
2a Regata Santos Rio Solitário

(58 Regata Santos-Rio – 2008)

Relato da participação do Kilimandjaro

Philippe Gouffon

(xafariz_2004@yahoo.com.br)

Kilimandjaro aguardando a largada – foto de Rogerio Carvalho (Jojô)

Resumo:

Este relato descreve minha participação na 2a Regata Santos Rio em Solitário, que teve a largada dia 
24/10/2008. Embora não tenha terminado o percurso, acho interessante relatar a experiência para quem 
quiser se aventurar numa próxima edição. São abordados os temas de preparação do barco, do roteiro, 
do velejador e a regata em si.
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Porque participar da regata em solitário?

Embora tenha velejado muito em equipe, sempre associei velejar a um prazer solitário ou a dois bem 
entrosados. O contato com a água e o vento, o desafio de otimizar simultaneamente a regulagem da 
vela e o leme,sentir o barco, são de fato sensações muito pessoais, quase egoistas. Sempre segui de 
perto as regatas em solo ao redor do mundo e li muitos relatos de longos percursos de solitários que o 
fizeram pelo prazer, com uma mistura de admiração e inveja... quem sabe um dia também faço isto. 

A Santos Rio Solo, lançada o ano passado (2007), despertou muita vontade mas não deu para ir por 
causa do trabalho. Este ano, no entanto, com uma inesperada (mas anunciada desde o inicio do ano) 
ponte sem trabalho na segunda e terça feira, oferecia uma ocasião única.  Ao comentar isto em casa, 
recebi uma intimação da minha cara metade, também velejadora: “se você não for este ano, o ano que 
vem eu faço”. E assim foi, com esta intimação e apoio total, não tinha desculpa para não tentar a 
aventura.

Experiência anterior e preparação

Nosso veleiro, o Kilimandjaro, é um Velamar 32 fabricado em 1978, portanto já com 30 anos de mar. 
Nós o compramos há 5 anos e já velejamos com ele mais de 7000 milhas, basicamente em dupla, de 
Florianópolis (Cruzeiro Costa Sul) a Noronha (Refeno 2006). O barco está armado para cruzeiros 
longos, mar aberto oceânico (só não tem a balsa, que alugamos para viagens longe da costa, minhas 
preferidas). Como se trata de um barco antigo e nossos recursos são limitados, as manobras de vela 
(içar, rizo, etc) são todas junto ao mastro, nada vem ao cockpit. Assim, pouco foi feito para esta regata, 
a única compra adicional foi a de 2 timers de cozinha, a pilha, com alarme bem forte, para poder ser 
acordado durante os cochilos. 

O Qualifying

O regulamento exigia uma experiência prévia em solo de pelo menos 60 milhas. Embora tivesse tocado 
o barco essencialmente sozinho por muito mais que isto, nunca tinha estado realmente só a bordo. 
Aproveitei o fim de semana de 11 e 12/10 para levar o barco de Bracuhy (Angra dos Reis, RJ, onde 
fica) para Santos, em solo. São mais de 150 milhas, que foram feitas em 29 horas, sendo 50 a motor 
(parte da saida da baia de Ilha Grande e o trecho entre Montão de Trigo e Santos, ambos sem vento) e o 
resto a vela. Tive um pouco de azar: a refrigeração do motor falhou ainda na baia de Ilha Grande, tinha 
desligado o motor para aproveitar um ventinho que parou 10 minutos depois e ao religar, não 
refrigerava mais. Ao chegar em Alcatrazes de madrugada, com mar agitado mas sem vento, troquei o 
rotor da bomba d'água, o que me permitiu motorar até Santos. O rotor estava perfeito mas troquei assim 
mesmo! Mas tive uma certa sorte: assim que ficou claro que não poderia contar com o motor para sair 
da baia, entrou um vento do setor leste, fraco, que foi subindo (velas todas abertas), subindo (primeiro 
riso), subindo (segundo riso e genoa parcialmente enrolada) até que enrolei a genoa e segui de vento de 
alheta e depois popa (2 rizos)  muitas vezes acima de 7 nós, até Alcatrazes, 100 milhas rápidas, 
surfando, uma velejada genial, com direito a um gybe (voluntário). O vento se manteve acima de 20 
nós boa parte do tempo, ondas de 2 a 3 m e a média até o vento acabar foi de 6,8 nós (entre 13:00 do 
sábado e 5h00 do domingo). O piloto funcionou perfeitamente em modo “tracking”, seguindo fielmente 
a rota do GPS. Quando o sono apareceu, iniciei os “turnos” de cochilos de 25 minutos com o timer. 
Tentei tempos maiores mas uma vez, tendo olhado com cuidado o horizonte (vazio) e dormido 30 
minutos, vi um cargueiro que já tinha passado por mim e reduzi para 20 minutos. Num segundo 
encontro, outro cargueiro estava a meia milha antes de cruzar. Não tive problema com pescadores, 



provavelmente porque o tempo estava muito ruim para puxar a rede (ou simplesmente eu não vi).

A grande dificuldade foi na chegada, para atracar no ICS sozinho tendo que amarrar primeiro a proa 
num poste que ficou a muitos metros do cais, fixo, com vento de alheta que empurrava o barco na 
mesma direção que o hélice ao engatar a ré, atravessando o veleiro. Consegui na segunda tentativa mas 
ficou claro que faltou prática, muita prática! Estava qualificado e com o Kilimandjaro pronto para a 
largada da Santos Rio.

Material

Tinhamos esvaziado o barco das coisas que não seriam utilizadas (roupas, livros, cobertores, etc). Tirei 
as velas extras do paiol de popa e as coloquei debaixo da mesa, junto com as escotas do gennaker. O 
Kilimandjaro tem, além de uma grande com 3 forras de rizo e uma genoa no enrolador, um gennaker, 
uma buja #3 e um tormentim. Estas  duas últimas velas são de garruncho e são montadas num estai 
largável que fica preso no pé do brandal de bombordo quando fora de uso e que pode ser fixado com 
esticador apropriado numa cadena cerca de 30cm atrás do estai de proa. Esvaziei o bote, que ficou, 
enrolado, na cabine perto do pé do mastro, atrapalhando a passagem. 

Instalei o EPIRB mas deixei em casa o SSB, o que foi um erro.

No convês, foram instaladas duas cintas entre a proa e a popa e uma na saida da cabine, para poder me 
enganchar antes de sair. Na cabine as lonas laterais dos beliches foram fixadas para evitar quedas 
durante o sono. As cintas que evitam a abertura das gavetas com o barco adernado foram enganchadas. 
Estas precauções foram totalmente inúteis visto a calmaria na regata. No entanto, deve-se estar 
preparado para o pior caso, pois o tempo pode mudar muito rápido e não dar folga para tomar estas 
providências.

Alimentação

Com a previsão de um percurso a ser feito em 4 dias no máximo, foram levadas comidas de facil 
preparo, sem preocupação de ordem gastronômica: 4 dias dá para aguentar qualquer coisa! Tinha 
alguns pratos de comida liofilizada comprada na Europa um ano atras, para a Eldorado Brasilis, e 
prestes a vencer. Levei também o quebra galho “cup o'noodle” (cheguei a consumir um!), macarrão, 
risotos, carnes em lata e aquelas sopinhas instantâneas individuais que são fantásticas para uma noite 
fresca. Pão, geleia, cereais. Lado bebida, água, água de côco e sucos, cerca de 25 litros ao todo. Nada 
de alcool (salvo na caixa de primeiros socorros)! Ah, sim, café, para aquela cafeteira hexagonal 
italiana, pois sem café fico com dôr de cabeça. Além do mais, o cafezinho restaura um certo ar de 
normalidade ao dia que, em cruzeiros longos, dura 24 horas.

Rota e meteorologia

A rota, que foi preparada usando o programa Oziexplorer com as cartas gratuitas do DHN e transferida 
para o GPS, era mais ou menos direta: Moela – Alcatrazes – Ponta do Boi e Rio, com detalhes na 
entrada da baia da Guanabara. A previsão de tempo era de ventos fracos, de TODAS as direções e para 
depois da segunda feira, fracos de Leste. Tinha olhado os GRIBS com o programa zyGRIB 
(http://zygrib.free.fr), até a terça feira, além da carta sinótica, windguru, etc... e era mais para almirante 
que regateiros! Havia uma indicação de zefires menos fracos saindo mais para fora mas a questão era 
se o vento compensaria alongar a rota para buscar esta brisa.

http://zygrib.free.fr/


A regata

4 barcos participaram da Regata na categoria Solitário:

GRUG – Brasilia 32 – Marcos Soares Pereira
Kilimandjaro – Velamar 32 – Philippe Gouffon
Millenium Star – BB35 – Leonel Szterling
Nicky Boy – Open 10 – Arthur Mc Laren

Cheguei na véspera (23/10/2008) para poder preparar o barco pois tinha retirado tudo do lado de fora. 
Tinha a intenção de fixar o “V” da biruta que estava solto e rodando, no topo do mastro, mas não deu. 
Os 4 comandantes acabaram se encontrando na sede social e ficamos um tempo conversando, se 
conhecendo e trocando ideias, experiências e roteiros. Isto no aguardo da reunião de comandantes, à 
qual fomos pontualmente... tendo que ligar a luz! Algum tempo depois apareceu a CR e mais um 
comandante. Pouco concorrida esta reunião. Ficamos sabendo que largariamos junto com os outros 30 
barcos (barcões), às 12h30. Concordamos em esperar o pessoal largar antes de tentar sair. Fomos jantar 
juntos, cada um cruzando um amigo ou outro conhecido.  Para mim foi o Sergio, do Fandango.

Fui dormir relativamente cedo. Durante a noite deu um belo temporal, com chuva, vento e relâmpagos. 
Tive que sair para tirar as mosqueteiras e fechar todo o barco: atracado num cais fixo, o vento entrava 
com chuva e tudo pela popa, molhando até a mesa! Acho que foi a última vez que vi vento até chegar 
em Bracuhy!

Sexta 24/10

Café da manhã em companhia do Odoardo (diretor de vela do ICS), última visita a um banheiro digno 
deste nome + banho preventivo. Largo as amarras por volta das 11h00, motorando tranquilamente até 
perto da boia de largada, onde aguardo a hora aquartelado perto do Nicky Boy.

         Largada da Santos Rio 2008 na merreca



A largada, com ventos de 4 nós, é bem devagar. Cruzo a linha 
com... 14 minutos de atraso. Estava longe da linha e não me 
toquei que andaria a 2 nós até lá. Mas tudo bem, Rio está longe. 
Nicky Boy passa perto, se afasta e coloca seu Code 0 azul, uma 
especie de genoa chata e muito leve que permite orçar (até certo 
ponto) com vento fraco. De fato ele anda muito mais rápido, mas 
com um ângulo de orça quase de 90 graus. Nos cruzamos diversas 
vezes, sem que a separação mude muito. Ele chega a fazer quase 
toda a praia para Oeste para ganhar um pouco. Fiz algumas fótos 
pois tem um perfil diferente. Depois não o vejo mais. Em 
compensação encontro o Millenium Star, com quem vou manter 
contato visual por muito tempo – estamos fechando a raia. 28 
barcos largaram. Não, 29, pois de última hora entrou mais um, na 
categoria Expedition, se entendi bem (Escola de Vela).

  Nicky boy e seu code 0 azul          

Millenium Star, depois de passar a Moela

Com um ou dois bordos, passo a Moela 3 horas depois da largada, tendo conversado pelo rádio com o 
Julio, do Easy Going, que estava olhando a regata e tinha problemas de rádio. O vento continua entre 3 
e 4 nós, o barco, orçando, vai entre 1,5 e 3 nós (GPS), mar com poucas ondas (<1m). Preparo tudo para 



a noite (lanternas, colete (auto-inflável com cinta de amarração), roupa de tempo, comidinha), janto e 
deixo o piloto trabalhar. O vento ronda e vai mais um bordo. Escolho uma rota deixando Alcatrazes a 
bombordo, na esperança de ter mais vento que dentro. Isto implica alterar um pouco a rota no GPS. 
Para isto preciso pegar uma das cartas do DHN do tubo onde guardo estas cartas. Ainda não estou na 
era totalmente digital.

Sábado 25/10

A noite é tranquila... demais. Entre 1h30 e 2h30,  um ventinho nós empurra a um pouco mais de 4 nós 
mas depois, até 8h00, calma, quase sem vento. Chamada geral para a localização dos barcos, pelo ICS. 
Estamos a algumas milhas do GRUG, perto do Millenium Star. Nicky Boy não responde.

Lá pelas 8h30 entra uma brisa de través e instalo o gennaker, duas vezes: o vento entrou primeiro pelo 
SW mas assim que a vela subiu, o vento rondou para Leste e parou. Baixei a vela, guardei com 
cuidado, voltei ao cockpit e ai o vento entrou de novo, desta vez do Norte. De novo subo o gennaker e 
agora vamos a 4,5 – 5,0 nós. Adoro esta vela! Conversamos pelo rádio (GRUG, Millenium Star e 
Fandango). Estamos perto de Alcatrazes, eu fora, Millenium dentro. O vento passa de Norte para Leste 
e acaba, tenho que baixar o gennaker, menos de 2 horas depois. Mas valeu, foi muito gostoso. O vento 
vai para SE, orça folgada agradável. Lá pelas 16h40, dois golfinhos vem brincar por alguns minutos. 
Estamos a 6 milhas da ponta do Boi. Hora do banho com o chuveirinho do cockpit. Ótimo para acordar 
e jantar.

Para chamada das 20h00 pelo YCI, ligo o motor 50 minutos para carregar as baterias. Transmitir a 25W 
derruba a bateria (11,2V) e o radio desliga. O vento vira para NE, sempre entre 3 e 4 nós.

Domingo 26/10

2h00: neblina baixa. O barco anda a menos de 2 nós mas deixa um rastro muito luminoso na água 
escura. É genial. Noite tranquila, muito tranquila. A 8h00, ninguém chama! Ligo de novo o motor para 
a bateria. Finalmente é feito o contato com o YCI (Delta 24) (estamos no lado Sul de Ilhabela) que diz 
que a chamada é feita pelo ICRJ... só que estamos fora de alcance. O YCI finalmente aceita receber as 
coordenadas e as repassa ao ICS (Delta 21). Millenium Star anuncia sua desistência. Agora estou 
sozinho. Fandango e GRUG falam com Delta 24 mas não consigo ouví-los. Estranho é que Delta 24 
não repete as coordenadas. Desistiram?  Estão já bem longe. Nenhuma noticia do Nicky Boy desde a 
largada. Como tem muita bobagem no canal 68, novo canal de escuta para a regata, fico só no 16. 
Mesmo neste canal de emergência e chamada, tem gente tocando música, retransmitindo sermões e 
cultos, arrotando e fazendo outros ruidos biológicos, protegidos pela certeza da impunidade. Acabo 
desligando o radio para poder dormir um pouco.

Apesar de ir bem devagar, coloco um currico, quem sabe venha algo para o jantar. Um bando de 
golfinho aparece e olho o currico, com medo deles tentarem comer a isca. Não é que tem algo na linha? 
Puxo devagar e trago a bordo... um baiacú de mais de 40cm, que fica roncando desesperadamente 
depois de passar do formato de bola para uma de peixe. O maldito cortou o anzol principal mas acabou 
se enroscando nos anzois pequenos que vem antes. Retiro o que consigo salvar e jogo ele de volta ao 
mar. Talvez o maldito sobreviva! 



O maldito baiacú que comeu o anzol do currico

Noto no display do GPS que o bordo dado antes de pegar o baiacú faz uma direção de orça com um 
ângulo bem maior que 90 graus, apesar da bússola indicar menos. Correnteza contra? Antes eu havia 
notado que o rumo mangético diferia do rumo do GPS de bem mais (ou bem menos) de 20 graus e que 
o speedo indicava uma velocidade sempre maior que o GPS (normalmente é o contrário). Se for, vai ser 
duro chegar no Rio em tempo.

O vento fica tão fraco que o piloto não consegue manter o rumo. Qualquer 
ondinha um pouco maior gira a proa e o barco fica ou atravessado ou à capa. 
Para sair desta, não consigo dar bordo e devo girar pela popa, dando um gybe. 
Isto confirma a hipótese da correnteza: de popa, o vento aparente cai a zero e o 
barco anda entre 1,0 e 1,4 nós no GPS, 0,0 em relação à água. Ou seja, tem entre 
1 e 2 nós de vento!. Bombando o leme consigo dar a volta e orçar, na realidade 
andar perpendicularmente à correnteza, usando o vento que o barco arrastado 
sente. Acabo enrolando metade da genoa e o piloto consegue mais ou menos 
manter um rumo (embora sem ir para o Rio)! Uma briga e tanto. Uma leve brisa 
entra e vou fazer a siesta. Às 17h00 acaba o vento de vez. Ele reaparece (?) e 
desaparece, com névoa baixa (o céu está limpo mas não dá para ver na 
horizontal). 

1,4 nós para trás: a correnteza

Aproveito a parada forçada para pular no mar e nadar um pouco. Depois... banho de chuveirinho. 
Delicia. Dou uma geral no barco antes do anoitecer, como todo dia. Com a chacoalhação geral, o pino 
do garlindéu se soltou (o contra-pino, fino demais, quebrou) e a retranca saiu do lugar! Recoloco a 
retranca no lugar, o pino com um anel no lugar de um contra-pino, pelo menos tem menos chances de 
rasgar a vela. O resto está em ordem. Não é a primeira vez que acho coisas erradas nestas verificações, 
que poderiam causar transtornos durante a noite ou numa virada de tempo.

19h00 ouço Delta 24 avisando que saia do ar. Não há a quem transmitir minha posição! Ligo o motor 
para carga e tentar falar com Delta 21, sem sucesso. Problema: motor não refrigera de novo. Não puxa 



a água pelo filtro. Desligo o motor, fim de papo para rádio. Guardo a carga para o piloto. Muito escuro 
para trabalhar no motor, deixo para amanhã.

Hoje foi segundo turno da eleição para prefeito em São Paulo. Vou ter que justificar... esperava poder 
fazer isto no Rio!

Segunda 27/10

Noite basicamente à deriva, sem vento entre 17h00 de ontem e 8h30. Ouço barulho de motor ao longe, 
sem saber de onde vem.  Senão o silêncio é absoluto, abafado, mar liso, porém com ondas longas de 
cerca de 1m. Há uma leve brisa que sinto no rosto (a biruta gira sem indicar direção alguma, por causa 
do balanço das ondas) mas ela vem do Oeste. É conseqüência da correnteza?

Às 5h00, acordo da cochilada antes dos 25 minutos com um barulho muito estranho. A névoa continua 
mas um ronco vem de fora. De repente... ventão. Pego o leme, alegre, e vamos lá, 5... 6 nós! 5 minutos, 
tudo para. A coisa se repete 10 minutos mais tarde e depois nada mais. Fico mais um tempo fora e volto 
a dormir um pouco.

Lá pelas 7h30 entra um ventinho de popa e retomo o rumo Rio. Abro a genoa em asa de pombo, depois 
de desviar de um cargueiro que havia diminuido a velocidade para me deixar passar. 8H15: ligo o 
motor para fazer uma chamada rápida a Delta 24 (que já estava no ar) antes dele esquentar. Não 
refrigera... passados uns minutos, eu tentando contato sem sucesso, de repente ouço um barulho 
diferente na popa: a água está saindo pelo escapamento, a refrigeração funciona novamente! O 
problema não é do rotor... o que será?

Desistir...

Finalmente, consigo contato às 9h20 com Delta 24 comunicando a minha desistência, retroativa a 8h45. 
Ouço Delta 24 retransmitindo a informação a Delta 21. Tudo certo agora. Havia decidido voltar a 
Bracuhy, por um conjunto de razões:

 Tempo: estava na metade do percurso, na altura da Ilha de Vitória. Faltavam 28 horas para 
chegar ao Rio antes de fechar a raia, ou seja uma média de 4 nós, sem perspectiva de vento que 
permisse isto. Antes da deriva noturna, tinha percorrido 120 milhas a 2,2 nós de média. Estava 
cruzando, às 9h22, o caminho por onde havia passado na véspera às 15h12, ou seja, ¾ de um 
dia perdido

 Motor: mesmo que chegasse à vela mais perto do Rio e tivesse que desistir pois a regata havia 
terminado, não teria certeza de poder contar com o motor para ir ao Rio ou voltar a Bracuhy. 
Naquele instante o motor estava funcionando e refrigerando e deveria continuar assim pois o 
problema parecia acontecer apenas ao ligar o motor. Eu tinha que estar em São Paulo na quarta 
de manhã. Vela e compromisso não andam bem juntos!

 Previsão de tempo: a previsão que eu tinha nos mapas GRIB indicava que o vento seria menos 
ainda, fato confirmado pela previsão ouvida no rádio para a região de Ilhabela e Ubatuba.. 



Track mostrando a deriva. O GPS registra um ponto a cada 10 minutos. Escala: a distância entre os 
pontos de 17:52 do dia 26 e 6:32 de 27 é de aproximadamente 6,5 milhas.

Foi duro tomar esta decisão, eu realmente queria terminar o percurso, em tempo ou fora do tempo mas 
a questão do motor aliada à total ausência de vento foi o fator determinante. No fim, acho que foi 
acertado: até chegar na ponta da Joatinga, navegando a 5 nós, não sentia vento algum ou muito leve 
pela proa (portanto era popa, menos de 5 nós). Somente chegando na altura da Ponta Negra começou 
um pouco de vento que foi aumentando perto da Joatinga a ponto de aparecerem alguns carneirinhos 
(por pouco minutos) e o barco acelerou até 6 nós. Entrando na Baia de Ilha Grande o vento e o mar 
acabaram e foi um passeio tradicional naquela região (onde sopra o vento de porão), incluindo uma 
meia hora de forte chuva (sem vento). Cheguei à Marina Porto Bracuhy às 21h30, atracando sem 
maiores problemas.

Considerações, erros e acertos

Foram 68 horas em regata, navegadas 125 milhas sobre o chão segundo o track, o que dá uma média de 
1,84 nós em relação ao solo. Foram 82 horas entre Santos e Bracuhy (contra 29 na ida). A velejada, 
quando havia algum vento, foi muito agradável, consegui ler o “Diário de Bordo” do André Homem de 
Mello, para quem ventos de 8 nós era uma calmaria... tirando a chegada à Joatinga eu não tive nem 
isto! Descansei bem, consegui me adaptar muito bem ao ritmo de dormir 20 ou 25 minutos, olhar o 
horizonte e voltar a dormir. Em certos momentos estava meio perdido, sem saber se estava acordando 



porque o relógio já havia tocado e eu estava voltando para cama ou se eu devia dar uma saida. Sempre 
optei pelo pior: sair, olhar e voltar a dormir. Isto foi principalmente na primeira noite. Consegui manter 
esta rotina de dia também, às vezes fora do barco pois estava quente demais dentro. 
O piloto foi fundamental para poder fazer siestas seguidas, exceto quando o barco tinha uma velocidade 
abaixo de 1 nó em relação à água, quando ele perdia o rumo. Embora o texto deixe um pouco a 
impressão de que o piloto foi timoneiro o tempo todo, isto não é verdade. Em particular, como tinha 
que poupar bateria (o painel solar não deu conta do consumo), peguei no leme boa parte do dia, 
deixando o piloto para a noite ou quando queria dormir um pouco. Também levei o barco quando o 
vento era calmo demais para o piloto.

Gostei da experiência e ficou uma sensação de frustração por ter abandonado, de quero mais. Como 
Delta 24 não havia repetido as coordenadas do GRUG no domingo de manhã, como fazia com todos os 
barcos, mas tinha terminado o contato com uma frase “vou comunicar a Delta 21”, a mesma frase que 
utilizou quando Millenium Star abandonou, eu achava que era o último solitário em regata. Só fiquei 
sabendo do sucesso do GRUG quando cheguei em casa. Parabens ao Marcos!

O balanço das ondas associado à falta de vento é terrível para as velas e para o velejador. Achei uma 
solução que funcionou bem, um alivio para ambos: enrolar a genoa, colocar o carrinho da escota da 
mestre totalmente a boreste, soltar a escota para trazer a retranca ¾ a boreste e prender a retranca pelo 
moitão à extremidade de bombordo do trilho com dois elásticos fortes. A retranca deixa de bater e o 
elástico amortece a batida da vela. O burro da mestre deve ficar um pouco folgado para a retranca 
poder subir (e o elástico trabalhar).

Do lado de comunicação eu estranhei o fato do contato ter sido transferido para o ICRJ (Echo 21) 
quando muitos barcos ainda estavam na região de Ilhabela (não foram somente os solitários e Fandango 
que acabaram falando com Delta 24 e Delta 21). Não é porque os primeiros estavam bem a frente que o 
resto devia ficar largado! Por outro lado, assim que voltei a ficar ao alcance do celular vi que havia uma 
mensagem: era o ICRJ que havia tentado um contato na madrugada de domingo para segunda, em 
função de eu não ter conseguido o contato pelo rádio. Neste tópico eu errei em não levar o SSB. Não o 
fiz porque era mais peso para carregar na sacola, já tinha comida e estava a pé quando fui a Santos. Eu 
quis ir mais longe da costa, como muitos foram, para buscar vento, mas decidi ficar dentro do alcance 
do VHF, ou seja, a menos de 20 milhas de antenas costeiras. 

De resto, tirando o problema recorrente de refrigeração do motor, não houve nada de errado com o 
barco ou sua preparação. Não faltou bebida nem comida. O fato do barco ficar na horizontal permitiu o 
uso da geladeira a gas, portanto sucos e águas de côco bem frescos.

Numa eventual próxima regata, o que faria de diferente seria pedir ajuda para atracar no ICS (ou 
treinar, talvez seja mais construtivo), levar o SSB, acreditar um pouco mais dos GRIBS e fazer, se for o 
caso, uma rota mais afastada da costa.

Conclusão

Hei de repetir e terminar! As condições de vento ausente são um teste para paciência, este eu passei, e 
um teste de resistência para o barco, este ele aparentemente aguentou. Pude brincar com troca de vela 
(gennaker), asa de pombo, risar a vela (na ida). Só faltou instalar o estai largável e colocar uma vela 
pequena mas esta prática já tenho, se o piloto segurar bem o leme não haveria problemas Mas fica a 
pergunta de como me sairia com vento forte e piloto quebrado... se bem que no passado já consegui 



manter o barco no rumo de orça folgada com elásticos na cana de leme.

Como há discussões sobre regatas solo curtas, depois deste teste eu confirmo o que achava antes: uma 
regata solo deve ter obrigatoriamente pelo menos uma noite no percurso, para dar uma chance ao 
tempo de mudar, ao solitário ter que fazer algo mais que simplesmente apertar um botão e curtir uma 
velejada curta. Uma distância como Santos Rio (195 milhas) é muito apropriada para isto enquanto que 
só a metade, com vento propicio, levaria a uma regata de menos de um dia, muito curta. O 
Kilimandjaro chegou a fazer 160 milhas em 24 horas, no nordeste (vento de través, ou seja, propício), o 
que daria um passeio de 14 horas, curto demais a meu ver.

Valeu! Muito obrigado aos organizadores André Homem de Mello. Gustavo Pacheco e Lincoln 
Rosemberg assim como ao ICS, YCI e ICRJ pelo suporte.

Track do Kilimandjaro, visto na tela do Ozi Explorer

Nota do dia 17/11/2008:

Descobri hoje que participar de regata não é justificativa para a justiça eleitoral. Fui “justificar”, ganhei 
um belo sorriso da escrivã, enfrentei 40 minutos de fila no Bradesco para pagar a multa de R$3,51, 
gastei mais gasolina que o Kilimandjaro consumiu em diesel na ida e volta, mais tempo do que levei da 
largada à Moela... Se estivesse velejando no Caribe, não haveria problema pois estaria no Exterior... Se 
estivesse curtindo uma praia no Guarujá, idem, poderia “justificar” lá. Mas no MAR, não pode! Será o 
caso de dar saida do País em Santos e fazer a chegada em Angra? Solicitar um cartório flutuante?


