
Recife - Bracuhy via Ilha de
Trindade
8 a 25 de outubro 2010

1 Objetivo

Neste ano, 2010, participamos do Cruzeiro Costa Leste da ABVC, que termi-
nou com a Refeno em Fernando de Noronha. Após a regata, deixamos o barco
no Cabanga, em Recife. Ainda precisavamos trazê-lo de volta a sua vaga na
Marina Bracuhy, na Báıa de Ilha Grande. É claro que tem maneiras mais
simples de fazer Recife-Bracuhy do que passar pela Ilha de Trindade. Mas
não t́ınhamos mais férias para voltar passeando devagar e já tinhamos feito o
trecho Angra-Recife direto em 2006. Além disto, o barco estava pronto para
navegação oceânica. Passar por Trindade tinha muito mais charme e uma
frustração a ser resolvida: não conseguimos largar na Eldorado Brasilis de
2008 (regata de ida e volta entre Vitoria e Trindade) por causa de uma que-
bra (estai de proa). Alguns amigos nos haviam desaconselhado fortemente
esta empreitada mas achávamos nosso projeto realizável: tinhamos estudado
as Cartas Piloto, conhecemos nosso barco e temos um pouco de experiência
e gosto para travessias longas.

A recompensa: esta garrafa era

para celebrar as 1200 milhas Vitória-

Trindade-Vitória em 2008 e não pode

ser bebida (cf. texto). Fizemos aprox-

imadamente 1900 milhas em 2010 pas-

sando por Trindade para nos consider-

armos autorizados a bebê-la (e nem era

um ”Grand Cru”).
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2 Tripulação e barco

Somos dois a bordo: Philippe e eu, Frédérique.
Na realidade, um pouco menos de dois: com
meu dedo de pé recém quebrado, todas as
manobras na proa e mastro ficaram para
Philippe. Mas o piloto fez sua parte. Nosso
barco é um Velamar 32, de 1978.

3 Preparação

Do ponto de visto legal (NORMAM 3), temos a bordo todos os equipamen-
tos para navegação oceânica (SSB, EPIRB, fogos adicionais, coletes classe
I, etc) exceto a balsa salvavidas, que tomamos emprestada. Temos ambos a
habilitação de capitão amador. Em adição preparamos uma farmácia com-
pleta o bastante para poder iniciar um eventual tratamento mesmo longe da
costa.

Nossa estimativa para a duração da viagem era da ordem de 15 dias.
Embarcamos uma quantidade grande de comida inclusive liofilizada (basta
adicionar água quente para ficar pronto). Usamos este tipo de comida quando
orçamos por muito tempo ou o mar está particularmente desencontrado:
cozinhar segurando-se com uma mão é muito cansativo e arriscado. Para
beber, levamos garrafas de água, sucos, etc, em quantidade bastante maior
do o consumo previsto.

As reservas de água para banhos etc são um
tanque de 140 litros embaixo da cama da proa,
um tanque de 60 litros (com chuveirinho) no
cockpit e dois garrafões de 35 litros cada presos
embaixo da mesa da cabine. Este sistema in-
viabilisa o uso da mesa mas preferimos isto do
que colocar garrafões no convés e complicar as
manobras (experimentamos isto em 2006).

A água do tanque da proa é filtrada e tratada para poder ser bebida se
necessário. Temos uma torneira para água do mar na cozinha, diminuindo
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assim muito o gasto de água na hora de lavar louça.
Para o diesel, temos o tanque de 40 litros do motor, mais uma garrafão

de 20 litros no paiol e dois garrafões de 35 litros também presos embaixo da
mesa. Não há problema com diesel na cabine mas não se deve fazer isto com
gasolina. O tanque do motor não é deixado totalmente cheio para evitar que
ele vaze nas adernadas.

4 A viagem (extráıdo do livro de bordo)

8 de outubro - sexta
Chegamos ao Cabanga. O Kilimandjaro havia sido deixado praticamente

pronto. Só alguns consertos e compras de supermercado precisam ser feitos
. Hav́ıamos pensado em sair aproveitando a maré mas a perspectiva de en-
frentar a frota pesqueira de Pernambuco de noite (e o cansaço) nos fazem
mudar de ideia, fomos dormir.

9 de outubro - sábado
Acordamos às 4:45. Devido ao feriado do dia 12, estamos cercados de

lanchas, a extração do Kilimandjaro da sua vaga se anuncia complicada.
Felizmente após o café da manhã e os primeiros preparativos, os marinheiros
da lancha a bombordo chegam e a retiram. Assim sáımos da marina sem
sufoco e, às 7:20, estamos com mestre e buja 3 (no estai largável). O rumo
nesta perna até Trindade é SSE direto. Antes, na saida, entre os molhes,
para nosso espanto, vemos golfinhos.

No final do dia, o vento foi para 12 nós e pegamos um riso para a noite.
(Normalmente, por segurança, fazemos estas manobras em dois. Assim, evi-
tamos fazê-las durante a noite, quando um de nós está na cama e terá que ser
acordado). Estamos numa orça folgada, o esperado para menos da metade
desta perna, até Trindade.
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Philippe em turno: longe da costa, os turnos noturnos

não são cansativos (a menos de tempo ruim) e duram três

horas. Não tem pesqueiros nem navios. Quem está em

turno dorme no cockpit (com cinto de segurança e colete

auto-inflável) e acorda (com timer) a cada 20 minutos

para verificar rumo, velas, arredores,...

10 de outubro - domingo
Às 8:00, temos percorrido 131,40M segundo o GPS e 140,55 de acordo

com o Speedo.

A noite foi tranquila, com velocidade entre 4,5 e 6,5 nós. O vento vira para
SE, 7 nós, vamos ter que gastar o barlavento ganho na véspera. Aparecem
nuvens e golfinhos. Às 9h00 a velocidade cai para 3 nós, vento contra.

Hoje pegamos os primeiros faxes da Meteomar-
inha fora de terra pelo SSB. A previsão para
amanhã é de ventos de 10 a 15, E a SE e talvez
uma zona de ventos de 5 nós para terça. (Ex-
plicamos num texto a parte como obter estes
faxes com rádio SSB ou qualquer simples recep-
tor HF.)

Às 15h00, ligamos o motor para recarregar as baterias e ajudar o vento,
que continua fraco e contra. Às 18h00, desligamos o motor. O vento subiu
bem e colocamos a buja, enrolando a genoa. A velocidade fica entre 5,5 e
6,5, rumo um pouco abaixo do ideal, orça apertada.

11 de outubro - segunda
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 101,48M no GPS, 113,79

no Speedo.
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A noite foi boa, andamos 60 milhas em 12 horas. Agora o vento está por
volta de 8 nós, rondando para E o que nos permite recuperar um pouco a
deriva para S. Baixamos a buja e abrimos a genoa, parcialmente enrolada,
ainda com o primeiro riso na mestre. O céu, que estava encoberto, está
abrindo.

Às 13h30, estamos na escuta para as previsões, que chegam atrasadas e
confirmam as da véspera.

Um problema tem aparecido: há uma folga de 0,5mm entre o tubo através
do qual o eixo do leme passa e o convés. Dá para ver o tubo se mexer de um
lado para outro. Resolvemos monitorar isto até o dia seguinte e, se piorar, ir
para Salvador.

Às 20h00, o vento está entre 10 e 11 nós, SE (de novo) e seguemos orçando
com genoa e primeiro riso.

12 de outubro - terça
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 102,62M no GPS, 119,33

no Speedo.

Noite com vento, estamos a 42 milhas a sotavento da rota! Mas desde
4h00 o vento rondou para E e estamos descontando. De manhã encontramos
um peixe voador no cockpit e há escamas (grandes) na caixa EPIRB que
fica na targa a 2m acima da água! O automático da bomba travou com a
bomba ligada, sem água, talvez por estarmos adernados a mais de 20 graus.
A observar.

Há diferentes pássaros em volta, entre eles, andorinhas, pássaros marrons
com listras brancas nas asas e outros, divertidos, que pousam e enfiam a
cabeça na água ou correm em cima dela. Algum bicho, peixe ou pássaro,
levou o anzol do corrico. Mais tarde, uma baleia é avistada perto do barco.

À tarde, a recepção das cartas é boa, inclusive a de ondas (que regis-
tramos pela primeira vez). O vento deveria ir para E e depois NE, 10 nós,
ótimo! Às 15h30 colocamos o barco em capa para banho, recarga de bateria
(o barco estava adernado demais para fazer isto em movimento) e ver o prob-
lema do leme. Nada mudou e não há vazamento na parte inferior do tubo.
Monitoraremos isto pelo resto da viagem.

13 de outubro - quarta
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Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 103,96M no GPS, 118,05

no Speedo.

A noite foi de ventos variados em direção E-SE, 1,9 a 7 nós. Depois das
6:30, o vento dá sinal de rodar para NE ou N. Como nosso rumo magnético é
160-170, finalmente podeŕıamos sair da orça/orça folgada que mantemos até
agora. Mas o vento morre e temos que motorar.

A previsão de tempo indica uma frente fria entre Trindade e nós.
Como estamos sem vento, tomamos um banho completo (cabelo inclu-

ido) e re-colocamos diesel no tanque. Às 19 horas, estamos exatamente no
rumo para Trindade e desligamos o motor. O vento é fraco e SE. Pelo jeito,
não sairemos desta vez da orça/orça folgada. Estamos com genoa grande
desenrolada e mestre. Às 21 horas, o vento aumentou, enrolamos a genoa e
colocamos a buja.

14 de outubro - quinta
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 103,94M no GPS, 117,05

no Speedo.

Às 2:00, o vento era tão fraco que uma onda conseguiu nos colocar em
capa. Ligamos o motor. Às 5:30, o vento volta e o motor é desligado. Às
6:30, estamos na rota, indo a 6 nós, com buja e primeiro riso. O mar está
desencontrado com ondas de E, SE e ...NW! Mais tarde, voltamos à genoa,
o vento é SE, o céu encoberto. O dia inteiro, o mar continua desencontrado.

15 de outubro - sexta
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 109,03M no GPS, 108,64

no Speedo.

A noite foi um pouco dura. No seu turno, Philippe pegou um pirajá com
rajada de 29 nós. O vento ronda tanto que nosso rumo que deveria ser 180
oscila entre 130 e 230. Temos que timonear a mão. Passamos de genoa toda
à buja e um riso. O mar continua desencontrado.

Às 8:00, o céu está encoberto, o vento de SE de 10-15 nós, as ondas são
de 2m, vindo de todas as direções. O barco bate muito e sua velocidade de
uns 6 nós cai a 3.
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A previsão é de ondas de 2,5m do E e vento fraco do SE a E-ENE.
Trindade (e nós) estamos numa região de alta pressão. Tem uma frente fria
a oeste da “alta” mas isto não deveria nos atingir.

16 de outubro - sabado
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 93,10M no GPS, 102,07

no Speedo.

A noite foi tranquila com velocidade variando de 2,5 a 6,7 nós quase no
rumo. Às 8:00, estamos com buja e um riso, andando a 5 nós. As previsões in-
dicam a alta na mesma região e a frente bloqueada ao sul. À tarde, capeamos
para reabastecer o motor e ligá-lo para recarregar as baterias. Aproveitamos
para tomar um bom banho quente. No fim do dia, temos andado pouco,
devido a uma corrente contra.

17 de outubro - domingo
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 110,29M no GPS, 120,03

no Speedo.

A noite foi memorável. Logo depois das 20:00
desligamos o motor. Ficamos com genoa par-
cialmente enrolada e primeiro riso (depois se-
gundo). A média até as 7:40, está de 6,4 nós. A
velejada é deliciosa embora um pouco chacoal-
hada e adernada. Ao amanhecer, Trindade está
a vista.

Às 8:00, desde Recife, temos percorrido
855,82 milhas seguindo o GPS e 939,51 no
speedômetro. Estamos com genoa enrolada, no
segundo riso, numa orça folgada a uma milha
de nosso waypoint “Trindade”. Quando esta-
mos no través da vila, passamos as informações
pedidas pela Marinha e continuamos nosso cam-
inho. Contornamos a ilha, selvagem e linda.
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Depois de passar a ponta sul, o vento no rumo
de nosso próximo waypoint Cabo Frio, quase
WSW, está de popa rasa, fraco. Inicialmente
andamos a 5 nós e nossa velocidade vai caindo.
O estai largável é retirado para poder usar a
genoa dos dois lados. A genoa, pouco desenro-
lada, está presa de ambos os lados para centrá-la
e a mestre está presa com freio de retranca.

Perto do meio dia, o vento cai e o piloto pena com as ondas altas. Ligamos
o motor na esperança de o vento se definir. Tem nuvens altas, esticadas em
todos os sentidos. O motor de fato só é desligado às 16:30. Hoje a recepção
dos faxes de meteo era muito ruidosa. Continuamos no rabo da “alta”. A
previsão é parecida à de ontem, só com ondas e ventos um pouco mais fortes.

18 de outubro - segunda
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 102,52M no GPS, 107,19

no Speedo.

À noite, o vento morreu e voltou. Às 4:30, estamos com vento de alheta,
com 3/4 de genoa e um riso, andando acima de 6 nós.

Hoje, durante seu turno de madrugada, Philippe fez pão. Foi este cheiro
que me acordou quando dormia profundamente. Quase levantei com prazer
para pegar meu turno no frio, agitado e molhado convés. A velocidade está
entre 5,5 e 7,4 nós, em geral acima de 6, vento de alheta.

A meteorologia prevê uma frente fria sobre as áreas Charlie e Bravo. Se
ela subir, isto nos afetará pouco. Se ela parar, veremos nas cartas amanhã se
a encontraremos. A recepção era ruidosa. Por enquanto devemos encontrar
ondas de 2m, vento de 10-15 nós indo de ENE para NE e NNE.

Às 20:00, temos andado bem o dia todo, sempre acima de 6 nós. A ve-
locidade média é de 6,6 e o máximo de 8.3. Isto com genoa parcialmente
enrolada e um riso.

19 de outubro - terça
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 135,16M no GPS, 154,60

no Speedo.
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À meia noite, colocamos o segundo riso para ir mais devagar. A média
era 6,8 nós com picos sustentados acima de 8. Agora o vento aparente está
de uns 15 nós (máximo 21). A velocidade ainda está acima de 6,2, com pico
a 7,5, mas estável. Com o segundo riso, o leme fica bem mais leve.

As 8:00, estávamos no través com vento aparente de 13-14 nós. Ao meio
dia, aumentou até 26 rondando para NE. A buja foi reinstalada e estamos
numa orça folgada. Não teve jeito de pegar os faxes hoje, não tinha nada
nas duas freqüências.

Às 17:00, o vento mudou de repente de 900, agora é S. A tarde foi bastante
miserável, muita chuva e vento. Não conseguimos recarregar as baterias, o
barco estava adernado demais e entrou ar na entrada de água de refrigeração.
Cruzamos um navio, o primeiro desde há muito tempo: fim dos turnos com
soneca.

20 de outubro - quarta
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 131,30M no GPS, 126,30

no Speedo.

Noite lenta, fria, sem poder ir no rumo. Um pássaro ficou no corrimão do
convês até amanhecer. Com luz do dia, uma má surpresa: o pino do piloto
na cana de leme estava frouxo. Philippe alongou o furo e colocou Tubolit.
Agora é esperar 24 horas (sem piloto) e torcer para o conserto aguentar até
Bracuhy.

Às 7:30, conseguimos ligar o motor e recarregar as baterias. Estamos com
buja e primeiro riso.

Alguns dos faxes que pegamos hoje, são de ontem. Assim, temos con-
firmação que cruzamos uma frente fria... A genoa substituiu a buja à noite.

21 de outubro - quinta
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 99,50M no GPS, 104,30

no Speedo.

Noite linda. Neste trecho, a lua é cheia e quando desce, desenha um
caminho de luz sobre o mar a nossa frente. Às 3:00, o vento morre. Às 8:00,
o vento é tão fraco e ronda tanto, que ficamos na capa. Tomamos banho
(inclusive lavando o cabelo), limpamos o barco e transferimos diesel.
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Às 11, com o vento fraco, ligamos o motor
para compensar nosso desvio em relação à rota.
Estamos de novo numa “alta” na área Delta,
aparamente numa zona de transição sem vento.
Não podemos usar muito o motor, pois pre-
cisamos economizar diesel para chegar na báıa
de Ilha Grande, lá em geral falta vento mesmo
e tem muitos obstáculos. Com todos os panos,
estamos indo devagar entre 3,5 e 4 nós. No meio
da tarde, temos a visita de um grupo de baleias.

22 de outubro - sexta
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 57,60M no GPS, 59,60

no Speedo.

Noite de lua cheia e calmaria total. Estamos
nos arrastando. Até parar. O mar está incrivel-
mente liso, de um azul transparente. De manhã,
pela primeira vez, um dourado corifeno pega o
corrico. Após uma boa batalha com Philippe,
ele consegue quebrar a linha e se safar.

Às 13:30, seguindo as previsões meteorológicas, estamos na beira da “alta”
mas a carta de ventos é quase ileǵıvel.

Somente às 20:00, um pouquinho de vento entra, E para SE, andamos até
uns 5 nós.

23 de outubro - sábado
Às 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 80,40M no GPS, 83,80

no Speedo.

À noite, o vento ronda para ENE. Balança mas andamos. Às 6:20, esta-
mos a 100 milhas do waypoint Cabo Frio. Mais tarde, o vento ronda para
NE e nossa velocidade fica entre 5,5 e 6,5 nós com máximo de 7,3. Estamos
com vento de alheta, mestre toda e genoa 1/3 aberta.

Às 13:30, o vento aumentou. Estamos de través, a 6,5 nós ou mais, com
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longas passagens acima de 7 (máximo 7,8). Chacoalha.
A transmissão dos faxes començou tarde, ficou ruidosa, e eram as cartas

de ontem...
Às 20:00, estamos com buja e segundo riso. A média é superior a 6,5 nós,

vento aparente 18-20 nós. Tem muitas ondas. Não conseguimos recarregar
as baterias, mesmo na capa. Mais uma noite com cana de leme na mão mas
é melhor do que a inação dos dois dias anteriores.

24 de outubro - domingo
Ás 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 149,50M no GPS, 149,00

no Speedo.

Noite um pouco dura com través orçado até o waypoint Cabo Frio e fol-
gado depois, rumo a Angra. O vento continua na faixa de 15 a 20 nós, ondas
de acordo ou em desacordo. Passamos por diversas plataformas. Inclusive de
madrugada, no seu turno, Philippe foi avisado por radio sobre a presença de
bóias não iluminadas e cabos entre as plataformas. O vento aumentou para
18-23 nós e voltamos a orçar.

Ás 10:30, o vento fraqúıssimo e o mar estão contra. Ligamos o motor
que sofre bastante, andamos devagar. Em prinćıpio, deveŕıamos ter diesel
em quantidade suficiente para chegar a Bracuhy. Mas não conseguimos mais
pegar os faxes (estamos perto demais do emissor no Rio e longe demais da
costa para usar o VHF). Sem ter certeza da evolução do tempo, resolvemos
passar pelo ICRJ para re-abastecer de diesel.

No fim da tarde, conseguimos contacto com Rio-Rádio via VHF. A oper-
adora estabeleceu uma ligação telefónica de modo que avisamos em casa que
chegaremos lá atrasados em relação ao previsto.

25 de outubro - segunda
Ás 8:00, nas últimas 24 horas foram percorridas 105,10M no GPS, 99,10

no Speedo.

Á noite, as ondas diminuiram. Chegamos ao ICRJ às 5:30, tivemos que
brecar para chegar com luz do dia. (Ainda usamos o horário de inverno no
nosso livro de bordo e aqui.) Atracamos no posto e esperamos abrir para
comprar diesel. Por volta das 8:00, estávamos a caminho para Bracuhy.
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O vento E-SE nos ajudou e não precisamos do
diesel comprado no Rio. Agora, não tem mais
vento, mas isto não é uma surpresa. Finalmente
atracamos na nossa vaga no cais G. Percorremos
1791,50M seguindo o GPS e 1899,50 de acordo
do speedo. Vamos beber nossa garrafa.

5 Conclusão

Esta viagem foi a mais longa que fizemos em dupla. Foi bastante tranquila,
com um pouco mais de orça do que esperado (na base das Cartas Piloto) mas
o barco está preparado para isto. Nós esperávamos umas duas a três frentes
frias. Foi o que encontramos e nenhuma foi muito dura.

Pela primeira vez, nós capturamos faxes meteorológicos da Marinha. Isto
foi ótimo pois tinhamos uma ideia das condições de pressão e vento que
pod́ıamos encontrar. Porém na região que atravessamos, as previsões são um
pouco imprecisas (direção e força do vento por exemplo) e as vezes recebemos
fax nenhum. Além disto, a recepção de faxes é uma operação demorada que
ocupa uma pessoa por mais de uma hora. Talvez a versão mais recente do
programa que usamos, Meteo Scan, ou outro programa com o mesmo fim,
permitiria automatizar o processo.

Finalmente, nas comunicação com os outros, usando o SSB, não fomos
muito eficientes, por falta de interlocutor. Também, só agora descobrimos
a frequência (4 125 MHz) que pode ser usada para pedir, via SSB, uma
comunicação telefônica à RENEC. Nós tivemos que esperar estar ao alcance
de VHF para avisar nossas familias de que estávamos atrasados.
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Percurso

13


