
 

VIAGENS ARGENTINA 

Uma viagem ao coração da selva das Yungas, na bacia do Bermejo, na maior reserva 

de bioesfera da Argentina. Baritú é sinônimo de preservação do meio ambiente. Um 

itinerário armado para os amantes da natureza, em verdadeiro estado virgem, e para 

os fanáticos da observação de aves. Um oásis de flora e fauna em perigo de extinção 

que, graças aos empreendimentos privados como o Portal de Baritú, tenta conservar e 

evitar a realidade econômica que procura destruir essas zonas vírgens para avançar 

com colheitas de comodities, como é o caso da soja ou de outros cultivos. 

  



Tempos atrás muitos pioneiros viram seus sonhos desaparecer, o Portal del Baritú, que era a Finca el 

Candado Chico, sofreu com as mudanças. Desapareceram plantações de abóboras e os cafezais se 

renderam ante a selva que os afogou. A selva era terra sem dono, os animais, desamparados, estavam na 

mira de caçadores furtivos, porém, lutou-se por preservar essa pequena região que hoje é um dos 

pulmões virgens da Terra. 

A fauna e a flora da Terra e o hábitat em que conseguem se deslocar, criam o que chamamos 

ecossistemas. Em cada ecossistema interagem, junto ao clima e ao solo, as possibilidades de sobrevivência 

de seus habitantes. Criam-se "cadeias de alimentação". A selva de Yungas é um dos biomas mais ricos em 

espécies de mamíferos da região temperada tropical do noroeste. Estima-se mais de 100 espécies de 

mamíferos nos 600 km de extensão do Noroeste da Argentina. Aproximadamente 35% das espécies de 

mamíferos terrestres da Argentina se encontra nesse ecossistema de Selvas e Vales. 

Observamos mamíferos como a onça-pintada, antas, tamanduá, macaco-prego, irara, mão-pelada, 

ouriço-caixeiro, coelho-do-mato, esquilos, morcegos, tatus, certos marsupiais, etc. Aves como jacuguaçu, 

águias, juritis, surucuás, papagaios, tucanos, beija-flores, chupim, etc. Dentro dos répteis, existem cobras 

e lagartos. Como anfíbios veremos sapos marsupiais, sapinho de barriga vermelha e rãs. Quanto aos 

peixes, proliferam sargos, bagre, enguia, traíra, cascudo, bagre grande, etc. É muito conhecido o "urso-

de-óculos", chamado pelos habitantes de ucumari. 

As Selvas Montanhosas estão sobre as ladeiras entre 500 e 1000 metros. A vegetação é densa e úmida. 

Na capa arbórea mais alta, acima dos 30 metros, encontramos o louro, o laurel, mirto e outras espécies 

de cedros, nogueiras, etc. No estrato médio, que não supera 20 metros; há chal-chal, carvalho e celtis. 

Encontramos outros estratos, um arbustivo e outro herbáceo, plantas que se desenvolvem sobre a 

superfície do solo e uma quantidade importante de cipós e epífitas. No Parque Nacional Calilegua 

podemos observar diferentes tipos de bosques onde habitam o pinho do cerro, de manera irregular, o 

bosque de amieiros e o polylepis, que atingem até 3000 metros de altura. 

6 DIAS - 5 NOITES 

 Alojamento Quartos Duplos com pensão completa 

 Transfer IN OUT APT/HTL/APT 

 Excursões regulares ou privadas com guia espanhol inglês  

 Coordenação Permanente 

Dia 1 - San Salvador de Jujuy 

Bem-vindo à Argentina. Traslado do Aeroporto Internacional Ezeiza e traslado no Aeroporto Jorge 

Newbery da cidade de Buenos Aires. Recepção e traslado do Aeroporto Libertador Gral. San Martín de 

San Salvador de Jujuy ao Hotel. Tarde livre. 

Dia 2 - Selvas Tropicais: Parque Nacional Calilegua - Baritú 

Café-da-manhã no Hotel. Começaremos nossa aventura pelo Corredor das Selvas e Vales visitando o 

Parque Nacional Calilegua. Faremos uma primeira parada para desfrutar de um dos circuitos que existem 

no Parque, desde os 475 m.s.n.m. até os 1700 m.s.n.m. Existem 3 caminhos para percorrer: La Mamota, 

La Herradura e La Lagunita, sempre acompanhados de um guia do parque. 



Seguiremos pela rodovia rodeados da presença de plantações de canas-de-açúcar, citrus e bananeiras, 

até chegar ao Lodge Portal del Baritú que se encontra escondido nas selvas tropicais de Salta. Chegaremos 

à Bolívia pela fronteira de Águas Brancas e Bermejo. Faremos o ingresso ao Lodge atravessando o Rio 

Bermejo em bote e, uma vez em terra, caminharemos por uma canhada ingressando na selva. Esse é um 

lugar especial para a observação de aves. Jantaremos e dormiremos no Portal de Baritú. 

Nota: A temporada para visitar o Portal de Baritú é de Abril a Novembro, na época seca. O clima é cálido 

e úmido. As altitudes variam entre 300 e 3.000 metros. A estação de chuvas é no verão e vão de 900 a 

1.300 mm anuais. 

Roupa recomendada 

 Calça comprida/shorts cômodos 

 Meias 

 Jaqueta abrigada tipo polar 

 Calçados cômodos 

 Lanterna e cantil 

 Binóculos 

 Câmara fotográfica ou filmadora 

 Medicamentos pessoais 

Dia 3 - Portal de Baritú 

Café-damanhã no Hotel. Teremos a manhã livre para descansar. Faremos um trekking de nível 

intermediário durante meio-dia (dificuldade média-alta) em direção ao Arroyo La Ciega, depois 

regressaremos por Los Cafetales para o Portal para jantar e descansar. Os Vales fazem seu ingresso à 

Argentina pelo norte da província de Salta, sendo Vales Tropicais no norte, transformando-se em Vales 

Subtropicais em Jujuy, continuando até Tucumán e terminando em Catamarca. Os Vales possuem 4 

andares de vegetação; a flora e fauna do lugar é definida dependendo da altura. 

Dentro do lodge pode-se praticar pesca deportiva ademais dos trekking pelas trilhas de aventura. 

Avistamento de flora e fauna, tanto de dia como de noite. Outra atividade típica é reconhecer pegadas de 

puma, onça-pintada ou anta. Poderemos ver os antigos cafezais, fazer passeios em barco pelo rio ou 

realizar caça fotográfica. Desfrutar de cavalgadas e de fogões criolos com um churrasco acompanhado de 

um bom violão. 

Dia 4 - Portal de Baritú - Arroyo Catuy 

Café-da-manhã no Hotel. Depois de um dia movimentado, aproveitaremos para descansar durante a 

manhã, já que depois do almoço nos aguarda outra caminhada pela Ilha; depois, voltaremos ao lodge pelo 

Arroyo Catuy. Nesse trekking a dificuldade também é intermediária e dura meio-dia. Durante o caminho 

poderemos apreciar pegadas de animais como antas e porcos-do-mato; é mais difícil, porém podemos 

chegar a ver pegadas de puma ou onça-pintada. Desfrutaremos de uma grande variedade de aves como 

tucanos, beija-flores, etc. Também pode-se ver macacos. 

A flora é muito abundante: observaremos bromélias, samambais muito grandes, ipês e descobriremos a 

rainha de Baritú: a bela-manhã. O som proveniente dos cantos das cigarras e rãs nos acompanhará 

durante o transcurso da noite. Se estivermos em época de lua cheia, poderemos apreciar um grande 

espetáculo caminhando à beira do rio com a companhia da lua cheia. Depois, voltaremos para jantar e 

dormir no Portal de Baritú. 



Dia 5 - San Salvador de Jujuy 

Café-da-manhã no Hotel. Regressaremos a San Salvador de Jujuy. 

Dia 6 - Desde Jujuy até Buenos Aires 

Café-da-manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto de Jujuy. Recepção no Aeroporto Jorge Newbery da 

Cidade de Buenos Aires. Traslado ao Aeroporto Internacional de Ezeiza. 
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