
 

 
Lago Fagnano ao fundo, Ushuaia 

 
 

PARTE I  



Viagem ao Mercosul – 2014/15 
Adauto, Jenilda e Gabriel 

 
O objetivo maior desta viagem é conhecermos a parte Sul da Argentina / Sudeste do Chile 

após Trelew/Puerto Madryn, indo até Ushuaia via costa Atlântica e subindo pelos flancos Leste dos 
Andes. Nestes flancos visitaremos Torres del Paine, Perito Moreno, Calafate, Esquel, etc. Estes 
locais estão nas províncias de Rio Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego. Depois subiremos 
para Bariloche e Villarica-Pucón(Chile). Apesar de conhecermos bem o Sul do Chile, pouco 
conhecemos da região de Pucón, muito elogiada pelos turistas. Tudo sem pressa...pois devemos 
voltar lá para Fevereiro, se assim Deus o permitir ou nossa ansiedade de voltar não nos apertar. 
Nunca ficamos tanto tempo longe do nosso lar. Na ida passaremos pelas termas de Arapey-Uruguai 
e por Buenos Aires. 

 

 
Figura 01 - Se preparando para zarpar (14/11) 

 
Preparando a logística de viagem 

 
A Internet é o mais forte auxiliar na programação de uma viagem. À medida que os itens 

importantes vão aflorando à sua mente, é o momento de cair na rede e pesquisar no Google. Cada 
informação importante encontrada foi arquivada no Word, de uma forma ordenada e obedecendo o 
roteiro da viagem.  

Um item muito importante numa viagem como esta é o motorcasa. Informações de 
concessionárias e postos de venda de aditivos/lubrificantes são importantes. Como nosso motorcasa 



é um Scheid VW-9160 fomos à procura das concessionárias VW Caminhões na Argentina e Chile. 
No mapa e lista abaixo identificamos as concessionárias da Argentina que nos interessava e os 
telefones de assistência. Voce pode obter informações das concessionárias VW da Argentina no site 
http://www.camionesybusesvw.com.ar/Concesionarios/  e no chile no site 
http://www.camionesybusesvolkswagen.cl/Sucursales  

Um item importante que está no bagageiro é o Arla32, o aditivo que evita poluição por óxido 
de Nitrogênio. Em São Leopoldo-RS pretendemos nos informar na VW Caminhões sobre a venda 
deste produto na Argentina e sobre o Diesel S10.  

Nos bagageiros, 50 m de mangueira para água, 70 m de cabos elétricos, 2 botijões de gás 
cheios, 2 bombonas de água mineral (20L), ferramentas, escada, carregador de baterias 
220V/12V/10A extra, churrasqueira, mangueiras de descarga, barraca Igloo para algum parente de 
última hora, um cambão extra (dizem que já não é mais necessário na Argentina), 4 triângulos de 
segurança, ... 

 

 
Figura 2 -Concessionárias VW Caminhões na Argentina 

 
SURTRUCK S.A. Av. Islas Malvinas 2755 Río Grande 
ALUM TRUCK S.A. Ruta 26 Km 1 Comodoro Rivadavia Chubut (0297) 406-6600 
ALUM TRUCK S.A. Pasaje Lamadrid 1344 Trelew Chubut (0280) 4425115 
COMAHUE TRUCKS S.A. Perticone 2119 Neuquen Neuquén (0299) 440-3713 / 4 
G y F CASTRO S.A. Calle 578 Nº 2068 Quequén Buenos Aires (02262) 450-161 / 451-389 / 451-547 
G y F CASTRO S.A Champagnat (Ruta Nac. 2) esq. Rawson  Mar del Plata Buenos Aires (0223) 4705001 
TAURO AUTOMOTORES S.A. Ruta Provincial 1, N° 851 Ge neral Pico La Pampa (02302)-425338 
DEVOL S.A. Juan Pablo II Nº 4071 (Colectora de Av. Circunvalación) Rosario Santa Fe (0341) 409-3600 
DEVOL S.A. Ruta Nacional 14 Km 257 Concordia Entre Ríos (0345) 422-5666 / 5999 
BAZYLUK CAMIONES S.A. Av. Libertad 910 Obera Misiones 03755) 424-100 / 424-789 
 

Telefones de emergência da VW Caminhões � Brasil: 0800 712 3333 Argentina: 0800 222 0206 
Chile: 800 201790  Paraguai: 009 800 55 1 0018 Uruguai: 4055138 

 
Atualizamos o GPS Garmin com o último mapa da América do Sul e alertas. O nosso GPS 

Discovery Channel só tem mapa do Brasil e decidimos não atualizá-lo. 
Uma questão que sempre vem à tona é a lei de reboque na Argentina, pois lá veículo 

rebocado tem que estar em cima de um reboque, com as 4 rodas elevadas. No Brasil e EUA a 
maneira mais usada é rebocar com as 4 rodas no chão. Já viajei +- 8.000 km na Argentina 



rebocando desta maneira e os guardas de lá nunca me questionaram este fato, possivelmente por 
saberem que no Brasil é uma forma autorizada de trafegar. Há uma aceitação em função do 
Mercosul. 

Na Argentina existem muitos campings e tradicionalmente quase todos os municípios tem um 
camping municipal. Três bons sites para pesquisa de camping na Argentina são 
www.voydecamping.com.ar ,  www.revistadecamping.com e www.solocampings.com.ar . No Chile, 
pesquise em www.campingchile.cl . Para procurar estradas, usar o site www.ruta0.com (dica do 
Wellington Moraes)  

  

 
Figura 03 – Uruguai e Rio Arapey Grande ao Norte 

 

 

Uruguai + Brasil 



 
Figura 04 – Províncias da Argentina 

 

 

Argentina + Brasil 
 



 
Figura 05 – Mapa político do Chile. Vamos estar concentrados em visitar as belezas naturais da XI 

Region (Coihaique) e XII Region (Magallanes y la Antartica Chilena) 
 

 

Chile + Brasil 



 Um item importante que não pode ser esquecido é o controle fitossanitário nas aduanas de 
fronteira. Abaixo 2 figuras que documentam as restrições de entrada de produtos agropecuários na 
Argentina e Chile 
 

 
Documentação, moeda e cuidados pessoais 

 
Estamos levando identidades e passaportes (só as identidades são necessárias) e a 

documentação dos veículos (motorcasa e Pajero TR4) em nossos nomes. Na saída do Brasil  
faremos o seguro Carta Verde. Fizemos carteirinhas do SUS, pois na Argentina eles fazem 
atendimento médico num acordo bilateral. Estamos avaliando fazer um seguro médico, o que nos 
traria maior tranquilidade. 

Apesar de ter um custo um pouco maior que o dólar turismo, procuraremos utilizar o máximo 
possível os cartões de crédito internacionais. O uso de cartões é vantajoso se você pensa em 
adquirir dólares no mercado paralelo. De qualquer maneira você vai precisar levar dólar ou pesos 
Argentinos/Chilenos (recomendo só levar dólar e fazer o câmbio no local), pois em determinadas 
situações só este tipo de pagamento vai funcionar. Voce pode também levar um cartão de saque 
internacional do seu banco (pré-abastecido ou com saldo). Se você é um cliente tradicional de um 
banco, você pode conseguir junto ao seu gerente uma quantia em dólar turismo para viagens 
internacionais, mesmo sem ter que apresentar passagens aéreas. 

 
Programação do roteiro 

 
Em 14/11 estaremos descendo de Macaé-RJ para São Leopoldo-RS (1763 km), onde 

faremos a revisão anual de garantia do motorcasa Scheid. Pararemos a meio caminho no camping 
Litoral em Matinhos-PR para rever minha filha Lílian e neta Maria Luiza, que moram em Ponta 
Grossa-PR. Depois da revisão na Scheid devemos ficar uns 2 dias em Gramado e então partir para 



Arapey-Uruguai (860 km via Rivera). De lá desceremos para Buenos Aires (+- 500 km). Como 
Buenos Aires não tem camping, devemos ficar num camping do ACA (Automóvel Clube da 
Argentina) em Luján, a +- 60 km do centro de Buenos Aires. Como estaremos rebocando um 
veículo, não será complicado para nós esta distância. 

Após Buenos Aires faremos uma longa pernada até Trelew (1400 km), proximidades da 
Península Valdez, quando já teremos acumulado um percurso direto de aproximadamente 4500 km. 
Daí até Ushuaia faremos paradas em cidades como Rio Gallegos, Puerto Deseado, Rio Grande, 
Comodoro Rivadávia, etc. São mais 1600 km de percurso até Ushuaia, o que deve totalizar +- 6100 
km entre Macaé-RJ e Ushuaia-AR. 

Após Ushuaia vamos nos concentrar no flanco Sul dos Andes (Patagônia). Dentre os locais 
de interesse temos Torres del Paine, Perito Moreno, Calafate, Glaciar Grey, El Chaltém, Esquel, etc. 

Subindo para Pucon (Chile) daremos uma pequena parada em Bariloche. Não deveremos 
subir para Santiago/Mendoza, região que já conhecemos bem, e devemos entrar para a Argentina 
pelo passo do vulcão Lonquimay (Paso Pino Machado), entrando pela província de Neuquén. 

 
Início da viagem  

Em 14/11 iniciamos a viagem rumo Sul. Como de outras vezes, iniciamos viagem com 
combustível mais caro, dólar pipocando e muita chuva. Rede Graal (posto Estrela/Resende) nos 
expulsou 2 vezes após estarmos estacionados em locais que já havíamos estacionado antes            
(próximo à lanchonete e no posto Ipiranga). Marginal Tietê a 70 km/h (Sábado de manhã), entramos 
para o Rodoanel Leste na última saída (Alphaville), Serra do Cafezal com retenção (1 hora para 
descer), muita chuva no trecho. Estamos em Caiobá/Matinhos e hoje 16/11 pegaremos a balsa 
Caiobá/Guaratuba para descermos para o RS.  

Em 16/11 descemos até Itapema-SC. Em 17/11 o motorcasa já estava em revisão anual de 
garantia na Scheid, em São Leopoldo-RS. Revisão completada, passamos na TranRioSul (VW) para 
substituir o retentor (oring) do pescador no tanque de diesel, que estava com um pequeno 
vazamento. Na TransRioSul informaram que no roteiro para a Patagônia terei muita dificuldade em 
conseguir o Arla32. Resolvi então adquirir mais 3 bombonas de 20L para permitir uma autonomia de 
+- 11.000 km. No Chile o Arla32 pode ser encontrado com facilidade. Em 20/11 subimos a serra 
para o camping Gramado. Ficaremos por aqui o fim de semana e Domingo à tarde desceremos para 
Arapey-UR. Contratamos hoje (21/11) um seguro viagem com a AssistCard, uma operadora que 
atende a Petrobras. Ficaremos mais tranquilos caso tenhamos alguma emergência médico-
hospitalar. O André da Transtrailer chegou no camping, 22/11, rebocando um Turiscar Brilhante 
reformado na SinosTrailer. 

Em Gramado pifou o aquecedor Rhinai. Um bom momento para pifar, pois ainda estamos nas 
proximidades da fábrica Scheid. O eliminador de pilhas estava funcionando corretamente, então 
atrasamos a viagem e na Segunda descemos para a Scheid. O aquecedor foi para manutenção e 
teve a placa controladora da emissão de faíscas substituída. Aproveitamos o tempo para fazer uma 
visita ao amigo Leonir da Itapoan Motorhomes, uma pessoa referência no ramo dos motorcasas. 
Também aproveitamos e roubamos um pouco do tempo do Guilherme, da Industreiler, que sempre 
nos recebe bem quando estamos em Novo Hamburgo. 

Aquecedor reinstalado no meio da tarde, partimos para a estrada rumo Arapey via Bagé-São 
Gabriel(BR-290). E lá vamos nós pela Trans-Uruguaiana (100 km dentro do município de 
Uruguaiana), com Alegre-tchê. Cruzamos os pampas vendo os arrozais irrigados, muitas lagoas, 
ovelhas, gado das raças Angus, Red Angus, Charolês, Hereford, cavalos crioulos baios, rozilhos, 
tordilhos, alazões e preto-acizentados. Ali dá para avaliar quanto o gaúcho valoriza seus pampas. 
Me lembrei dos tempos de criança/adolescente em Glória de Dourados-MS, quando tinha um cavalo 
tordilho que dei nome Escoteiro, um presente do meu pai,  pois se parecia com o cavalo do Tonto 
(dos jibis do Zorro e Tonto). Meu pai no alto dos seus 95 kg não gostava de montar no tordilho, que 



era um cavalo ágil, mas de porte médio e ele não se sentia seguro laçando bois com ele. Meu pai 
tinha um grande rozilho que era um tremendo queixo-duro, difícil de manuseio com as rédeas. Aos 8 
anos eu já montava “no pelo” no Escoteiro e ia campear o gado, trazendo-o para o curral. Me 
lembrei também dos cavalos baios do Tio Dalvo: em 1971 ele se mudou de SP para MS, onde já 
morávamos, vendeu a sua paixão, uma Chevrolet C10 V6 verde-cana mas não deixou para trás 
seus 2 baios preferidos. Embarcou a mudança no seu Ford F-600 59 (câmbio seco ratatatatatatá) e 
reservou um espaço atrás para os 2 baios. Eu fiz junto com ele esta viagem da mudança, quando 
cruzamos o Paranazão de balsa em Porto Primavera/Bataiporã. Hoje você cruza ali por cima da 
barragem de retenção da usina de energia hidroelétrica Porto Primavera. Eu morei 1 ano com meu 
Tio Dalvo em Mirante do Paranapanema-SP, cidade onde nasci, para estudar num bom colégio. De 
vez em quando eu roubava o fordão F600 da garagem para dar umas voltas na periferia da cidade 
(eu só tinha 15 anos). Meu tio Dalvo sabia das roubadas, mas fazia vista grossa, pois confiava na 
minha habilidade com o câmbio seco. 

Thermas del Arapey 
Apesar de calçado com uma lei do Mercosul (Resolução Mercosul/GMC/ n° 64/2008) que me 

desobriga do uso de faixas refletivas no motorcasa (só é obrigatório para coletivos e carga), em 
Uruguaiana me aconselharam a colocá-las, pois eu iria bater de frente com os guardas “mui amigos” 
da província Argentina de Três Rios. Caso eu resolva remover as faixas no futuro, a dica de um 
campista em Gramado é aquece-las antes com aquecedor de cabelo para amolecer a cola, pois 
arrancando as faixas a frio a pintura da carroceria sai junto. Em Uruguaiana aproveitei para fazer o 
seguro Carta Verde para o motorcasa e a TR4: indico o Paulinho despachante, quase em frente à 
delegacia da polícia civil na Av Presidente Vargas. Por coincidência de nome, no Paulinho 
Autopeças comprei e lá instalei as faixas refletivas: 2 brancas de ½ metro na frente, algumas nas 
laterais e 4 na traseira: As partes vermelhas das faixas refletivas nas laterais tem que ficar para a 
traseira e as de trás tem que ter a parte vermelha apontando para fora. Vindo da BR-290, o Paulinho 
Autopeças fica logo após a segunda rótula da BR-472 sentido Barra do Quaraí. 

Em Barra do Quaraí cruzamos a Aduana, onde registramos a entrada dos veículos, 
carimbamos os passaportes e ninguém se interessou pelo que levávamos no motorcasa. É 
interessante usar o passaporte, pois neste caso não é necessário preencher formulários, pelo menos 
não na Aduana de Quaraí/Bella Union. Na saída do país o passaporte será recarimbado 
comprovando a sua saída. Chegamos à Thermas del Arapey no meio da tarde do dia 25/11. 

Pagamos R$173,50 para passarmos 3 dias na Thermas: cobram o motorcasa e diárias de 2 
adultos e 1 criança (8 anos, +-80% da diária do adulto). Voce pode pagar tudo com $Reais ou 
dólares na Thermas: o câmbio oficial é PU$9.4/R$1 e eles pagam 8.5/1. Na cidade de Salto numa 
casa de câmbio só pagavam 8/1. Na thermas você encontra quase de tudo, de mercado à padaria e 
restaurantes. Se você pretende ficar por aqui um bom período é aconselhável trazer do Brasil ou se 
deslocar até Salto e adquirir produtos de mercado, pois os preços aqui são mais salgados. 
Almoçamos no restaurante Salara do Thermas um belo bife a milanesa com ovos/batatas/ 
maionese/salada de alface/tomate e refrigerantes ao custo de R$65. 

A Thermas é um belo complexo hoteleiro com 2 piscinas com água naturalmente aquecida, 
SPA, apartamentos térreos e camping, ao lado do Rio Arapey Grande(desagua no Rio Uruguai) e 
com muita área verde. No camping voce tem à disposição energia elétrica, água aquecida, 
churrasqueiras com pia, esgoto para água servida e ponto de TV da Telecabo. Voce pode usar o 
sinal de TV conectando um cabo disponível à antena Winegard de sinal aberto ou diretamente à 
uma televisão. Para conectar à Winegard, você vai precisar de uma conexão fêmea-fêmea de cabo 
coaxial. Para descarregar o pinicão é necessário se deslocar até um ponto de descarte. O sinal de 
WIFI é melhor nas proximidades dos setores 5 e 6. Pombas asa branca, maritacas, andorinhões, 
pardais, patos migratórios, pica-paus com penacho vermelho, canários e alguns tucanos voam de 
um lado para o outro sem medo da presença humana. 



 

 
 

Thermas del Arapey – área de camping e áreas de laz er 
 

Buenos Aires 
No dia 28/11 descemos para Buenos Aires. Escolhemos entrar por Fray Bentos  para evitar 3 

polícias camineras  de Entre Rios entre Salto e Fray Bentos. No pedágio da ruta em Paysandu pode-
se pagar com reais, dólares e pesos argentinos/uruguaios. O pedágio das pontes internacionais de 
Fray Bentos ou de Paysandu é um absurdo: R$100 para atravessar motorcasa e TR4 (pagamento 
em pesos Uruguaios ou Argentinos ou dólares). Já sabia da pegadinha e desacoplei a TR4 na praça 
do pedágio em Fray Bentos: se passasse acoplado pagaria + 60 reais, como categoria 6 (total de 
R$160). Na ponte de Paysandu você pode passar acoplado que paga os 2 veículos separados. Na 
Argentina vou estar pagando +- R$8 nos pedágios para passar os 2 veículos. Enfileirei atrás de um 
caminhão de transporte de eucalipto e escapei de ser parado na polícia caminera de Zárate (km 120, 
coordenadas 33°51'32.84"S  58°52'28.44"O), antes da  ponte elevada do Rio Paraná: até agora os 
“manos” não me acharam. Outro fato interessante é que até agora o controle fitossanitário não 
existiu. Possivelmente já se percebeu que é impossível este controle com o aumento do transporte 
de cargas no Mercosul.  

Já estávamos próximo ao camping ACA  em Luján quando resolvemos usar o GPS: Camping 
ACA lá vamos nós. Desconfiei da trajetória depois de perder 20 km: estava nos mandando para o 
Camping ACA de Moreno, apesar de estarmos só a 5 km do de Luján, que não aparece na lista de 
pontos de interesse. Moreno é uma periferia “perigosa” de Buenos Aires, similar às nossas periferias 
perigosas das grandes cidades. Para chegar ao camping da ACA em Luján você deve pegar a Ruta7 
(AU7) sentido centro de Buenos Aires, entrar à direita na Ruta6 (AU6) e 2 km depois entrar à direita 
na ruta Nacional 5 sentido centro de Luján. O camping vai estar à +- 1000m do entrocamento das 
rutas 6/5: na frente do camping tem um posto de combustível de bandeira ACA. O camping de Luján 



é muito arrumado, mas não está preparado para receber motorcasas: tivemos que nos deslocar para 
encher a caixa dágua. Importante: a conexão das torneiras é de 1 polegada e as tomadas são as de 
3 pinos similares às antigas do ar condicionado de parede. Em Bariloche em outra viagem já havia 
adquirido estas conexões. Hoje, 29/11, aniversário de minha irmã Neves, estamos na Galeria 
Pacífico , no centro de B.Aires. Feliz Aniversário, mana! Aproveitamos para fazer câmbio (dólar x 
peso, 1 dólar=8,18 pesos argentinos).  

 

 
Buenos Aires e seus pontos turísticos principais 



 
Tomada elétrica padrão Argentino e adaptador de tor neira 1 para ¾  de polegada 

 
Temos pago combustível  com cartões de crédito e os preços aqui no Norte estão salgados. 

Abasteci Diesel S10 Shell Vpower Nitro+ (aditivado) ao preço de PA$14,73 (R$3,28) e gasolina 95 
octanas (comum) a 13,70 (R$3,04). Este diesel da Shell é o mais caro por aqui. No posto Shell me 
alertaram que quando mais para o Sul, mais caros são os combustíveis, o que não se 
comprovou...quanto mais para o Sul, mais barato é o diesel.   

Em B.Aires adquirimos um chip Claro  pré-pago para facilitar o acesso à Internet e ter uma 
opção de discagem interna na Argentina, uma vez que já temos um dos nossos celulares OI com 
homing internacional. O chip e os serviços custam metade do preço no Brasil: 50 pesos (12 reais) 
custaram o chip e uma carga para 12 dias de internet/ligação. Jenilda deixou o Watsapp ligado à 
noite e depois de um apito na madrugada ela murmurou dormindo: Humm! Quem? Este Watsapp é 
uma tecnologia fantástica que facilitou e barateou as comunicações.  

Gabriel  cobrou hoje o McLanche feliz da semana e passamos num McDonald’s num 
Shopping na Ruta 7. Gabriel quando no motorcasa tem passado uma parte de seu tempo no PS3 
(Fifa 2013), no tablet e de vez em quando pede um tempo no celular de Jenilda para jogar alguma 
coisa. Agora à noite um grupo de Argentinos está fazendo uma festa numa área coberta próxima da 
posição do motorcasa (está chovendo em Luján) e assando 2 ovelhas espetadas em pé. Pouco 
barulho, nada de som, só se ouve o barulho de crianças brincando. Se não fosse a chuva iria até lá 
para um congraçamento com os argentinos e ouvir coisas que com certeza nos enriqueceria. 

A antena SKY  não pega nada e depois de um chat online nos certificamos que não vai pegar 
nada mesmo. Solicitei um apoio aos Universitários (Manhães e Ney Porto Alegre), mas já sei que as 
respostas serão negativas ou inconclusivas. Segundo a funcionária da SKY não vamos conseguir 
sinal na Argentina. Alguém sugeriu uma Skygato: aqui a operadora é a DirectTV, teríamos que 
mudar a LNB da antena e ficaríamos com uma programação da Argentina. Esquece! Queríamos era 
ter acesso à algum canal do Brasil, de preferência a Globo, mas não é possível. Temos a antena de 
sinal aberto e vamos nos conformar com isto. Encontramos 2 canais interessantes em HD: um sobre 
viagens (Viajar) e outro com entrevistas (Encuentro). 

 
Buenos Aires: Galeria Pacífico e saída do Camping A CA (Luján) para Puerto Madryn 



Rumo a Puerto Madryn – Península Valdez 
 

Ao contrário do que nos haviam alertado, os preços dos combustíveis ficam mais baratos para 
Sul. Já estamos abastecendo Eurodiesel (S10) a P$10,70 (R2,38) nos postos YPF. Colocamos o 
GPS para definir a rota para Puerto Madryn. Não obedeci a rota sugerida e desci para Sul pela 
Ruta6: boa decisão, pois almoçamos num restaurante rural com a melhor comida até agora. Comi 
um belo bife de chorizo com batatas e Jenilda para não variar almoçou um bife a milanesa. 
 

 
Bife de chorizo (colesterol para as alturas) e Adauto e Gabriel no restaurante rural 

 
Os mapas do GPS Garmim estão cheio de bugs e a Ruta Nacional 3 (RN3) para eles é a Rio 

Grande do Norte 3 (Proyetomapear.com.ar e Tracksource Brasil). Comprei os mapas entrando no 
site da Garmin no Brasil. Ao longo da Ruta6 e depois na Ruta3 manadas de Angus, rolos de feno e 
plantações de trigo. A Ruta 3 acaba nas cercanias de Ushuaia (Km 3079), está mais próxima da 
costa Atlântica, muito similar a BR-101. Nas margens das rodovias bandos de patos, marrecos, 
garças e um casal de aves com semelhança muito grande com o Tuiuiú do pantanal de MS. Este 
ecossistema só é possível devido à presença das lagoas que se desenvolveram nos buracos 
escavados para fazer os aterros da rodovia. Está aí uma situação que bate de frente com o xiitismo 
dos meio-ambientalistas: a rodovia é que criou o ecossistema e neste caso não destruiu nada. 
 Dormimos num charmoso posto YPF em Benito Juarez: ao pararmos a temperatura estava 
10º C e na madrugada chegou a 5º C. Uma frente fria subiu de Bariloche passando por Bahia Blanca 
e Buenos Aires, baixando a temperatura e provocando chuvas. É sempre uma confusão passar por 
Bahia Blanca: não sei se tem outra opção, mas sempre acabo caindo numa avenida do centro da 
cidade. Importante:  logo após Bahia Blanca, antes de retomar a Ruta3, tem um posto fitossanitário 
para prevenir doenças. Boa parte do que você comprou de frutas e verduras fora da Patagônia 
(incluindo todo o resto da Argentina) não podem passar, principalmente peras, maçãs, pimentão, ... 
Na Patagônia existem muitos outros postos fitossanitários e é importante que você guarde o folder e 
recibo que te derem no primeiro que passar, o que evita que você seja inspecionado nos outros 
postos fitossanitários a seguir. 
 Estamos no Camping ACA (02/12) de Puerto Madryn, ao custo de P$250 o dia (R$55, um 
custo acima da média por aqui). Vamos parar uns 2 dias por aqui para descansar da tacada Buenos 



Aires-Puerto Madryn. Não tencionamos ir à península Valdez, pois já a conhecemos. O programa do 
Faustão mostrou bastante coisa sobre Puerto Madryn há 2 semanas atrás. Havia previsto 4500 km 
até aqui, mas já andamos 5030 km. Precisei comprar mais 15m de mangueira para água, pois a 
torneira mais perto da posição do motorcasa está a 55 metros. As vagas são para barraqueiros e só 
tem tomadas elétricas. Temos que pegar água das torneiras dos lavatórios de pratos. 

O consumo de combustível do motorcasa  aumentou, passando de 5,7 km/L para 5,3 km/L. 
Estamos pegando vento forte frontal o que afeta o consumo. Sobre o Arla32 (blue), poucos sabem o 
que é isto por aqui e não se encontra o mesmo para comprar. A Pajerinho está firme e forte, 
tomando muita poeira. O sistema de engate com o cambão Maceral está funcionando bem. As 
baterias (200 Ah do carro e 400 Ah estacionários da casa) estão funcionando a contento. Nas 
viagens são carregadas pelo alternador até 28.2 Volts e parado as placas solares vão mantendo o 
sistema carregado. O maior consumo é o da geladeira e não temos solicitado tomada elétrica 
quando paramos em postos de combustível. Ao pararmos em postos no final da tarde ligamos o 
gerador Generac 4.0 caso a temperatura interna no motorcasa esteja alta ou se vamos fazer alguma 
coisa no microondas ou forno elétrico.  Estabilizada a temperatura e/ou terminado o uso dos fornos 
desligamos o gerador. À noite a temperatura cai e não é necessário usar ar-condicionado. Às vezes 
à noite usamos o resfriar (sem borrifamento de água) para renovar o ar interno e baixar um pouco a 
temperatura, pois a temperatura externa está sempre abaixo de 25ºC. Em viajem o ar condicionado 
do carro refrigera bem a cabine com as cortinas frontais (cabine-casa) fechadas. O Tiretraker me 
mantém informado o tempo todo sobre os pneus do motorcasa e da TR4: na saída de Benito Juarez 
após aquecidos os pneus dianteiros do motorcasa acusavam 110 PSI e 10º C. No calorzão do Brasil 
a pressão vai a 119 PSI e a temperatura acima de 50ºC. Estou viajando com calibragem 110 nos 
dianteiros (pneus 235R17) e 105 nos traseiros(pneus 215R17). Na Pajerinho está sendo usada a 
pressão de 25 PSI. Por incrível que pareça até agora não fomos parados pela Gendarmeria 
Nacional. É possível que eles estejam enxergando o motorcasa como um ônibus. 

Hoje (03/12) ficamos surpresos com a questão câmbio. Em Buenos Aires, numa casa de 
câmbio na Galeria Pacífico, nos pagaram PA$8,18/dólar. Em postos de gasolina, nos pagam 
PA$8,50/dólar. Ao perguntarmos ao garçom em Puerto Madryn onde poderíamos fazer câmbio, ele 
disse que no próprio restaurante: nos pagaram PA$11/dólar. Não dá para entender...e dá, o câmbio 
paralelo é muito mais alto na Argentina. Conhecemos um casal de jovens alemães que alugaram 
uma camper/VW Amarok na Argentina ao custo de US$140/dia. Esta oferta com certeza não 
teríamos no Brasil. Este casal está descendo para o Sul e vai até Torres Del Paine. No camping em 
Puerto Madryn tem 3 motorcasas Overland de casais europeus (2 grandes e 1 pequeno). 
 

 
 

Puerto Madryn (03/12): Ao fundo Punta Lomas (esquer da) e Península Valdez (direita) 



 

 
 

Trailers Argentinos no Camping ACA 
 

 
 

Camper da Suíça em Ford (F350 americana) e camper? Chilena em Toyota Hilux. Campistas 
chegaram juntos e armaram uma grande barraca no fun do da Hilux. 

  

    
 

Puerto Madryn vista de Punta Lomas ao entardecer 



 
 

Lado Sul da Peninsula Valdez (Puerto Piramide) vist o de Punta Loma 
 

 
 

Portaria do Camping ACA em Punta Loma (Puerto Madry n) 



 
Em Puerto Madryn partindo para Rio Gallegos 

 
Rio Gallegos 

 
Partimos de Puerto Madryn com a intenção de passar em Puerto Deseado. Passamos por 

Comodoro Rivadávia, onde abastecemos o motorcasa. Após Comodoro passamos por uma praia em 
Caleta Olívia com muitos leões marinhos se espreguiçando ao sol. Já anoitecia quando resolvemos 
parar para dormir em Fitz Roy, na entrada da RP281 (Ruta Provincial) para Puerto Deseado. 
Estávamos sem água e ninguém nos cedia ou vendia. Indicaram uma torneira pública que não 
conseguiu jogar água na caixa do motorcasa (baixa pressão). Por indicação andamos mais 20 km e 
paramos no povoado Jaramillo para colocar água em outra torneira pública. Enquanto colocava água 
à passos de tartaruga conheci um vizinho índio Gaucho, jardineiro e domador de cavalos. Segundo 
ele há um grande aumento de uso de cavalos para pastoreio de ovelhas, em função de aumento de 
fazendeiros de ovelhas na região. O Gaucho me deu de regalo uma ponta de flecha índia 
(encontrada em sítio paleontológico índio) como lembrança da Argentina. Me informou também que 
para ver a fauna em Puerto Deseado teria que pegar lanchas: Jenilda desanimou pois detesta 
barcos pequenos (enjoa muito) o que me fez desanimar também. Decidimos então voltar 30 km, 
dormir num posto Ener em Fitz Roy e continuar para Rio Gallegos. A temperatura média à noite foi 
18º C, muito superior à que vínhamos pegando em Puerto Madryn (11º C).  

Um dado importante que temos coletado é a não preocupação dos argentinos com a fauna na 
beira das estradas. Não há nenhum alerta ou auxílio que evite ou diminua o atropelamento de 
animais. Voce poderá contar centenas de lebres, alguns gambás, raposas e guanacos atropelados. 
Entre o km 2400 e 2500 da Ruta 3 contamos 18 guanacos vitimados pelos veículos. Fomos 
surpreendidos por um grupo de guanacos na beira da pista, quando então ficamos mais atentos e 



diminuímos a velocidade média do motorcasa. Há alguns anos atrás vi os guanacos pela primeira 
vez na Península Valdez, atrás de cercas de arame liso, o que me fez pensar ser uma fazenda de 
criação de guanacos. Conclusão errada, pois hoje (06/12) vi um grupo de guanacos pulando cercas 
de +- 1,40m de altura com uma facilidade incrível. Com certeza ninguém vai conseguir criar 
guanacos numa fazenda com cercas de arame normais para gado. 

Em Tres Cerros, antes de San Julián, tem um bom posto YPF. Ali estavam parados um 
motorcasa classe C Francês e um outro tipo Camper. Em San Julián tivemos que pagar diesel com 
“efectivo”, pois não aceitavam cartões. Almoçamos aí (não gostei dum tal de “assado” de fraldinha, 
que parecia ter sido feito há uns 3 meses atrás). Aproveitei para repor o tanque de Arla e fazer um 
reaperto na munheca Tromar do cambão, que estava com uma pequena folga no parafuso vertical. 
Havia planejado ficar no Camping Pescazaike, Río Gallegos, ao lado da Ruta 3, pasaje Guer Aike. 
Como este camping fica a 30 km de Río Gallegos, decidimos tentar o camping ATSA, que fica dentro 
da cidade. Fomos parados pela primeira vez  nesta viagem no posto da Gendarmeria Nacional na 
entrada de Rio Gallegos. O policial foi gentil, solicitou os documentos do veículo, carta verde e 
carteira de habilitação. Liberou-nos rapidamente com “uma boa viagem”. O Camping ATSA é 
pequeno, bem arrumado, mas não tem estrutura para motorcasa e teríamos que ficar na rua. Para 
quem não está rebocando é uma opção, pois está mais perto do centro.  Pedimos sugestão e o 
funcionário nos indicou o Camping Rio Chico, na saída de Ushuaia. Camping difícil de encontrar e 
quando batemos no portão o mesmo estava trancado a cadeado. Resolvemos então voltar e 
acampar no PescaZaike, um camping aconchegante ao lado do Rio Ciaike (Gallegos), com entrada 
antes do posto de controle da Gendarmeria Nacional. Da janela do motorcasa vemos o rio passando 
ao lado, com patos selvagens mergulhando a procura de comida. Que bom que o camping Rio Chico 
estava trancado...pois este aqui é muito aconchegante e o local muito mais bonito. 

Esta região abaixo de Bahia Blanca é dominada por depósitos sedimentares carbonáticos 
finos de plataforma marinha ou lago profundo, formando imensos platôs de dezenas/centenas de 
quilômetros com bordas tipo falésia nas proximidades da costa atlântica. Estas bordas são bem 
evidenciadas na chegada de cidades como Comodoro Rivadávia, Cte Piedra Buena, San Julián e 
Rio Gallegos, quando você abandona o platô e desce para beira-mar. Esta litologia carbonática pode 
ter influência na definição dos lencóis freáticos (profundidade dos aquíferos) o que implica em 
regiões semi-áridas, quase um deserto. A vegetação é pobre, rasteira e falhada, semelhante a uma 
catinga com arbustos baixos (até 1 metro). O máximo que se consegue aí é criar ovelhas, caso se 
consiga água com cataventos. A fauna é dominada por lebres e guanacos e poucos pássaros.   

 

Criação de ovelhas em Comodoro Rivadávia 



 

Imensos platôs carbonáticos formando ecosistemas qu ase desérticos (Ruta 3, San Julián-AR) 

 

Ruta 3 Km 2000 (antes de San Julián) e guanaco próx imo da pista. Vejam que a cerca é mais 
alta que o guanaco, mas mesmo assim ele a pula com facilidade. 

 

Da janela do motorcasa, no Camping PescaZaike, na m argem do Rio Ciaike 



 

Madame Cauquén (Upland Goose) e seus filhotes e Cam ping PescaZaike (06/12/2014) 

Alguns sócios do camping estão pescando no rio Ciaike, num concurso onde o peso do peixe 
é que conta. Eles fazem este concurso 2 vezes ao ano. Vestidos de roupas impermeáveis e 
isolantes térmicas entram no rio e lançam suas iscas. A temperatura da água do rio está em 14º C. É 
o famoso “dando banho na minhoca”, um trabalho de paciência. Segundo os pescadores há 3 dias 
atrás as trutas subiram o rio para desova (no mesmo modelo do salmão) e pescou-se muito. Não 
tenho paciência para isto...O ganhador de hoje pescou uma truta de 2,5 kg. Num jantar de 
congraçamento com cordeiro na brasa os prêmios são entregues. Nos convidaram para o jantar, 
mas como Gabriel já estava dormindo preferimos levar nosso quinhão para o motorcasa: pão 
caseiro, salada e costelas de cordeiro. 

 

Cordeiro na brasa e nossa mesa no motorcasa: costel as adornadas com cerezas 

 

2 modelos de Camper Argentinas no Camping PescaZaik e 



Os Argentinos por aqui são muito solícitos e cordiais. Ouvi do índio Gaucho em Jaramillo: na 
Argentina existem 2 tipos de pessoas, as que vivem nas periferias das grandes cidades e as que 
vivem no interior. Voce poderá sempre esperar cordialidade, amizade e tradição no povo do interior, 
a maioria de origens índígenas, mas nem sempre encontrará isto nos periféricos. Isto acontece 
também no Brasil onde a população urbana é mais massacrada pelo stress da correria e violência.  

Se você quer ver fauna nas proximidades de Rio Gallegos, a primeira opção é parar no 
Parque Nacional Monte Leon, na Ruta 3, 180 km antes de Rio Gallegos. Caso você já esteja em Rio 
Gallegos você pode descer sentido Ushuaia e 5 km após a cidade tomar uma ruta cascalhada para 
Estância El Condor e Reserva Natural Cabo Virgenes (135 km, rota não indicada para motorcasas). 

Poderíamos descer hoje (07/12) para Ushuaia, mas como há previsão de ventos fortes hoje 
nos aconselharam a deixar para amanhã. Realmente os ventos chegaram pela manhã, o motorcasa 
estacionado está balançando ao sabor das rajadas e a panela em fervura de feijão de Gabriel está 
sambando na grelha do fogão. Coloquei um mapa tipo folder na mesa e os Argentinos me ajudaram 
a planejar o trecho Ushuaia-Calafate. A primeira recomendação  é: “avistado um posto de 
combustível, abasteça tudo que precisar: diesel, gasolina, água, mesmo que o tanque ainda esteja 
acima da metade”.  Descendo para Ushuaia, entre a balsa no Estreito de Magalhães e a cidade de 
Rio Grande existe um trecho Chileno de 130 km sem pavimentação: progredir devagar e sempre. Foi 
feito um acordo com o Chile para eles asfaltarem este trecho de rípios/cascalhos, em contrapartida a 
Argentina asfaltaria alguns acessos para povoados chilenos nas fronteiras ao Norte. O Chile não tem 
interesse no trecho Rio Gallegos-Ushuaia, que praticamente só interessa para quem vai a Ushuaia. 
Voltando de Ushuaia e subindo, após a balsa pegar as Rutas 255 e 9 chilena, passar por Puerto 
Natales (Torres de Paine) e em Rio Turbio tomar a Ruta 40 Argentina sentido Esperanza. Na 
estância Tapi Aike decidir se continua na Ruta 40 (90 km de rípios, estrada mal cuidada) ou fazer um 
cotovelo por Esperanza (180 km). Nesta estrada de rípios só vai quem quer aventura 4x4. Depois 
subir para El Calafate (Glaciar Perito Moreno). Após Calafate recomendaram El Chaltém, após 
margear o lago Viedma. Depois retornar a Ruta 40 e subir para Governador Gregores. Neste trecho 
obrigatoriamente você terá que enfrentar 60 km de rípios. Se não for por aí, a opção seria fazer uma 
volta de +- 400 km para Esperanza, Rio Gallegos, Cte Luiz Piedra Buena e tomar a Ruta 27 para 
Governador Gregores, Daí para cima a Ruta 40 é toda asfaltada e recomendaram entrar na cidade 
de Perito Moreno para Los Antiquos/Chile Chico. 

 

Árvores dobradas e rio agitado pelos ventos Oeste v indo da Cordilheira dos Andes 



Ushuaia, lá vamos nós, depois de um contratempo 

O vento no dia 7/12 foi muito forte em Rio Gallegos. Pela manhã estávamos com problemas de 
energia, com fortes oscilações. A mesma desligou e só retornou no final da tarde. Saímos para 
Ushuaia no dia seguinte no que seria um dia difícil, pois teríamos que passar por 4 aduanas 
(Argentina saída, Chile entrada, Chile saída e Argentina entrada para a Tierra del Fuego) e também 
teríamos que enfrentar 130 km de estrada cascalhada com poeira. Chegamos na balsa em Punta 
Delgada umas 11 horas e atravessamos o Estreito de Magalhães com golfinhos pretos de barriga 
branca nadando e passando por baixo do ferry-boat. O custo da travessia foi de R$200,00 para os 2 
veículos. Rodamos devagar (20-30 km/h) na estrada de rípios e chegamos já anoitecendo em Rio 
Grande, abastecemos S10 e gasolina Super num posto Esso pagando com cartão de crédito. 
Jenilda alertou que a geladeira estava descongelando e que ela já estava desconfiada disto desde 
Rio Gallegos. Depois de uns testes, inclusive ligando o gerador, percebi que a geladeira iniciava a 
partida, mas o motor não funcionava: péssima notícia, pois o problema poderia estar no motor. Nos 
lembramos do problema de energia em Rio Gallegos e os nossos temores aumentaram. Pela manhã 
atrasamos a saída para Ushuaia e nos indicaram uma refrigeração para conserto de geladeiras. Não 
deu outra: motor pifado e trocado numa autorizada Consul e tivemos que ficar em Rio Grande até as 
16:00 hs, quando saímos para Ushuaia.  

Chegamos em Ushuaia no dia 09/12 as 19 horas, após 6957 km , com 3 horas de luz natural 
ainda pela frente. Até agora o único camping disponível é o municipal, sem energia e água. Segundo 
um argentino, o camping tinha vários pontos de água e luz nas churrasqueiras, mas os usuários 
vandalizavam tudo e o município parou de fazer a manutenção. O único acampado, um suíço com 
uma camper chilena, fez um gato na energia e me cedeu uma conexão no T de sua ligação. À noite 
a temperatura bateu nos 5º C . Acordamos tarde no dia 10 e o suíço já havia se mandado. Nossa 
prioridade era água, então tentei na estação de trem do Fin Del Mundo, ao lado do camping. Uma 
funcionária me atendeu, disse que o chefe estava ocupado e por telefone deram um jeito de negar a 
ajuda: “o chefe de manutenção só estaria 3 horas depois e eu teria que voltar depois”.  A dica do 
Luiz Luz de camping da pista de esqui “La Pista del Andino” não é mais válida: fechou as portas.  

 

Travessia do Estreito de Magalhães no Ferry Boat. D o outro lado, Tierra del Fuego 



Por indicação de um proprietário de um motorcasa encontrei um camping  que atende 
motorcasas/campers de europeus no final pavimentado da Ruta 3 (tem que atravessar toda a cidade 
de Ushuaia sentido Parque Nacional), coordenadas S 54º 49’ 39” e   O 68º 21’ 40”, com água, 
energia, banho quente e WIFI. Ao final da pista pavimentada (Ruta 3 se chama Rua Leandro Alem), 
pegar curva fechada à esquerda, descer um pouco e pegar a primeira curva fechada a direita, andar 
uns 50m em pista de terra e o portão do camping estará à sua esquerda (porteira com 2 braços). 
Tem uma casa grande na frente e um bosque atrás e fica ao lado do clube Ushuaia de Rugby.  

 

Primeira neve à vista (09/12, 18 horas) e Lago Kham i (Fagnano) 

 

 

Ruta Nacional 3, km 3000 e proximidades do camping municipal de Ushuaia. 



 

 

Montanhas vistas do camping municipal e estação do “Tren del fin del mundo” 

 

Ontem tomamos o “Trem del Fin del Mundo”  que faz um pequeno passeio bordeando o Rio 
Pipo e adentra o Parque Nacional, numa antiga rota de prisioneiros para a prisão de Ushuaia (1898-
1932). O passeio é caro para o pouco que oferece, mas é válido (2 ½ passagens, R$250). Depois 
fomos de carro até o Lago Roca e Baia de Lapataia. No lago tem um mini-museu sobre a fauna/flora 
e população indígena da região. À noite fez 2º C e hoje (12/12) está chovendo. Em teste, o 
aquecedor de passagem Rhinai 12L conseguiu aumentar a temperatura da água de 8º C para uma 
mínima de 32 e máxima de 36º C. Há 2 semanas atrás nevou um pouco em Ushuaia. Como hoje 
está chovendo, decidimos não fazer passeio externo. Fomos ao Shopping “Paseo del Fuego”, ao 
centro de informações turísticas, ao supermercado e depois almoçar. Também fomos ao porto para 
termos idéia de preços e tempos dos passeios de catamarã. 

  

Um autoretrato dos viajantes 



 

Portal, montanhas e o centollas (caranguejo gigante , igual ao do Alaska) 

 

Passeio de “Trem del Fin de Mundo”, Museu Alakush e  Ruta Nacional 3, quilômetro final. 



 

Parque Nacional e 4º C no painel da Pajerinho às 19  hs do dia 11/12 (sol vai até as 22 hs) 

 

Mapa Google Earth da Província da Tierra del Fuego 

 

Chegou ontem (12/12) no camping um treminhão hotel alemão (Bus-Aleman, Rotel Tours – 
Das Rollend Hotel) com uns 40 alemães. O chassis do caminhão funciona como ônibus e o reboque 
funciona como dormitório, com camas estaqueadas (triliches). Eles carregam mesas e cadeiras e 
estrutura de cozinha: quando é hora armam o circo e fazem a comida, num trabalho de grupo. Os 
que mais trabalham são os funcionários da empresa de turismo, mas alguns turistas gostam de 
ajudar a viabilizar as refeições. Estes hotéis ambulantes aparecem de vez em quando no CCB do 
Recreio-Rio. Numa volta pelo camping presenciei um fato geológico importante no Rio Pipo: 



destruição de barrancos do rio que culminam com total remoção e mudança do curso do rio, 
formando os meandros. Este processo faz com que um rio vagueie por pradarias mudando de curso 
em dezenas/centenas de quilômetros num processo de milhões de anos. Como o rio estava 
destruindo um paredão com construções/galpões no topo, fizeram uma barreira com blocos de rocha 
para desviar o curso e evitar a destruição das construções. 

 

Caminhão ônibus e reboque hotel com turistas alemãe s 

 

Caminhão Overland MAN da Suiça (campista está na Eu ropa) 

 

Processo geológico de erosão dos flancos dos rios. Foi construída uma barreira com rochas 
para desviar o rio e evitar o desmoronamento das co nstruções no topo do barranco 



 

Fotos do Mirante Valle do Carbajal (Vale dos Lobos)  

O clima no verão em Ushuaia é bem temperamental e pode mudar a qualquer momento, 
portanto é importante que você esteja sempre preparado com as vestimentas: de calor a frio, de 
seco a chuvoso. Há um ciclo que intercala uma chuva fina, depois esfria, depois vem o sol e quando 
vem o sol aparecem os ventos por um ou dois dias. Só depois disto é que o tempo fica o melhor 
para passeios. Este ciclo na média é de 5-7 dias, mas não acredite que isto aconteça sempre. Este 
ciclo completo pode acontecer em um só dia. Hoje, 14/12, o tempo está o melhor possível para 
passeios: céu aberto, sol e temperatura amena (15º C). Hoje no Camping chegou um motorcasa 
Classe C Alemão de placa chilena e uma Camper Suiça em pick-up LandRover. 

 

Motorcasa Alemão Classe C e Camper Suiça em pick-up  LandRover 

 

Na tarde do dia 14 saímos para o passeio de Catamarã , o mais tradicional nesta época de 
verão. Ao custo de PA$1070 (R$230 para 2 ½ passagens) percorremos o Canal de Beagle até o 
Farol, onde há uma pingüineira. Este é um canal estreito descoberto nos anos 1600 muito usado 
pelos navios comerciais antes da abertura do canal de Panamá em 1920. Hoje só trafegam por aí 
navegadores solitários e navios de turismo que fazem a rota Buenos Aires/Valparaiso(Chile). Ao sul 
do canal de Beagle as ilhas são Chilenas, a maior delas a Ilha Navarino. A última ilha para Sul é a 
Ilha Hornos, do famoso Cabo Horn. A Antártida está a 1200 km de Ushuaia. Na Baia de Lapataia, 
onde está o Parque Nacional de Ushuaia e final da Ruta 3 está a fronteira Chile/Argentina, uma linha 
vertical Norte-Sul. A Ilha Tierra del Fuego, onde está Ushuaia(AR) e Punta Arenas(CL) é dividida ao 
meio por esta fronteira Norte-Sul. Os Chilenos vieram de Oeste e fundaram Punta Arenas e os 
Argentinos vieram de Leste e fundaram Ushuaia. Neste passeio pelo canal de Beagle podem serem 
vistas algumas ilhas com pingüinerias e loberias. 



 

Partindo de Ushuaia e pingüineria/cormorões do Faro l (Canal de Beagle) 

 

 

Gabriel e cormorões do Farol 

 

 

Loberia e cormorões(Canal de Beagle) 

 

 



 

O repouso do Rei(lobo marinho) e Ilha Navarino(Chil e) ao fundo 

Ushuaia é rodeada de vulcões extintos  da cadeia montanhosa dos Andes. O mergulho da 
placa tectônica Pacífica por baixo do continente americano criou e continua aumentando o maciço 
Andino, uma vez que ainda existem muitos vulcões ativos ao longo da cordilheira e ocorrência de 
muitos terremotos. Os vulcões quando estão ativos jogam massa rochosa (lava) para fora que se 
resfria rapidamente e outra parte da lava se resfria lentamente dentro do duto central do vulcão, 
formando uma espécie de tampão. A massa rochosa que é jogada para fora tem baixa resistência ao 
intemperismo (apodrecimento químico e desgaste físico) e erosão. Esta massa rochosa extravasada 
é removida ao longo de milhões de anos e o que sobra é o material rochoso mais resistente, que se 
formou dentro da cratera do vulcão. Este material rochoso mais resistente é que dá o formato 
pontiagudo do topo dos vulcões extintos há milhões de anos. 

 

Os cumes pontiagudos dos vulcões são formados por massa rochosa que não extrudiu e possui 
minerais mais bem desenvolvidos e resistentes ao intemperismo (apodrecimento da rocha) e erosão 



 

Gabriel em Ushuaia e no Tren del Fin del Mundo 


