, como acontece
nos postos do Brasil, Argentina e Chile, quando alguns são quase um
moderno centro de compras. A qualidade da gasolina, embora seja a
mais cara que encontramos nos países que já visitamos, é duvidosa. A
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moto se supera para andar o próximo quilômetro consumindo aquilo.
As cidades são sujas e bagunçadas, com exceção das maiores e
mais conhecidas como Cusco e Arequipa, com um trânsito caótico
dominado por pedestres, triciclos a pedal que servem de táxi e carros velhos e desgovernados com motoristas pouco prudentes. Um outro item
que deve estar funcionando com toda força em sua moto é a buzina, para
que você se integre à fauna local de motoristas ensandecidos e saia também acionando-a por qualquer motivo.
A presença de uma motocicleta de grande porte e toda preparada para uma longa viagem, suportando dois passageiros igualmente
paramentados, chama atenção em qualquer lugar. O viajante de moto
no Peru deve estar preparado para essa espécie de assédio, que ocorre
frequentemente. É inteligente formatar certos tipos de respostas como,
por exemplo, quanto custa a moto, quantas cilindradas têm, há quanto
tempo estão viajando e de onde vêm. Na sua maioria são pessoas curiosas e interessadas em ter este contato com você, que vem de outro país,
muito longe, montado em um meio de transporte que não é comum entre
eles. Porém, percebe-se às vezes uma ponta de hostilidade e talvez inveja, justamente por você ser de outro país e estar montado em um meio
de transporte que não é comum entre eles. Ao detectar esse tipo de comportamento, que é raro, mas acontece, a sugestão é manter a simpatia e
locomover-se o mais rápido possível.
Os restaurantes, fora das grandes cidades, são suspeitos. Há sempre o alerta sobre se escolher muito bem o que e onde comer, além do
cuidado redobrado no consumo de água.
Os hotéis ou pousadas são simples e baratos, quanto a isso, tudo
tranqüilo. Porém, só são encontrados nas cidades mais populosas ou de
vocação turística, o que nos forçou várias vezes a rodar muito durante o
dia para ter um lugar razoável para descansar durante a noite. Em nosso
projeto original havia pernoites em algumas cidades que, ao lá chegarmos, não nos restava nada a fazer senão tocar pra frente e esperar que a
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próxima fosse um pouquinho melhor.
Mudando radicalmente o enfoque destas palavras, vamos analisar
o Peru pelo ponto de vista do desafio de uma viagem de moto empolgante e radical: se você quer emoção, frios na barriga e aventura à flor da
pele, seu próximo destino é o Peru. Porém, não deve ser tratado como
um simples passeio de moto por aí. Em certos momentos tenho certeza
que a nossa experiência adquirida nas viagens anteriores foi de extrema
importância para a boa condução desta. Digo isso pois houve momentos
em que a vontade era sentar à beira da estrada e perguntar aos céus o que
fazer, como por exemplo: pegamos uma estrada a quase 5.000 metros
de altitude, a moto avançando como se fosse um cavalo xucro por conta
do ar rarefeito, podendo apagar a qualquer instante. Começa uma chuva
forte de granizo com pedras do tamanho de uma bola de gude que inclusive machucam e em seguida aparece uma camada de gelo na pista, isso
tudo com o tanque de combustível quase seco e a gasolina de reserva,
que estava amarrada no bauleto traseiro, havia se desprendido alguns
quilômetros atrás. Ainda, os mapas peruanos não dão conta das exatas
distâncias entre as cidades, ou seja; será que depois daquela montanha
há uma cidade, ou ao menos um grifo ou um abrigo qualquer?
Como principais atrativos do país e para justificar uma expedição
montado em uma moto por lá, destacamos as montanhas, que são umas
pinturas a cada curva. O visual dos campos de lhamas e ovelhas é um
deleite para a máquina fotográfica. Rodar de moto pela estrada que
costeia o Pacífico é sensacional – os penhascos pedregosos descem vertiginosamente e vão mergulhar no oceano de um azul impressionante.
Estar em Machu Picchu, sentir aquela energia ou tentar, como se fosse
possível, desvendar os mistérios daquela construção incaica, é uma experiência que ficará gravada em nossa memória para sempre. Há ainda
o povo peruano que, apesar de todas as dificuldades sociais que o país
enfrenta, mostrou-se muito simpático, amável e hospitaleiro, sempre
disposto a ajudar, a prestar informações - é um povo que cativa. Não tem
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a arrogância de outros e revelam uma paixão pelo Brasil emocionante,
em especial pelo nosso futebol, é claro.
Sobre a polícia. Não sei se tivemos muita sorte, mas não fomos
parados em nenhum momento pela polícia local. Não tivemos maiores
problemas nas aduanas de entrada e saída, não nos sentimos ameaçados
de extorsão nunca. Isso contraria a maioria dos relatos de outros viajantes que já lemos. No momento de nossa saída daquele país, um peruano
que estava voltando do Chile veio conversar conosco e, ao saber que tínhamos viajado pelo Peru por tanto tempo e por tantos quilômetros sem
sermos roubados ou importunados pelos cidadãos ou pela polícia, ele
mesmo ficou impressionado. “Pois é...” - dissemos a ele – “... levaremos
ótima impressão do seu povo e de suas autoridades e vamos divulgar
isso, desta forma talvez estejamos ajudando muitos outros turistas a
pensar diferente sobre seu país” - e completamos, já nos despedindo “por favor, faça o mesmo com relação ao Brasil.”
A EMOÇÃO DA LARGADA E O SACRIFÍCIO ATÉ SALTA
17/12/2004 – Florianópolis a Passo Fundo - Fixamos a data de 17
de dezembro de 2004 para início da quarta grande viagem internacional
de moto. Os últimos dias no trabalho foram de muita expectativa. Estava chegando a hora de montarmos na moto, dar a partida e simplesmente
ir. Era a largada para aproximadamente 25 dias de viagem. Tudo estava
muito bem preparado. A moto e os equipamentos, embora já utilizados
em outras expedições, pareciam zero quilômetro. Sabíamos que dentro
de poucos dias tudo estaria diferente, sujo, encardido até, mas até isso é
legal em uma viagem dessas.
Era uma sexta-feira chuvosa em Florianópolis. Sem despedidas
desta vez. Somente eu e Mikka, na garagem do edifício onde moramos, em silêncio, arrumamos tudo na fiel TDM e batemos as palmas
das mãos – nosso gesto já característico para transmissão de força e
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motivação na partida e agradecimento no retorno. A moral da equipe
estava alta. Tudo certo.
Enfim a moto roncou, o portão eletrônico se abriu e lá fomos nós. Já
pegamos chuva ao sair da garagem, mas quem pensa em ir até o Peru não
pode se deixar abater por uma garoa na porta de casa.
Nossa saída do Brasil se daria por São Borja, no Rio Grande do
Sul. O destino neste primeiro dia era aquela cidade e em sua direção
rumamos aceleradamente. É um trajeto que já havíamos feito em outras
oportunidades, mas tudo parecia diferente, já que músicas peruanas
ecoavam em nossos pensamentos, compondo a trilha sonora da viagem.
A chuva nos acompanhou até Lages, distante cerca de 240 km.
Uma parada em uma oficina para uma profissional lubrificação e regulagem da corrente, que havia “secado” devido à chuva, acabou por
nos atrasar um pouco, e a tempestade aumentou. Por alguns minutos
ficamos dentro da oficina aguardando a chuva diminuir. Acabou-se
a paciência então seguimos viagem assim mesmo, entrando no Rio
Grande do Sul logo em seguida. Nas proximidades da cidade de Vacaria o sistema de piscas da moto apagou. Toda a parte elétrica estava
funcionando, menos os piscas. E agora? Eu estava decidido a seguir
assim, mas a prudência nos fez entrar em Lagoa Vermelha e acabamos
encontrando a Sul Motos, do Carlos Alves, que nos recebeu muito bem
e imediatamente começou a investigar a razão da pane. Após a utilização de vários aparatos técnicos concluiu que um dos fios que saem do
relé havia se rompido, e esse fio ficava embaixo do tanque de gasolina.
Descartei a possibilidade de sacar o tanque naquele momento, quando
então entrou em campo a criatividade do brasileiro que, rapidamente,
incluiu um outro fio passando por fora. Esse “gato” funcionou durante
toda a viagem. Com mais essa parada para reparos na motoca e a chuva
insistente, nossos planos de chegar a São Borja haviam ido literalmente por água abaixo, então fomos até Passo Fundo e por lá nos instalamos no Hotel Maitá.
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Depois de tanta chuva e nervosismo pelo defeito na moto, pedimos
um jantar no quarto do hotel e nos jogamos nos lençóis, já aguardando,
ansiosos, a chegada do próximo dia, para entrar na Argentina e começar
o trajeto internacional.
18/12/2004 – Passo Fundo a Posadas AR - Naquele sábado levantamos cedo, tomamos um café reforçado e preparamos os equipamentos. Esse ritual de arrumar tudo na moto, para quem está envolvido
no projeto, é uma atividade prazerosa que será repetida todos os dias
da viagem. Com o tempo vamos desenvolvendo técnicas mais rápidas
de acomodar as coisas e acaba até sobrando espaço na bagagem. Outra
coisa que procuramos fazer todos os dias é dar uma limpeza no equipamento, principalmente no capacete, deixando-o com a viseira sempre
impecável. Eu assumo esta parte e tudo o que é possível está sempre
limpo pela manhã.
Partimos com um belo dia de sol na direção da fronteira do
Brasil com a Argentina. Ao passarmos pela placa indicativa de São
Miguel das Missões, resolvemos entrar para conferir as ruínas deixadas pelas missões dos jesuítas, datadas do século XVIII. Valeu a
pena o desvio da rota na BR 285 até aquele importante patrimônio
histórico brasileiro.
Almoçamos em São Luiz Gonzaga e após, rapidamente, passamos
sem problemas ou atrasos pela aduana de São Borja e resolvemos esticar o dia na estrada um pouco mais até Posadas. Este trajeto foi de muito
calor e já imaginávamos o que nos esperaria nos dias seguintes.
Decepcionamo-nos bastante com relação à cidade de Posadas, que
é separada do Paraguai pelo Rio Paraná – na outra margem fica Encarnación. É uma cidade calorenta, suja, camelôs acumulados nas ruas em
um comércio tumultuado, barulhento e perigoso. Hospedamo-nos no
Hotel Continental, na Calle Bolívar 1879 - não recomendamos – e de lá
só saímos para jantar.
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19/12/2004 – Posadas a Roque Sáenz Peña - Queríamos deixar
Posadas o mais rápido possível.
Naquela manhã, ao aprontarmos os equipamentos para a partida,
testemunhamos uma coisa que é muito comum nas cidades do interior da Argentina. Eram 07:00 hs quando passaram por nós turmas de
jovens retornando da noitada. As meninas descalças, arrastando as
barras já imundas de seus longos vestidos de festa pela chão. Todos,
rapazes e moças, com cara de acabados, tomando os últimos drinques
e fumando cigarros.
Deixando os borrachos para trás, fizemos soar forte o ronco da
moto nas principais ruas da cidade e fomos em direção a Corrientes,
onde planejamos nossa parada para almoçar. Neste percurso pela Ruta
12, margeando o Rio Paraná, fomos surpreendidos por uma tormenta
muito forte, com ventos de mais de 70 km/h em céu escuro de dar medo
e com muitos raios e trovões. Quando estávamos almoçando no restaurante El Mirador, na Avenida Costanera, a tormenta tomou ainda mais
força e parecia que ia carregar a moto. Almoçamos assistindo famílias
de argentinos banhando-se nas águas mais que caudalosas do Rio Paraná, apesar da tempestade.
A tormenta acabou por atrasar nossa saída de Corrientes. Após
aguardarmos por mais de meia hora uma pausa na chuva, decidimos encarar e avançar até Roque Sáenz Pena, pequena cidade que fica na porta
de entrada da região do Chaco argentino. Consideramos importante
este avanço até Sáenz Pena, pois encurta um pouco o trajeto do dia seguinte, que é muito penoso, no retão de calor, vacas e mosquitos que vai
até Salta. Roque Sáenz Pena é a última cidade com estrutura de hotéis e
restaurantes de melhor qualidade antes de se cruzar este trecho. Hospedamo-nos no Hotel Presidente, na Calle San Martin, o único da cidade
com garagem coberta para a moto.
Para quem gosta de sorvete e sente saudades da banana split (que
no Brasil sumiu das sorveterias dando lugar aos buffets), a Argentina é o
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lugar para reviver aquela guloseima gelada. Procuramos uma heladeria
e nos deliciamos – refrescante!
20/12/2004 – Roque Sáenz Pena a Salta - Nem tudo são flores
em uma viagem de moto. Quem parte para uma viagem dessas achando
que só vai circular por boas estradas, brisa no rosto, céu azul, aquelas
imagens dos comerciais ou filmes de televisão, está muito enganado.
Embora você planeje uma viagem sensacional, cheia de coisas incríveis
para conhecer, acaba tendo que, obrigatoriamente, percorrer quilômetros e quilômetros passando por locais nem tão interessantes assim. Há,
portanto, trechos chatos, pesados, massacrantes, e este, pela Ruta 16 até
Salta, é um deles. Existe até uma cidade chamada Pampa del Infierno
– nome muito apropriado. Entre as cidades de Rio Muerto e El Caburé
são 100 km de muitos buracos, crateras mesmo. Muita paciência e perícia para não ter um pneu furado. Até Monte Quemado foram 270 km
com nada para se apreciar, muito calor, falta de estrutura de postos de
gasolina e muitos animais soltos na pista. A partir daí a coisa melhorou
um pouco e com mais 290 km chegamos a Salta, grande cidade, desenvolvida, capital da província de mesmo nome.
Achamos um hotel recém-inaugurado chamado Posada del Marques, que fica na esquina da Urquiza com Córdoba, com garagem para
a moto. Seus donos, Agustina e Sebástian, um jovem casal de Buenos
Aires, recebe a todos muito bem. Tudo novo, internet rápida, farto café
da manhã, enfim, um merecido descanso após um dia muito cansativo.
Inspirados pelo livro do Dr. Guillermo Godoy “Momentos de minha vida a bordo de uma Honda CBR 1000”, fomos ao restaurante La
Vieja Estación, na Balcarce 885, para jantar e curtir uma peña, que é um
show ao vivo de músicas tradicionalistas, que em muito se assemelham
às canções gaúchas do Rio Grande do Sul. Aquilo é uma festa. Todos
bebem, cantam, batem palmas e vibram com as estórias contadas pelos
membros do conjunto musical. Divertimo-nos muito e pudemos apre-
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ciar a culinária típica local, baseada em empanadas e humitas.
Estávamos muito empolgados, pois no dia seguinte partiríamos em
direção ao Deserto do Atacama, ingressando assim, finalmente, em uma
área de grande interesse. Quase não conseguimos dormir.

Crateras da Ruta 16 a caminho de Salta

REVISITANDO O DESERTO DO ATACAMA
21/12/2004 – Salta a Purmamarca - Partimos de Salta em direção a San Salvador de Jujuy pela Ruta 09, que é uma espécie de acesso
secundário àquela cidade, já que existem as Rutas 34 e 42 que vão até lá
com muito mais rapidez. Escolhemos a Ruta 09 para conhecê-la, pois
nos pareceu mais instigante. É uma estrada de uma pista apenas, para os
dois sentidos, e muito sinuosa, com curvas bem fechadas, cortando uma
região de densa vegetação que por vezes nos serviu de teto e nos protegeu da chuva, que ainda caía. Desde a saída do Brasil, há quatro dias, não
houve um dia sequer livre de chuvas – ao menos tínhamos a mais absoluta certeza que no deserto não choveria. Para cumprir os pouco mais de
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120 km daquela estrada demoramos três horas - vale a pena se você não
está com pressa.
Nessa viagem optamos por visitar pequenas cidades que, na maioria dos roteiros, acabam ficando de fora. Um caso desses é Purmamarca,
distante apenas 170 km de Salta e cerca de 50 km de Jujuy. Neste trecho a
última opção de abastecimento de gasolina está na cidade de El Volcán,
onde há também uma interessante feira permanente de artesanato local.
Purmamarca enche os olhos dos visitantes por conta de sua montanha de sete cores, chamada de Cerro de las Siete Colores, que parece ter
sido pintada em camadas, com um degradée elaborado pelos caprichosos arquitetos da natureza. É uma pequena cidade muito aconchegante e
serve como aperitivo para se entrar no deserto. Aqui já se pode encontrar
mochileiros do mundo todo que a cada ano vêm para esta região em busca desse contato íntimo com o deserto. Fizemos um passeio pelo vilarejo, subimos ao mirante, fomos de moto até o pé do Cerro de las Siete
Colores através do Camino Colorado, passando por altas montanhas
vermelhas e de formas muito interessantes, com se tivessem sido derretidas. Percorremos a exposição de artesanato que se monta na praça e
acompanhamos as índias confeccionando peças ao ar livre.
A cidade oferece algumas boas opções de hospedagem. Vale lembrar que quando se fala em bons hotéis ou pousadas por toda esta região
do deserto, estamos nos referindo a um quarto com banheiro privado,
água quente e com aparente higiene. Nada de televisor, frigo-bar ou
confortos maiores. A moto fica exposta ao relento.
Acabamos optando pelo Hostal La Posta e jantamos no restaurante
de mesmo nome, que fica ao redor da praça. Ótima cozinha e um garçom
muito simpático, o Jorge, que foi muito atencioso além de nos prestar
diversas informações sobre a região. Estávamos escolhendo os pratos
no cardápio quando perguntei sobre um deles – o pernil de lhama. Como
se tivesse levado um susto, me olhou seriamente e disse:
— Pernil de lhama?! Não aconselho. É um prato típico que pratica-
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mente só os argentinos conseguem comer. A carne da lhama fica em um
molho de ervas por um dia inteiro e...
— Digamos, Jorge... - interrompi aquele discurso - ... que é um prato para homem macho?
— Cierto! - disse, após uma boa risada da brincadeira.
— Quero um, e capricha nas ervas. Jorge, escucha, somos viajantes
de moto. Para isso até a Michelle aqui tem que ser um pouco macho. Portanto, já andamos muito por aí comendo várias receitas estranhas. Além
do mais, estamos indo para o Peru, você acha que isso é pior do que as
coisas que teremos que comer por lá? - fechei o cardápio e entreguei-o
ao Jorge. Ele captou a mensagem e dirigiu-se à Michelle, que ordenou
um tradicional bife com fritas para amenizar.
Um aspecto legal dessa quarta grande viagem de moto é o fato de
que eu, durante o ano de 2004, mergulhei de cabeça em cursos intensivos de espanhol e, por isso, estava arriscando mais e conseguindo travar
diálogos mais complexos com os hermanos interlocutores. Claro que
muitos gestos ainda eram usados para melhor ilustrar minhas idéias...

Pernil de lhama – comida de macho
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Algumas cervejas geladas para relaxar, anotações no diário de bordo, um bom papo sobre o transcorrer da viagem e então chegou o tal preparado para macho. Tracei-o sem piscar os olhos, raspei o prato, entornei o resto de cerveja que ainda havia na garrafa de um litro em cima da
mesa – no gargalo - recostei-me na cadeira, acendi um cigarro e baforei
pelo canto da boca. Pena que não tinha palito de dente por ali. Êta cabra
macho, sô! A Michelle, envergonhada, já ia se retirando...
22/12/2004 – Purmamarca a San Pedro de Atacama - Adrenalina a mil, vamos partir para o deserto e para a fantástica San Pedro de
Atacama. Como eu já havia estado por ali em viagem sozinho, estava
ansioso para mostrar as belezas bem como a rusticidade do local para a
Mikka. Partimos de Purmamarca por volta das 09:00 hs e logo nos quilômetros iniciais já avistamos os primeiros cactos gigantes, com mais de
três metros de altura. A Michelle sumiu ao caminhar no meio daqueles
monstros de espinhos. Em seguida a estrada começa a subir a montanha
na localidade de Cuesta Lipán, em um caracol bastante extenso e íngreme. A neblina cobriu por completo a estrada enquanto subíamos rápido
e condensava-se no capacete, embaçando a viseira. A sensação é de se
estar viajando dentro das nuvens e os efeitos do frio e da altitude – 4.000
metros - logo apareceram em nós e na moto. Esta região, até a fronteira
com a Bolívia, é chamada de Puna, caracterizada pelas altas montanhas
e temida pelos reflexos do ar rarefeito nas pessoas. Dores de cabeça,
tonturas e enjôos são os principais sintomas dos males da altura. Diz-se
que o sujeito está apunado quando não resiste e acaba se entregando,
completamente abatido, àqueles efeitos. Como paliativo para amenizar
a situação de debilidade física é comum o consumo de folhas de coca,
mascando-as ou ingerindo-as na forma de chá. Nossa provisão de folhas
de coca tinha sido feita em Purmamarca.
Quando passei aqui, em maio de 2003, quase toda esta estrada era
de rípio, ou melhor, quase todo o trecho conhecido como Paso de Jama
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era daquele terreno. Desde então muitos quilômetros foram asfaltados,
facilitando o trânsito por aqui. Resumindo, a situação do trecho naquele
dia era de apenas 60 km sem pavimento, que estavam localizados imediatamente antes da fronteira com o Chile. Tudo deve estar asfaltado até
em meados de 2005, pois as obras estavam andando rápido.
Alguns quilômetros após descer a montanha chegamos às Salinas
Grandes, aqueles extensos depósitos de sal. O branco parece infinito.
Muitas fotos e uma parada para descansar e apreciar o visual daquele
imenso campo brilhante. Procurei um ponto para descer com a moto e
registrar uma bela foto dentro do salar mas não encontrei. A Michelle
gostou tanto do lugar que colocou uma pedrinha na boca para conferir o
sabor. Caminhamos aproximadamente 200 metros para dentro do mar
de sal. O solo branco ia estalando como pipoca na sola da bota.
Nosso destino ao sair de Purmamarca era Susques, cidade que fica
no meio do deserto e que é a última chance de abastecimento de comida,
água e gasolina - a partir dali, só em San Pedro de Atacama. Talvez as
coisas se alterem e ocorra um maior desenvolvimento da região em um
futuro próximo devido ao asfaltamento deste trecho por completo, já
que faz parte da Rota Bioceânica – Atlântico ao Pacífico, mas, enquanto
isso não acontece, vamos esclarecer as coisas a respeito do abastecimento de gasolina e alimentação, que é dúvida da grande maioria dos
motociclistas que planejam suas viagens para essas bandas: saindo de
Purmamarca com tanque quase cheio (você abasteceu em El Volcán),
são 136 km até Susques, onde há gasolina em dois “postos”, tirada de
bombas que às vezes não funcionam devido ao calor do sol. Se isso
acontecer, a solução é esperar. Nas redondezas de Susques há dois hotéis com restaurante, construídos de forma típica, que em nada lembram
os formatos de hotéis e restaurantes que estamos acostumados. Saindo
de Susques, a próxima cidade com gasolina, restaurantes e hotéis é San
Pedro de Atacama, que está a aproximadamente 285 km à frente. Façam
as contas de autonomia da moto (no caso de motos carburadas, conside-
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rem um consumo pelo menos 20% maior devido à altitude) e façam suas
provisões..
Quando chegamos a Susques abastecemos a moto e fomos ao Hotel El Unquillar, que fica nas margens da rodovia, 700 metros após a
cidade. Por lá almoçamos e descansamos um pouco para nos ambientarmos com a altitude e nos prepararmos psicologicamente para os 60
km de rípio.
Partimos renovados e dispostos, viajamos cerca de 60 km e entramos no maldito. Para quem o conhece, aquilo que estava lá é muito pior,
nem dá pra chamar de rípio, pois são cascalhos grandes em piso fofo
- uma preparação para receber a pavimentação que está por vir. É um
trecho muito ruim de percorrer, não pelas pedras, mas o que acaba com a
paciência do motociclista são as “costelas” que se formam na terra com
a ação do vento. Parece que a moto vai perder todos os parafusos. O cérebro, após descolar do seu crânio, bate para todos os lados. O piloto fica
vesgo com tanta trepidação. A velocidade da viagem cai para os 20 a 30
km/h, devido ao terreno, à altitude e à poeira. Talvez se estivesse sozinho na moto fosse mais fácil, mas estava com garupa, dois alforjes e um
bauleto cheios, isto é, carregava no mínimo 90 quilos na parte traseira da
moto. A TDM passou bem mas poderia ser melhor. Há motos que, sem
algumas adaptações, simplesmente negam-se a prosseguir, totalmente
asfixiadas pela altitude.
Empoeirados e muito cansados, chegamos ao Paso de Jama. É
sempre necessário um pouco de paciência aqui, pois os serviços podem
demorar um pouco por ser o principal ponto de fronteira entre os dois
países, podendo haver um acúmulo de veículos entrando ou saindo da
Argentina.
Fizemos todos os trâmites, deixamos um adesivo do site na porta
da aduana e seguimos em frente. Mais seis quilômetros de rípio e chegamos à placa de boas vindas do Chile. Isto significa também a chegada ao
asfalto, que vai nos conduzir por 157 km até San Pedro de Atacama, que
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são deslumbrantes. Na outra viagem por aqui eu passei por tudo isso à
noite, com muita pressa e em apuros – não vi nada.

A aduana argentina, no final do Paso de Jama

A estrada sobe a 4.800 metros de altitude e passa por outras salinas
e montanhas fabulosas. Cerca de 45 km antes de San Pedro de Atacama
começamos a descer rápido. Imagino que um “skatista” iria se divertir
muito por aqui. Antes de chegar à cidade fomos saudados pelo vulcão
Licancábur, majestoso à direita da pista.
Na chegada a San Pedro passamos pelos trâmites aduaneiros de
entrada no Chile, desinfetamos as botas pisando na almofada que está
no chão ensopada com algum produto químico, e deixamos o pessoal da
área sanitária borrifar algo semelhante nos pneus da moto - faz parte do
rígido controle chileno. Se você está carregando algum alimento de origem animal ou vegetal, deve jogar fora ou declarar para os fiscais.
Deixamos um adesivo na janela das instalações e entramos, um
tanto triunfantes, em San Pedro de Atacama. Já descrevemos as peculiaridades da cidade, com suas casas simples construídas com adobe - um
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preparado de barro e plantas da região, do qual se fazem tijolos - que escondem ótimos restaurantes, lojas, feiras de artesanato, muitas agências
de viagem, hotéis e pousadas. As pessoas que trabalham nos restaurantes
são oriundas de várias partes do Chile e também do exterior, sendo que a
maioria fala inglês, necessidade básica para atender os milhares de turistas de todo o mundo que procuram a cidade. Pelas ruas, parecendo nômades circulando de um lado para o outro a todo momento, encontram-se dezenas de mochileiros de várias nacionalidades, compondo uma salada de
idiomas, uma mistura de raças e de culturas. Embora sendo nada mais que
um pequeno vilarejo isolado no meio do Atacama, San Pedro é cosmopolita. Enfim, vamos sentir o espírito do Atacama e curtir a cidade.
Hospedamo-nos no Hotel Tambillo e fomos jantar no Café Adobe,
na Calle Caracoles, a principal da cidade. A moto ficou no jardim do hotel, mesmo descoberta, pois como lá não chove e devido à baixa umidade também não há sereno, a maioria das construções não possuem tetos
completamente fechados, tanto que os restaurantes possuem pátios
internos à céu aberto. A igreja da cidade tem sua cobertura montada com
cactos secos, para se ter uma idéia da aridez do lugar. Com uma cerveja
gelada para descontrair e curtindo o alto astral do staff do Café, foi como
passamos a primeira noite em pleno Atacama.
23 e 24/12/2004 – San Pedro de Atacama - Nos dois dias que ficamos parados em San Pedro procuramos conhecer tudo em sua volta. De
micro-ônibus fomos aos Gêiseres del Tatio, à Laguna dos Flamingos e à
Vila Machuca. Com a moto fomos ao Valle de la Luna, Valle de la Muerte, Salar de Atacama, Toconao e à Pucara de Quitor. A pé, pela cidade,
visitamos o museu arqueológico e a feira de artesanato.
Depois de testemunharmos mais um amanhecer no campo de gêiseres, fui cumprir uma promessa que havia ficado para trás na outra vez
que estive ali. Desconsiderei a baixíssima temperatura ambiente e, só de
calção, mergulhei na “piscina” termal junto com os demais estrangeiros
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malucos. A Michelle, embora estivesse com seu maiô por baixo das várias camadas de roupa, preferiu ficar de fora filmando meu congelamento e as bundas brancas dos turistas mais despudorados.
No percurso de volta dos gêiseres, após saudarmos todas as vicunhas que encontramos pelo caminho, paramos na vila Machuca, que
é uma pequena aldeia que ainda guarda suas tradições muito antigas
Habitada de maneira permanente por apenas quatro pessoas, que se
ocupam principalmente com a criação de lhamas que pastam no campo
sob vigilância do vulcão Licancábur, aqueles nativos ganham também
alguns trocados a partir do aluguel do banheiro e da venda de água, refrigerantes e algumas comidas típicas aos turistas. Saltamos todos do
micro-ônibus para ter contato com os nativos e chegar mais perto das
lhamas. Ali estava um índio assando verdadeiros “churrasquinhos de
gato”, só que com carne de lhama e que ganhavam um colorido pelos
pedaços de tomate e cebola. Não resistimos ao cheiro que pairava no ar
e compramos dois. Nesse momento, aproximou-se de nós um casal paulista que estava no mesmo grupo e o rapaz perguntou:
— Você vai comer isso, ô meu? Lembrei-me imediatamente da
conversa com o Jorge, lá em Purmamarca.
— Cara... - respondi - quando estou viajando eu experimento tudo
aquilo que sei que não vai me matar. Não deixo nada pra depois. Quero conferir se isso aqui é melhor que o churrasco que preparo lá em casa, no Brasil.
Na mesma hora o paulista sacou umas moedas do bolso e aderiu ao
espetinho. Sua esposa correu do perigo.
Realizamos o percurso final até San Pedro sacolejando dentro do
micro-ônibus, que com muito cuidado ia se embrenhando pelas estradas
abertas em meio aos desfiladeiros do deserto.
No final da tarde fomos de moto ao Valle de la Luna, distante 20 km
do centro de San Pedro, revivendo nosso rally nas estradas de areia e pedras, e adentramos naquela porção de terra que tem seu nome derivado
da sua forte semelhança com a superfície lunar. O vento esculpiu formas
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monstruosas nas paredes das montanhas e até um anfiteatro parece ter
sido projetado pela natureza. Uma duna altíssima que compõe o cenário
nos convidou a subir em seu cume para apreciar o descansar do sol entre
as montanhas ao entardecer, gerando figuras sombrias no solo que, aos
poucos, tomaram conta de todo o lugar, até anoitecer por completo. Retornamos para a cidade nos sentindo astronautas modernos deixando o
campo de pouso em nossa máquina de duas rodas, seguindo em direção
à civilização dos terráqueos.
Em San Pedro jantamos em outros restaurantes muito bons, como o
La Estaka e o El Milagro. Lavamos algumas roupas na lavanderia Viento Norte, no calçadão da praça. Para internet, a melhor opção é a loja
da Entel, que fica também na praça – única conexão de alta velocidade
existente. Aproveitamos para descarregar centenas de fotos da máquina
digital e enviar algumas mensagens.
Passamos a noite de natal no Café Adobe, com um jantar à luz de
velas e completamente dominados pelo ambiente etílico proporcionado
pela atmosfera do lugar.

Valle de la Luna - um anfiteatro para os extraterrestres?
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RUMO À TERRA DOS INCAS
25/12/2004 – San Pedro de Atacama a Iquique - Com uma pequena ressaca devido à noite de natal anterior, levantamos cedo e partimos em direção ao Oceano Pacífico pela Ruta 23 que vai até Calama,
depois Chuquicamata e dali para oeste, cortando o deserto. Um pouco
depois do cruzamento com a Panamericana, um encontro inusitado.
Passou por nós, em sentido contrário, um motociclista. Eu vinha rápido
e ele também, por isso apenas nos cumprimentamos, sem saber quem
éramos ou de onde vínhamos – coisa comum entre motociclistas de
bem. Eu mantinha nosso ritmo de viagem a 150 km/h, quando nos assustamos ao ver uma moto andando ao lado com o piloto fazendo sinais
para parar. Eu não o vi chegando, pois nestas estradas solitárias você
não fica olhando no retrovisor. Paramos as motos e eis que surge uma figura ímpar, muito simpática e esfuziante com o encontro. Identificou-se
como Nelson Massaroth, de Curitiba.
Na hora me lembrei do Nelson, pois nos correspondemos por email algumas semanas atrás, no Brasil. Saltamos da moto e nos abraçamos, contentes por um encontro surpreendente como aquele e ficamos
conversando por mais de uma hora. Contou-nos todas as suas peripécias
pelo Peru (estava retornando de lá), dificuldades com a moto, peças
quebradas, etc. Eu falei das nossas expectativas e de nossos planos. Batemos fotos, trocamos cartões e endereços no Brasil e prometemos nos
encontrar em nosso país. Foi um encontro muito emocionado e revigorante. Parecíamos amigos há muito tempo – o motociclismo tem dessas
coisas. Despedimo-nos e cada um seguiu seu destino. Nós rumamos
para Tocopilla, onde teríamos nosso encontro com as águas do Pacífico.
Chegando à cidade, procurei um local para trocar o óleo do motor
da moto, sem sucesso, e partimos pela Ruta 01 até Iquique, cerca de 280
km ao norte. Esta estrada vai toda margeando o oceano, com belíssimos
visuais. Uma linda estrada para viajar de moto acompanhado da mulher.
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Estas cidades maiores do norte chileno têm uma característica comum
em seu relevo. São todas cercadas por grandes montanhas que vêm
carregando a aridez do Atacama e, de maneira radical, desabam vertiginosamente no oceano. As cidades são construídas ali e aos poucos vão
escalando a montanha amarelada e sem qualquer vegetação, criando um
cenário apocalíptico muito diferente do que temos aqui no Brasil.
Iquique é uma cidade grande e populosa, com praias, boa estrutura turística, mas não é o nosso astral de viagem. Quando viajamos,
geralmente não gostamos das cidades maiores, pois tudo é mais formal,
diferente das pequenas cidades onde tudo parece ser feito sob encomenda, especialmente para nós. Ficamos no Hotel Atenas, horrível, velho e
mofado, mas foi o que conseguimos.
Eu saí para novamente tentar trocar o óleo do motor da TDM mas
não encontrei produto específico para motocicleta quatro tempos. No
primeiro posto em que parei, o frentista insistiu em colocar óleo dois
tempos. Foi difícil escapar de lá. Em outro posto, o maior da cidade, o
“técnico em lubrificantes” – assim estava em seu crachá – afirmou ter
feito cursos inclusive em São Paulo, patrocinado pela Shell. Teimava
em colocar óleo de carro na moto. Eu recusei. Não tinha experiência
com isso, não ia tomar uma decisão dessas sem saber o que poderia
acontecer. Tentei ligar para meus parceiros motociclistas em Florianópolis mas, de forma inacreditável, não consegui falar com nenhum deles. Acredito que rodei por toda Iquique e devo ter visitado todos os seus
postos de gasolina. Era feriado de natal, todas as oficinas mecânicas da
cidade estavam fechadas. Como prosseguir daquela maneira? Decidi
procurar algum motociclista local com moto grande e perguntar sobre o
que fazer. O primeiro que encontrei garantiu que sempre usou o mesmo
óleo de automóveis sem problemas. Sem alternativa, mandei colocar o
óleo. Tudo funcionou bem, inclusive na troca seguinte tive que colocar
o mesmo óleo e a moto cumpriu todo o trajeto final da viagem, de mais
7.000 km, com óleo de automóvel, sem qualquer efeito colateral. Já
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anoitecia, a fome apertava.
No Brasil temos uma cisma com os argentinos por vários motivos,
inclusive históricos, além da óbvia rixa por causa do futebol. Porém, as
nossas experiências no contato com os argentinos foram em sua grande
maioria muito positivas, cordiais e descontraídas. Já com relação ao
Chile venho formando uma opinião diferente. Não é um povo que se
mostra contente por receber turistas em seu país, e isso fica mais evidente nas cidades grandes. Seguidamente são frios e desconfiados, de poucas palavras, não se esforçam para ajudar, não se importam se você está
perdido ou se você não consegue se comunicar bem em espanhol. Falam
rápido e não repetem se você não os entende. Há muitas exceções, como
sempre. Mas é uma pena, pois é um país que guarda inúmeras belezas
naturais, ótimas estradas, contrastes geográficos e climáticos impressionantes. Não deixaremos de viajar ao Chile por conta disso, mas poderia ser muito melhor. Na primeira vez que viajamos por aqui achamos
que tudo foi bem, talvez por estarmos realmente fascinados demais
com aquela loucura, prejudicando uma visão mais crítica e clara das
coisas. Desta vez, como já era a quarta viagem por território chileno,
as análises foram mais profundas e a transigência com aquela arrogância diminuiu bastante.
Depois de aturarmos alguns comportamentos reprováveis, finalmente o pavio ficou curto demais em um restaurante de Iquique. Era um
ambiente bem decorado, com vista para o mar, mesas elegantemente
distribuídas em um aconchegante salão e cinco garçons ociosos encostados no balcão. Chegamos a pé, vestidos de forma simples, só que
eu estava vestindo a mesma jaqueta que uso para viajar de moto, o que
pode ter desagradado alguns. Nos olharam dos pés à cabeça e sussurraram alguma coisa enquanto eu e Michelle sentávamos em uma mesa
já preparada para duas pessoas. Mal nos acomodamos e veio um deles,
com o cardápio e o bloco de comandas na mão, ficando de pé, ao lado da
mesa, batendo a caneta no tal bloco. Claramente tinha pressa para que
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comêssemos e déssemos o fora dali, ou estava disposto a nos irritar a
ponto de procurarmos outro lugar. Assim que abrimos o cardápio começou o problema:
— Para comer? - o cidadão disse.
— Como? - retruquei já franzindo a testa, prevendo o enfrentamento.
— Quero anotar seu pedido.
— Meu caro, você não percebeu que sou estrangeiro, que não faço
a mínima idéia do que há neste cardápio, e que vou demorar a tomar uma
decisão? Quando nós estivermos prontos, te chamamos, certo?
Sai o garçom e imediatamente vem outro, dessa vez vestido de preto - era o maitre - com a mesma postura.
— Para comer?
— Eu não acredito. Pedi para seu colega se retirar daqui agora mesmo e já vem você?
— Sou o chefe aqui e quero acolher seu pedido agora.
— Não, meu caro, você está enganado. O chefe aqui sou eu, e sabe
por quê?
Concluí que estavam desconfiados que não tínhamos dinheiro
para pagar a conta. Havíamos sido julgados pelo grupo de garçons ali
presentes, sem direito à defesa, então resolvi apelar - tirei a bota e puxei
um maço de dólares que estava guardado ali. Ainda descalço bati com o
dinheiro na mesa. Em seguida peguei meus dois cartões de crédito e emparelhei ao lado dos dólares.
— É por isso que sou o chefe. Quem sabe a hora de fazer algum
pedido aqui sou eu. Agora você vai se mandar e só vai voltar a essa mesa
quando o chefe aqui chamar, Ok? Porém, se você está tão ansioso assim
para anotar alguma coisa na sua comanda, escreve aí: uma cerveja, uma
coca-cola e um cinzeiro bem grande, pois vou fumar prá valer aqui já
que você me deixou nervoso!
Aquele cidadão deve ter cuspido na comida, mas não dá para baixar a cabeça em uma hora dessas. A encenação do dinheiro em cima da
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mesa eu copiei de um empresário muito rico, porém de origem humilde,
de Florianópolis que, mal sabendo falar português, vivia indo à Europa
com a esposa, sozinhos, fora de excursões. Em uma de minhas visitas
a sua empresa lhe perguntei sobre como fazia para se comunicar. Ele
olhou sério para mim e disse: “Ricardo, o idioma do dinheiro todo mundo conhece. Quando chego a um restaurante ou em um hotel, vou logo
colocando meus dólares em cima da mesa. Passo a ser atendido como
um rei e todo mundo entende o que eu falo, como mágica”.
Sorte dele que tem muito dinheiro, sempre. No nosso caso, aquelas
notas vieram de uma economia planejada mensalmente para serem gastos na viagem, mas ao menos serviram de igual forma para afugentar os
inconvenientes. É triste que isso tenha que acontecer.
26/12/2004 – Iquique a Moquegua PE - Animados por ser o dia
de entrada no Peru, partimos cedo de Iquique e rapidamente percorremos os 45 km até a interseção com a Panamericana (Ruta 05).
Neste trevo encontra-se a cidade de Humberstone, que já teve sua
época áurea de muita riqueza, mas que hoje não passa de um lugar fantasmagórico, que guarda os esqueletos enferrujados das instalações de
uma exploradora de salitre. No início do século XIX teve início uma
forte atividade das salitreras naquela região norte do Atacama, até Antofagasta, que foram ganhando importância econômica rapidamente
e atingindo mercados estrangeiros como Europa e Estados Unidos,
atraindo investimentos e gerando grandes avanços tecnológicos nos
processos de produção. No início o salitre era utilizado na fabricação de
pólvora, mas ganhou extrema importância quando passou a ser usado
como fertilizante. Naquela época toda a região era território do Peru
ou da Bolivia. Pelo forte interesse econômico despertado no Chile por
conta da rentabilidade das operações das salitreras, ocorreu a Guerra
do Pacífico, no período de 1789 a 1884, quando tudo foi incorporado ao
território chileno. Por quase um século o salitre foi a principal riqueza
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do país. Mesmo estando localizadas em lugares inóspitos, as usinas acabaram por se transformar em grandes cidades, com escolas, hospitais,
hotéis, mercados e até mesmo teatros, que atraíam espetáculos inclusive de companhias européias, dada a riqueza proporcionada pelo “ourobranco”. A decadência da indústria do salitre teve início com a Primeira
Guerra Mundial, quando a ausência de fretes marítimos somada à forte
demanda por produtos bélicos desviou os fluxos financeiros mundiais.
O golpe de misericórdia naquela já enfraquecida economia foi dado
pelo desenvolvimento do salitre sintético, muito mais barato que o
produzido pela atividade extrativista do Chile. Várias salitreras e suas
cidades são hoje apenas um atrativo turístico, memórias de um passado
de glória e de muita riqueza. É mais ou menos o mesmo caso que ocorre
com as cidades-fantasma da Patagônia Argentina.
Fazia um forte calor, a estrada bastante sinuosa subindo e descendo
montanhas, sem acostamento ou guard-rail. Tomamos muito cuidado
ao pilotar por aqueles 274 km que nos separavam de Arica, última cidade chilena.
Abastecemos a moto em um posto fora da cidade e fomos direto
para a fronteira, distante 20 km. Queríamos colocar nossos pés e rodas
no Peru. Com um pouco de paciência fizemos todos os trâmites e nos
desvencilhamos do Chile. Importante: há um acordo de fronteira entre
Chile e Peru que prevê a emissão de um documento chamado relación
de pasajeros, em nossa opinião uma grande besteira burocrática. Este
formulário deveria ter sido adquirido em Arica, na rodoviária ou, se
no sentido inverso, em Tacna - Peru, também na rodoviária, pois não é
fornecido na própria aduana. Nós não lembramos disso e nossa sorte foi
que outros viajantes dispunham de algumas unidades sobrando e gentilmente nos cederam. É normal aparecerem pessoas por ali sem o tal
formulário e ficam todos perdidos, procurando alguém que os forneça.
As autoridades não parecem preocupadas em resolver esse problema.
Será que ocuparia muito espaço nas gavetas um bloco do tal formulário?
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Alguns quilômetros a mais e há novo controle de fronteira, dessa vez para ingressar no Peru. Você vai para lá e pra cá, todos querem
carimbar a tal relación de pasajeros e por fim estamos liberados. Estávamos com os comprovantes de vacina da febre amarela, mas não foi
solicitado. Finalmente entramos em nosso país de destino. Várias fotos
foram sacadas embaixo do portal de Bienvenidos al Peru.
Rodamos os primeiros quilômetros no meio do deserto peruano com
muito calor, vento e tempestades de areia. Entramos em Tacna, cujo povo
se orgulha por ser a cidade da resistência ao exército chileno, durante a
Guerra do Pacífico. Um grande atrativo da cidade é a sua catedral, projetada por Eiffel, o mesmo engenheiro da famosa torre parisiense.
No centro de Tacna sacamos soles – moeda peruana - e fomos ao
Hotel Premier, que fica na Bolognesi 804. Tínhamos reserva lá e um
ótimo relacionamento com o dono do hotel, Sr. Luis Chaves (Lucho),
que desde nossos contatos feitos do Brasil foi de uma disposição muito
grande em nos prestar informações, por isso estávamos ansiosos em conhecê-lo, mas, por algum problema de família ele teve que viajar a Arica. Dessa forma, e já que não iríamos encontrá-lo pessoalmente, decidimos continuar a viagem aproveitando as três horas que o fuso horário
peruano tinha nos dado a mais. Seguimos então até Moquegua, sempre
por um terreno seco, ventoso e de muito calor. Chegamos no meio da
tarde e nos hospedamos no Hotel Colonial que anunciava, em placas
espalhadas pela rodovia, que tinha garagem e piscina, por US$ 20,00.
Com aquele calor que fazia, uma piscina iria cair muito bem. Como
alegria de pobre dura pouco, no final das contas a moto foi estacionada
na “garagem”, que era a sombra de uma parreira de uvas e a piscina,
completamente seca, servia de dormitório para ovelhas que pastavam
durante o dia no jardim do hotel, na parte de trás. O administrador do hotel, Sr. Juan, apesar da sua propaganda enganosa que nos trouxe até ali,
é uma figura simpática e disposta a ajudar. Contou-nos detalhadamente
o alarme permanente em que vive a região com a ameaça de terremotos.
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Percebe-se que as cidades peruanas são em sua maioria feitas de casas
e edifícios sem qualquer tipo de acabamento exterior, em boa parte devido à possibilidade de um sismo acabar com tudo. Para que caprichar
se tudo pode ser destruído amanhã? Esse é o pensamento do peruano
daquela região.
O ALTIPLANO E O LAGO TITICACA
27/12/2004 – Moquegua a Puno - Conforme nosso roteiro definido, este trajeto seria muito bonito, porém muito difícil por conta da altitude e do frio intenso. Assim, colocamos os forros térmicos das roupas
que ainda não haviam sido utilizados, abastecemo-nos com água potável, gasolina e partimos. Imediatamente após a saída da cidade já começamos a subir por uma estrada bastante sinuosa e, no seu topo, tivemos
uma visão geral da cordilheira. O trecho até Desaguadero é muito belo
realmente e sempre alto. Alcançamos uma placa que indicava 4.755
metros sobre o nível do mar. Se pensarmos que o ponto culminante do
Brasil é o Pico da Neblina, com 3.014 metros de altura, é quimérico estarmos ali, no meio da cordilheira, circulando de moto a 4.700 metros ou
mais. Bem vindos ao altiplano!
Os efeitos da altitude logo se manifestaram na máquina, mas nada
de preocupante. O asfalto é perfeito para uma boa tocada na moto. O frio
foi bloqueado pelas jaquetas. Quanto à gasolina: há abastecimento em
Mazo Cruz, porém, em toda essa região, até Cusco, o que geralmente
se encontra é uma gasolina de octanagem 84 de origem boliviana, de
péssima qualidade. A moto sente na hora o batismo do combustível. O
negócio é tentar esquecer que o ronco potente do seu motor se transformou em um barulho semelhante ao de um cortador de grama e tentar
aumentar a rotação.
A cidade de Desaguadero é uma tristeza, situação piorada por fazer
fronteira com a Bolívia. Comércio na beira da estrada, muitos nativos
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vendendo o que podem entre as construções inacabadas dos dois lados
da rodovia. O atrativo da cidade é o Lago Titicaca, um verdadeiro mar
nas montanhas, o lago navegável mais alto do mundo, localizado a mais
de 3.800 metros de altitude. Mede 194 km de comprimento, 65 km de
largura e pode alcançar 280 metros de profundidade, estando 60% em
território peruano e o restante na Bolívia. Há muitas lendas que envolvem o Titicaca. Dizem que foi dele que emergiu o primeiro casal inca,
Manco Capac e Mama Ocllo – chamados Filhos do Sol - que teve a missão de fundar o império que viria a se tornar muito poderoso. Partiram
então do lago e acabaram se fixando no lugar que chamaram de Cusco.
Os incas consideravam que Cusco era o centro do mundo, tanto que a
palavra Cusco deriva de Qosqo, que significa umbigo – o umbigo de
todo o universo.
O lago era um dos pontos planejados para conhecermos então tivemos a sensação de mais uma etapa atingida. A estrada toma rumo norte e
vai acompanhando o Titicaca, fornecendo vários pontos para filmagens
e fotografias. O pavimento passa a apresentar rachaduras, fazendo trepidar tudo na moto e bagagens. Até Puno o trajeto vai cortando vários vilarejos - Zepita, Pomata, Juli, Llave. Havia muitos animais na pista, desde
porcos e vacas até dezenas de cachorros. Ouvimos depois de um taxista
em Cusco que os peruanos costumam cuidar dos cães enquanto pequenos e assim que se tornam maiores simplesmente os deixam nas ruas. Eu
costumo dizer que um motociclista deve desenvolver uma “visão além
do alcance”. No Peru é prudente prestar muita atenção nisso, pois de
Desaguadero a Puno foram aproximadamente duas horas de viagem de
muita tensão por conta daqueles obstáculos vivos.
A 18 km de Puno está a cidade de Chucuito, que oferece opções
de hospedagem. Há viajantes que preferem pernoitar ali a entrar em
Puno. Batemos na porta do Hotel Taypikala, por indicação do Sr. Juan,
de Moquegua. É um hotel muito bem estruturado e luxuoso, mas decidimos apenas almoçar ali e tocar para Puno. Um belo prato de trutas do
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Titicaca, um breve descanso e seguimos viagem com a moto ainda com
congestão como resultado daquela gasolina ordinária.

Enfim chegamos ao Titicaca

Puno é uma bagunça, muito suja e com uma concentração enorme
daqueles triciclos-táxi. Demoramos a achar um hotel decente e acabamos optando pelo Hotel Francis Puno, na Tacna 305. Saímos para
jantar e já programamos a visita às Ilhas de Uros, as ilhas flutuantes do
Lago Titicaca. Nosso interesse em Puno era apenas Uros, mas há outras
opções de passeios, mais longos, de até dois dias, para conhecer outros
cantos do lago e até alguma coisa da Bolívia, que está na outra margem.
No dia seguinte levantamos cedo para embarcar em direção às
ilhas. Muito interessante o contato com os nativos, o seu modo de vida
e a construção das ilhas, tudo baseado no uso da totora, uma espécie de
junco que é o principal representante da flora do Titicaca. A sobrevivência daqueles índios é garantida pela venda de artesanato aos turistas.
Nada ali é de graça, tudo é pago, inclusive se quisermos sacar uma foto
das índias tipicamente vestidas. Por alguns minutos filmei uma velha
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índia moendo milho à moda antiga e, ao acabar de filmar, ela rapidamente levantou uma caneca que estava sorrateiramente colocada ao seu
lado e a sacudiu em minha direção como quem diz, “e aí, não vai deixar
um cafezinho pra vovó aqui?”. Tudo bem, acho justo, ainda mais por
ser tudo muito barato no Peru. Por módicos um ou dois soles (cinqüenta
centavos de dólar), é possível fazer um peruano feliz – chega a ser triste,
mas é a realidade do país.
Quando o guia, em uma explanação ao grupo de viajantes, mencionou que a totora servia também como alimento para aquele povo, eu
imediatamente quis experimentar e ele me forneceu um pedaço fresquinho. Mordi e experimentei o vegetal, pedi um pouco de azeite de oliva e
sal em tom de brincadeira e foi um sucesso. Reafirmo que nesse tipo de
viagem temos que experimentar de tudo – ou quase tudo. Não podemos
desperdiçar a chance de sentir gostos diversos, mergulhar em águas desconhecidas, ter contato com pessoas completamente diferentes de nós.
É isso que procuramos, a diversidade de sensações.
28/12/2004 – Puno a Cusco - Com um dia belíssimo nos despedimos do Lago Titicaca logo após o almoço e decidimos chegar a Cusco
ainda naquela tarde, embora o plano original fosse pernoitar novamente
em Puno. Subimos na moto e partimos para os 390 km que nos separavam do nosso destino principal.
O percurso continua com asfalto defeituoso e passando por pequenos povoados. Grande tensão tomou conta de nós ao entrarmos em
Juliaca, onde tudo é uma massa em movimento. Pedestres, triciclos,
carros, micro-ônibus, todos se atropelam e se você estiver na frente vai
ser atingido também. Ali paramos para abastecer a moto e também queríamos levar um pouco de gasolina na bagagem, entretanto o posto não
dispunha de vasilhames. Sem alternativa, fui ao boteco no outro lado na
estrada e comprei duas garrafas de dois litros de refrigerante por dois
soles (cinqüenta centavos de dólar). Eu estava interessado na garrafa e
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não no seu líquido. Retornei ao posto e perguntei se alguém queria ficar
com o refrigerante. Foi o bastante para desencadear uma correria. Os
funcionários, até então pacatos sentados nas calçadas, saíram em busca
de um recipiente para aquele precioso líquido amarelo. Encontraram
apenas algumas sacolas plásticas do mercado da esquina e foi ali que
depositei o refrigerante. Uma mistura de pena dos coitados e raiva das
autoridades governamentais tomou conta de nós. Foi triste ver aqueles
homens feitos, pais de família, felizes por ganharem apenas alguns
litros de gaseosa. Perguntei como fariam para beber aquilo vindo das
sacolas plásticas e responderam que dariam um jeito. Pareciam crianças
com seus pirulitos coloridos. Logo pensei no meu Brasil que passa por
problemas semelhantes e voltei à moto. Amarrei as garrafas já com gasolina no bauleto e partimos.
A estrada sobe um pouco e depois de passar por Ayaviri atinge os
4.300 metros na localidade de Abra la Raya, onde se vê os picos eternamente nevados das montanhas. Quanto mais nos aproximávamos de
Cusco, mais a estrada invadia os vales da cordilheira, em trechos bastante sinuosos e cortando várias pequenas cidades muito pobres, sendo
as maiores Sicuani e Urcos.
Antes de visitar o Peru eu tinha uma bronca com os cineastas americanos, pois achava que exageravam quando rodavam um filme sobre
a América Latina. Para mim era uma coisa caricata aquela questão das
cidades poeirentas, casebres de barro, animais pelas ruas, nativos sujos
encostados em botecos e que pareciam não tomar banho há tempos.
Pois, no interior do Peru, é exatamente assim.
A Michelle, sendo dentista, não pôde deixar de reparar na carência
de cuidados odontológicos de que sofre aquele povo, pois seus sorrisos
são invariavelmente falhos com as poucas unidades dentais que heroicamente se seguram como podem em suas bocas. Ao menos são sorrisos
sinceros e amigos, emanados por um povo de costumes simples e de
uma existência secular de muito sofrimento e que, sabe Deus como, ain-
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da consegue sorrir.
Verdadeiros descendentes dos povos nativos e dos incas, os índios
quêchua estão espalhados por aqueles vilarejos. Chamou-nos a atenção
o fato de serem todos de estatura muito baixa, pouco mais de um metro
e meio de altura. Senhoras índias, muito velhas pela idade ou mesmo
jovens precocemente envelhecidas pelo trabalho árduo diário, com
seus vestidos coloridos de motivos típicos e chapéus de abas redondas,
andam corcundas ao longo das estradas carregando nas costas um fardo
pesado com a colheita do dia que servirá como jantar ou como lenha
para abrigarem-se do frio noturno do altiplano, às vezes rodeadas com
algumas ovelhas criadas para sua subsistência.
Já estamos na região conhecida como Valle Sagrado de los Incas e
aparecem trechos com gelo na pista. Uma tempestade ameaçou desabar
sobre nós. Preparamo-nos com as roupas de chuva, mas não aconteceu.
Levamos cerca de seis horas para cumprir este trajeto. Chegamos
em Cusco já anoitecendo, por volta das 19:00 hs. Sensação de dever
cumprido? Ainda não, mas é uma alegria muito forte chegar à cidade
capital do império inca e também nomeada Capital Arqueológica das
Américas. Toda a cidade foi tombada pela Unesco como Patrimônio
Cultural da Humanidade.
Cusco está a uma altitude de 3.350 metros e abriga 300 mil habitantes. Segundo a lenda inca (que significa rei, em quéchua), foi em Cusco
que o primeiro inca, Manco Capac, juntamente com sua esposa Mama
Ocllo, afundou no solo o bastão de ouro dado pelo Deus Sol e, a partir
daí iniciou a expansão do império. A cidade foi construída utilizando
todas as surpreendentes técnicas de engenharia dos incas, tendo sido
projetada na forma de um puma, com seus principais edifícios e templos
localizados nos membros mais importantes do animal, como cabeça,
coração e órgãos genitais.
A Cusco de hoje conta com várias igrejas e outras construções que
foram erguidas pelos espanhóis no século XVI, sobre alicerces de tem-
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plos originalmente incas.
Ingressamos pela Avenida Sol e logo sentimos sua vibração ao
darmos duas voltas completas ao redor da Praça de Armas, por suas ruas
trepidantes de pedra e tendo como pano de fundo a catedral.
Sem mapas e com policiais de trânsito confusos, acabamos circulando boa parte da cidade à procura de um hotel que pudesse acomodar
também a moto. Todas as ruas são muito estreitas, com prédios baixos e
antigos, erguidos num passado em que não era necessário projetar espaços de garagem. Duelando com o tráfego intenso finalmente encontramos acomodação no Hostal Inti Wasi, na Calle del Medio, meia quadra
da Praza de Armas, local onde tudo acontece na cidade. A moto realmente também hospedou-se lá, pois entrou no hotel, passou pela recepção e
ficou estacionada ao lado das mesas do salão de café. O recepcionista,
Sr. Luis, foi muito amigável e fez o papel de “flanelinha” para o estacionamento da motoca.
Mal podíamos ainda acreditar que estávamos em Cusco. “Mikka,
hoje não tem pobreza, vamos ao melhor restaurante da cidade e esbanjar!” - falei. Talvez não tenhamos ido ao melhor, mas fomos a um que
era um luxo, o Pachacutec, com um atendimento impecável, porém sem
frescuras, na Praça de Armas. Ali me dei conta de uma coisa muito importante: no Peru não há cerveja, água ou refrigerante gelado. Eles deixam tudo al tiempo, ou seja, na temperatura ambiente. Já tinha notado
isso nas outras cidades mas achava que em Cusco seria diferente. Essa
era uma situação desesperadora, pois vejam só: sabem aquela coca-cola
gelada, tomada no gargalo da garrafa e que de tanto gás nos faz até lacrimejar - isso quando não sai um pouco pelo nariz? Esse é um prazer que
você não vai ter no Peru.
Outra coisa que aprendemos é que tudo é negociável naquele país.
Era comum procurarmos um hotel, por exemplo, e o primeiro preço
oferecido pelo atendente ser alto demais. Negociando podíamos chegar
a valores quase 40% menores que os iniciais e, em situações mais extre-
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mas quando já íamos desistindo do local, vinha a pergunta, “quanto vocês estão dispostos a pagar?” Isso acontecia a todo momento, também
com os vendedores ambulantes, nas lojas de artesanato e nos táxis.
Um passeio a pé pela praça foi o suficiente para consumir todas
as nossas forças, então fomos dormir. Tínhamos que nos preparar para
Machu Picchu.

A Praça de Armas de Cusco tem muita história para contar

RETA FINAL PARA MACHU PICCHU – O MISTÉRIO INCA
29/12/2004 – Cusco e Valle Sagrado - Naquele dia nossa missão
era planejar a chegada a Machu Picchu. De acordo com diversas informações coletadas, o ideal era chegar bem cedo às ruínas, evitando
o confronto direto com a massa de turistas que invade o local todos os
dias. Assim, estava descartada a opção de pegar o trem em Cusco, que
é a escolha da maioria. Resolvemos fazer o seguinte: contratar um tour
pelo Valle Sagrado através de uma das agências da cidade. Desembarcaríamos em Ollantaytambo, indo direto à bilheteria da estação de trem
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para adquirir as passagens de ida a Machu Picchu para o dia seguinte
bem cedo, assim como as de retorno para o fim da tarde. Dormiríamos
então naquela cidade embarcando no trem no dia seguinte, chegando
às ruínas às 08:30 hs. Esse foi o plano. Combinamos com o Sr. Luis, do
hotel em Cusco, que a moto ficaria por ali, pois no retorno de Machu
Picchu voltaríamos para o mesmo hotel. Embarcamos no tour e fomos
passear no Valle Sagrado, com guia. Conhecemos Pisac, Urubamba e
Ollantaytambo. Um banho de história. Há que se ter pernas fortes e um
bom pulmão para percorrer todas as ruínas incas.
Em Ollantaytambo nos despedimos do grupo conforme planejado e fomos comprar as passagens de trem para Águas Calientes. Uma
grande espera na fila e um pouco de estresse pela falta de passagens, mas
acabou dando tudo certo. Tínhamos nossos boletos para o dia seguinte,
sete horas da manhã, com retorno para o fim de tarde.
Hospedamo-nos no Hotel Munai Tika, localizado na mesma rua da
estação do trem de Ollantaytambo. Um jantar e cama; o dia foi muito cansativo e nossas energias tinham que ser poupadas para Machu Picchu.
30/12/2004 – Machu Picchu - Um café da manhã especial, montado por Dona Lita e seus ajudantes do Munai Tika, nos deu o impulso
que faltava para tomarmos o trem em direção a Águas Calientes. Pontualmente partimos da estação, com a expectativa estourando nossos
corações. Com duração de aproximadamente uma hora de viagem,
fomos avançando vagarosamente pelos vales por aquela ferrovia quase
centenária, margeando o rio Urubamba, caudaloso, à esquerda. Desembarcamos em Águas Calientes e fomos direto para a estação de ônibus,
que partem a todo momento e sobem a montanha em direção a Machu
Picchu em um enorme zigue-zague de vinte minutos. Alcançamos o
topo e compramos as entradas para a Cidade Perdida dos Incas. Era um
momento crucial da nossa viagem, representando igual importância
como quando alcançamos Ushuaia um ano antes. Entramos nas ruínas
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praticamente sozinhos - quase nenhum turista ainda por lá. Tivemos
todo o tempo do mundo para investigar cada canto, cada construção,
cada pedra e a técnica impressionante utilizada pelos incas para erguerem aquela cidade maravilhosa no cume de uma montanha de 2.400 metros de altura. Fotos a toda hora, sobe, desce e apreciação de paisagens
de tirar o fôlego, que já era pouco.
Machu Picchu possui uma singular beleza e uma força espiritual
muito grande. É um monumento arqueológico que atrai turistas de todas
as partes do mundo, o ano inteiro. Pouco se sabe, com certeza, sobre a
real finalidade daquelas construções incas, que estão espalhadas principalmente nas imediações de Cusco. Aliás, como os incas não tiveram
um sistema de escrita e ainda com a chegada destrutiva dos espanhóis
no século XVI, que promoveram um verdadeiro soterramento do que
pudesse identificar a cultura incaica - para fazer prevalecer o cristianismo sobre a então adoração ao Deus Sol - a maior parte das informações disponíveis sobre aquele período e suas obras são teorias sem
comprovação sólida. O que é palpável e o que podemos presenciar são
construções muito bem arranjadas, dispostas de maneira organizada,
preparadas para enfrentar terremotos e prover o sustento para o povo
que ali habitava. Imensos terraços permitiam o aumento das superfícies
lavradas nas encostas das íngremes montanhas, servindo para o plantio
de diversas culturas, principalmente milho e batata. Canais ou aquedutos distribuíam água por toda a cidade. Machu Picchu, na época da invasão espanhola, não foi descoberta por se localizar no meio da densa floresta amazônica peruana, sendo enfim conhecida e mostrada ao mundo
apenas em 1911, quando o americano Hiram Bingham investigou com
profundidade a história incaica e buscou as “cidades perdidas”.
Para se ter um melhor entendimento da importância e do legado
dos incas, sua cultura e as impressionantes construções, indicamos as
leituras de “A civilização dos Incas”, de Jean-Claude Valla; “História da
conquista do Peru”, de William H. Prescott, ou dos textos do descenden-
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te inca Garcilaso de la Vega.
Enfim, Machu Picchu é uma obra de arte e assim como elas são
apreciadas, em contemplação silenciosa e tirando para si conclusões
próprias, fizemos com aquele local maravilhoso. Quando chegaram os
turistas “tradicionais”, nós já tínhamos percorrido um bom terreno.
Decidimos subir o Waynapicchu, que é a montanha mais alta que
aparece nas fotos de cartão postal das ruínas. Uma hora pra subir, por
uma trilha íngreme, muito calor e cansaço, mas a visão lá de cima recompensa qualquer esforço. Após a descida estávamos muito satisfeitos com nosso dia de exploração de Machu Picchu. As pernas já doíam
e a fome era grande. Decidimos que era hora de nos despedirmos daquele paraíso, embarcar no ônibus de volta a Águas Calientes e comer
alguma coisa.
Logo após pegamos o trem para Ollantaytambo e de lá um táxi
compartilhado para Cusco. Uma hora e meia de viagem, com um
motorista que se achava o Ayrton Senna, que acabou gerando muitas
piadas por nós e pelo casal da Guiana Francesa que ocupava o mesmo
carro. Com o taxista aprendemos várias palavras no dialeto quêchua.
Ensinou-me a dizer “mulher, traga-me uma cerveja”, que, se me lembro
bem, é “warmi, hacucho!”. Quando lhe dei adesivos do site, expressou
uma alegria sem tamanho e imediatamente colou um no vidro dianteiro
e outro no painel do carro.
Fomos deixados na Praça de Armas de Cusco, completamente
extasiados por nosso dia em Machu Picchu. Jantamos no Mamma Amerika onde, por ser também um pub, pensei que iria finalmente encontrar
cerveja gelada, mas outra vez “al tiempo”. Resolvi esquecer em definitivo esse assunto e passei a tomar apenas a Inka Cola, refrigerante oficial
do Peru que, no fundo, tem gosto de chicletes.
Reativamos nossa hospedagem no Inti Wasi e a motoca estava lá,
intacta. Pena não ser possível se chegar com ela até as ruínas. Dormimos
como crianças. Dia seguinte era véspera de ano novo.
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31/12/2004 – Cusco – Naquele último dia do ano de 2004 aproveitamos para percorrer as ruas da cidade, suas lojas, feiras de artesanato e
as ruínas próximas como Saqsayhuaman e Tambomachay. Compramos
lembranças para a família e um disco de música peruana, que não podia
faltar. Encontramos a pedra dos doze ângulos, almoçamos e fomos dar
um cochilo.
Andamos até o museu arqueológico mas estava fechado devido ao
feriado de ano novo. Jantamos e ficamos aguardando a virada do ano,
na Praça de Armas. Uma multidão ali se concentrou para a contagem
regressiva. Com fogos de artifício e correndo em bandos em volta da
praça foi como ingressamos em 2005, no local em que há mais de quatro
séculos serviu de palco para os principais enfrentamentos dos incas com
os espanhóis, sendo testemunha de julgamentos e covardes execuções
sumárias.
Por volta das duas horas da manhã nos recolhemos, pois no dia seguinte tínhamos um trecho duro para cumprir – 700 km até Nazca.
MONTANHAS E CURVAS SEM FIM - UMA DUPLA EM APUROS
01/01/2005 – Cusco a Nazca - Cedo arrumamos tudo e tocamos a
moto em direção oeste, para Nazca. Este trecho, conforme nossos planos, seria muito difícil e cansativo. Nossas expectativas com relação às
dificuldades seriam superadas.
As estradas peruanas, desde o tempo dos incas, são algumas das
mais impressionantes do mundo. O conquistador espanhol Pizarro, em
um de seus relatórios à Coroa Espanhola, escreveu que “o caminho da
cordilheira merece verdadeiramente ser visto; em toda a cristandade,
não se encontram em lugar algum estradas comparáveis, sobretudo num
lugar tão difícil” (Jean-Claude Valla, em A civilização dos Incas). Fica
mais complicado ainda entendermos tudo isso se lembrarmos que os incas eram desprovidos de animais de tração e de veículos de rodas.
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Ao sair de Cusco já começa um caminho sinuoso subindo e descendo montanhas, e vai continuar assim até Abancay, distante 205 km.
A Michelle, em certo ponto, pede para parar a moto a fim de se recompor
de forte enjôo provocado pelas milhares de curvas travadas da estrada.
De repente fomos surpreendidos por toneladas de lama e pedras
que bloqueavam a pista, conseqüência de um deslizamento provocado
pelas fortes chuvas que despencaram na região na noite anterior. Importante: em quase todas as estradas nas montanhas do Peru é muito comum
a invasão da pista por terra ou pedras, por isso há a necessidade de um
cuidado redobrado na pilotagem em trechos de curvas muito fechadas.
O deslizamento de terra nos impedia de prosseguir, assim como
mais uma dezena de automóveis e alguns ônibus, gerando uma situação nada animadora. Era muito grande o estrago, não dava para passar
mesmo. Os motoristas peruanos tentavam, com as próprias mãos e pés,
resolver o problema. Eu me juntei a eles e em vão tentava tornar o trecho
transitável. Um automóvel tentou passar e ficou atolado. Eu pensava:
estamos há trinta minutos presos aqui e esse é o dia mais longo de viagem que teremos, não podemos ficar parados aqui, alguma coisa tem
que ser feita.
De repente, do meio do atoleiro, um peruano levanta a voz e diz:
“Se cada um contribuir com poucos centavos e juntarmos 10 soles - cerca de US$ 3,00!!! - podemos chamar um trator para nos ajudar!”
Ele começa a passar o boné e apenas dois ou três motoristas, dentre
os mais de 100 que já se acumulavam no local, decidiram ajudar. “Meu
Deus...”, pensei, “esses caras não têm 50 centavos no bolso ou são as
pessoas mais mesquinhas que já vi na minha vida?”.
Das dificuldades surgem as oportunidades e então percebi que a
chance de sair dali tinha chegado. Chamei o “líder” que estava tentando
angariar o dinheiro e disse: “Ouça, eu tenho aqui 10 soles e estou disposto a ajudá-los. Em troca, preciso de seis homens para atravessar a moto
para o outro lado. O que você me diz?”
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De imediato o homem anunciou em alto e bom som minha proposta
e apareceram ajudantes para ajudar. “Vamos ajudar o gringo, vamos!”
– gritavam.
Tiramos as bagagens e começamos o transporte da moto sobre
aquele monte de lama. Mesmo com mais de seis homens puxando, levantando e empurrando, a moto atolou, quase tombou na lama, enfim,
teria sido cômico se a situação não fosse trágica. Outros homens se
encarregaram de trazer as bagagens. Rearranjamos tudo na moto, agradecemos e desejamos sorte, partimos. Dez quilômetros depois passou
por nós o trator, que com certeza foi contratado com os meus 10 soles.
Encaramos outros deslizamentos pela estrada, mas pudemos passar sozinhos, às vezes com água e lama cobrindo meia roda e chegando até o
motor da moto.
Chegamos a Abancay por volta do meio dia, sob forte sol e tontos de tanta curva. Abastecemos a moto, tiramos um pouco da lama
que se acumulou nos garfos, freios, rodas, enfim, depois do episódio
do atoleiro, tudo estava coberto de lama. Com a mangueira do posto
de gasolina esguichei água até em nós mesmos. Passamos direto por
Abancay e prosseguimos viagem. Com nossos mapas não sabíamos
detalhes das estradas, a não ser por comentários de outras pessoas que
já passaram por ali. Sabíamos que continuaria sinuosa, mas não tanto.
Velocidade média de 50 km/h por longos trechos e conforme nossos
cálculos ainda havia mais de 500 km pela frente até Nazca. Sem alternativa senão avançar.
Contornando as curvas e avançando vagarosamente, lá fomos
nós. Começamos a subir sem parar, e, numa dessas pequenas retas que
aparecem, um cão pastor alemão decide cruzar a pista bem na nossa
frente. Frear nem pensar, ao contrário, dei uma última acelerada e
peguei o bicho nas pernas traseiras. O cão deu um ganido alto, duas
cambalhotas para o lado mas saiu, creio, ileso. A moto nem balançou.
Pelo retrovisor acompanhei a recuperação do animal e focalizei o seu
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provável dono na beira da estrada, montado em um cavalo – sinistro.
Vamos embora daqui.
O cenário passa a ficar tenebroso. Uma tempestade começa a se
armar à nossa esquerda. O céu fica escuro. Estamos rodando por horas
a mais de 4.000 metros de altitude, sendo que nosso horizonte, em 360
graus, são picos nevados das montanhas andinas. As roupas seguem
cumprindo seus papéis e nos protegem do frio forte. A moto sofre muito,
pois estamos somando a altitude com a gasolina de péssima qualidade.
Ela dá pulos, explode pelo cano de descarga. Nas retas, em segunda
marcha, acelerador com a torção máxima e a velocidade não passava
dos 50 km/h. O mostrador de gasolina no painel quase chegando à reserva. Uma chuva forte começa e logo em seguida uma tempestade de
granizo com pedras grandes. No asfalto em frente só vejo as pedras de
gelo pipocando no asfalto. O barulho dentro do capacete também é alto.
Levanto a viseira do capacete para tentar melhorar a visibilidade e de
imediato uma pedra me atinge no rosto. Penso em parar a moto por ali
mesmo, mas concluo que seria ainda pior. Não há qualquer tipo de abrigo por perto, nenhuma árvore, casebre, nada. Aperto a perna da Michelle como quem diz “confia em mim, tudo vai dar certo, vamos em frente”.
Ela, companheira de tantas outras situações difíceis, retribui segurando
minha mão. Isso me dá a energia para continuar, raciocinando e planejando todos os movimentos com a moto. De repente, ao cessar a chuva
de granizo, vem a neve, já acumulada nas margens da pista e formando
uma camada escorregadia sobre o asfalto, aumentando o desafio de condução da moto, que avançava aos socos. Confesso que conversei com
a moto naquele momento, pedindo para que ela não desistisse. Quem
realiza longas viagens de moto sabe que às vezes é necessário personificá-la, tornando-a uma companheira com quem se conversa e se pede
um determinado desempenho. É meio louco, mas acontece. Avançando
desse jeito, chegamos a uma localidade que nem sabemos o nome, pois
era apenas um aglomerado de barracos de pedra e barro. A luz amarela
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da reserva de gasolina já acendia, significando que tenho, na melhor das
hipóteses, algo em torno de 45 km para rodar. Isso tudo está acontecendo em uma das estradas mais perigosas do Peru. O médico e motociclista Clodoaldo Braga, em seu livro “Alaska – além do círculo polar
ártico”, descreveu assim esta estrada, quando da sua passagem pelo
Peru em direção ao Alaska: “...para me informar melhor sobre a estrada
Chalhuanca – Puquio, abri o meu guia Lonely Planet e escrito lá, com
todas as letras, li o seguinte: a área mais perigosa do Peru são as montanhas acima de Puquio na estrada que vai de Abancay a Nazca. Deve ser
evitada...”. E continua “...notem que este conselho vem de um guia para
viajantes radicais, acostumados com situações perigosas, escrito por
um inglês que viaja para o Peru desde 1980 e cada vez permanecendo
por lá vários meses...”. Resolvo parar e conversar com a Michelle, para
descontrair um pouco. Na verdade eu não estava sabendo direito como
agir, precisava de um tempo para relaxar, para tomar a decisão correta.
Eu costumo dizer que as coisas, para as pessoas de bem, acabam sempre
se resolvendo da melhor maneira. Pois aconteceu. Assim que parei a
moto, olhei para o campo à direita e, no meio de forte neblina, avistei um
vulto. Era um peruano, todo envolto em agasalhos, inclusive com um
pano encobrindo a cabeça. Vinha caminhando calmamente em nossa direção. “O que esse cara está fazendo aqui?”, pensei. Saltei da moto e fui
até ele, procurando ser o mais simpático e amigável possível. Perguntei
sobre gasolina e sobre nossa localização. Ele abriu aquele típico sorriso
desdentado e disse com toda paciência:
— Fique tranqüilo. Em 70 km você encontrará gasolina e abrigo, é
a cidade de Puquio.
— Vou subir ainda mais na montanha ou já vou começar a descer?
— Você vai subir mais um pouco e depois começará a descer rápido
até a cidade.
Agradeci com toda a sinceridade desse mundo. Acho que nunca
disse um muchas gracias com tanta honestidade em toda a minha vida.
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Era tudo que eu precisava, uma direção e uma distância concreta. Eram
70 km até Puquio. Com a gasolina que eu tinha não dava para cumprir o
trecho, mas fomos em frente, caso necessário eu empurraria a moto por
alguns quilômetros.
Como disse o homem, subimos mais um pouco na montanha e depois de uns 20 km começamos a descer. Em seguida já avistávamos Puquio lá embaixo. Parecia muito perto, mas a estrada desce a montanha
como uma cobra, tornando o trecho muito longo. Era uma grande descida em vários “ésses” até a cidade. Coloquei a moto em neutro e a deixei
deslizar pelas estradas. Percorremos os últimos 30 km até a cidade desse
jeito, só no embalo, acelerando de vez em quando. Assim chegamos, silenciosamente, ao posto de gasolina na entrada da cidade.
Matamos a sede da TDM, alívio completo. Saltamos da moto e
esticamos esqueletos e músculos doídos pela tensão. Puxei conversa
com um peruano de Lima que estava de carro parado no mesmo posto de
gasolina. Falávamos sobre as estradas, sobre o frio e sobre a estrutura de
Puquio quando ele riu ao olhar para o outro lado da estrada e disse: “Veja
o menino, não tem frio, brincando na água gelada”.
Um garoto de aproximadamente três anos de idade estava mergulhado em um bueiro cheio de água, que certamente estava quase congelada já que a temperatura externa era baixíssima. Percebi que algo estava errado quando começou a se debater tentando sair daquele buraco.
Corremos para socorrê-lo e o retiramos de lá. Estava duro de frio e tremia muito. Achamos que iria morrer. Quase o despimos por completo e
o aquecemos com algumas roupas secas que o peruano no posto de gasolina levava no carro. O rostinho da criança estava vermelho, seu cabelo
escorria sobre os olhos esbugalhados e assustados. Não sabia dizer seu
nome nem onde morava. Talvez estivesse a ponto de entrar em estado de
choque. O pessoal do posto de gasolina não pareceu se importar muito
com a situação do garoto. Demorou bastante a passar uma daquelas peruanas nativas, de um metro e meio de altura, e levá-lo para a cidade. Era
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só o que faltava para eletrizar ainda mais aquele primeiro dia do ano de
2005: uma criança quase morta e perdida nas montanhas do Peru.
Refeitos do susto, cogitamos dormir na cidade, mas Puquio é apenas uma pequena vila, sem condições de nos abrigar - precisávamos de
um conforto completo depois de “tantas emoções”.
Decidimos tocar para Nazca, ainda 200 km à frente. Cruzamos a
cidade de Puquio por ruas esburacadas, sob os olhares curiosos de seus
moradores. Conversamos com algumas pessoas sobre a condição da estrada e partimos. Asfalto muito ruim, novamente as milhares de curvas.
Lá fomos nós, de volta àquele zigue-zague mortal para qualquer paciência deste mundo.
A vegetação desaparece e retorna o deserto; começamos a descer.
O sol já se despedia quando avistamos as luzes de Nazca ao longe. Chegamos à cidade extremamente cansados, energias completamente esgotadas por um dia que pareceu uma semana. Sem dúvida foi o trecho mais
cansativo, estressante, nervoso e frio que já realizamos, considerando
todos as nossas viagens de motocicleta.
Tínhamos direito a um hotel de primeiro nível, deliberamos nós
mesmos. Encostamos a moto e nossos corpos em frente ao Casa Andina,
na Bolognesi. Naquela tarde havíamos circulado por uma região fria,
com neve e vegetação congelada que nos acompanharam por quilômetros. Estávamos agora de volta ao deserto árido, sendo necessário o uso
do ar-condicionado com sua força máxima. Contrastes do Peru. Jantamos no próprio hotel e em seguida fui agendar o sobrevôo das Linhas de
Nazca, a principal razão de estarmos na cidade.
O INÍCIO DO RETORNO - UM BEIJO NO DESERTO
02/01/2005 – Nazca a Arequipa - Acordamos cedo, belo café da
manhã, tomamos a van que passou pontualmente para nos apanhar no
hotel e seguimos para o aeroporto da cidade. Entramos em um pequeno
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avião monomotor, acompanhados apenas pelo piloto e um turista italiano. O vôo dura aproximadamente 40 minutos e é imperdível, já que
permite que avistemos, com nitidez, todas as figuras e linhas desenhadas no deserto há muitos séculos atrás, pois foram feitas de maneira
que só podem ser identificadas do alto. Até hoje, apesar de intensas
pesquisas realizadas por cientistas, arqueólogos e historiadores, não
se sabe ao certo quem fez aquilo e por que razão. São muitas as teorias,
mas nenhuma se atreve a ser conclusiva. No livro do suíço Erich von
Däniken, “Eram os deuses astronautas?”, escrito na década de sessenta, Nazca é mencionada dentre uma série de mistérios do passado,
inclusive quanto à presença de extraterrestres entre as civilizações
antigas. Ao se viajar para lá é importante pesquisar um pouco sobre as
origens e teorias desenvolvidas sobre as linhas e os desenhos de Nazca. Realmente fascinantes.
Nosso planejamento previa ficarmos na cidade nesse dia, mas não
encontramos nenhum atrativo para permanecermos por lá então decidimos seguir para Arequipa. Partimos de Nazca por volta das 10:00 hs e
agarramos a estrada novamente. Essa viagem foi muito mais tranqüila.
A maioria dos 589 km até Arequipa é percorrida beirando o Oceano Pacífico, com encostas de penhascos muito altos, talvez 300 metros, que
morrem direto no oceano, quase não havendo praias. Bom asfalto, pouco trânsito, gasolina fácil, belas paisagens e muitas fotos. Apenas uma
invasão das dunas sobre o asfalto nos atrasou um pouco, mas nada sério
se comparado aos últimos acontecimentos.
Chegamos a Arequipa por volta das 19:00 hs e nos hospedamos no
Hotel Tierra Sur, na Consuelo 210.
Arequipa é a segunda maior cidade do país, com 800 mil habitantes, e é conhecida como “Cidade Branca”, devido aos minerais usados
na maioria das construções da cidade, deixando-a quase toda daquela
cor. Nosso interesse ali era apreciar o Misti, quase 6 mil metros da mais
pura beleza vulcânica.
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03/01/2005 – Arequipa a Arica - Não tivemos boa visibilidade do
vulcão devido à densa neblina que o cobria. Estava também sem o cume
nevado, perdendo um pouco da graciosidade. Tiramos algumas fotos da
praça principal, do vulcão e partimos. A partir daí começaríamos o trajeto de retorno ao Brasil, que se daria pelo mesmo caminho da vinda.
Por boas e solitárias estradas passamos por Moquegua e Tacna, enfrentando um calor forte, muito vento e redemoinhos de areia que cruzavam a pista. Chegamos à aduana peruana no meio da tarde. Estávamos
nos despedindo do Peru e de suas aventuras. Realizamos os trâmites
legais, novo estresse por conta da relación de pasajeros. Conseguimos
enfim os 476 carimbos necessários naquele documento e partimos para
aduana chilena. Fila, papelada, documento de importação temporária
da moto, pronto.
Hospedamo-nos na Posada de Mi Nona, em Arica. Conversamos
muito naquela noite saboreando uma banana split no Caffelatte, na peatonal – calçadão – da cidade, fazendo um balanço geral de nossa passagem pelo Peru. As situações difíceis por que passamos nas montanhas
peruanas agora já estavam incorporadas à nossa experiência pessoal e
então conseguíamos até rir de algumas delas e inclusive de nós mesmos.
É sempre assim, depois de passado o sufoco, tudo vira brincadeira.
Estávamos avançados com relação ao roteiro original por conta de
cidades onde pretendíamos dormir mas acabávamos seguindo em frente. Tomamos uma decisão: já que estamos voltando, vamos direto pra
casa e descansar ainda por alguns dias antes de voltarmos ao trabalho.
Muita coisa ainda ia acontecer.
04/01/2005 – Arica a Calama - Resolvemos rodar 700 km e chegar a San Pedro de Atacama ainda naquele dia. Temperaturas amenas,
bom asfalto, pouco trânsito, a moto rendendo bem. Paramos algumas
vezes para fotografar ou abastecer. Almoçamos em Pozo Almonte,
onde há gasolina. As grandes distâncias eram percorridas com extrema
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facilidade. Saímos da Panamericana e seguimos em direção leste, para
Chuquicamata. Depois de quase 600 km, aproximadamente às 15:00 hs,
aconteceu mais um importante tempero da aventura.
O relato do nosso tombo, que vai abaixo, é cópia do e-mail que enviamos aos participantes de nossa mailing-list
list logo depois do acidente.
Galera que nos acompanha,
Dizem que há duas categorias de motociclistas: os que já caíram
e os que ainda vão cair, certo? Pois eu e Mikka estamos agora na categoria dos que já caíram, e, digo a verdade, foi coisa de dublê de cinema.
Foi mais ou menos assim: tranquilamente rodávamos pelas cercanias
de Chuquicamata, cerca de 10 km de Calama, estrada boa, tranqüila,
sol, céu azul, mas sabem aquele momento em que nós, pilotos, dentro
de nossos capacetes, começamos a pensar em amenidades, como por
exemplo, se deixamos o fogão aceso em casa ou se o peixinho do aquário ainda está vivo? Pois foi aí que uma ingênua curva apareceu em
minha frente. Assim que fui apresentado a ela, claro, fiz o movimento
de deitar a motinho em sua direção, mas o ponto exato de fazer isso já
havia passado há uns dez metros, acredito eu. Pois bem, o que havia a
fazer? Fora da pista havia muita areia e rochas, isso mesmo, não eram
pedrinhas simpáticas e sim rochas, num amontoado de mais ou menos
um metro. Sem mais nada a fazer e para evitar que entrássemos de lado
naquele monstro rochoso, endireitei a motinho e apontei para o inimigo. Nesse momento a TDM, num último suspiro, olhou para mim e
perguntou telepaticamente - “você tem certeza que esse é o caminho?”
Claro que nem respondi a tão desesperada pergunta e lá fomos nós,
integrantes da expedição Moto Aventura Peru, a caminho do desconhecido, pois não podia prever o que ocorreria ao ser apresentado tão de
perto para aquelas pedregosas tão famintas por acidentados. A moto,
assim de seu primeiro contato com o monte, encravou a roda dianteira
e, como num número de circo, virou um 180 graus na horizontal, sobre-

170

Dois corações em duas rodas pela América do Sul

voando uns dois metros à frente e repousando sobre singelas pedras
pontiagudas, mais ou menos como fazem os faquires sobre pregos. O
bauleto traseiro foi mais adiante e aterrizou uns 3 metros à frente, não
sem antes se quebrar em sua parte de baixo e os alforjes, assim como
de inveja do bauleto, também decidiram desembarcar, rasgando-se
nos pontos mais importantes de fixação. A poeira que se levantou foi
algo surreal e demorou a baixar. Pois bem, depois de mentalmente me
chamar de idiota por várias vezes, era chegada a hora da pergunta:
“Mikka, como você está?” - fechei os olhos esperando o pior, mas a resposta foi um sofrido, porém nem tanto, “tô bem”. Coloquei a Mikka de
pé e, após verificar a situação da lanternagem da esposa, fui ver o que
ocorrera comigo. Na queda bati com a perna direita nas rochas, não
quebrou por milagre, mas até agora parece uma manga, bem inchada
e vermelha, mas está melhorando. Eu me viro, afinal, estou aqui para
isso e tudo bem. Bom, era chegada a hora de checar a situação da terceira componente da Moto Aventura Peru 2005, a Sra. Moto. Caída de
lado, como que pegando um bronzeado no deserto, estava ela, toda empoeirada, descansando sobre pedras. Tem gente que não gosta de ver
sangue, eu, por minha vez, estava com medo de levantar a moto e ver
o estrago do outro lado... Suspendemos a moto e o resultado foi o que
eu resolvi chamar de “kit de danos em queda de moto”, ou seja, aquelas coisas básicas que se entortam ou arranham em qualquer tombo
de moto, isto é, entortou o manete do freio dianteiro, o pedal do freio
traseiro, amassou o cano de descarga, arranhou a carenagem lateral
e um pouco do chassi exposto da TDM. Será que funciona? - perguntei
a mim mesmo e com todo jeitinho tentei fazer funcionar. Na terceira
tentativa eis que surge o ronco da máquina, ufa, pelo menos temos
como sair daqui. Êta moto valente essa TDM.
Juntamos os trapos caídos ao redor da moto (o tripé fotográfico
já ficou por ali, pois se partiu em vários pedaços). Fui guiando a moto
como dava até Calama e nos hospedamos no primeiro hotel que vimos.
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A Mikka realmente não sofreu nada, minha perna estava mal, mas eu
não podia dizer isso a ela, e a moto estava daquele jeito. Bom, como
líder da equipe tinha que manter o astral elevado, dizendo coisas como:
“não foi nada, foi só um susto, podia ter sido pior”. Outra coisa que
considero importante para manter a auto-estima elevada no grupo é
limpar tudo. Joguei todos os equipamentos dentro da banheira do hotel
e os lavei, deixando tudo pretinho, parecendo novo, sem nenhum vestígio do acontecido. Após isso e checar mais uma vez a lanternagem da
Mikka, fui procurar um ortopedista para a TDM, pois algumas coisas
tinham que ser desentortadas. Encontrei um nos arredores da cidade e,
após algumas chapas raios X da moto, começou o puxa, estica, desentorta, com uma habilidade impressionante. O manete do freio retornou à
posição original em 5 minutos, assim como o pedal do freio traseiro. Um
pouco do guidão foi puxado e do cano de descarga também. Lavação geral na moto e, pronta pra outra. É claro que algumas cicatrizes e seqüelas
ficaram, como os arranhões na carenagem lateral, mas aí é coisa pra cirurgião-plástico, e não ortopedista, então vou procurar alguém no Brasil
que possa ajeitar isso - o Brasil é campeão mundial de plásticas, não é?
Mesmo com dificuldades para me locomover, procuramos um bom
restaurante em Calama e nos recuperamos em definitivo do susto daquela tarde. Pensando melhor nas circunstâncias do ocorrido, concluímos
que se em nosso destino estava marcado para algo assim acontecer, foi
no lugar certo. Se tivéssemos saído da pista nas montanhas desoladas do
Peru, naquelas vastas regiões sem qualquer tipo de assistência por quilômetros, estaríamos realmente em uma fria enorme se, ainda que por
milagre, conseguíssemos sair vivos de uma queda de mais de mil metros
de altura. Sabia que a culpa total do acidente foi minha, pois, talvez por
excesso de confiança, perdi o foco e descuidei da pilotagem
Nunca nos esqueceremos do nosso beijo nas areias do deserto do
Atacama.
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05/01/2005 – Calama a Susques - Deixamos Calama cedo pela
manhã e em menos de uma hora chegamos a San Pedro de Atacama. A
vontade de ficar mais um dia em San Pedro era grande, mas resistimos.
Abastecemos a moto, compramos água e fomos para a aduana. Ali encontramos o Manuel Jutzeler, um suíço que está há dois anos e meio
dando a volta ao mundo em uma bicicleta. Como fui ciclista durante
muito tempo, a empatia foi imediata. Sua bike tinha mais coisas penduradas que as tendas de artesanato peruanas, inclusive carregava um
violão preso em seu garfo dianteiro. Trocamos informações, demos o
adesivo do site para ele e nos colocamos a disposição caso decidisse
passar por Florianópolis nas suas andanças.
Caímos na estrada e passamos novamente pelo vulcão Licancábur,
dessa vez em sentido contrário, subindo a montanha. Chegamos ao Paso
de Jama rapidamente. Como as bagagens estavam soltas devido ao acidente, me ocorreu a idéia de arrumar uma carona para a Michelle ir de
carro, levando o bauleto e os alforjes até Susques, para que eu pudesse
passar com mais tranqüilidade pelo rípio. No primeiro contato consegui
a tal carona. Tiramos as bagagens da moto e colocamos na carroceria
de uma 4 X 4 de um senhor argentino. Imediatamente parti para o sacrifício. Seriam 120 km até Susques, metade em rípio. As “costelas” na
estrada estavam ainda piores do que na ida, o movimento de carros também, levantando nuvens poeira para todos os lados. Velocidade média
de 20 km/h, lá ia eu. Uns 20 minutos depois passa por mim a caminhonete com a Michelle. Só deu pra ver que ela me acenava pela janela. Continuei minha peregrinação. Combinei comigo mesmo que descansaria
no km 10. Chegou o 10, resolvi descansar apenas no km 20. Isso foi se
sucedendo do 20 para o 30, daí para o km 40, acabei passando os 60 km
sem pôr o pé no chão. Ao chegar ao asfalto tirei o capacete e dei um grito
dos mais altos que tenho notícia, comemorando solitariamente a saída
daquele terreno e ao mesmo tempo me despedindo já que, com certeza,
na próxima vez que eu passar por ali já estará tudo asfaltado. Muitos
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motociclistas que até hoje deixaram de viajar para o Atacama por conta
desse trecho terão finalmente a sua chance de uma viagem tranqüila.
Que aproveitem, é lindo demais.
Quase sem gasolina cheguei a Susques e lá estava a Michelle, conforme combinamos, no Hotel El Unquillar, o mesmo que no caminho de
ida apenas paramos para almoçar. Decidimos passar a noite ali, no meio
do deserto. Os proprietários do hotel, Marcelo e Bianca, muito receptivos, nos liberaram a cabana que fica na parte de trás. Deixamos um adesivo do site na porta de vidro lateral do restaurante do hotel – é a marca
de nossa passagem por ali.
06/01/2005 – Susques a Salta - De Susques partimos para Purmamarca, passando novamente pelas Salinas Grandes e pela “estrada
caracol” na altitude da cordilheira. Foi um belo passeio de moto até lá.
Fizemos questão de entrar em Purmamarca novamente, pois é uma cidadezinha realmente agradável. Paramos na praça, nos refrescamos e
acabamos encontrando um viajante de Balneário Camboriú, o Cláudio,
que estava há 30 dias percorrendo a região de ônibus. Conversamos um
pouco e logo nos despedimos. Ele ia estar em casa no dia seguinte, pois
retornaria de avião. Nós ainda tínhamos muita estrada pela frente. Seguimos direto para Salta e fomos para a Posada del Marques.
07/01/2005 – Salta a Corrientes - Cruzar toda aquela região do
Chaco era o desafio do dia. Decidimos sair de Salta ainda de madrugada
para fugirmos um pouco do calor. Assim, às cinco horas da manhã estávamos rodando.
Já relatamos antes as peculiaridades deste trecho, só que agora estava pior, com uma temperatura ainda mais sufocante. Abrindo a viseira
do capacete o calor externo era insuportável. As paradas para descanso
foram encurtadas para cada 80 Km rodados – normalmente paramos a
cada 170 km ou mais. Era impossível prosseguir sem nos refrescarmos
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um pouco. A vontade era de ficarmos pelados sobre a moto, mas aí ou
o sol iria nos castigar demais ou a polícia acabaria nos enquadrando.
Cumprimos os 850 km de Salta a Corrientes em treze horas, devido às
mais de dez paradas que realizamos durante a viagem.
Exaustos, pegamos um hotel quatro estrelas, o Gran Hotel Guarani, no centro de Corrientes.
08/01/2005 – Corrientes a Passo Fundo - Dia de finalizar a parte
internacional da viagem. O negócio era tocar pra casa. Rodamos os 824
km entre as duas cidades em pouco mais de sete horas e hospedamo-nos
no Maitá. Aproveitei para realizar alguns reparos na moto, na carenagem, na bagagem, limpar os equipamentos, deixar tudo em um aspecto
mais “humano”, pois no dia seguinte estaríamos retornando pra casa e
iríamos encontrar algumas pessoas queridas em nossa recepção. Pedimos jantar no quarto, sem limites, pois era nosso último dia de viagem.
Dormimos tranqüilos.
CAMINHO LIVRE PARA CASA
09/01/2005 – Passo Fundo a Florianópolis - Dia de chegar em
casa, reencontrar a família e os amigos. Anunciamos que chegaríamos
por volta das 13:00 hs. São 540 km entre Passo Fundo e Florianópolis.
Partimos às 07:00 hs. Viagem tranqüila, entramos em Santa Catarina,
passamos por Lages e queimamos o asfalto da BR 282 para chegar em
Floripa no horário previsto, já que gostamos de pontualidade. Na 282,
nas proximidades de Angelina, passou por nós, em sentido contrário,
um triciclo, andando rápido. Consegui reconhecer quem estava pilotando: o Cícero Paes, nosso amigo motociclista, com esposa e neto.
Buzinamos muito e paramos. Eu já havia pensado em parar em seu sítio,
que fica a aproximadamente 30 km dali, mas acabamos nos cruzando na
estrada. Fotos e algumas estórias rápidas foram contadas; recebemos
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as boas vindas de um casal que sabe por onde andamos nos últimos
dias. Conversamos por quinze minutos e partimos. Entramos em
Florianópolis precisamente às 13:00 hs daquele domingo. Nossos
familiares nos aguardavam na praia dos Ingleses, para um churrasco
de boas vindas. O percurso de chegada foi feito vagarosamente, uma
mão no acelerador e outro na perna da Michelle, capacete aberto.
Parávamos nos semáforos e os motoristas dos outros veículos nos
olhavam estranhamente; acho que pensavam: “O que é que esses
ʻmotoqueirosʼ estão fazendo com essas roupas e emperiquitados
desse jeito num dia de sol como hoje?”. Mentalmente eu os respondia: “Seu mané, não é motoqueiro e sim motociclista, e sai da frente
que eu tô chegando do Peru!”.
Assim fui me divertindo sozinho dentro do capacete encerrando
mais essa aventura.
O motociclista de longas viagens conversa com ele próprio,
debate assuntos complicados sozinho, discorda de si mesmo, ali,
dentro da sua “sala de reuniões” que é o capacete. Essa sala de reuniões não é lá muito confortável, não é climatizada, não tem frigo-bar
ou garrafas de café. A secretária é a própria consciência. Mas é ali,
dentro do capacete, que o motociclista desenvolve algumas das suas
mais importantes teorias de vida e toma decisões das mais complexas. Foi em uma dessas “reuniões” que agendei comigo mesmo durante uma de nossas viagens anteriores ao Chile, que decidi pedir a
mão da Michelle em casamento. Depois, para marcar a data do casório, também foi em uma dessas reuniões que realizei indo a Ushuaia.
Ainda bem que isso não é levado como autoritarismo e sim como um
pensamento sublime, orquestrado apenas pelo ronco do motor e pelo
assobio do vento.
Tudo isso é abençoado por Deus, que viaja conosco, não no canto
do bauleto ou amassado dentro dos alforjes, mas no fundo, bem lá no
fundo mesmo, dos nossos CORAÇÕES!
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ALGUMAS MENSAGENS RECEBIDAS DURANTE A VIAGEM AO PERU
De: Gerson Marques Rodrigues
Data: Mon, 3 Jan 2005
Assunto: Moto Aventura Peru 04
Olá Ricardo/Mikka grandes imagens as que vocês nos têm enviado,
viajão de primeira essa! Uma excelente forma de iniciar o ano de 2005, e
espero que tudo continue em paz e dentro do planejado, e o que sair fora
do planejado que traga a vocês dois uma alegre e única experiência.Um
forte abraço.
De: Versetti
Data: Mon, 3 Jan 2005
Assunto: Moto Aventura Peru 04
Grande Ricardo/Mikka, tem sido um grande prazer viajar junto com
vocês e viver, mesmo que de longe, as aventuras que estão fazendo.
Quando vocês retornarem, vamos tentar um encontro para uma
“palestra desta aventura”! Um grande abraço e vão com Deus. No
aguardo dos novos relatos e fotos. Renato Versetti
De: Daniel Becker Lajeado RS
Data: Mon, 3 Jan 2005
Assunto: Moto Aventura Peru 04
E aí Pessoal! Realmente estamos aqui nos mordendo de inveja
(positiva) e saudades destes lugares que impressionam. Um forte
abraço ao casal aventureiro e que Deus ilumine os seus caminhos.
Fico aqui imaginando como deve ser ter passado a virada do ano na
Praça de Armas. Um forte abraço a todos e na espera ansiosa de mais
informações.
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De: Edmilson Frizzo
Data: Fri, 7 Jan 2005
Assunto: Moto Aventura Peru 05, especial tombo e final
Ricardo e Mikka... ainda bem que vocês NÃO se machucaram... Melhor
ainda COMO vocês encaram as adversidades... Parabéns pelo espírito e
pelo alto astral que vocês relatam nos tranqüilizando aqui no Brasil
De: Geronimo W. MACHADO
Data: Fri, 7 Jan 2005
Assunto: Moto Aventura Peru 05, especial tombo e final
Ricardo e Mikka: Meus heróicos PARABÉNS! ... Vocês merecem.
E nos ensinam que bons cuidados sempre podem ajudar a todos
os motociclistas, em todas as nossas viagens. Contaste, Ricardo,
com muita graça o teu acidente. Do modo como fizeste eu tenho
certeza que nem se trata de um acidente. Foi um pequeno tropeço na
rota... Ao voltares eu espero lhes ver para, sobretudo, lhes abraçar e
cumprimentar. Além de, é claro, aprender muito com vocês, sobre o
magnífico passeio que fizeram aos Andes. Sejam bem vindos.
De: Ricardo Cilento
Data: Fri, 07 Jan 2005
Assunto: Moto Aventura Peru 05, especial tombo e final
Caros Amigos...que bom que mesmo com os percalços inevitáveis,
tudo acabou bem, vocês devem estar já em Posadas ou já lendo aqui
bem pertinho na nossa ilha maravilhosa (cada vez que viajamos, na
volta ela fica ainda mais bonita). Independente das aventuras, tenho
que dar os parabéns pela maneira tão especial que vocês escrevem, são
verdadeiras crônicas, obras primas, muito bom mesmo... Desejamos
um ótimo retorno e esperamos que como no nosso caso, logo mais vocês
já estejam “namorando o próximo destino”. Um abraço

178

Dois corações em duas rodas pela América do Sul

De: Cícero Paes
Data: Fri, 7 Jan 2005
Assunto: Moto Aventura Peru 05, especial tombo e final
Rapaz - que susto! Ainda bem que danos materiais são superáveis.
Achei de uma espirituosidade espantosa seu relato do TOMBO.
Acho que esse fato será o grande diferencial da viagem (que agora
chamo de aventura). Por incrível que pareça (falo desse tipo de
coincidências em meu Livro), há 3 dias fiz um texto (que está no
blog do Site) sobre pessoas que só mostram o belo e não falam dessas
nossas “mancadas” quando em viagem - quem já não deu, né ? (Confira
depois). Parece que esses “transmimentos de pensação” não acontecem
por acaso. Pelo que estou percebendo, essa sua viagem, de fato, uma
aventura. Ficamos felizes por estar todo mundo inteiro. A valente TDM,
sem dúvida ficará “zero bala” para outra. Sejam bem vindos!
De: Vanderlei de Souza
Assunto: Moto Aventura Peru 05, especial tombo e final
Data: Fri, 7 Jan 2005
Ricardo e Mikka, parabéns pela viagem e pelos e.mails enviados.
Que bom que a queda de vocês não foi mais grave e que vocês e a
moto (com algumas seqüelas, é claro, não nada que um bom cirurgião
plástico, como Ricardo mesmo diz, não resolva) estão bem. Este
último e.mail está show de bola, parabéns pelo relato bem humorado
do acidente e pelo alto astral. Estou muito feliz em ter vocês como
amigos, e quando passar por Floripa, gostaria muito de conhecê-los
pessoalmente...ok. Um forte abraço do amigo de Porto Alegre
De: Nelson Massaroth
Data: Fri, 7 Jan 2005
Temos muito o que falar e relatar a muita gente Ricardo, li seus emails,
sem palavras, já estou com saudades de tudo aquilo que passei, o jeito é
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trabalhar muito em 2005 pra retornar a uma longa viagem o mais rápido
possível. Muito bom vocês estarem bem depois da escapada na estrada,
só acontece a quem tem iniciativa e coragem de fazer uma viagem como
esta meu velho. De coração Parabéns por tudo. Nelson
De: Lucho Tacna Peru
Data: Wed, 26 Jan 2005
Assunto: Hola!!!
Hola Ricardo: Fue una pena no haberlos conocido, los estuvimos
esperando temprano y luego nos fuimos a la playa, nos hubiera
gustado enseñarles Tacna, sobre todo la parte historica, ya habra
otra oportunidad. Pero que bien que todo les haya salido de acuerdo
a lo planeado, estábamos preocupados porque la situación política
en Perú esos días estuvieron difíciles, inclusive hubieron sitios
donde las carreteras estaban bloqueadas. Los felicito por su espíritu
aventurero y espero que sigan uniendo los países de Sudamérica con sus
emocionantes viajes. Un fuerte abrazo Lucho Chávez
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ROTEIRO DA VIAGEM AO PERU
Roteiro cumprido
DIA 01: Florianópolis – Passo Fundo
DIA 02: Passo Fundo – Posadas
DIA 03: Posadas – Roque Sáenz Peña
DIA 04: Roque Sáenz Peña – Salta
DIA 05: Salta – Purmamarca
DIA 06: Purmamarca – San Pedro de Atacama
DIA 07: San Pedro de Atacama
DIA 08: San Pedro de Atacama
DIA 09: San Pedro de Atacama – Iquique
DIA 10: Iquique – Moquegua
DIA 11: Moquegua – Puno
DIA 12: Puno – Cusco
DIA 13: Cusco – Valle Sagrado
DIA 14: Machu Picchu – Cusco
DIA 15: Cusco
DIA 16: Cusco – Nazca
DIA 17: Nazca – Arequipa
DIA 18: Arequipa – Arica
DIA 19: Arica – Calama
DIA 20: Calama – Susques
DIA 21: Susques – Salta
DIA 22: Salta – Corrientes
DIA 23: Corrientes – Passo Fundo
DIA 24: Passo Fundo – Florianópolis

Distância
536 km
605 km
533 km
660 km
170 km
413 km
0
0
517 km
574 km
580 km
390 km
120 km
120 km
0
705 km
689 km
390 km
630 km
390 km
310 km
850 km
825 km
536 km

Liberdade pura ao se avistar a Cordilheira dos Andes

Estradas desertas no interior da Argentina

Momento de contemplação das montanhas andinas

Entrando na região do deserto, direção Paso de Jama

O vulcão Villarrica

Estradas de rípio, subindo montanhas, hoje já asfaltadas

Mudança radical na vegetação ao se mergulhar no deserto

Os Gêiseres del Tatio acordam cedo pela manhã

A cidade de Susques, último ponto de abastecimento

Um rio congelado no meio do deserto

Que tal ficar sem gasolina aqui?

Lhamas pastam vigiadas pelo vulcão Licancábur

Entrada para o Monte Aconcágua, na Cordilheira dos Andes

Longas regiões desabitadas permitem um descanso na Ruta 03

Enfim, entrando na Patagônia Argentina

A Mão do Deserto está lá para saudar os viajantes

Puerto Pirâmides, para amantes da paz

Cuidados com a moto em Comodoro Rivadávia

O amigo pingüim resolve ficar de sentinela em sua toca

O rípio e a desolação em nosso desembarque na Terra do Fogo

A balsa que atravessa o Estreito de Magalhães

As últimas montanhas dos Andes, que morrem na Terra do Fogo

Emoção da chegada a Ushuaia

Chegada ao fim da linha, Bahia Lapataia

As “montanhas panda”, no Glacial el Martial

Muita lama no retorno de Ushuaia

Preguiçosos lobos marinhos no Canal de Beagle

O gigante Perito Moreno que despenca no Lago Argentino

O “sentinela de pedra” vigia tudo o que acontece na América

A Puente del Inca

Depois da curva aparece, monstruosamente belo, o Perito Moreno

O Cerro de las Siete Colores, em Purmamarca

Já no Chile, o Atacama nos presenteia com suas cores fortes

Cactos gigantes na entrada do Atacama

No Atacama chileno, boas estradas e grandes altitudes

Salinas Grandes, deserto de sal

O vigilante do deserto, vulcão Licancábur

Os Gêiseres del Tatio, ao amanhecer

Entardecer no Valle de la Luna

Escultura de pedra, capricho do vento no Atacama

Mikka em solo lunar?

Nosso país de destino, Peru

Parada para apreciar o Lago Titicaca, próximo a Desaguadero

Entre Moquegua e Desaguadero, no altiplano

Índias da Ilha de Uros e seus artesanatos

Típica peruana toma conta do depósito de gasolina boliviana

Ajudando no deslizamento de terra – resolvido por 10 soles

Linhas de Nazca, “O astronauta”

Em Abra la Raya, entre Puno e Cusco, frio e neve eterna

Praias de pedras vulcânicas do Peru

A estrada peruana junto ao Oceano Pacífico e riscando o deserto

Penhascos que mergulham no Oceano Pacífico, Peru

Simplesmente Machu Picchu

