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Lothar e Silvia têm duas paixões. Além de se amarem, amam a aventura. Para eles, pegar a estrada
e descobrir o que há nos próximos quilômetros é tão importante quanto respirar.

por Francisco Reis

Os alemães Lothar e Silvia Doelle
não podem ser considerados um casal
comum. Nem tanto por casarem em
2000, após 26 anos morando juntos,
mas principalmente pelo seu gosto por
estradas.

Em 1978, os dois iniciaram a
primeira de uma série de grandes
viagens. E não foi para nenhuma
colônia de férias. Eles foram para o
Irã, depois Afeganistão, Paquistão e
Índia. Aquele ano foi o último possível
de se viajar para aqueles países. Logo
após explodiu a guerra civil no
Afeganistão, que dura até hoje, e a
revolução islâmica no Irã, com a volta
do aiatolá Khomeini. “Naquele tempo,
viajar era realmente uma aventura,
pois não tínhamos GPS, internet e
essas modernidades”, lembra Lothar,

Liberdade em um milhão
de quilômetros

com um sorriso de satisfação. “Além
disso, tínhamos o problema da guerra
civil e da diferença da cultura islâmica.
No Irã, os homens olhavam para
Silvia, com 22 anos, como se ela
tivesse vindo de outro planeta, pois
não estavam acostumados a ver
mulheres usando roupas como as
dela”.

Lothar e sua esposa procuram
viajar fora dos padrões de turistas
comuns. O casal fica na Alemanha o
tempo suficiente para juntar dinheiro
e pegar novamente a estrada. Assim,
em 1983, a bordo de um velho Volks-
buss, conhecido dos brasileiros como
perua Kombi, o casal de aventureiros
cruzou a África de norte a sul. Du-
rante um ano, eles sobreviveram aos
rigores impostos pela África. O Volks-

buss não. Acabou totalmente des-
truído em uma floresta do Congo, na
África.

Sem muita paciência para ficarem
parados, os aventureiros compraram
um Hanomag, caminhão militar, 4x4,
construído em 1954, e fizeram uma
grande viagem pelo Oriente Médio,
passando pela Síria, Jordânia, Egito e
novamente Irã. “Uma de nossas mais
fantásticas experiências foi algumas
viagens pelo deserto do Saara,
passando pela Líbia, Argélia, Níger e
Mauritânia”, lembra Lothar Doelle.
“Às vezes, percorríamos 600 km fora
de estradas e sozinhos”. Em quatro
anos fizeram quatro viagens para o
oeste da África onde visitaram
Mauritânia, Senegal, Mali, Burkina
Faso e Gana.

Foto: arquivo pessoal/Lothar Doelle
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Conhecendo a América do Sul

Depois de conhecerem a África e
o Oriente médio, o casal de alemães
resolveu conhecer a América do Sul.
Para isso, compraram um caminhão
Mercedes-Benz 1017A, de uso
militar, com tração nas quatro rodas,
fabricado em 1980, e o adaptaram
para servir de meio de transporte e
“casa”.

“Era tempo de fazer apenas
experiências totalmente novas”, disse
Lothar Doelle, na praia de Canas-
vieiras, em Santa Catarina, onde
encontrou a equipe de reportagem da
revista Caminhoneiro. “Nós nunca
tínhamos estado na América e
decidimos viajar para a América do
Sul. E foi realmente uma boa idéia”.

Colocaram o caminhão em um
navio, no porto de Hamburgo, na
Alemanha, e desembarcaram em
Buenos Aires, na Argentina, 35 dias
depois. Lothar veio junto com o
caminhão, enquanto Silvia veio de
avião direto para Montevidéu.

Juntos, de Montevidéu o casal
subiu para Itaqui, em terras brasileiras,
foram para o Pantanal, depois para
Chapada dos Guimarães, atraves-
saram para a Bolívia, em Conceição,
voltaram ao Brasil em Guajara-mirim.
De lá seguiram para Sajama, na
Bolívia, Pedro de Atacama, no Chile,
Sucre na Bolívia, Filadélfia no
Paraguai, depois visitou as cidades
brasileiras de Ponta Porã, Iguape,
Santa Catarina, Rio Grande, Punto
Diablo no Uruguai, San Cristobal na
Argentina e Caldeira no Chile

“Fizemos uma viagem até a Terra

Fotos: arquivo pessoal/Lothar Doelle

Em 1978, Silvia viu
a dificuldade dos
transportes nas
estradas do
Afeganistão.

Uma perua
Kombi levou o

casal ao
Afeganistão. As

roupas dela
impressionaram

os homens locais,
que não estavam

acostumados a
ver mulheres

vestidas assim.

Entre 1995 e 1997, Lothar e Silvia entrentaram a Líbia com
um Namomag construído em 1954.

Para vencer a imensidão do
Saara, o Mercedes 1017A,

com tração nas quatro rodas
foi o veículo escolhido.
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do Fogo, também conhecida como o
´Fim do Mundo`”, contou Lothar.
“Começamos pelos Andes, passando
pelas montanhas, pelo Aconcágua.
Tivemos uma noite muito divertida
com mecânicos numa pequena cidade
chamada Zapala. Depois cruzamos
para o oeste, para a costa do Atlântico,
numa viagem de 850 km através da
Patagônia. Foram quatro dias a sós,
sem ninguém. Passamos por três
pequenas vilas e estâncias. Depois  por
Comodoro Rivadávia, Porto Madryn
até chegarmos na Terra do Fogo”.

Terminada a viagem pela Pata-
gônia, o casal rumou até Buenos Aires
onde ficou por sete dias. Nas últimas
duas semanas na América do Sul,
resolveu fazer uma pequena viagem
entre Buenos Aires e Montevidéu para
procurar peças que não conseguiram
comprar na Argentina, mas também
não encontraram no Uruguai. “Toma-
mos muito cuidado até colocar de
novo nosso caminhão no navio para
voltarmos”, escreveu Lothar, já de sua
casa na Alemanha. “É muito triste não
termos peças de reposição, nem de
coisas simples como um filtro de óleo.
Na volta à Argentina, tivemos um
grande choque por causa de demons-
trações contra a política de construção
de uma nova fábrica de papel que seria
construída no Uruguai, na fronteira
com a Argentina e que permaneceu
fechada por oito dias. Tivemos que
rumar para o norte, em direção a
Uruguaiana e depois entrar na Argen-
tina, numa distância de 1.500 km que
fizemos em dois dias. Não teve a
menor graça”.

Depois de sete meses viajando pela

Lotthar e Silvia
traçam seu roteiro

no computador
portátil. O

caminhão também
serve de escritório

e dormitório.

O Mercedes
1017A tem
respiro do motor
bem alto
permitindo
atravessar rios
com mais de um
metro de
profundidade.

Dois pneus single com o estepe, mas apenas um tem roda.

Prancha para ajudar a
desatolar o caminhão.
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América do Sul, Lothar Doelle
afirmou com convicção. “De todas as
cidades que nós visitamos, nós
gostamos mais do povo brasileiro. Por
isso voltaremos em julho para
conhecer o norte do País e a região
amazônica, ou então, para uma nova
viagem como essa que acabamos de
fazer”.

De Buenos Aires, o casal pegou um
avião para Alemanha, com escala no
Brasil. “A intenção é voltar à América
do Sul e conhecer o Norte e Nordeste,
Amazonas, depois Peru, talvez via Rio
Branco ou via Venezuela. Esta é a
questão delicada, porque é muito
perigoso atualmente na Colômbia.
Penso que ficaremos no mínimo, o
verão de 2008 na América do Sul”,
prevê Lothar. Para essa viagem, na
última semana Lothar e Silvia
começaram a aprender português “do
Brasil”, mas dizem que não é nada
fácil aprender português. O navio saiu
dia 1º de junho e chegou em Buenos
Aires dia 7 de julho.

O preço da aventura

Para viajar durante oito meses pela
América do Sul, o casal Doelle gastou
US$ 14.700,00. Quem faz as contas
é o próprio Lothar. Segundo ele, o
gasto em média foi de R$ 90,00 por
dia, ou US$ 1.300 por mês. O
caminhão veio de navio, junto com
Lothar. Ele pagou 1.200 euros pela
cabine e 1.300 euros pelo transporte
do caminhão, com comida e bebida
inclusas. A viagem durou 35 dias.
Silvia, a esposa do Lothar, veio de
avião da Alemanha até Montevidéu,
pagando US$ 1.000,00 pela pas-
sagem.

Das cidades visitadas, segundo
Lothar, o Chile foi a que teve um
maior custo, deixando o Brasil em
segundo lugar. A Bolívia foi o país
com o menor custo de vida. “Dos
nossos custos, 60% foram com o
caminhão (diesel, óleos de serviço e
alguma manutenção)”, explicou
Lothar. “Somente 40% foi usado
conosco. Não tivemos gastos com
hotéis ou camping, porque sempre
dormimos em algum lugar nas
estradas. E tudo isso sem nenhum
patrocinador”.

Lothar Doelle afirma que não é
rico. “Talvez para muitas pessoas na
América do Sul nós sejamos fantas-

Fotos: arquivo pessoal/Lothar Doelle

A aventura pela América do Sul.

Nos Andes, entre o Chile e a Argentina, situação de perigo e que exigiu grande habilidade de
Lothar e sua esposa.
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ticamente ricos, mas para os padrões
alemães não somos”, diz com
humildade. “Nós não temos casa, nem
um carro grande e outros luxos. Nós
vivemos em um pequeno e barato
apartamento alugado e um carro
velho. Sem luxo na Alemanha, o que
nos possibilita fazer as viagens. Esse
é o nosso truque”.

Além de dar aulas de informática
(software e engenharia) Lothar opera
no mercado financeiro comprando e
vendendo ações. “Fico sentado 16 a
18 horas por dia na frente de um
computador diretamente conectado a
empresas que compram e vendem
ações. É um duro trabalho analisando
a situação de mercado e das empresas.
Eu ganhei e perdi muito dinheiro. Por
exemplo, perder ou ganhar US$
20.000 por dia é normal. É divertido,
cheio de riscos, assim como dirigir
600 km fora de estrada pelo deserto
do Saara. Depois de seis anos, nossas
economias foram crescendo. Porém,
minha saúde é mais importante e não
é bom perder minha vida anos e anos
nesse tipo de atividade apenas para
juntar dinheiro. Sempre há um limite.
E é assim que conseguimos viajar”.

A esposa de Lothar é professora
de Ciências Políticas e Geografia. Os
professores na Alemanha são muito
bem pagos, totalmente diferente das
outras cidades da América do Sul.
Além disso, o casal não tem filhos.
“Estamos juntos há 33 anos e
formamos uma equipe perfeita de
viajantes. Fomos conhecendo os al-
tos e baixos um do outro enquanto
viajavámos. Hoje tenho 52 anos e
minha esposa 51, mas sentimo-nos
com 25 e 24 anos e estamos muito
felizes”, afirma sorrindo Lothar.

Lothar, que percorreu mais de um
milhão de quilômetros em 30 anos de
viagem, já estuda as possibilidades de
uma nova expedição. “Gostaria de
viajar pela Rússia, Mongólia e também
pelos países independentes como
Turquenistão, Kirgistão, Azebarjestão
e outros bem interessantes. Estou
interessado em visitar o Sudão, pela
atmosfera do deserto e a amizade da
população. As regiões do Saara são
sempre interessantes. Eu gosto de me
sentir totalmente livre. Você pode se
sentir assim no deserto e dirigir por
um oceano de areia com dunas. Real-
mente é uma experiência fantás-
tica”.

Depois de visitar
o Aconcágua,
com 6.935
metros de altitude,
o bravo
Mercedes
continua sua
jornada.

Caminhão
atolado no mar

de sal na
Bolívia. Para

tirá-lo as
pranchas e

muita paciência
foram

fundamentais.

Geleira no lago
argentino oferece
um visual de
beleza
inesquecível.

A solidão da
Patagônia é

enorme. Depois
de atravessá-la, é
hora de retornar

para casa.


