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Enfoque da palestra

● Com o preparo adequado do barco e da tripulação, a 
viagem pode ser feita sem grandes dificuldades

● O barco não precisa ser grande, caro e novo:
o Kilimandjaro tem 32 pés e data de 1978

● A tripulação não precisa ser nova e/ou atlética:
nossas idades somadas dão mais de um século

● Objetivo razoável para um cruzeirista,
em particular os associados da ABVC!

● Vamos também dar alguns poucos 
detalhes mais técnicos



  

Porque esta viagem?

● Brincadeira na hora de comprar o Kilimandjaro, em 2003

● Gostamos de cruzeiros longos sem escala e já tinhamos 
feito diversos passeios extensos (Noronha, Rio Grande, 
Trindade, Uruguay e Argentina)

● Tinhamos 70 dias de férias no 
fim do ano, duração e época 
certas para a travessia

● Queriamos aprender a velejar 
com mais vento e mar

● Um barco chamado 
Kilimandjaro precisa ir à África



  

Vamos colocar nossa viagem na 
perspectiva correta

● Diversos veleiros brasileiros já fizeram esta viagem, alguns 
menores. Para citar dois que conhecemos melhor:
– Márcio Dottori, com um Aladim 30, 12/1998 - 02/1999
– Paulo Schaefer e Adalton Novo, com um Fast 303, 11/2004 – 

03/2005. Conversamos longamente com eles no XI Encontro em 
Florianópolis, graças ao Beltrão que conseguiu achá-los para 
conversar.
 

● Uma viagem destas tem poucos momentos duros e muitos 
deliciosos mas só se fala dos primeiros! Pode parecer uma 
maratona, como já nos disseram, mas não foi. Foram 70 dias de 
férias, sem arrependimento, poucos o que estou fazendo aqui



  

(Pre-) Preparação da viagem
Confortavelmente em casa:
● Guias e roteiros tradicionais (J.Cornell, T.Morgan)
● Simulação com Visual Passage Planner – VPP2
● Cartas piloto
● Relatos de outros velejadores
● Cartas em papel e eletrônicas

Estas informações permitem:
 

● escolher uma rota 
● estimar a duração das travessias
● conhecer força e direção dos ventos e ondas
● saber que temperaturas serão sentidas
● evitar os problemas recorrentes no percurso



  

Carta piloto e VPP2

Carta piloto do VPP2 para ventos em dezembro



  

Preparação da viagem:

o KILIMANDJARO

● Energia: painel solar 65W+135W,
               3 baterias

● Eletrônica: GPS(s), AIS, chartplotter

● Reparos: ferramentas, peças
                sobressalentes e 
                materiais diversos

VELAMAR 32

Projetista Sparkman & Stephens

Fabricação Carbrasmar - 1978

LOA  / LWL 9,60m / 7,62m

Boca / calado 3,05m / 1,70m

Água / Diesel 140 / 40



  

Preparação da viagem:

VELEIRO

● Reforma em junho 2013

– no Pier 26 sob supervisão do 
Raymond, da Coninco

– pintura externa completa. 

– Eletricidade

– Aterramento do SSB

– Motor.



  Últimos retoques!



  

Preparação da viagem:

VELEIRO
● Verificação

– Mastro: pé  e moitões trocados

– Leme: troca das buchas

– Estaiamento: troca dos cabos

– Hélice: trocada. Estava rachada

– Quilha, guarda mancebo



  

Preparação da viagem:

VELEIRO

● Velas:

– verificadas pelo Arnaldo, velaria Cognac

– grande talada com 3 rizos

– genoa pesada de enrolador

– gennaker
● Estai largável:

– com buja rizável

– tormentim



  

Tudo à mão a bombordo: 
coletes, saco de abandono, 
radios, gennaker e geladeira

A boreste, cozinha com rede 
para segurar a louça e malha 
antiderrapante

Lona para dormir adernado, fita 
para segurar gaveta

Lateral: tanques de diesel, lona 
de proteção

Duas camas, água e diesel 
presos debaixo da mesa



  

Preparação da viagem:

ALIMENTAÇÃO
● Viagens anteriores: base para quantidade e tipo
● Levar uma quantidade para uma viagem pelo menos 

50% mais demorada
● Comida fresca: conservação pode ser complicada
● Comida liofilizada: essencial para dias de mar revolto
● Conservas e pratos prontos facilitam o trabalho 
● Pão e bolo caseiros
● Líquidos: entre água, sucos, leite: 3 a 4 

litros/dia/pessoa



  

Preparação da viagem:

CONFORTO
● Dog house, bimini, lonas laterais
● Roupa para dentro do barco para a faixa de 

temperatura coberta (10°C a 30°C)
● Roupa de tempo, quente, para turnos fora.

Custa caro mas é fundamental
● Manter roupa seca em sacos plásticos selados
● Higiene pessoal
● Diversão: leitura (kindle...), pesca, bricolagem



  

Preparação da viagem:

SEGURANÇA
● Material de salvatagem obrigatório (balsa, Epirb, 

pirotécnicos) e treinamentos
● Nosso material “obrigatório”: colete auto-inflável com 

harnés embutido e luz automática, linha de vida, haste com 
bandeira (na volta)

● Eletrônica: AIS, GPSs reserva, SPOT
● Comunicação: VHF, SSB, telefone InmarSat (GRIB e blog)
● Primeiros socorros: caixas e treinamento



  

Alguns números para esta viagem
(ida ou volta)

● Líquidos:
– 100 garrafas de água

– 35 pacotes de suco de frutas

– 20 pacotes de água de côco

– Água no tanque: 140 litros

– Água em galões: 70 + 4x10 + 40 (popa)

– Diesel: 40 (tanque) + 240 (galões)



  

A viagem
Rotas e tracks

Ida: 3518 milhas navegadas, 30 dias Volta: 3768 milha navegadas,33 dias



  

A viagem:

A IDA
● Saida do Brasil

Policia Federal e Capitania dos Portos
→ Documentos são necessários para entrar em outro pais

● 3 etapas mais ou menos distintas:
– Etapa adernada

– Descida até Tristão da Cunha

– Tristão da Cunha a Cape Town

● Chegada:
– O Royal Cape Yacht Club
– Formalidades.



  

O dia a dia típico longe da costa

Muito parecido com a vida em terra: 
● Rotina com horários fixos

– Refeições (4) seguindo o fuso horário local
É essencial comer e comer bem. Afeta o moral.

– 1800 UTC: Grib, blog, análise meteorológica
– 2300 UTC: SSB

– Turnos

● Tarefas mandatórias
– Inspeção e manutenção do barco (desgaste constante)

– Análise meteorológica para a noite e dia seguinte
– Troca de vela, rizos e reparos, a qualquer instante

● E muito tempo livre para fazer NADA, ler, meditar, ...



  

A ETAPA ADERNADA
de 06 a 14/12 – 790 milhas

● Primeira semana: orça apertada até 13/12 (sexta)



  

Resumo

● Mais orça do que esperado
● Duração e velocidade média OK
● Momentos com ventos fortes (acima de 30)
● Momentos... sem vento. 15h30 de motor

Previsto 
(675 milhas)

Real
(790 milhas)

Média 4,2 kt 4,5 kt

Duração 6,8 dias 7,4 dias

Orça 41% 10,8 kt 75%

Través 53% 11.8 kt 25%

Alheta 7% 11.5 kt 0%

Popa 0% 0%



  

●Problemas:
–Dobradiça da tampa da privada
–Pé do mastro se mexeu? Sikaflex solto...
–Sexta feira 13 (de dezembro) complicada: 
ventos > 40 nós, orça (3 rizos + buja rizada), depois 
ficamos à capa aguardando o vento rodar p/ Norte. 



  

DESCIDA ATÉ TRISTÃO DA CUNHA
de 14 a 24/12 – 1223 milhas



  

resumo

● Vida boa a bordo!
● Começa a esfriar
● Previsões de duração e vento OK
● Nossos primeiros albatrozes
● Nossos primeiros problemas de 

pilotos
● 65h de motor

Previsto Real

Média 5,2 kt 5.1 kt

Duração 9.5 dias 10 dias

Orça 0% 10%

Través 37% 13.4 kt 30%

Alheta 40% 14,6 kt 30%

Popa 23% 14.8 30%



  

Voando com o 
gennaker

ou

com apenas a 
genoa

Prontos para o 
Natal

Desgaste no 
piloto



  

Tristão da Cunha:
não deu para desembarcar!

● Meio Caminho, lat. S 37°

● Ilha volcânica ativa, 98 km2

● Território habitado mais isolado

● 262 cidadões britânicos em Edimburgo 

● Agricultura comunitária, pesca de lagosta



  

porém comemoramos bem

Que tal  FONDUE liofilizada com 
pão fresquinho feito a bordo, 
enquanto chuvisca e faz frio la fora?



  

DE TRISTÃO DA CUNHA A CAPE TOWN
de 24/12 a 05/01/2014 – 1504 milhas

Previsto Real

Média 5.0 kt 5.0 kt

Duração 12.3 dias 12.5 dias

Orça 0% 8%

Través 30% 15.8 kt 31%

Alheta 38% 15.1 kt 46%

Popa 32% 15.1 kt 15%

Motor: 69h



  

Asa de pombo dia 25/12, delicia de velejada seguida de mau tempo com buja risada só a 7 nós

Gambiarra no piloto:

Inox é mais sólido que 
plástico



  

Chegada em Cape Town
05/12/2014

● Nas últimas 24h usamos o motor para vencer uma 
zona sem vento e chegar em Cape Town antes de 
ventos de mais de 40 nós vistos nos gribs uns 2 
dias antes.

● Na noite anterior à chegada cruzemos veleiros da 
regata Cape to Rio, indo de encontro à 
tempestade da qual estávamos fugindo.



  

A estadia em Cape Town 
6 a 13/1

● Royal Cape Yacht Club muito acolhedor

● Formalidades: entrada/saida

● Compras nauticas: piloto, etc

● Consertos: mandar fazer (pilotos, buja), fazer (Sikaflex)

● Lavar roupas: > 60 camisetas, etc

● De-salgar: tudo

● Re-abastecer: água, diesel, supermercado

● Turismo: ~ 1 dia (Peninsula do Cabo)



  

A viagem:

A VOLTA

● Saida da África do Sul
– Formalidades faceis mas 

espalhadas na cidade

● 3 etapas:
― Subida pela costa
― Santa Helena? A “cortada”
― Águas brasileiras

● Chegada em Angra dos Reis



  

Subida pela costa
de 14/1 a 22/1 – 1032 milhas



  

● Previsões de duração e vento OK
● Ventos francos... melhor dia com 153 milhas

porém, como chacoalha!
● Muitos barcos no inicio, pesqueiros com AIS!
● Vimos barcos no AIS a mais de 500 milhas!!!

Previsto Real

Média 5,6 kt 5.8 kt

Duração 7.6 dias 7.4 dias

Orça 0% 0%

Través 0% 12.5%

Alheta 61% 16.5 kt 37.5%

Popa 39% 16.1 kt 50%

resumo



  

● Subida no mastro velejando 
para trocar lâmpada

● Pescamos um “Yellow tail” de 60cm

● Problemas:
– Suporte do piloto quebrou
– Manilha do traveller estourou
– Parafuso do leme quebrado
– 2 pilotos velhos pifam. O novo... queima depois de menos de 

48 horas de uso. 

● Piloto Frankenstein V1 criado e vivo. Aguentará?



  

Santa Helena? A “cortada”
de 22/01 a 02/02 – 1305 milhas

● Cronograma apertado: não poderiamos parar em Santa Helena
● Tinhamos 1 piloto não confiável e outro que esquentava muito: 

evitar empopada
● Previsão de vento de alheta para os próximos 3 dias neste rota
● Grib para 4 dias sobre a perna toda não mostrou calmarias
● Tinhamos diesel e motor
● Economizamos 244 milhas, isto é, 2 dias!

Porque?



  

Resumo

● Realidade mais confortável 
que a previsão...

● Muita calmaria ou popa 
fraca: 98h de motor

Previsto Real

Média 3.9 kt 4.95 kt

Duração 14.5 dias 11 dias

Orça 0% 0%

Través 4% 7.8 kt 45.5%

Alheta 40% 11.2 kt 13.6%

Popa 56% 9.1 kt 18.2%

Calmaria 22.7%



  

● Pescamos 2 dourados. Um 
“pequeno” e um de 106cm.

● Usamos bastante o gennaker ou a 
genoa, às vezes com pau do spi 
para segurar a vela a sotavento!

● Conseguimos 50l de diesel do 
pesqueiro espanhol XUXO

● Problemas:
● Motor quebrado e sem conserto.

Faltavam 1450 milhas para chegar
● Painel solar com vento de popa 

indo para Oeste não carrega a 
bateria mais da metade do dia!

● Pequenos rasgos no gennaker



  

Águas Brasileiras
de 02/02 a 14/02 – 1347 milhas

Previsto Real

Média 4.7 kt 4.7 kt

Duração 11.5 dias 12 dias

Orça 0% 0%

Través 0% 16.7%

Alheta 72% 10.4 kt 25%

Popa 28% 11.2 kt 58.3%

● Previsão: errada na direção – pouca alheta e muita empopada



  

● Desistimos de passar por Trindade
● Viramos craques em asa de pombo.
● Armamos o gennaker como um balão
● Plataformas de prospecção... com AIS

● Problemas:
● Motor: tentativa de reparo falharam
● Piloto (placa pifada, correias 

frouxas). Frankenstein V2
● Gennaker rasga de lado a lado

Cabo Frio a vista no horizonte

OSX3 a 500m



  

A chegaaaaada
de 14/02 a 16/02 – 84 milhas

● O ótimo vento(150 milhas em 24h) acabou 
na altura de Guaratiba

● Ancoramos perto da Laje de Marambaia

● Em +24h chegamos perto de Castelhanos

● O rebocador Volans por metros não passa 
por cima do Kilimandjaro Visitante do Brasil



  

● Depois o Mauricio Rosa, do 
Bracuhy, convenceu seu 
amigo Sérgio, do Sky 
Window, a nos rebocar dia 16 
de manhã. Saimos às 10:30... 
Não, 9:30. Acabou o horário 
de verão!

● Primeiro fomos rebocados pelo 
Namastê, de um amigo do 
Luciano Guerra, até o Abrão 
(praia dos Morcegos)

Mais facil vir da África que do Rio a Angra!!! 
Mas viva os amigos!



  

Lições da viagem

● Previsão de tempo: gribs x realidade
● AIS? Essencial
● Problemas principais:

– PILOTOS

– Motor pifado, gennaker rasgado, manilhas estouradas, parafuso 
do LEME, entrada de água, falta de café

● Problemas temidos que não existiram:
– Segundo o Arnaldo (Cognac), as velas sofreram pouco (salvo o 

gennaker). Apenas a proteção da genoa teve desgaste, causado 
pelos mosquetões da buja no estai largável.

– Queda do mastro ou quebra do leme!

– Relacionamento pessoal

– Comida, água, saude



  

Bibliografia
● Cartas Piloto 

– Cornell's Ocean Atlas 2011

● Guias e links
– T.Morgan  ¨South Atlantic Circuit¨ 

– J.Cornell “World Cruising Routes”,  ¨World Cruising Destinations¨ e 
http://www.noonsite.com

– Royal Cape Yacht Club: http://rcyc.co.za
– África do Sul, guia visual Folha/Dorling Kindersley
– Tristão da Cunha: http://www.tristandc.com/

– Santa Helena: http://sthelenatourism.com/
● Alguns relatos de velejadores

– 1985          R.Barros et al., veleiro oceânico 9,05m, ¨As fantasticas 
aventuras do Maitairoa¨

– 1998-1999 M.Dottori, solitário, Aladin 30, ¨Aventura no Atlântico Sul¨
– 2004-2005 Paulo Schaefer e Adalton Novo,  Fast 303, → dicas
– 2013          B.Pandiani e I.Belly, Cidade do Cabo-Ilhabela,  catamarã de 24 

pés sem cabine , http://travessiadoatlantico.tumblr.com

http://rcyc.co.za/
http://www.tristandc.com/
http://sthelenatourism.com/


  

Backups



  

O que mudou em 15 anos

Carapitanga (fab.1997) Kilimandjaro (fab.1978)

LOA / LWL 9.10 / 7.40 9.60 / 7.62

Boca / calado 3.18 / 1.55 3.05 / 1.70

Vela de proa Trocas na proa Enrolador, estai largável

Agua / Diesel 360 / 125 140 / 40

Comunicações SSB SSB, IsatPhone

Localização 3 GPS, sextante, Epirb GPSs, chartplotter, SPOT, 
Epirb com GPS

Anti-colisão Radar AIS

Meteorologia Weather fax Weather fax, Grib

Comida Liofilizada, pratos auto-
aquecidos, Vapza

Pilotos 1 de vento, 2 elétricos 2 elétricos

Projeto Barros & Gouveia Sparkman & Stephens
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