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Waldemar Niclevicz escala dez picos em temporada nos Andes
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Waldemar Niclevicz no alto do Incahuasi Crédito: Pedro Hauck

Depois de passar 45 dias viajando pela Cordilheira dos Andes, Waldemar Nicleviz retorna ao Brasil com mais dez
picos em seu currículo, quase todos acima dos 6.000 metros de altitude.
Ele percorreu aproximadamente 12 mil quilômetros para executar a expedição intitulada Topo das Américas, na qual
retomou um antigo projeto de chegar aos principais cumes da cordilheira.
Nessa empreitada, que iniciou em dezembro de 2012, o montanhista visitou os picos argentinos do Nevado de Cachi
(6.380 metros), Vulcão Tuzgle (5.350), Vulcão Antofalla (6.470), Vulcão El Peinado (5.871), Vulcão Pissis (6.882) e Cerro
Mercedário (6.770).
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Pelo Chile, chegou ao topo do Vulcão Incahuasi (6.621 metros), do Cerro Las Tórtolas (6.160), do Vulcão Ojos del
Salado (6.893) e do Vulcão Tres Cruces (6.748).
A viagem foi toda percorrida em uma caminhonete 4x4 apelidada de "Andina", veículo que permitiu aproximar das
montanhas com altitudes acima dos 5.000 metros, passando inclusive por trechos fora de estrada.
Segundo Nicleviz, como a prática do oﬀ-road é muito comum na Argentina e Chile, não foi difícil encontrar rotas de
GPS na internet. “Os próprios montanhistas divulgam os caminhos de acesso”, acrescentou.
Ele foi acompanhado do amigo Pedro Hauck e da namorada Silvia, que fez apoio enquanto a dupla escalava.
“Conseguimos manter um ritmo forte desde o início, pois estávamos bem ﬁsicamente. Essas montanhas não
apresentam um nível técnico muito elevado. Nosso auxílio também agilizava a viagem após as escaladas”, contou
Amanhecer durante a escalada do Nevado de Cachi Crédito: Arquivo Pessoal / Waldemar Niclevicz
Nicleviz.
Porém, a partir da segunda semana de janeiro, essa situação se alterou um pouco. Segundo ele, “o tempo começou
a ﬁcar instável, com tempestades de raios que duravam algumas horas, seguidas de chuva ou neve, chegando a
formar camadas de até 20 centímetros”.
Nicleviz ainda revelou, “com a neve o risco aumentou, especialmente por conta dos muitos buracos escondidos,
além de grandes pedras instáveis. Também havia o perigo de avalanche, mas não ocorreu nada de grave”.
Com as chuvas repentinas, muitos trechos de leito de rio, que deveriam estar secos nessa época do ano, também
acabavam enchendo de forma repentina, impedindo a progressão em certos momentos, além da falta de energia
elétrica e suprimentos em algumas cidades. “Não ﬁcamos esperando o clima melhorar, quando a situação ﬁcava
muito ruim, íamos para outro pico para ganhar perder tempo”, explicou o aventureiro.
Mundo Andino. A expedição realizada nessa temporada faz parte de um projeto que ele começou em 2004, quando
escalou 18 montanhas. “O projeto Mundo Andino é um sonho meu, de subir os 100 principais locais na Cordilheira
dos Andes, levando um trabalho sócio cultural para suas comunidades e fazendo um estudo aprofundado da
região”, contou Nicleviz.
Ele conheceu a região pela primeira vez em 1985, e conta que desde então alimenta a ideia do projeto. A expedição
mais recente foi realizada com recursos pessoais, levantados com a realização de palestras, mas o montanhista
aﬁrma que já criou um projeto para completar os 100 cumes nos próximos três anos.
A próxima viagem
deve ser para o Peru, entre os meses de maio e junho, quando Nicleviz pretende subir as maiores
Pedro Hauck e Waldemar Niclevicz no cume do Vulcão Antofalla. Autoretrato Crédito: Arquivo Pessoal / Waldemar Niclevicz
montanhas do país. “Tenho alguns convites para ir novamente ao Himalaia, mas agora meu foco é esse projeto nos
Andes”, aﬁrmou. “Pretendo voltar para cordilheira sul-americana pelo menos duas vezes nesse ano e talvez retorne
ao Himalaia em 2014”, completou.
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Travessia do Rio Colorado rumo ao Mercedário Crédito: Arquivo Pessoal / Waldemar Niclevicz
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Waldemar Niclevicz em frente ao Ojos del Salado Crédito: Pedro Hauck
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