
Por Pepe Mélega

No 
caminho 

Encravado entre 
os Andes, cercado 
de vulcões em 
uma paisagem 
de tirar o fôlego, 
surgem rios 
tortuosos de 
nascentes e água 
de degelo que 
abastecem lagos e 
fiordes onde trutas 
se tornam estrelas 
da pesca...

dos 
vulcões
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86   Pesca & comPanhia

A foto acima mostra a vista de qualquer um dos quartos do Yelcho. 
Abaixo, o pequeno píer usado por nossa equipe para sair para pescar

Para alegria 
do pescador, 

o primeiro 
tucunaré foi 

capturado ao 
lado do pai e 

do filho 

e é difícil descrever a beleza natural do 
Chile, mais difícil ainda é descrever o 
norte da Patagônia chilena. Trata-se de 
um conjunto de belezas, somado à boa 
hospitalidade e muitas opções para pesca 
de trutas que cativam o pescador e fazem 
dele um assíduo frequentador da região.

Nessa oportunidade, visitamos dois lod-
ges de ótima reputação, idealizados por um apaixonado 
praticante da pesca com mosca (fly fishing). Gonzalo Cortes, 
um dos proprietários, possui uma clara visão sobre como 
oferecer locais para a prática de pesca esportiva - a localiza-
ção é tudo. Para ele, é preciso haver opções de pesca variá-
veis, guias experientes, equipamento adequado pronto para 
servir, facilidades de translado, hospedagem confortável e 
gastronomia adequada sem sofrer com os altos custos do 
luxo exagerado. Foi com esse conceito que o Chucao Lodge 
surgiu, o primeiro junto ao lago e Rio Yelcho e o segundo 
em Rosselot, também com opção de rio e lago. 

Yelcho, ufA
Chucao é uma ave local com um canto que fica em 

nossas lembranças como um pedido de volta à região e 
batizou a hospedagem. O primeiro é um Yelcho Chucao 
Lodge. Encantador, com uma vista cinematográfica, aco-
moda oito pessoas com banho privativo e é preciso andar 

S
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apenas uns 15 passos para capturar suas primeiras trutas. 
A região oferece pesca de lago e rio com várias opções. 
Optei por pescar com mosca, usando tralha de número 
4, que com os primeiros arremessos foi trocada por uma 
5, por lançar com mais facilidade as famosas “chernobil”, 
moscas que imitam as libélulas ou dragon fl y. 

Nossa primeira incursão foi ao lago, em direção leste, 
numa região rasa e forrada de juncos. O guia, Danilo San-
ches, enfatizou para usar uma chernobil na linha (linha 
fl utuante e líder com tippet 3X). Orientou a faixa a colocar 
a isca e recomendou recolher com três puxadas curtas e 
dar uma parada. Um, dois, três arremessos e, pegando o 
ritmo, quarto arremesso; um puxão, dois, e sai uma truta 
do nada, vira no ar e cai de boca em minha isca. A adre-
nalina foi tanta que passei a ser apenas um observador, 
esqueci de levantar o caniço e assim garantir uma fi sgada, 
e, quando o fi z, já era tarde. Meus acompanhantes riam 
muito e Hernán Barrientos, administrador e igualmente 
guia, disse: “É normal, os primeiros viajantes sempre se 
impressionam com a voracidade das trutas neste local”. 

Neste cenário de tirar o 
fôlego, os guias ajudam 

a transformar sonhos em realidade

Papéis invertidos: em vez de fotografar, desta vez quem aparece na 
foto é o sempre prestativo guia danilo Sanches com uma bela truta

chile 206-ok.indd   87 1/23/12   11:30:46 am



86   Pesca & comPanhia

É próximo dos 
juncais que 
as chances 
de captura 
aumentam em 
águas tão rasas  

Eu estava lá, após um retorno de pescaria na Amazônia, 
e mesmo assim fi quei boquiaberto. 

Seguimos pescando no local, ainda com vento, com boas 
capturas de trutas arco- íris e marrons. Danilo e Hernán 
se revezavam na condução do barco, dando oportunidade 
a todos de pescar. Foi um bom começo, embarcamos oito 
exemplares e paramos para não saturar o ponto de pesca. 
Seguimos para reconhecer a região antes do retorno ao 
lodge para almoço. Danilo, ao desembarcar-me junto ao 
píer, anunciou que saíriamos às 16h (nessa época há luz 
até as 22h) e iríamos ao rio. Pensei em ninfas e perguntei 
a respeito; a resposta foi negativa: mosca seca. O coração 
bateu forte, pois é a minha favorita.

Seguimos depois do almoço, e após uns oito minutos 
de navegação saindo do píer  junto ao hotel, surgiu a 
primeira piscina (pool), cheia de obstáculos para as trutas 
espreitarem, com um fl uxo de corrente (redemoinho) 
perfeita para levar a mosca, após morte súbita em direção 
às trutas que há  no local. Detalhe: são muitas, identifi co 
seis na primeira olhada.

Danilo fez as recomendações, atou uma Adams em 
minha linha e posicionou o barco; saiu o primeiro arre-

A pesca utilizando  
imitações de libélula 

Ao lado, 
um violento  

ataque 
à mosca 

chernobil, e 
abaixo uma 

bela arco-
íris pega no 

mesmo ponto
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provoca ataques espetaculares
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86   Pesca & comPanhia

hernán Barrentos, administrador e guia, com uma bonita arco-íris fi sgada 
com uma mosca seca. À esquerda, o salto de uma truta-marrom

A companhia agradável 
fez os dias  no Chucao 

Logde passarem mais rápidos
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messo, e as trutas nem deram bola. O segundo já chamou 
a atenção e no terceiro deu-se a primeira captura da tarde.
Continuamos no local e fi zemos mais quatro capturas 
e, após, a ordem de descanso para o local. Seguimos a 
outro, possivelmente replay, mas a primeira captura veio 
no segundo arremesso e assim se repetiu mais uma vez 
em um terceiro ponto semelhante. 

Olhei para Danilo com aquela cara de satisfeito e ele 
exclamou:“agora ninfas em uma água rápida”; e seguimos 
para o local. Aqui, nada de desembarcar, pescamos em um 
bote de alumínio. Conseguimos  duas capturas e encerra-
mos o dia com direito a uma taça de vinho, com um belo 
fi nal de tarde apreciado da varanda antes do jantar.

Durante mais dois dias essa foi a nossa rotina de pesca 
na região, experimentando locais e aproveitando o que 
há de melhor na pesca de trutas com equipamento de fl y, 
com alternativa de pescar com equipamento de arremesso 
e usando spinners e colheres pequenas, apenas com uma 
ressalva - usa-se somente anzol, para prejudicar o mínimo 
possível e ter uma soltura mais segura. Passamos uma 

em determinados 
locais pode-

se pescar com 
colheres e spinner, 

que rendem bons 
exemplares

Para embarcar 
grandes trutas 
usando tippets 

tão fi nos, é 
fundamental a 
ajuda do guia 
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tarde praticando em uma foz de rio junto ao lago - um 
dos locais em que se permite essa pratica de pesca. Usei 
uma vara um pouco pesada e um molinete - tamanho 
2. O ideal é uma vara de 6’, indicada para linhas entre 
4 e 8 lb. Com esse equipamento, os arremessos são efi-
cientes e a briga é garantida. Detalhe: há locais para a 
prática de pesca nessa modalidade e não é permitido em 
outros,   com o intuito de preservar a boa pesca nas duas 
modalidades. Sim, há preferência para a prática com 
equipamento de fly, inclusive os guias são qualificados a 
instruir nessa modalidade.

Seguindo PArA roSSelot
Acordamos cedo nesse quarto dia de nossa aventura. 

Apressadamente tomamos nosso café e fizemos o  trans-
lado para Rosselot em caminhonete própria do lodge. 
Viagem agradável, e apesar de parte ser em estradas de 
terra, algumas inclusive passando por melhoramentos, 
como alargamento e compactação, ela foi tranquila e com 
uma passagem pitoresca. Em Rooselot temos um belo lago 
e alguns rios, dos quais o  mais importante é o Figueroa, 
por onde começamos nosso dia de pesca. 

Chegamos ao belo Rosselot Chucao Lodge, que possui 
uma instalação moderna, por ser mais recente, com a clássi-
ca arquitetura para esse tipo de instalação - quartos amplos, 
vista magnífica e tudo o que é necessário  para bem receber 
os hospedes. O embarque é mais distante, mas para aqueles 
que não gostam de andar há carrinhos usados em campo 
de golfe para o trajeto até a área de embarque. 

Nosso primeiro destino foi o Rio Figueroa, onde se pesca 
com spinner e fly, sendo essa a minha opção. Há bons exem-
plares; não obtivemos sucesso em relação a espécimes de 

chucao rosselot lodge possui instalações fantásticas que, além 
do lago,  também dão acesso ao rio figueroa (abaixo)

A equipe se prepara para conhecer um novo local 
nessa incrível viagem: o paradisíaco lago rosselot
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Ao lado, 
uma marrom 

capturada com 
dry perto de um 

espraiado

Os streamers e as 
ninfas foram as moscas 

mais utilizadas no Lago Rosselot 
bom tamanho, mas conseguimos 
capturas com streamers e ninfas 
durante a manhã. Almoçamos à 
beira do lago, no melhor estilo 
patagônico: chouriço e costelas 
de porco, acompanhadas com 
batatas e verduras, grelhados no 
“disco” (panela típica usada na 
região) e vinho.  

Em direção ao ponto de pesca, 
passamos por muitas cacho-
eiras; uma em especial forma 
uma “banheira” natural que 
convida a um mergulho até 
sentir a temperatura da água, 
por sinal muito gelada. Um 
lugar cercado por grandes es-
carpas de pedras e mata nativa 
é onde o lago inicia. O local de 
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mais utilizadas no Lago Rosselot
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pesca é, no mínimo, estupendo; duas entradas de água 
dividem os limites de pesca com águas rasas e vegetação 
acentuada junto a um drop off.

Pesca-se no visual, com muito cuidado ao colocar a linha 
no ar, pois se deve evitar que a sombra dela afugente as 
trutas que caçam na água rasa. É espantosa a busca do 
arremesso correto. Usam-se iscas de superfície, podendo 
ser chernobil ou hopper (imitação de grilos) com movi-
mentos curtos e sutis. Outra opção é pescar com mosca 
seca (Dry). Optamos pela chernobil, aliás nem precisava 
perguntar para o Danilo - ele é fã dessa mosca e os ataques 
são indescritíveis; só quem já os viu pode entender.

Passamos uma tarde com excelentes capturas e perdas 
também, e no fi nal fui contemplado com um bom exem-
plar de marrom para o local, conforme afi rmação do guia 
Danilo. Permanecemos somente um dia em Rossolet, o 
que é pouco para aproveitar tudo o que há na região; mas 
foi uma grande experiência.

Chaiten, que tem um 
vulcão do mesmo nome, 

é o principal acesso à região  

cAMinho dAS PedrAS

Como chegar
O ponto de melhor translado 
é Puerto Montt, de onde parte 
um vôo, em um Cessna Grand 
Caravan,  com destino à cida-
de de Chaiten. Lá o traslado é 
feito pelo receptivo do hotel. 
Há vôos regulares de Santiago 
a Puerto Montt.

O que levar
 Equipamento de fl y de núme-
ro 4 a 6, linhas fl utuante e do 
tipo sinking tip, que afunda 
somente a ponta. Caniço 
de spinning indicado para 
linhas entre 4 e 8 lb, molinete 
tamanho 2 ou 3, spinners e 
colheres dotadas com anzóis 
simples.
Em Santiago, há um fl y shop 
muito bom. Você pode enco-
mendar  seus pedidos  pela 
internet e avisar que está se 
hospedando nos Lodge Chu-
cao, que eles providenciam 
as entregas no aeroporto e 

há até a possibilidade de levar 
direto ao lodge. Mas o ideal é 
combinar um translado até a 
loja, para curtir o ambiente 
entre um vôo de chegada e o 
de partida para Puerto Mont, 
bastando para tanto planejar o 
tempo adequado. Há coleções 
de moscas indicadas para a 
região, disponíveis para aqui-
sição: www.fl yshop.cl.

Quem leva
Coobrastur é o operador ofi -
cial no Brasil. Trata-se de um 
grupo com bastante experi-
ência, que vai facilitar muito 
sua viagem de pesca e oferece 
preço competitivo, parcela-
mento e/ ou pagamento com 
cartão de crédito. 
Site: 
www.coobrasturpesca.com.br
E-mail: 
pesca@coobrastur.com.br
Telelefones: (51) 3022-4300 
ou (54) 3282-08868

vulcão do mesmo nome, 
é o principal acesso à região

o pouso da aeronave 
se dá em uma pista 

rudimentar, que 
também é usada 

como estrada 

Além do 
acesso por via 
aérea, pode-
se chegar ao 
local usando  
a balsa 
que sai de 
Puerto Montt

Yelcho 
chucao 
lodge  possui 
quartos 
confortáveis 

À direita, a 
sala de estar 

do rosselot 
chucao lodge 
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