
  

VELEJANDO COM OS HERMANOS: 

O CRUCERO DE LA AMISTAD

Philippe Gouffon Frédérique Grassi

VELEIRO                                                               KILIMANDJARO

23/10/2012São Paulo,



  

Plano

1) Generalidades
– Épocas para descer e subir a costa

– Meteorologia da região

– Preparação do veleiro e da tripulação

– Burrocracias

2) A descida Angra dos Reis – Buenos Aires

3) A subida com o Crucero de la Amistad

4) Conclusão



  

Porque esta viagem?

● Conhecer um pouco o Uruguay e a Argentina vindo pelo mar
● Conhecer um pouco o mar ao Sul do cabo Santa Marta
● Aprender a sair do pais e entrar em outro, algo não ensinado nos 

cursos de capitão
● Avaliar se é plausível esticar o Cruzeiro Costa Sul além de 

Florianópolis, oferecendo:
– Aos associados da ABVC do Sul a possibilidade de participar de Cruzeiros

– Aos participantes do CCS mais experientes, a opção de ir ao Sul e até sair 
do pais

– Oferecer a possibilidade de sair do pais e voltar de forma organizada com 
o Crucero de la Amistad, estabelescendo um bom relacionamento entre as 
comunidades nauticas

– Integrar os diversos Cruzeiros de forma a poder velejar em grupo de 
Buenos Aires a Noronha (Natal?), um grande círculo.



  

Indo para o sul

Cartas Piloto J. & I. Cornell 2011.

       Notar: correntes,  ventos (escala Beaufort),  porcentagem de vento forte ou mais.
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Conclusão a partir das cartas Piloto: 
– ir para o Sul no verão 

corrente a favor e vento contra menos provável

– ir para o Norte no outono 
corrente a favor perto da costa, chance de vento a favor maior mas 
porcentagem maior de vento ≥7 Beaufort (frentes frias)

Cuidados na parte ao Sul de Florianopolis:
– Costa rasa essencialmente sem abrigo

– Pampeiro (SW)

– Carpinteiro (SE)

– Neblina densa repentina

Em geral, é recomendado passar a umas 50-100 milhas da 
costa. A linha de 30m está a 30 milhas de Rio Grande. 

(Na volta, passamos perto da costa para aproveitar a 
corrente mas precisa ficar muito atento à meteorologia.)

●

Indo para o sul



  

Na prática, o que observamos velejando: 

1) viagens sem parada (sem escolha de janela meteo)

– Angra-Florianopolis, dezembro 2005, 350M
2,5 dias, 1/3 a motor, vento até ~20 nós (travês, popa)

– Angra-Rio Grande-Angra,  janeiro 2011,1585M ¨treino¨
● Ida 733M, 5.5 dias, pouco motor, popa-través com rajadas de 

30 nós (aparente)+ondas 2,5-3m, orça com 25 nós (aparente)
+ondas 2 m, correnteza a favor

● Volta 852M, 9 dias, muito motor, orça com 30 nós aparente, 
calmarias, popa e través com pouco vento

– Angra-La Paloma (UY), janeiro 2012, 890M
7.5 dias, ~ 40h motor, popa e través com rajadas de 25 nós 
(aparente)+ondas 3m

Indo para o sul



  

● Vento muda muito 
rapidamente

● Profundidade baixa

● Neblina

Requer cautela 

           Naufrágios na região de Buenos Aires.

2) sobre o Rio de la Plata:

É uma navigação diferente, 
temos pouca experiencia para 
falar, mas notamos:

Indo para o sul



  

Preparação mínima do barco
● Material de salvatagem completo e em dia

prevalecem as exigências do pais do barco
● Regulamento do Crucero de la Amistad:

Todos las embarcaciones participantes deberán poseer
● motor interno y balsa salvavidas,
● certificado de navegación oceánica 

(usamos o termo de compromisso e o TIE)

● Velame adequado para a área:
– os ventos podem chegar a 40 nós

– terceiro rizo recomendado



  

Preparação mínima do barco

● Cartas da região 
– Cartas digitais (BSB) da Argentina estão disponíveis no site do 

SHN, cobrem parte do Uruguay
 

    http://www.hidro.gov.ar/nautica/Raster.asp

● Equipamentos desejáveis:
– Bote com motor

– Âncoras para diversos fundos
lama mole, lama dura, areia solta, areia com lama, ...

– VHF audível do lado de fora
deixa os outros dormirem e permite não perder avisos

– Piloto(s) automático(s)

– Harnés e linha de vida... deveria ser obrigatório

● Aceite do Carlos Salvochea após entrevista a bordo

http://www.hidro.gov.ar/nautica/Raster.asp


  

Preparação do Kilimandjaro

O Kilimandjaro é um Velamar 32, de 1978, com o qual 
já navegamos mais de 15.000 milhas. Conhecemos 
bem nosso barco.
● Velame: 

– Mestre com 3 rizos e genoa pesada de enrolar, Prolam

– Buja #3 para estai largável, com rizo para tamanho #4, de Prolam

– Tormentim de Dacron, gennaker

● Motor: Volvo MD11C, hélice 3 pás

● Comunicações:
– VHF Icom M402 com DSC e command mic

– HT Icom M72

– SSB Icom M706KGII (permite receber FAX de carta sinótica)

– Transponder AIS Vesper WMX850 com antena na targa



  

Preparação do Kilimandjaro

● Navegação
– Cartas de papel para o Brasil e 2 da Argentina/Uruguay

– Cartas digitais do DHN e SHN

– GPS Garmin GPSMAP 76S e 76 sem cartas (+GPS USB, Iphone, Nokia, AIS)

– Programas: Oziexplorer e Opencpn em 2 laptops, Navionics no Iphone

– (impressora barata)

● Segurança
– EPIRB

– Balsa salvavidas (comprada na Argentina)

– Coletes auto-infláveis com harnés embutido, linha de vida e diversos 
pontos de fixação (além dos coletes oficiais)

– 2 pilotos automáticos (ST2000+) ligados ao GPS: track mode

– 3 âncoras (CQR 15kg, Fortress FX11, Fortress FX16 - reserva)

– Seguro completo válido nas águas do Mercosul (Alliantz)



  

Preparação das pessoas

O Crucero de la Amistad organiza uma série de palestras 
proferidas por patrocinadores, especialistas e fornecedores:

● La preparacion del barco para un crucero oceanico
● Esquemas de tratamiento de fondos para navegar en el mar
● Fallas y averías en navegaciones prolongadas y su solución
● Todo lo que hay que saber sobre seguros de embarcaciones de 

placer  en otros países y en el mar
● Medicina abordo: Todo lo que hay que saber sobre urgencias en 

caso de accidentes y enfermedades. 
● Utilización de Cartas Electrónicas en navegación
● Meteorología de la zona a navegar
● Navegación con mal tiempo
● Modernos sistemas de ploteo, posicionamiento y 

comunicaciones por satélite. AIS , Spot, Internet., GPS,  Ploters
● Como vestirse en navegación



  

Preparação das pessoas

● Charla y proyección de técnicas sobre el uso de señales de auxilio, 
abandono de la nave y supervivencia en el agua.
    - Práctica con bengalas.
    - Práctica de inflado y abordaje de balsas de supervivencia.
    - Utilización de chalecos autoinflables. 

O Crucero de la Amistad organiza uma série de palestras 
          ... e atividades para as tripulações:



  

● Roupa de tempo de
boa qualidade

● Camada de baixo: 
ceroula e camisa 
de manga comprida 
(térmica)

● Camada do meio: 
ceroula e camisa de 
manga comprida (polar)

● Goro e botas com meias

● Levar vários cobertores para dormir.

DICAS contra o frio:

Preparação das pessoas



  

Bur ocracias
● Entrada e saida do país: 

– Pessoas vs Policia Federal (Imigración)
Comandante e tripulantes devem ter seus documentos em ordem: 
RG para cidadões do Mercosul, passaporte para os outros

– Pessoas vs Capitania  (Prefectura Naval)
Habilitação do comandante (mestre ou capitão), compromisso de 
não ir às Malvinas (AR)

– Barco vs Capitania ou Prefectura Naval
TIE em dia, seguro obrigatório, termo de compromisso, ROL

● Alfândega ou Aduana
– Pessoas e barcos do Mercosul: regra do tratado – 90 dias
– Pessoas e barcos de outros paises: depende da legislação 

local. No Brasil, até 2 anos para o barco
– Alfândega pode ser chata e multar severamente

r



  

O famoso ROL:

(1) Preenchido pela Prefectura Naval de La 
Paloma. Procedência: Angra dos Reis

(2) Saida com destino a Colonia (mediante 
comprovante de pagamento da Hidrografia)

(3) Entrada em Colonia, procedência La 
Paloma

(4) Saida com destino a San Isidro.

(5) Entrada em San Isidro.

(1)

(5)

(1) (2)

(3)
(4)



  

Exemplos das “burocrácias”
● Nossa entrada na Argentina: o ovo e a galinha

– A Prefectura Naval de San Isidro exigiu o papel de admissão do veleiro da aduana 

– A aduana de Tigre pediu a entrada do barco da Prefectura, depois a entrada no pais 
(imigracíon)

– Depois de aberto o processo a chefe da aduana apareceu e confirmou que barcos do 
Mercosur não precisam dos papeis da alfândega. Pediram uma declaração de vaga 
ou poita.

– A saida não foi muito mais fácil mas já conheciamos os passos desta valsa

● Problema de um dos veleiros no Brasil
– Fez a entrada em Rio Grande em maio com bandeira USA. 

– Dono deixou o barco no Bracuhy e voltou à Argentina.

– Vale a lei dos 2 anos para o barco, porém...

– Descobriu há poucos dias que o barco estava ilegal pois não havia pedido a extensão 
da estadia no prazo, multa calculada de R$70.000. Barco deveria ser apreendido...

As regras são complicadas e confusas, de forma que a interpretação é 
difícil até para as próprias autoridades... e as conseqüências pesadas 



  

A descida Angra dos Reis – Buenos Aires

● A finalidade era levar Kilimandjaro para Buenos Aires, 
para participar do Crucero de la Amistad.

● A época sugerida era de janeiro a março
● Queriamos conhecer um pouco o Uruguay, que não seria 

visitado pelo CDLA
● Tinhamos pouco tempo de férias

Com estas condições de contorno, resolvemos descer de 
Angra a La Paloma diretamente e depois ir de La Paloma a 
Colonia antes de atravessar para Buenos Aires.

Carlos Salvochea (CDLA) estaria em Colonia e iriamos 
juntos para a Argentina



  

Primeira perna: Angra – La Paloma

● Rota longe da costa: evita pesqueiros e dá lazeira 
em caso de problemas

● Previsão de tempo por SSB e contato com navios

● Tempo: de calmaria (pouca) a ventos acima de 25 
nós, ondas de até 3m, em alguns momentos de 
lado com período curto e vento de popa

● Reservas: 125 l de Diesel, 250+60 de água doce 
+ garrafas PET para beber e cozinhar

● Chegada a La Paloma poucas horas antes de uma 
frente com vento de SE acima de 33 nós:

- Burocracia fácil (exemplar)
- Chuveiros pagos e algumas vezes frios
- Amarra entre boia e cais, entrar de proa
- Água: torneiras de 1”, Luz 220V/50Hz
- Amarra R$23/dia, água R$6/m3, pago com CC
- Cidade turistica, boa comida, cx.automática

● Bons momentos: contato SSB com Fernandão 
para saber que nossa filha passou na Fuvest

● Maus momentos: ondas no cockpit “banheira”

● Problema: vazamentos de diesel e oleo

(895 M em 8,5 dias)



  

Vista do cais, com pescadores

Lavanderia KILIMANDJARO

Puerto La Paloma



  



  

Outras coisas boas a fazer em 
La Paloma

Pedalar 20km para ver dunas e 
cisnes de pescoço preto no seu 
habitat 
(e tripulação de pescoço vermelho)

Ou...

Experimentar os bons vinhos 
uruguaios e aproveitar para 
abastecer a adega.

levar plástico bolha



  

Segunda perna: La Paloma – Colonia 
(del Sacramento)    

● Adiamos a partida 2 dias por causa do tempo

● Correnteza contra no inicio, de 1 a 1.5, velocidades de 2 a 7,5 nós, ventos moderados a 
fracos

● A partir de Montevideo, água tipo café com leite
● Cuidado com boias assinalando navios afundados
● Obrigação de chamar “control” de Punta del Este, Piriápolis, Buceo e Colonia no VHF 

16, no mínimo.  Despedir-se com um “Buena guardia”. Eles acompanham mesmo!

● Burocracia facil exceto pela necessidade de uma cópia do Rol de La Paloma.
● Poita a R$12 por dia, “servicio lancha” no 21 por R$3,50 ida e volta por pessoa

 

● Colonia lembra Paraty perto da marina (cidade velha)

(198 M em 2 dias)



  

Veleiros nas poitas de Colonia

                 Rua tipo portuguesa

        Rio de la Plata visto do farol



  

Terceira perna: Colonia – San Isidro 
(Buenos Aires) 

● Cuidado na saida com bancos de areia e o “Buquebus” (35 nós no AIS)
● Chegando perto de Buenos Aires, seguir os canais, as boias, as rotas especificadas.

● Fomos direto ao Clube de Pesca y Náutica Las Barrancas onde Kilimandjaro 
permaneceu até maio.

● Ao anoitecer comunicamos a chegada para poder fazer a entrada no dia seguinte
● Enorme burrocracia espalhada geograficamente.

● Perto do clube, diversas lojas de Costanera Uno e Barón e muitas outras
● Conexão com Buenos Aires de trem a $1,30, em 30 minutos.
● Grande supermercado não muito longe
● O CPNLB é muito acolhedor e tem bastante recursos (“pluma”)

(34M em 7 horas)



  

E subimos a 
bandeira da

Argentina

Baixamos a 
bandeira do

Uruguay

Velejando no rio de la Plata.

Ao fundo, o Gipsy Wind

Travessia...



  

O Clube de Pesca y Nautica Las Barrancas

Quase somente veleiros

Comitê de recepção



  

Único (?) problema da descida

Vazamento de diesel pela junta 
de cima do filtro.

Solução caseira:
Funil, mangueira e garrafa PET

Recuperamos entre 0,3 e 0,5 
litros por hora de motor, 
reutilizados. Trocamos a garrafa 
a cada 20 a 40 minutos 
dependendo do lado



  

O CRUCERO DE LA AMISTAD

Trecho: San Isidro (AR) – Punta del Este (UY)  180M 

5 de maio: Saida festiva do Club de Pesca y Nautica
previsão meteorológica perfeita (través a alheta, ventos médios)

No total, serão 12 barcos de 26,27 e 28 pés até 49 e 50 pés.

DUAS HORAS MAIS TARDE, na altura do Aeroparque...



  

                              Percurso previsto de San Isidro a Punta del Este.

IMPREVISTO: vento na cara 
~20 nós, ondas, neblina:

mudamos os planos e passamos  a 
1a noite ancorados na Dársena 
Norte de Buenos Aires.

Saida matinal da Dársena dia 6 e 
chegada noturna dia 7 (vento até 
~25 nós, frio a noite). 
Rota alterada para aproveitar 
rondada de vento prevista.



  

Escala: Punta del Este - Uruguay

A estadia é curta (incluiu uma recepção oferecida pela Liga de 
Comercío): com a previsão de vento W-SW de 15 a 25 nós, 
favorável, a largada é antecipada para dia 10. 

A flotilha está agora completa com a entrada de Fragata La Argentina e PIP



  

  Trecho: Punta del Este - Rio Grande

Rota de Punta del Este a Rio Grande

Kilimandjaro saindo de Punta del Este

     O Crucero no canal de Rio Grande 

A frente prevista se adiantou. Como 
todas as vezes, a flotilha deve estar fora do 
porto de Punta del Este antes de 
fecharem, para subir com a frente.

Entrada em Rio Grande agitada

Saida dia 10, chegada dia 12, 
vento N para W até >30 nós, frio 
(11°C dentro em RG),chuva.

257M, 44horas, saida “punk”



  

Estadia:  Rio Grande Yacht Clube 

        recepção fantástica
● Saudação dos Pilotos, escolta oficial 

● Vagas no pier para todos com luz e água

● Policia Federal e Capitania no clube

● Abastecimento de diesel organizado

● Passeios: 
– Café da manhã na Ilha dos Marinheiros, 

– Tour de Rio Grande inclusive Polo Naval,  

– Peixada (tainhada)

– Velejada até Pelotas (CCPP)

– Tour da cidade de Pelotas

– VELEJAÇO

– Churrasco



  

           Trecho: Rio Grande - Florianópolis: 
      350M (62h sendo 22h c/motor)

Após  2,5 semanas de 
mordomia...aproveitamos uma 
previsão de frente SW para ir 
embora, a primeira janela.

● Saida 29 às 10:30.
● Rota próxima da costa no inicio 

para aproveitar a correnteza
● Velejada ¨civilizada¨ (a favor com 

até ~25 nós ap.) .
● Chegada dia 31 na Praia da 

Pinheira e pernoite para juntar a 
flotilha

● Ida a Jurerê dia 1° de junho. Poitas 
para todos com “vai e vem”.



  

Trecho: Florianópolis-Caixa d'Aço-Paranaguá

1) O horário de chegada em Paranaguá foi 
calculado para entrar com maré 
enchendo (corrente a favor), de dia.

2) O Comodoro pede para fazermos a 
entrada agrupados (baixios de cada lado 
do canal).

3) O canal é balizado com boias com AIS!

Saimos dia 6. Pernoitamos em Caixa 
d'Aço (previsão de vento forte à noite) 
e continuamos dia 7 com chuva, frio, 
motor, ondas, algumas horas de vento 
de ~20 nós a favor. 

A estadia em Jurerê  é curta porém boa:

● Delicioso jantar oferecido pelo ICSC, 
● Kombi para formalidades e compras
● Venda de apetrechos de pesca
● Encontramos o Zanella

(23M + 106M, 4h20 + 19h40)



  

Trecho: Paranaguá-Ilhabela

● Saimos dia 11 a noite com 
maré vazante (ondas curtas 
na cara).

● Chegamos à Ilhabela de 
manhã, dia 13.

● Motor e sol...
● 3h para passar os navios 

ancorados em Santos!

208M em 37h, 37h de motor

208M em 37h, 37h de motor

O Iate Clube de Paranaguá nos acolheu na sua sub-
sede (Ilha da Cotinga) do 8 a 11/6 (Corpus Christi), 
oferecendo-nos um churrasco.



  

● 19:  24 M até Perequê Mirim/Saco da Ribeira
● 20:  21 M até Picinguaba/~Ilha de Couves
● 21:  33 M passagem da Joatinga e parada na 

Ilha da Cotia
● 22:    9 M até Paraty (prainha)
● Muita chuva e motor.

Ficamos do 13 ao 19 em 
Ilhabela, metade dos veleiros 
estão  no Iate Clube de 
Ilhabela e metade, como nós, 
no Pindá (que nos oferece 
churrasco e jantar).

Trecho: Ilhabela a Paraty

Na Cotia, manutenção de maus 
contatos. Os outros vão a Paratimirim



  

Trecho: Paraty - Bracuhy

● Paraty (Prainha): 22 a 25/6
● Bracuhy (2 noites franqueadas + 

churrasco da ABVC): 25 a 27/6

29 M, 6h30, motor



  

Estadia:
Baia de Ilha Grande

● 27 a 30/6: Subsede do ICRJ
● 30/6 a 9/7:

- Ilha Grande (saco da Longa,
  Lagoa verde, Sitio Forte,
  Paquetá, Abrão)
- Gipóia



  

Rio
de 

Janeiro

Saimos de noite de 
IG (Abrão) dia 9/7 
para chegar ao Rio 
de manhã.

Ficamos no ICRJ  
do 10 ao 14/7.

64M, 12h, 10h motor



  

Trecho: Rio - Búzios

Zarpamos do Rio o 14/7 e chegamos ao ICAB dia 15.

Dia 17/7, o Crucero é encerrado com festança e diplomas

88M, 16h, todo a motor



  

Volta a Bracuhy via Boqueirão

Sexta 18/7, deixamos o ICAB, para chegar 
ao Boqueirão por dentro com maré alta. 
Tem uma passagem onde precisa passar a 
menos de 10m da encosta com  ~3m de 
água

Chegamos à Ilha 
Grande dia 19 e após 
pernoitar no Saco do 
Céu, atracamos em 
Bracuhy dia 20.

FIM DE FESTA

144M + 17M, 27h40+3h10



  

Conclusão

 

● Distância total percorrida: 1740 milhas 
(+890 milhas até Buenos Aires).

● Horas de motor total: 252.4 horas.
● Diesel consumido: 300 litros
● 78 dias corridos entre zarpada e volta final.
● Maior perna: Rio Grande (RGYC) a 

Pinheira (Florianópolis) - 348 milhas, 
61h45, velocidade média 5.6 nós, 22.1h de 
motor (incluindo carga de bateria).

● Maiores ondas: 3m?
● Vento mais forte: 35 nós
● Correnteza mais forte: ~2 nós

● Excelente ambiente
● A lingua não foi problema... portuñol
● Experiência requerida: média
● O Kilimandjaro e sua tripulação estavam 

adequadamente preparados

Esta flâmula nos foi dada em 2005 
durante o 1° Cruzeiro Costa Sul



  

SITES E BIBLIOGRAFIA

● Pagina do Kilimandjaro:    http://veleirokilimandjaro.wordpress.com

● Pagina oficial do Crucero:  http://www.crucerodelaamistad.com/

● Referencias para meteorologia:
– Cornell's Ocean Atlas (2011)
– Guia Náutico, M.Ceccon (rev.2010)

– South Atlantic Circuit, T. Morgan (2002)
– Meteorologia para Navegantes, B.C. Ojea Wilcke (2011)

● Guias de turismo:
– Uruguay: Bradt Travel Guide (2010)

– Argentina: Eyewitness Travel Guide (2010)
– Região Sul: Guia Philips (2003)

● Videos: procurar “Crucero de la Amistad” e “CDLA” no youtube!

– Videos de velejadas,
– Clips de gente se divertindo, cozinhando, aproveitando a vida

– Filmes para deixar todos com INVEJA

http://veleirokilimandjaro.wordpress.com/
http://www.crucerodelaamistad.com/
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