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INTRODUÇÃO 

1. A Motivação 

O exemplo é um dos grandes motores do avanço da humanidade e este trabalho é a respeito 

de grandes exemplos. 

Comprovado está, nos estudos realizados no campo da Psicologia, que a existência de 

exemplos é importante no estabelecimento de novos padrões de comportamento do ser humano, 

sejam eles positivos ou negativos. Tendo como foco as mudanças positivas, é muito importante dar 

destaque aos empreendimentos de sucesso e que trouxeram em seu bojo exemplos de tenacidade, 

iniciativa, determinação, coragem, técnicas apuradas e outras características que levam a 

humanidade a seguir em frente. 

Nos esportes náuticos, também se observa este fenômeno se repete e a existência de 

Comandantes decididos, levando seus barcos ao extremo, que empreenderam velejadas históricas 

da vela brasileira, são elementos fundamentais para atrair novos esportistas para a vela e motivar 

homens, mulheres, jovens e idosos, a repetir seus feitos ou, se possível, ampliá-los. 

É exatamente esse ponto que alimenta praias, baías, lagos, represas e os clubes náuticos do 

Brasil com novos velejadores. 

Com a intenção de difundir essa lista de nomes de homens e mulheres do mar, bem como o 

nome de seus veleiros, é que nasceu o presente trabalho. A lista não é fechada e tampouco 

absoluta, estando sempre aberta à inclusão de novos nomes que se enquadrem nos requisitos 

propostos para seleção. 

 

2. Os Requisitos para Seleção 

Em um país com tamanha tradição náutica como o Brasil, com expressivo número de 

velejadores de cruzeiro, muitos deles ousados e detentores de feitos notáveis com seus veleiros, faz-

se necessário estabelecer um critério de seleção para composição da Galeria da Fama da Vela de 

Cruzeiro Brasileira. Considerando o estímulo e exemplo aos novos velejadores, bem como o 

estabelecimento de novos patamares, o critério estabelecido foi o a seguir apresentado. 

 

a. Veleiros comandados por brasileiros – Os feitos aqui apresentados, em parte, foram 

levados a bom termo por serem empreendidos por brasileiros que, com seu jeito todo especial de 

encarar a vida e de velejar, demonstraram saber gerenciar crises, enfrentar problemas e 

dificuldades, e interagir com autoridades e pessoas de diferentes partes do mundo relacionadas à 

vela ou não. Ou seja: os brasileiros, com suas peculiaridades culturais, são uma nação náutica por 

excelência. 

Esse aspecto da seleção tem a intenção de valorizar o “saber náutico do brasileiro”, que tem 

várias origens: herança dos velejadores portugueses, convivência em tradicionais clubes náuticos, 

colaboração importante de imigrantes de várias origens, absorção do tradicional conhecimento 

náutico de pescadores e caiçaras, realizações da vela esportiva etc. 

Nos casos em que a travessia tenha sido realizada solo, será apontado, logicamente, o 

Comandante da embarcação e suas características; nas viagens inusitadas realizadas em grupo, o 

Comandante, figura soberana em qualquer embarcação, será terá seu histórico e características 

ressaltados; quando a viagem tenha sido realizada por grupo familiar ou casais, as características 

familiares serão destacadas. 

Da mesma forma, foram considerados nos estudos para inclusão os estrangeiros 

naturalizados que, de alguma forma, aderiram ao jeito brasileiro de ser. 
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b. Viagem realizada à vela como cruzeiro – A vela esportiva brasileira é uma das atividades 

que mais rendeu resultados positivos para o País e, usualmente, é alvo de estudos e análise em 

diversos trabalhos e maneiras de registrar. Os “regateiros” têm fortes vínculos com a vela de 

cruzeiro, sendo esta modalidade, contudo, movida por outras motivações, que não somente a busca 

por novos lugares, novas rotas, novos desenhos de veleiros, novas experiências pessoais e em 

grupo, assim como o uso de técnicas de navegação diferenciadas e uso de equipamentos e métodos 

de navegação diversos. 

Tais pontos destacam a vela de cruzeiro das demais categorias de atividades náuticas, 

fazendo-a digna de destaque. 

Caberia ampla pesquisa para se estabelecer o vínculo entre os resultados da vela de cruzeiro 

e os da vela esportiva. Seria a ampla frota de veleiros de cruzeiro, com suas tripulações, que 

dariam a motivação, a base industrial e o efetivo humano para a vela esportiva? ou seria a 

iniciação dada pelas escolas de vela, usualmente direcionando suas turmas para as regatas de 

iniciação, que daria origem aos aficionados da vela de cruzeiro? O tema pode gerar inúmeras 

horas de conversa nas varandas dos clubes. 

 

c. Viagem registrada em veículo de comunicação aberto ao público – Foram consideradas 

para inclusão na presente Galeria somente aquelas empreitadas que tenham sido registradas, pelo 

Comandante ou por outrem, em meio de comunicação acessível ao grande público. 

É lícito supor que inúmeros brasileiros e seus veleiros tenham realizados viagens inusitadas e 

fabulosas e, contudo, não tenha exposto esse feito em livro, reportagem ou sítio de livre acesso aos 

aficionados; essa ausência de publicidade inviabilizou o uso da aventura como fonte de informação 

ou exemplo, pois esse ponto é importantíssimo para o surgimento da motivação na alma dos 

leitores. 

 

d. Aspecto inusitado do cruzeiro – Foram analisados, para compor esta Galeria, velejadores 

envolvidos na realização de cruzeiro de alguma forma inusitado ou pioneiro, pois tal aspecto é 

fundamental para o estabelecimento de “novo modelo” a ser seguido, estimulante para os demais 

velejadores. Nesse sentido, buscou-se selecionar aventuras que, ao longo do tempo, foram 

ampliando o alcance e a ousadia dos velejadores nacionais. 

Este aspecto também tem a intenção de incentivar os velejadores a buscar novas fronteiras, o 

que é plenamente cabível, uma vez que o Brasil está de frente para o Atlântico Sul, com alguns 

desafios ainda por vencer. 

 

3. Modo de Apresentação 

Os componentes da Galeria da Fama serão apresentados em ordem cronológica de 

realização de seus cruzeiros. Com esse padrão é possível verificar como os últimos integrantes 

foram influenciados pelos primeiros componentes da Galeria e, espera-se, outras pessoas sejam 

estimuladas a, no futuro, compor a lista. 

Considerando que no meio náutico muitos Comandantes atribuem a suas embarcações uma 

identidade própria, o veleiro e seus dados técnicos mais importantes serão apresentados primeiro. 

O nome de embarcações serão apresentados em negrito. 

Em seguida, será apresentado o registro do cruzeiro realizado com resumo do 

empreendimento, destacando-se seu Comandante e, se for o caso, tripulantes, bem como aspectos 

inusitados do feito náutico e a maneira como o feito foi difundido para o público. Esta parte do 
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trabalho visa a fornecer dados ao leitor que queira se aprofundar nos detalhes do feito. Da mesma 

forma, a bibliografia de inspiração dos velejadores será citada como referência. 

A data considerada na montagem do quadro evolutivo foi aquela em que a aventura e 

encerrou; isso deve à ideia de que a partir dali o exemplo aos demais velejadores estava 

estabelecido. 

Tendo em mente o público em geral, procurou-se dotar este trabalho com explicações sobre 

os termos náuticos usados. 

Os dados numéricos serão apresentados por algarismo, e não por extenso, de forma se 

destacarem do texto. Serão usados pés e milhas náutica (MN) - em respeito à tradição náutica - 

para comprimentos de embarcações e medidas de percursos, com sua respectiva conversão em 

metros para fácil visualização das dimensões por iniciantes no conhecimento náutico. 

Tendo em mente que o exemplo dado por um velejador é motivador para outros aventureiros, 

procurou-se também expor os vínculos entre um cruzeiro apresentado e os anteriormente relatados. 

Com tal medida, acredita-se que fica clara a progressão verificada na vela de cruzeiro graças aos 

integrantes da Galeria da Fama. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES DA GALERIA DA FAMA 
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1. O Irma e a primeira exploração do litoral brasileiro pela vela de cruzeiro - 1932 

“Joachim Bormann e Affonso Hombach, no veleiro Irma, realizam “raid” ao longo do litoral 

brasileiro”. 

 

01 - Despedida de Joachim Bormann e Affonso Hombach 

 

O Irma 

O veleiro Irma era um veleiro, armado em cutter
1
, de madeira, com 18 pés (5,50m) de 

comprimento, 1,80m de boca e calado de 0,58m, dotado de bolina de ferro que, quando arriada, 

levava o calado para 1,10m com vela grande armada em carangueja, podendo armar até duas 

bujas, o que dava flexibilidade na armação das velas de acordo com as condições do mar, 

fornecendo ao veleiro 19m
2
 de área vélica para o barco. O barco, que não possuía motor, tinha 

acomodações espartanas para dois tripulantes. O único equipamento de bordo era um fogão 

modelo Primus. Esse veleiro foi construído com base na experiência náutica e desenhos de Joachim 

D. Bormann, com a ajuda do seu parceiro, Affonso Hombach, nas instalações do Grêmio Náutico 

União cujas instalações, àquela época, contava com um acesso ao rio Guaíba. O veleiro e 

tripulação juntos devia pesar algo em torno de 800 quilos. Na construção foram utilizadas 

madeiras da região e equipamentos náuticos de uso em embarcações que, à época, eram utilizadas 

no comércio ao longo da lagoa dos Patos. 

                                                 
1
 Veleiro dotado de uma vela grande com duas ou mais velas de proa. 
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02 - Batismo do Irma na antiga rampa do grêmio Náutico União 

 

Durante o “raid” o veleiro enfrentou condições de mar das mais difíceis, demonstrando ser um 

barco marinheiro e resistente, sendo alvo de pequenos reparos ao longo da viagem. A opção pelo 

“cutter”, que possuíam melhores condições de cortar as ondas, mostrou-se apropriada. 

O nome foi dado em homenagem à senhorita Irma Gertum Carneiro, filha de um antigo patrão 

de Joachim, Sr. Otto Ernst Meyer, um dos fundadores da saudosa VARIG2; um detalhe: a Srta Irma 

também foi madrinha de um pequeno avião, modelo Klemm, de madeira, que levou seu nome. 

O veleiro, após a interrupção da viagem, em virtude problemas de saúde de Joachim, foi vendido 

em Aracaju - SE e não se têm notícias posteriores sobre seu destino. 

 

O cruzeiro ao longo do litoral brasileiro 

Joachim Dietrich Bormann era um imigrante alemão, nascido em Berlim, que havia se 

estabelecido em Porto Alegre em 1929 após trabalhar duro em cargueiros alemães e que, de 

maneira a matar a saudade de sua terra e das aventuras no mar, velejava em seu tempo livre nas 

                                                 
2
 Viação Aérea do Rio-Grandense, sucessora no ramo de transporte aéreo da Condor Syndikat (empresa que deu 

origem à atual Lufthansa), empresa alemã pioneira na navegação aérea, que utilizava hidroaviões alemães em suas 

linhas, na qual Joaquim Bormann trabalhou como carpinteiro naval. 
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águas do Guaíba. Naquela atividade esportiva, encontrou outro imigrante, Affonso Hombach, que 

compartilhava com o amigo a paixão pela vela. Em suas velejadas, nasceu a ideia do cruzeiro ao 

longo do litoral da América do Sul. 

Em 12 de junho de 1932, Joachin e Affonso partiram do cais do Grêmio Náutico União, nas 

margens do rio Guaíba, para, a princípio, dar a volta ao continente sul-americano. O percurso 

planejado foi, a partir da saída da lagoa dos Patos, tomar o rumo norte e contornar o litoral 

brasileiro e cruzar o canal do Panamá, retornado pela costa do Pacífico à cidade de origem. 

Na realidade, os registros encontrados mostram que os planos da viagem foram evoluindo, 

partindo de uma reação às brincadeiras dos remadores e velejadores locais sobre a capacidade 

náutica de um barco construído por Joachim e as habilidades marinheiras dos dois imigrantes, 

velejadores amadores. Os planos dos velejadores de fim de semana no Guaíba evoluíram para um 

cruzeiro inusitado. O plano inicial era levar um veleiro até mar aberto, em Rio Grande, que se 

ampliou para uma viagem ao Rio de Janeiro - então Capital Federal, onde Getúlio Vargas 

governava após a Revolução de 1930 – e que evoluiu para a ideia da circunavegação
3
 do 

continente sul-americano, o que, por fim, não ocorreu. 

 
03 -  Preparativos para a partida 

 

O ambiente náutico da cidade de Porto Alegre do início dos anos 30 era favorável: as regatas de 

barcos a remo, tão tradicionais na colônia alemã, ocorriam em meio à chegada de veleiros 

argentinos e uruguaios, bem como veleiros que passariam para a história da vela nacional. 

Em seu trajeto, os navegadores pararam em diferentes pontos: Torres, Garopaba, barra do rio 

Maciabu (sul do canal entre o litoral e a ilha de Florianópolis), Florianópolis, canal do Linguado 

                                                 
3
  Alguns dicionários também registram o termo “circum-navegação”. 
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(navegável à época), São Francisco do Sul, Joinville, Barra do Guaraú (SP), Ilha Bela, Ilha dos 

Porcos, Ilha das Couves, Ilha Grande, Pedra de Guaratiba, Baía da Guanabara, Ilha do Cabo 

Frio, Cabo Frio, Macaé, Farol de São Tomé, Campos (cidade fora do litoral, com acesso pelo rio 

Paraíba do Sul), São João da Barra, Vitória, Coroa Vermelha (ilha em frente a Nova Viçosa), 

Caravelas, Ilhéus, Salvador, Poças (pequena localidade do litoral da Bahia), Conde e Aracaju, 

onde a viagem foi interrompida por motivos de saúde de Joachim. 

Ao longo do cruzeiro, a dupla de velejadores teve que enfrentar autoridades locais, portadores 

dos costumeiros problemas burocráticos, e membros da sociedade que, não entendendo bem a ideia 

do cruzeiro em realização, atrapalhavam os planos da dupla de imigrantes. Demonstrando 

avançado processo de aculturação, os germânicos puderam usar o “jeitinho brasileiro” para se 

livrar dos problemas e prosseguir em sua viagem. 

Após o cruzeiro, não se tem notícias de Affonso; de Joachim, sabe-se de longa atuação no meio 

náutico, com base no Rio de Janeiro, onde estabeleceu renomado estaleiro que se destacou na 

fabricação de pequenas embarcações de serviço. 

A viagem, de grande repercussão à época, contou com inúmeros registros na imprensa da época; 

tais registros estavam cheios de incorreções oriundas do desconhecimento dos repórteres de então. 

Com o tempo, caiu no esquecimento do grande público, sendo, contudo, preservada nos meios 

náuticos de Porto Alegre, onde muitos dos envolvidos nos preparativos da viagem viveram. A 

permanência de Joachim em atividades náuticas permitiu que a memória dos feitos fosse 

preservada, o que possibilitou sua reconstituição por Geraldo Tollens Linck4. 

 
04 - Joachim, Srta  Irma e Oswaldo F Sporleder  

 

                                                 
4
 Integrante da Galeria da Fama da Vela de Cruzeiro. 
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O ineditismo da viagem do Irma 

Pode-se destacar da aventura de Joachim e Affonso, que foram os primeiros a costear boa parte 

do litoral do Atlântico Sul no Brasil à vela por lazer, em um barco construído por eles. Tal feito se 

deu sem auxílio de cartas apuradas, sem instrumentos de navegação mais precisos e sem meios de 

comunicação, lembrando que, à época, usava-se ainda, nas velejadas ao longo da lagoa dos Patos, 

o pombo-correio como meio de comunicação. Outro ponto de destaque é o fato da viagem ter 

corrido em período de guerra interna
5
 no Brasil, na qual os dois aventureiros de origem germânica 

tiveram que lidar com animosidades severas das populações e autoridades ao longo de parte da 

travessia. 

Outro aspecto digno de nota é o fato da passagem dos velejadores ter despertado as 

comunidades ao longo do litoral para a viabilidade da vela como esporte, uma vez que, à época, o 

esporte náutico de destaque era o remo, praticado por imigrantes ou membros das elites locais, em 

vários dos portos visitados. 

Ao que se sabe, foi o primeiro cruzeiro à vela ocorrido com cobertura da imprensa, fato que 

cooperou para a divulgação da vela como atividade esportiva, compartilhando espaço com o remo. 

Palavras do próprio Joachim Bormann ao Diário da Tarde
6
, de Sergipe, de 25 de outubro de 

1933: 

“Nos nossos contatos em terra, por toda parte nos fizeram perguntas sobre como construir 

um veleiro e saímos tanto em jornais que tenho certeza de que nosso reide vai conduzir muita 

gente para o esporte. Essa ligação entre homem, barco à vela e o mar, os brasileiros precisam 

descobrir”. 

A publicidade do feito - além das publicações em jornais da época, que caíram no esquecimento 

- se deu por meio de pesquisa histórica detalhada empreendida por Geraldo TollensLinck – membro 

desta Galeria – resultando na publicação do livro “Na Esteira do Irma – Encontro de Pioneiros 

(Editora Nova Fronteira - 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Revolução Constitucionalista de 1932. 

6
 Citado no livro “Na Esteira do Irma – Encontro de pioneiros” página 249 (1ª edição). 
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05 - Capa do livro “Na Esteira do Irma – Encontro de pioneiros” 
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2. Cabinho explora o Pacífico Sul com o Sea Bird –  1965 

 “Cabinho e Eileen, do Rio à Polinésia.” 

 

O Sea Bird 

O “Sea Bird” é um veleiro de madeira, adaptado por Roberto Barros, o Cabinho, com a 

experiência obtida na construção e adaptação de outros veleiros; tal experiência foi obtida na 

manutenção do veleiro “Batuque”, um monotipo Snipe
7
 de sua propriedade, feito em madeira, que 

apresentava problemas reincidentes de estanqueidade, e na construção do “Strip-tease”, seu 

primeiro projeto, baseado nas linhas gerais do Snipe. Esse último veleiro possuía a característica 

de ter o casco de madeira revestido com fibra de vidro e resina, que, segundo o próprio Cabinho, 

pode ter sido o primeiro exemplar no Brasil utilizando essa técnica. 

Com o Strip-tease, Cabinho e Eileen velejaram no litoral do Rio de Janeiro, tendo inclusive 

participado de regatas. 

A construção do Strip-tease foi o prenúncio de longa carreira na arquitetura naval brasileira, 

que coloca Cabinho como um dos maiores projetistas navais mundiais. Importante citar que os 

barcos do Cabinho, especialmente voltados para cruzeiro, foram utilizados em vários cruzeiros 

memoráveis, e de alguns integrantes dessa Galeria da Fama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 - O Sea Bird ainda com o mastro da mezena 

 

O “Sea Bird”, por sua vez, foi comprado por Cabinho em fevereiro de 1965; o barco, cujo 

nome anterior era “Pássaro Marrom” tinha como modelo o projeto do Light Crest, de autoria de  

                                                 
7
 Veleiro monotipo de origem norte-americana, muito popular, que serviu de escola para gerações de velejadores e, 

dentre eles, vários integrantes desta galeria. 
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07 - O casal nas águas da baía da Guanabara 

 

German Frers
8
. Era um sloop 7/8

9
, cujo desenho ganhou um concurso de projetos 

patrocinado pela revista Yachting World, e que vinha sendo fabricado em várias partes do mundo. 

O exemplar comprado por Cabinho foi o primeiro construído por Jorge Annel em São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - Capas de algumas edições do livro “Do Rio à Polinésia” 

                                                 
8
 Renomado projetista naval. 

9
 Veleiro de um só mastro (sloop), com o estai de proa ligado ao mastro principal a 7/8 da altura total. 
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O barco foi reconstruído, com base na experiência e intenções de Cabinho e Eileen, nas 

instalações do Iate Clube Guanabara, localizado na enseada de Botafogo, dentro da baía da 

Guanabara. Ele foi transformado em um “yawl
10

” com ampliação da cabine e adição de uma 

mezena
11

, que ao longo da viagem demonstrou não ter sido uma boa medida, o que provocou a 

remoção dessa vela na fase final da viagem. 

Com o comprimento de 24 pés (7,50m), linha d‟água de 6,50m, boca de 1,96m e área vélica 

(genoa, grande e mezena) de 31,3m
2
, o barco tinha armação em topo de mastro

12
 as instalações 

internas eram bem simples, sem banheiro, contando com iluminação a querosene, combustível que 

também era utilizado no fogão. As luzes de navegação contavam com circuito elétrico bem simples, 

alimentado por duas pilhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 -  O Sea Bird cruza o canal do Panamá 

 

As velas, segundo relato de Cabinho, eram de baixíssima qualidade, cujo estado foi se 

deteriorando ao longo da viagem; umas poucas eram de dracon, o material mais moderno naquela 

época. 

O veleiro contava à época da partida com equipamentos básicos de navegação (cronômetro e 

sextante), cartas náuticas impressas e roteiros fornecidos por amigos. 

A despeito das pesquisas realizadas por Cabinho, não se obteve informações sobre o destino 

do veleiro. Cabinho, dando asas a um sentimento romântico, expresso em uma publicação nas redes 

sociais, registrou, no texto a seguir transcrito, a esperança de que ele ainda estaria a velejar pelo 

Pacífico. 

                                                 
10

 Veleiro de dois mastros, sendo um na a ré (parte de traseira do barco), situado à ré do eixo do leme. 
11

 Mastro e vela de pequenas dimensões localizada à ré do eixo do leme. 
12

 Estai de proa ligado ao topo do mastro principal. 
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“Devido à falta de informações sobre o misterioso destino do Sea Bird, criei essa fantasia 

de que ele poderia ter se tornado em uma canoa polinésia, derivando pelo Pacífico Sul. Foi 

uma grande surpresa verificar que nosso bom amigo, o talentoso artista Marcelo Bonilla, 

pintou essa tela do Sea Bird velejando os mares da Polinésia, como se fosse um fantasma 

maori criado por minha imaginação, ou, quem sabe, uma moderna versão do “La Perouse”, 

ilusão de veleiro dirigindo-se a ilhas distantes…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - O Sea Bird ancorado com Eileen a bordo 

 

A exploração pioneira da Polinésia por um veleiro brasileiro de cruzeiro 

Roberto Barros é um destaque na vela de cruzeiro brasileira tanto como velejador quanto 

como projetista e incentivador. O apelido carinhoso de “Cabinho” foi ganho nas primeiras 

velejadas ao longo do litoral do Estado do Rio de Janeiro, na qual ocorreu a tentativa frustrada de 

alcançar em solitário a cidade de Cabo Frio, contornando o cabo de mesmo, em seu veleiro 

Batuque; esse apelido, de certa forma jocoso, virou a marca desse velejador, e a sua audácia 

naquela tentativa já prenunciava o destaque futuro que o jovem teria na vela. 

Após o casamento, Eileen - filha de imigrantes ingleses, nascida no Rio de Janeiro e 

velejadora - e Cabinho - jovem engenheiro recém-formado - resolveram, após participação em 

regatas e cruzeiros ao longo da costa do sudeste do País, experimentar um novo estilo de vida, 

longe de certas convenções então reinantes, partindo para um cruzeiro em seu barco. O destino 

final, a Polinésia, foi escolhido ao longo da viagem, após estada no Caribe e Antilhas. 

Um evento de certa forma inusitado tornou o casal conhecido, quando participavam de uma 

regata na qual as condições meteorológicas se deterioraram de tal forma que os meios de busca da 

Marinha do Brasil foram acionados, resultando em resgate do casal e exposição na mídia do início 

da década de 1960. 

O casal percorreu, como preparação e comemorando sua lua de mel, o litoral sul do Estado 

do Rio de Janeiro e norte de São Paulo, chegando à cidade de Santos; a velejada, sem estar 

inserida em uma regata e com tripulação mínima, chamou a atenção dos velejadores da época. 
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Nesse percurso, a dupla percorreu locais que, ao longo do tempo seriam pontos de passagem 

obrigatória – e, em alguns casos, permanência - dos velejadores de cruzeiro. 

Em seguida, após um planejamento mínimo, partiram em direção ao Caribe percorrendo o 

litoral do Sudeste e do Nordeste. Nesse trecho, alguns pontos tradicionais dos cruzeristas foram 

visitados. 

Após cruzar o canal do Panamá - não há registros anteriores de outros veleiros brasileiros de 

cruzeiro fazendo tal travessia – a dupla empreendeu uma travessia, com navegação feita com meios 

sumários, em um barco sem comunicações, que os levou às ilhas Marquesas e, posteriormente, à 

Polinésia Francesa e Tahiti. 

Ao longo do cruzeiro, o casal enfrentou situações inusitadas e tiveram de lidar com autoridades 

(e sua inseparável burocracia), e os povos das Antilhas e Polinésia com suas características 

diversas. Mais uma vez, o jeitinho brasileiro esteve presente e todos os problemas foram 

contornados. O bom humor de Cabinho e Eileen era marca presente em todos os momentos da 

viagem. 

Após o nascimento de sua filha Astrid, ocorrido em 1969, o casal vendeu o Sea Bird e 

retornou ao Brasil, não se afastando mais das atividades náuticas. 

Cabinho e Eileen, de maneira pioneira, abriram uma rota aos brasileiros que foi seguida por 

inúmeros velejadores. 

 

O ineditismo da viagem de Cabinho e Eileen 

Cabinho e Eileen foram os primeiros brasileiros a realizar um cruzeiro à vela no Pacífico Sul, o 

que abriu as portas para inúmeros outros velejadores, seguindo os seus passos. Em alguns portos, 

foi a primeira vez que a bandeira brasileira foi exposta em embarcações à vela. 

O fato de terem realizado o feito em um veleiro de madeira preparado por ambos, também eleva 

seus nomes entre outros velejadores. 

Eileen e Cabinho, em seu Sea Bird, foram os primeiros a cruzar o canal do Panamá em um 

veleiro de construção nacional e em uma viagem de passeio; este fato inédito, cujas informações 

técnicas e dicas foram repassadas aos demais velejadores em livro escrito pelo casal. Todo 

velejador brasileiro que realiza tal travessia deve ter isso em mente guardar um minuto de silêncio 

em homenagem ao casal. 

A travessia Panamá – Marquesas utilizando o sextante e relógio como instrumento de 

navegação, sem maiores informações (guias náuticos, dados meteorológicos atualizados etc) 

também é um feito notável por si só. 

Outro fato inédito a ser registrado é que o livro de Cabinho - “Do Rio à Polinésia” - foi o 

primeiro livro de aventura náutica escrito no Brasil, tendo influenciado inúmeras gerações de 

velejadores de cruzeiro, sendo constantemente citado como literatura de referência. 
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3. O Plâncton velejando de Porto Alegre a Porto Rico – 1976 

“Geraldo Tollens Linck navega todo litoral brasileiro e as Antilhas com o Plâncton”. 

 

O Plâncton 

O Plâncton é um veleiro modelo Swan, de construção finlandesa, importado em 1973 com 

amparo em legislação da época, que visava incentivar o esporte náutico; nesse caso, pode-se dizer 

que a iniciativa governamental deu resultados positivos, pois as características da embarcação 

permitiram ao Sr. Linck, e familiares, realizar memorável cruzeiro, que serviu de exemplo, estímulo 

e fonte de dados a outros velejadores. 

11 -  O Plâncton ainda velejando 

 

O barco é de fibra de vidro, moderno para a época, com 40 pés (12 metros), armado em 

“sloop”, com motor de 25HP, mastro de 15 metros em alumínio, velas em dracon, podendo alojar 7 

tripulantes para pernoite. Esse veleiro, ao longo da aventura da família Linck, suportou, além da 

longa velejada, inúmeras ancoragens nos mais diversos – e agressivos – ambientes: lagoa de águas 

salobras, rios de forte correnteza e ancoragens com variações de maré espantosas. Ficou sob 

cuidado de vários marinheiros em ambiente tropical e subtropical e sofreu um encalhe, que causou 

mínimo dano ao barco. Ao longo da ancoragem na Martinica, o local foi varrido por um dos piores 

furações já registrados: o David, em 1979. Esses pontos revelam a rusticidade do veleiro, projetado 

para águas frias do mar do Norte. 

À época do cruzeiro, o veleiro contava com equipamentos básicos de navegação: sextante, 

relógio e cartas náuticas; contava com rádio de comunicação em SSB (Single Side Band, que 



19 

segundo declarações do velejador, nunca foi utilizado ao longo do cruzeiro) e ainda usava um 

radio goniômetro. As âncoras utilizadas eram três do modelo Danforth
13

 e uma do modelo CQR
14

. 

O veleiro podia armar até 19 velas; contudo, por economia de espaço, o jogo de velas para o 

cruzeiro foi reduzido a uma vela grande, uma genoa 2
15

 e uma genoa 3, uma “small jib”
16

, uma 

“storm jib”
17

, e uma “trysail”
18

. 

Além do seu emprego em cruzeiros, o Plâncton participou de regatas oceânicas, com 

destaque para a tradicional Buenos Aires–Rio de 1974, do Circuito Rio e da Regata Montevidéu - 

Rio Grande. 

Segundo informações obtidas entre velejadores de cruzeiro, o Plâncton, sendo de 

propriedade do Sr. Rogério D‟Ávila, permaneceu em Salvador por longo período e, após reforma, 

foi levado par ao Caribe e, posteriormente, para a Europa, onde continua velejando. 

 

 

 

 

 

 

12 - Geraldo T Linck e as duas capas dos livros que escreveu para relatar sua viagem 

 

O longo cruzeiro de Porto Alegre a Porto Rico 

Porto Alegre é um dos grandes polos da vela do Brasil. As águas do Guaíba e da lagoa dos 

Patos há tempos proporcionam condições para o surgimento de grandes velejadores. Geraldo 

Tollens Linck, cruzeirista do Clube dos Jangadeiros, conseguiu mobilizar sua família e amigos de 

forma a realizar um feito inédito: percorrer todo o litoral brasileiro de Porto Alegre até o Amapá e, 

de lá, prosseguiu na viagem pelos Antilhas até Porto Rico. 

A viagem, iniciada em 1976, se estendeu até início de 1982, pois os componentes da 

tripulação, que se alternavam, necessitavam coadunar atividades profissionais com a realização da 

viagem. O próprio Geraldo, empresário de renome, necessitou interromper o cruzeiro inúmeras 

vezes, sendo, contudo, o único tripulante a percorrer todo o trajeto considerado.Com os parcos 

                                                 
13

 Modelo de âncora inicialmente desenvolvido e utilizado em hidroaviões e, posteriormente, utilizado em 

embarcações por sua relativa leveza e facilidade de acomodação a bordo. 
14

 Modelo de âncora mais robusto e tradicional. 
15

 As genoas são numeradas de acordo com seu tamanho, sendo a de número “1” a de maiores dimensões e as de 

número “2” e “3” as de dimensões respectivamente menores. 
16

 Pequena jib (vela de proa) para ventos fortes. 
17

 Vela bem pequena e de tecido grosso para uso em lugar da genoa. 
18

 Vela de pequenas dimensões para uso em lugar da vela grande. 
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meios tecnológicos disponíveis à época, a família Linck realizou notável navegação costeira que 

incluiu a passagem pela lagoa dos Patos, Florianópolis, baía de Ilha Grande, baía da Guanabara, 

Cabo Frio, por Abrolhos, Salvador, Fernando de Noronha. 

No Caribe, após passar pelas ilhas de Salut (ilha do Diabo), Linck e sua família estiveram 

em, Grenada, Cariacou, Moustiques, St Lúcia, Martinica, Dominica, Guadalupe, Antígua, St Nevis, 

St Eustátius, Saba, St Marten, Anguila, St John, Anegada, Tortola e Porto Rico. O longo trecho, em 

sua maior parte de navegação costeira, incluiu travessias em mar aberto de até cinco dias de 

duração, como no trecho entre a Guiana e Trinidad e Tobago. Este roteiro seria imitado por 

inúmeros brasileiros percorrendo o Caribe. 

Ao longo do cruzeiro, o velejador e sua família enfrentaram inúmeros problemas técnicos. Os 

relatos da viagem registram a interação, por vezes árdua, com autoridades brasileiras e 

estrangeiras, desde aquelas altamente qualificadas até aquelas despreparadas, passando por 

integrantes dos povos locais e seus costumes. Todos os problemas foram contornados com o 

costumeiro jeitinho, que Geraldo, descendente de alemães, praticou intensamente. 

Toda aventura da família Linck foi narrada em dois livros escritos por Geraldo: Velejando o 

Brasil (Editora Metrópole - 1979) e Um Brasileiro Velejando as Antilhas - Do Oiapoque a Porto 

Rico (Editora Metrópole - 1983). Nesses livros, constata-se também as qualidades de Geraldo 

como escritor, seus amplos conhecimentos em História, Geografia, Antropologia, Botânica, dentre 

outros assuntos. 

 

 O ineditismo da longa viagem do Plâncton 

Este cruzeiro tem o aspecto inédito de ter sido a primeira travessia da vela desportiva de 

cruzeiro ao longo do litoral brasileiro, partindo do norte da barra da lagoa dos Patos até o 

Oiapoque, que se estendeu pelas Antilhas, até Porto Rico. Não há registro de que outro velejador 

tenha feito tal percurso antes de Geraldo T. Linck. 

Outro ponto de ineditismo: o Plâncton foi o primeiro veleiro (brasileiro ou estrangeiro) a 

entrar em algumas ancoragens do litoral norte brasileiro. 

Pode-se também considerar um fato inédito a prática adotada pelo Comandante de realizar a 

travessia entremeada de paradas de forma a permitir combinar a atividade de laser com a 

atividade profissional. Este exemplo foi útil a outros projetos de longas velejadas. 

A publicidade do cruzeiro se deu pelo lançamento dos livros citados e pelos relatos de amigos 

e tripulantes, com destaque para o POPA, tradicional sítio de debates dos velejadores de Porto 

Alegre
19

. 

                                                 
19

 Endereço: < www.popa.com.br>. 
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4. Três Marias e as viagens de Aleixo Belov - 1981 

“Aleixo Belov, o Três Marias e suas 3 voltas ao mundo.” 

 

 
13 -  Aleixo Belov e seu veleiro 

O Veleiro 

O veleiro
20

 Três Marias, de 36 pés (11 m), armado em “sloop”, foi construído ao longo de 

três anos, entre o final da década de 1970 e início da década de 1980, em Salvador-BA, no quintal 

da casa de Aleixo Belov, segundo um projeto de Bruce Robert, em fibra de vidro no qual a robustez 

foi a tônica. 

Ele era equipado com leme de vento Aries, muito útil para esse tipo de empreitada. Conta 

com 3,4m de boca, desloca 8 toneladas e, ao tempo da viagem, era dotado de um motor Yanmar 

27HP; possui dois estais de proa, o que lhe dá amplas capacidades de ajuste do velame. 

O barco, segundo informações recebidas, ainda veleja. 

 

A primeira volta ao mundo em solitário de um brasileiro em um veleiro construído no Brasil 

Aleixo Belov (nascido Alexey Dimitrievitch Belov) nasceu na Ucrânia e muito cedo, após 

peregrinação de sua família pela Europa em tempos de guerra, chegou ao Brasil e teve seu nome 

alterado, sendo um dos casos de estrangeiros definitivamente aculturados a serem considerados 

para compor essa Galeria da Fama. 

                                                 
20

 Dados disponíveis em https://issuu.com/tmendoca/docs/aleixo, consultado em 27ABR20 as 12:04hs. 
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Iniciou seu contato com o meio náutico em vertente profissional por ser professor 

universitário de matéria ligada ao ambiente marinho e, pelo lado esportivo, pela atividade de 

mergulho autônomo; segundo declarações suas
21

, durante um mergulho no litoral de Porto Seguro 

(BA), interessou-se por viajar e conhecer outros lugares tão bonitos como aquele em que estava e 

um barco seria o meio ideal. Iniciou seu projeto de construção do veleiro que evoluiu para a 

primeira viagem em torno do mundo por latitudes equatoriais. 

 

A bordo do Três Marias, iniciou seu roteiro de volta ao mundo em solitário em 16 de março 

de 1980, do porto de Salvador. Seu percurso, encerrado em 23 de maio de 1981, percorreu 26.000 

milhas náuticas e 17 portos. Ao longo de sua circunavegação, percorreu regiões de alta 

atratividade para a vela, como as Ilhas Marquesas, a Polinésia Francesa, Ilhas Cook, Austrália, 

oceano Índico e Cabo da Boa Esperança. 

Subindo a costa brasileira, esteve em Natal (RN) antes de partir para Trinidad e Aruba (costa 

da Venezuela) e atingir o canal do Panamá. 

No Pacífico, passou pelas ilhas Galápagos, Fatu Hiva e Nuku Hiva, (Ilhas Marquezas), 

Manihi e Taití (Polinésia Francesa) Rarotonga (Ilhas Cook), Nova Caledônia, Weipa e ilha 

Thursday (Austrália). Cruzou o oceano Índico em direção à Cidade do Cabo e, após cruzar o 

Atlântico Sul, chegou ao Rio de Janeiro e depois se dirigiu para Salvador, fechando seu roteiro e 

registrando a marca de primeiro velejador a dar a volta ao mundo em solitário com um veleiro 

brasileiro; tal feito, relatado em seu primeiro livro “A Volta Ao Mundo Em Solitário”, lançado em 

1981 pela Editora Nórdica, de Salvador. Pela aventura, foi reconhecido pela Marinha do Brasil 

com concessão de diploma. 

 

Além dessa primeira viagem, Belov realizou, com o mesmo veleiro, uma segunda viagem de 

volta ao mundo, entre março de 1986 e dezembro de 1987, e ainda uma terceira viagem do mesmo 

tipo entre setembro de 2000 e março de 2002. 

Uma quarta viagem, iniciada em janeiro de 2010, no porto de Salvador, e encerrada em 
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 https://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1986522-aleixo-belov-muitas-vezes-tive-duvida-se-conseguiria-voltar-para-

casa consultado em 27/04/2020 as 11:20hs. 
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outubro de 2011, foi realizada com um novo veleiro, o “Fraternidade”, construído em aço, 

tripulado por jovens pesquisadores sob comando do velho lobo do mar. 

A divulgação de sua viagem inicial se deu de várias maneiras. A revista Náutica cobriu sua 

viagem em inúmeras etapas, sendo seu empreendimento abordado em inúmeros tópicos de debates 

no sítio da revista. 

As redes de televisão, a despeito do pequeno interesse da grande mídia existente à época por 

esse tipo de aventura, TV apresentaram programas cobrindo as aventuras desse tipo singular que 

levava a bandeira do Brasil por inúmeros locais. 

Outra maneira bastante eficiente de divulgação da experiência de Aleixo Belov foram as 

palestras  por ele proferidas em diversos clubes e eventos náuticos, colaborando para a divulgação 

da vela de cruzeiros e dos aspectos filosóficos em culturais de seus empreendimentos. A 

capacitação do navegador para esse tipo de atividade é imensa em virtude de contar em seu 

currículo náutico com 4 viagens a vela em torno da terra completada em 2011. 

Aleixo também se destaca entre os velejadores de cruzeiro pela produção literária, algo que 

colabora para a atração de aficionados para a atividade. Além do primeiro livro já citado, são de 

sua autoria as seguintes obras: “Em Busca do Oriente – Segunda volta ao mundo”; “Em Busca 

das Raízes – Segunda Volta ao Mundo”; “A Caminho de Casa” (obras referentes à segunda 

viagem); e “Terceira Volta ao Mundo no Veleiro Três Marias” (referente à terceira viagem); e “O 

Veleiro Escola Fraternidade na Antártica”; e “4
a
 Volta ao Mundo a Bordo do Veleiro Escola 

Fraternidade”. 

 

O ineditismo de Aleixo Belov 

O ineditismo atribuído a Aleixo Belov é o de ter sido o primeiro brasileiro a realizar uma 

circunavegação da Terra em um veleiro fabricado no Brasil em solitário. Esse feito, por certo, 

estimulou outros velejadores a realizarem a mesma façanha em uma viagem sem escalas. 
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5. Odysseus e a “Expedição Pé Na Cova” - 1984 

“O Cruzeiro que deu origem à regata Recife – Fernando de Noronha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 - A tripulação da Expedição Pé na Cova 

 

 

O Odysseus – o pioneiro francês e uma de suas marcas no Brasil 

O Odysseus era um Arpège, veleiro de origem francesa fabricado pela Duffor, conhecido na 

vela de cruzeiro mundial por ter sido o primeiro veleiro de fibra fabricado em série, fato que, em 

virtude de simplificar processos industriais, reduzir os custos de produção, de manutenção e de 

aquisição pelo grande público, favoreceu a expansão do número de cruzeiristas no mundo. Esse 

modelo era espaçoso, confiável, de fácil manejo e bastante robusto, aspectos que favoreceram seu 

uso em cruzeiros. 

O Odysseus é do modelo que possuí 30 pés (alguns modelos possuem 29 pés), armado em 

sloop, e pertencia, na época da empreitada inédita, a Raimundo Veras. 

Em 2019, o veleiro repousava desmontado em Fernando de Noronha, na praia do Porto, 

coberto por lonas, aguardando que seu valor histórico seja reconhecido e retorne ao mar. 

 

A “Expedição Pé na Cova” 

Fernando de Noronha está a localizada a 200MN de Natal-RN, 230MN de Cabedelo-PB, 

660MN de Salvador-BA e a 290MN de Recife-PE, no local onde a corrente Sul Equatorial, com 

sentido leste - oeste, se bifurca em corrente das Guianas, com sentido noroeste, e corrente do 

Brasil, com sentido sul-sudoeste; a região é varrida pelos ventos Alísios de sudeste. Essas 

características dão ao local certas peculiaridades em termos de aceso por navegação à vela, fato 

gerador da aventura da Expedição Pé na Cova. 
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         15 -  Foto de Ricardo Amatucci do Odysseus em repouso 

 

 

 

16 - O Odysseus em sua velejada para Fernando de Noronha 

 

A ilha era frequentada por barcos comerciais, de pesca e por veleiros de passagem pela 

região com destino ao Caribe, ou vindos da Europa ou continente Africano. A localização da ilha, e 

as características de vento e correntes marítimas, ofereceu, até 1984, uma série de obstáculos para 

ser acessada por velejadores de cruzeiros sediados em Recife, sendo considerado um mito a 

realização de travessia Recife – Fernando de Noronha em cruzeiros. 

Há relatos de que tentativas realizadas foram abortadas pela desistência dos velejadores, por 

quebras de material ou por condições climáticas adversas. O mito se firmava, desafiando os 

velejadores nordestinos. Faltava alguém que, ousadamente, abrisse aquela rota, dando exemplo e 

oferecendo experiências aos demais velejadores. 

No ano de 1984, Maurício de Castro, então Diretor de Vela do Cabanga Iate Clube, em uma 

conversa de bar (conversas de bar: quantas aventuras náuticas tiveram origem nesses locais?) 

convenceu Luís Torreão (proprietário do veleiro Odysseus) e Raimundo Veras a tentar realizar a 

travessia. Todos eram velejadores experientes, que contavam com certa idade, e isso levou à 

inclusão de Leonardo Veras (filho de Raimundo) e de Abdias Estácio do Nascimento (marinheiro do 

Odysseus) nos planos da tripulação de forma a viabilizar a aventura dos velejadores mais 

experientes. 

Segundo registros do Livro de Bordo do Odysseus, o grupo partiu de Recife, das instalações 

do Cabanga Iate Clube, em 22 de setembro de 1984, às 13:45hs, e após cinquenta e quatro horas, 

chegou à afamada ilha as 13:15hs de 24 de setembro, tendo ancorado na praia do Porto somente 

às 19:00hs, quebrando de vez o mito da inacessibilidade da ilha a veleiros de cruzeiro. 

A viagem teve seus atropelos, destacando-se a quase colisão com outra embarcação. 

O fato inédito para os velejadores do Recife poderia ter caído no esquecimento se, no ano 

seguinte, Maurício não tivesse organizado o primeiro cruzeiro em flotilha, com cinco barcos, para 

Fernando de Noronha; esse cruzeiro em grupo ficou conhecido como CRUZFAFENO (Cruzeiro em 

Flotilha ao Arquipélago de Fernando de Noronha). 
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Baseado nessa experiência positiva, e movidos pelo exemplo da expedição Pé na Cova, 

organizou-se em 1986 a primeira regata internacional oceânica e ecológica. Essa denominação 

não foi dada por acaso; a regata seria aberta a concorrentes internacionais, ocorreria em águas 

abertas, longe do conhecido litoral nordestino; o aspecto ecológico – um apelo inovador para a 

época – era marcado pelo fato de que qualquer agressão ao meio ambiente seria punida com o 

afastamento das edições posteriores. Nessa primeira regata, partindo da praia da Boa Viagem 

(Recife) e com chegada em Porto de Santo Antônio, 22 veleiros participaram. 

Vem dessa experiência a organização da Regata Recife – Fernando de Noronha, conhecida 

pela abreviatura REFENO, conhecida internacionalmente. 

 

O ineditismo da “Expedição Pé na Cova” 

O aspecto do ineditismo do cruzeiro realizado por esse grupo ficou caracterizado no fato da 

travessia desse grupo de amigos velejadores ser considerada um tabu para os velejadores de então. 

A necessidade de navegação astronômica com certa precisão, a presença de correntes oceânicas 

fortes e a presença dos ventos alísios de través na maior parte da rota seguida eram obstáculos, 

que foram vencidos pelo grupo, estabelecendo um exemplo histórico. 

Existe a possibilidade de que outros velejadores nacionais ou estrangeiros tenha feito essa 

rota, partindo de Recife, com destino a outros portos; contudo, se isso ocorreu, a falta de 

divulgação do colaborou para a preservação do mito de que Fernando de Noronha era algo 

inatingível para a vela de cruzeiro. Ao quebrar esse mito, de maneira inédita, a Expedição Pé na 

Cova estabeleceu um marco inédito na vela de cruzeiro e, por outro lado, estabeleceu o marco 

inicial para a vela esportiva, com o surgimento, dois anos depois, da REFENO. 

A divulgação dos feitos da Expedição Pé na Cova se deu nos meios náuticos do Nordeste e, 

com a ampliação dos meios de comunicação pela rede mundial de computadores, a história dessa 

expedição ficou por demais conhecida nos grupos de troca de informações sobre vela de cruzeiro. 

A criação do Troféu Maurício Castro, destinado a premiar o primeiro colocado na REFENO 

de determinada categoria, também colaborou para a divulgação da epopeia náutica desse valoroso 

grupo de amigos, liderados por aquele velejador. 

 
17 - Partida da REFENO em Recife, uma das mais tradicionais regatas de longo curso 
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6. Helio Setti e Vagal: suas andanças, amores e peripécias – 1984 

“Dedico esse livro a todos os muitos amigos que fiz no mar”
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 - Helio a bordo do Brasileitinho 

 

O Vagal 

O Vagabundo - ou mais corretamente, o “Vagabundo VII”, nome de registro do veleiro, que 

faz uma brincadeira com o nome do dono – foi o segundo veleiro utilizado por Helio Setti em sua 

antológica viagem. O apelido “Vagal”, nome pelo qual o barco ficou conhecido, é uma maneira 

carinhosa, algo jocosa, de se referir a um vagabundo qualquer na região Leste do Brasil. 

Helio possuiu outras embarcações ao longo da vida, incluindo uma lancha (a “Tricolor”),  

três veleiros (“Vagabundo II”, “Vagabundo V”, e o “Brasileirinho”) que foram sucessivamente 

utilizados na evolução como homem do mar. O velejador partiu para sua longa viagem em 

companhia de amigos a bordo do veleiro “Brasileirinho” e percorreu a porção da viagem entre o 

Fort Lauderdale - EUA e a Moolooolaba – AUS, onde o barco ficou com Carlos, seu sócio. Para 

substituir o antigo veleiro, Helio adquiriu o “Vagal” em Sidney – AUS e o preparou para 

prosseguir a viagem pelo oceano Índico. 

O “Vagal” é um “sloop”, top de mastro, de 35pés (10,6m), de 4,4 toneladas, que pode levar 

1.500kg de carga; é dotado de um motor Volvo penta de 25hp, com poucos equipamentos 

eletrônicos (“para não quebrar” conforme relata Helio em seu livro), um piloto automático Auto 

Helm 3000 e um leme de vento sueco Sailmat que só mereceu elogios do Comandante. 

O barco, que virou gente na narrativa das viagens, foi utilizado por Helio até seu 

falecimento; como havia sido colocado no seco nas imediações do lugar em que morava para 

reformas por Helio em 1990, permaneceu ali até o falecimento do velejador em 1992; contudo, 

                                                 
22

 Dedicatória existente na página 16 do livro “Aventuras no mar: andanças, amores e peripécias de um velejador boa-

praça” Editora L&P, 1995. 
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após troca de dono em 1994, o veleiro encontra-se velejando novamente por obra de Fábio Barreto 

Prado 
23

, amigo de Helio desde os tempos de faculdade
24

 e de velejadas na represa de 

Guarapiranga. 

 

As aventuras de um Vagabundo 

Hélio Setti Jr graduou-se como engenheiro civil pela renomada Escola Politécnica de São 

Paulo em 1976 e evoluiu como velejador partindo da obtenção das habilitações de Arrais Amador, 

Mestre Amador e Capitão Amador; segundo seus familiares, era interessado por tudo que fosse 

ligado ao mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 - Capa do livro “Aventuras no Mar” 

 

Também participou da vela de competição a bordo de veleiros da classe oceano e, como 

costuma acontecer no meio náutico, se destacou como sócio de vários clubes náuticos, valendo 

citar o Baía de São Vicente Iate Clube e o Ubatuba Iate Clube.  

Em 15 de setembro de 1980, a bordo do Brasileirinho, veleiros que possui em sociedade com 

o amigo Carlos, Helio partiu de Fort Lauderdale – EUA para uma viagem em companhia de 

amigos que percorreu o Caribe, canal do Panamá, ilhas Galápagos, Marquesas, Tuamotu, Taiti, 

Bora Bora, Samoa, Fiji, N, Caledônia, Austrália (onde o barco foi trocado pelo Vagabundo VII), 

Papua Nova Guiné, Ilhas Solomon, Ilhas Maurícios, Ilhas Cargados Carajos (porto inédito para 

brasileiros), Ilha de Reunião, África do Sul, Ilha de Santa Helena, Trindade, Rio de Janeiro e 

Ubatuba-SP, onde a viagem se encerrou. 

Ao longo da viagem, o velejador compartilhou seu barco com inúmeras pessoas de diversas 

nacionalidades e interagiu nos portos em que passou com “gente do mar” de diversas origens e 

temperamentos, sendo todos eles tratados com o mesmo jeito maroto de que era dotado esse 

                                                 
23

 Conforme de verifica em: https://www.youtube.com/watch?v=2kg7B3RFSl0, acessado em 16/05/20 ás 18:47hs. 
24

 Conforme: https://www.youtube.com/watch?v=AciipGa9aa8, acessado em 16/05/20 as 19:19hs. 
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personagem da vela brasileira. 

Interessante notar que a aquisição do Vagal se deu em local onde estavam, coincidentemente, 

os brasileiros Renato e Susy, de veleiro Jornal, menor veleiro brasileiro a realizar uma ventura de 

volta ao mundo à vela. 

A despeito de seu temperamento distraído e despreocupado, todos os fatos da viagem foram 

anotados, permitindo, após a viagem, fazer um relato dos mais ricos da literatura náutica 

brasileira, peça insubstituível em qualquer biblioteca de bordo. 

Sua experiência como velejador foi compartilhada de várias formas, cabendo destacar a 

atuação como professor dos cursos de habilitação de velejadores amadores em São Paulo e como 

representante. A despeito de sua formação em ciências exatas, seu interesse pelo meio ambiente e 

coisas da natureza marcaram sua vida, fato que transparece nos relatos. 

Seu falecimento precoce em 1992 privou a vela do convívio desse velejador que, ao longo da 

vida, fez muitos amigos. Sua obra, publicada postumamente, mudou a vida de muita gente. 

 

O Ineditismo 

As razões para o destaque dado a Helio Sett Jr são bastante sutis e passam pela noção 

adotada de incluir na presente galeria aqueles velejadores que colaboraram com seus exemplos 

para o avanço da vela de cruzeiro; esse avanço também se deu pelo aumento do número de 

velejadores de cruzeiro e, nesse ponto, a ação de Helio foi marcante. 

Pouquíssimos velejadores de cruzeiro não leram o livro de Helio Setti Jr ou desfrutaram de 

suas publicações na revista Playboy, onde as notícias sobre suas viagens eram publicadas. 

A personalidade boa-praça de Helio, que transparece em seus escritos, colaborou para 

disseminação da vela de cruzeiro como algo agradável e, apesar de um tanto aventureiro, algo 

bastante seguro e prazeroso. 

A citação das companhias femininas a bordo também incentivou inúmeras senhoras a 

embarcarem com seus companheiros velejadores. 

A maneira descontraída como Helio enfrentou diversas dificuldades ao longo de sua viagem 

também serviram de modelo para outros brasileiros encontrado em situações semelhantes. 

Da mesma forma, a maneira como as experiências vividas pelo velejador boa-praça foram 

compartilhadas serviu de estímulo para aqueles que buscavam na vela uma atividade alternativa 

para a vida agitada e complexa enfrentada em terra firme; nesse aspecto, inúmeros velejadores são 

gratos a esse integrante ilustre da Galeria. 
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7 Renato Botelho e Susy Collingwood no Samba - 1985 

“Morando a bordo após a circunavegação no veleiro Samba”. 

 

 
19 - Renato e Susy divulgando a vela de cruzeiro 

 

O Samba 

O veleiro Samba é um veleiro de 38 pés feito em aço, projeto de Bruce Roberts. 

 

A grande viagem a dois 

Renato Botelho e Susy Collingwood se conheceram em 1976. Ele, que se dedicara ao 

mergulho e alpinismo durante muitos anos, formou-se em engenharia e trabalhou na Petrobrás. Ela 

foi atleta juvenil e se destacou nos Jogos da Primavera, nas competições e como Baliza. Em 17 de 

novembro de 1979, o casal partiu para uma viagem de volta ao Mundo no veleiro Samba. 

Em companhia de três amigos - Patrício, Maurício e Vera – iniciaram a subida do litoral 

brasileiro, bem aos moldes da trilha estabelecida por Geraldo Linck, e, nesse trecho, Maurício e 

Vera desembarcaram em Salvador-BA. O outro tripulante, Patrício, desembarcou no Tahiti. 

Ao longo de seis anos, o casal percorreu, bem à moda dos velejadores brasileiros, seguindo 

os passos de Roberto Barros e Eileen, um roteiro tradicional que abrangeu o Caribe, Canal do 

Panamá, Pacífico, Austrália, Índico, Mar Vermelho, Canal de Suez, Mediterrâneo e, na volta para 

casa, o Atlântico. 

A viagem, feita em companhia do gato Plim, encerrou-se em dezembro de 1985, tendo 

navegado por 6 anos. 

O casal reside a bordo do Samba até os dias atuais, já tendo completado vinte e nove anos de 

vida a bordo: um recorde a ser registrado. 

A publicidade se deu de maneira exemplar. Ao longo dos dois primeiros anos, a viagem foi 

relatada em nove artigos da saudosa revista Vela e Motor. 

Os dois primeiros anos foram relatados em 9 artigos publicados na revista Vela e Motor. Após 

a viagem continuaram vivendo no Samba onde residem há 29 anos. Neste período moraram no Rio, 

Aracaju, Angra e Niterói onde vivem atualmente, no Clube Naval Charitas. 

 

O ineditismo 

O casal merece destaque em virtude de, em um momento de expansão da vela de cruzeiro, no 

final da década de 1970, ter iniciado uma viagem inusitada, em companhia de amigos que inspirou 
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a muitos casais. O hábito de viajar em companhia de cônjuges, tão difundido no exterior, tem nesse 

casal um dos primeiros exemplos registrados no Brasil. 

Renato e Susy obtiveram a marca de primeiro casal a realizar uma viagem a vela em redor do 

mundo. 

Outro aspecto de destaque do casal tem sido a longa permanência a bordo do veleiro, no qual 

residem desde a época da viagem. Esse aspecto, com elevado apelo romântico, é inédito e de difícil 

superação. 
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8. Maitairoa e suas fantásticas aventuras no Atlântico Sul - 1985 

“Odisseia brasileira no Atlântico Sul”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 - Cabinho, Eileen, Astrid passeando pelas Malvinas 

O Maitairoa 

O Maitairoa, que na língua maori significa “tudo bem”, foi parcialmente construído em 

Itaipava-RJ, na região serrana próxima ao Rio de Janeiro, pelo próprio Cabinho. Naquela época, 

Roberto Barros já era um projetista náutico reconhecido e resolveu aplicar alguns conceitos novos 

na sua construção: revestir o casco de compensado naval, resistente por construção, com fibra de 

vidro e resina, para dar estanqueidade e reforçar a estrutura. Ele mesmo afirmou que a ideia era 

construir um casco resistente e com capacidade de realizar longas velejadas. 

Após a construção do casco, o veleiro foi trazido para a baía da Guanabara, mais 

precisamente para o Iate Clube de Ramos, onde foi terminado e lançado ao mar na marina da 

Glória. Um detalhe hilário, bem ao estilo de Cabinho: a emoção no primeiro lançamento foi tanta 

que o Maitairoa foi colocado na água sem nenhum cabo; o veleiro saiu flutuando 

maravilhosamente nas águas da praia de Ramos e teve que ser apressadamente resgatado pelo 

construtor. 

 O veleiro possui 29 pés (9m), armado em “sloop”, com acomodações para 4 tripulantes; era 

dotado com equipamentos de navegação básico (rádio goniômetro já ultrapassado para a época, 

sextante de plástico, rádio VHF, sonda de profundidade, dois “log
25

” e cartas náuticas, relógio e 

cronômetros etc), não contando com GPS, indisponível para o público na década de 1980. 

Diferente de todos os demais projetos de Cabinho, o Maitairoa era dotado de dupla proa
26

, 

característica que não foi repetida em nenhum outro modelo do projetista, 

                                                 
25

 Medidores de distância percorrida. 
26

 Embarcação que possui a popa com desenho afilado, semelhante ao desenho da proa. 
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O veleiro era dotado de um motor diesel monocilíndrico de 10HP que, segundo Cabinho, 

deveria ter sido substituído por um de 18HP. 

A resistência da construção e as características marinheiras do veleiro foram comprovadas 

de diversas formas: nos relatos das travessias feitas, não há registros de falhas em equipamentos de 

bordo; o veleiro se mostrou extremamente apropriado para todas as condições de mar apresentadas 

no Atlântico Sul, indo das Malvinas (Falklands) à Cidade do Cabo. 

A maior prova de resistência do casco foi dada durante o encalhe no veleiro em uma praia 

remota das Malvinas (Falklands). 

21 - O Maitairoa encalhado 

 

As últimas notícias sobre o Maitairoa dão conta que foi adquirido pela Sra. Sandra Santu que 

levou o veleiro em longa travessia pelo Caribe, Atlântico (Açores) e Mediterrâneo, fixou-se na 

Riviera Francesa, onde mora a bordo com sua família. 

 

As velejadas no Atlântico Sul, o quintal do Brasil 

O casal Eileen e Cabinho, agora acompanhado de sua filha Astrid e amigos, realizou três 

fantásticos cruzeiros no seu veleiro de diminutas medidas. 

O primeiro foi com destino à Cidade do Cabo. Tal rota se diferencia de outras pela distância a 

ser percorrida e necessidade de preparação em termos de suprimentos para bordo, escolha da 

época correta e execução de navegação. À época, os meios de navegação disponíveis, não iam 

muito além do velho sextante, cronômetro, cartas e rádio goniômetro. A navegação se deu com 

extrema precisão. 

O retorno da Cidade do Cabo para o Brasil também pode ser considerado um novo cruzeiro de 

certa forma inédito. A tripulação, subindo a costa da Namíbia, ao longo da Corrente de Benguela, 

dirigiu-se à ilha de Santa Helena e, de lá, dirigiu-se para o Rio de Janeiro. 

O mais desafiador dos cruzeiros realizados com o Maitairoa foi a navegação ao longo do litoral 
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Sul, em direção às Malvinas (Falklands), em um clima subpolar desafiador para um veleiro de 

apenas 29 pés, com tripulação de quatro pessoas (Cabinho, Eileen, Astrid, Roberto Fuchs e a 

gatinha da família). Essa viagem, com destino inédito, ficou marcada pelo encalhe do Maitairoa 

em uma praia remota das Malvinas, por um erro de navegação. O barco foi resgatado para reparos 

com apoio da população local, com destaque para os militares do Exército Britânico em serviço na 

ilha. Cabinho, com seu jeitinho brasileiro, conseguiu mobilizar trator, equipamentos de apoio e 

pessoal para retirar o leme, arrastar o veleiro e colocá-lo para flutuar novamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 - Pronto para prosseguir na viagem após o encalhe 

O ineditismo 

O ineditismo atribuído às velejadas de Cabinho, Eileen e Astrid em suas aventuras no 

Atlântico Sul se dá em virtude do conjunto de ações: construir um veleiro de forma artesanal, 

planejar e executar cruzeiros nessa vasta área e realizar esse percurso por altas latitudes do 

Atlântico Sul de forma inédita. 

Não se tem notícia anterior de construção de veleiro, de forma artesanal, e realização de 

cruzeiros em regiões de navegação tão exigente como essa porção do Atlântico, nas latitudes 

consideradas e varridas pelas correntes das Malvinas, de Benguela, Sul Equatorial e do Brasil. Tal 

percurso foi repetido por inúmeros velejadores, sempre em melhores condições em virtude da 

experiência fornecida por Cabinho e sua turma. 

A publicidade dos cruzeiros do Maitairoa se deu pela publicação do livro “As Fantásticas 

Aventuras do Maitairoa” escrito por Cabinho em parceria com Roberto Alan Fuchs (Editora José 

Olympio – 1985). 

Combinando ineditismo e publicidade de seus feitos, Cabinho, pessoa de fácil trato e sempre 

acessível, criou um site na rede mundial de computadores para apresentar os produtos de seu 

escritório de projetos e permitir a interação de usuários de seus projetos. Neste sítio, é feita a 

difusão de artigos sobre essa aventura, bem como os feitos de outros velejadores. 
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23 - Capa do livro “As Fantásticas Aventuras do Maitairoa” 
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9. Amir Klink e as aventuras do Paratii no gelo – 1991 

“Uma aventura no gelo”. 

 
24 - Amir Klink 

O Paratii 

O Paratii foi especialmente desenhado e construído para uma tarefa árdua: realizar a 

invernagem no continente Antártico; para tanto, Amir utilizou um projeto de Roberto de Mesquita 

Barros (Cabinho), que, mais uma vez, cooperou para o avanço da vela de cruzeiro. O Paratii era 

armado em “sloop” e possui 50 pés (15,35m) de comprimento, um deslocamento de 20ton, boca 

máxima de 4,68m, área vélica de 116,20m
2
. Sua propulsão era garantida por um motor Maxion 

Perkins 4236M um sistema de governo especialmente projetado do por José Carlos Belford Furia e 

foi construído por Jean Lieutaud. 

O veleiro possui calado de 1,8m, com bolina, com lastro de 6.400kg 

O barco, à época da viagem, contava com sistema de aquecimento especial, isolamento 

térmico refinado em todo o casco, janelas preparadas para condições especiais de frio e de 

visibilidade, reserva de 3.000 litros de combustível, que servia para propulsão e aquecimento; o 

fogão funcionava a gás. Com o objetivo de armazenar suprimentos de todo tipo, o barco contava 

com diversos paióis de forma a facilitar as atividades rotineiras; nos paióis estavam 1,5ton de 

mantimentos (cardápios especialmente preparados para a jornada), 500kg de livros (para fazer 

frente a um leitor voraz em um inverno), 2.000m de cabos de atracação, trenós, botes infláveis e 

peças sobressalentes. 

Após a aventura no continente austral, a mastreação do veleiro foi modificada, recebendo 

uma mastreação do tipo “Aerorig”, pouco ortodoxa, para facilitar a realização de outras 

travessias. 

 

O longo inverno austral 

Amir Klink nasceu e cresceu nas imediações de Paraty-RJ, cidade portuária das mais antigas 

da história brasileira, e sempre esteve ligado a atividades náuticas. Iniciou nos esportes náuticos 

pela prática do remo quando estudava em São Paulo, sendo um exemplo da diversidade de fontes 

que alimentam a vela de cruzeiro com praticantes. 

Movido por um espírito aventureiro, o velejador obteve notoriedade com a realização da 
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travessia do Atlântico Sul a remo, em solitário, fato que o estimulou a realizar novas empreitadas 

em ambiente marinho. 

Com projeto extremamente bem preparado, e após ter realizado cruzeiros com amigos ao 

continente Antártico em 1986, a bordo do Rapa Nui, viagem que lhe serviu de modelo, ele 

construiu o Paratii especialmente para a aventura. 

Partiu para sua viagem em 31 de dezembro de 1989 e, após travessia solo entre a baía de 

Jurumirim, em Paraty-RJ, e a baía de Dorian
27

, enseada no lado noroeste da ilha Wienck, a leste 

do cabo Damoy, no arquipélago Palmer, ancorou o barco ainda no verão antártico. Alí, ele 

aguardou o congelamento das águas no local e a entrada do inverno. 

Ao longo do período de 13 meses em que ali permaneceu, realizou pesquisas, registrou sua 

rotina, e realizou ajustes necessários nos equipamentos para suportar o período de congelamento. 

Com o degelo no local, Amir iniciou sua jornada de retorno em 2 de fevereiro de 1991 e, 

comprovando, mais uma vez, a extrema “endurance” do velejador, percorreu todo o oceano 

Atlântico, atingiu 80
o
 Norte; após passar ali três significativas horas, tomou a proa de seu porto de 

origem, Parati, onde chegou em 4 de outubro de 1991. 

A aventura cobriu 27.000 MN (50.000km) em 642 dias. 

 Posteriormente, o velejador realizou outras travessias com o mesmo perfil na preparação, 

execução, registro e posterior divulgação. 

 

25 - Amir Klink e o Paratii em sua configuração ao tempo da viagem aos pólos 

 

O ineditismo 

Ao lado de outras realizações inéditas no meio náutico, Amir Klink ingressou na Galeria da 

Fama em virtude da realização da invernagem na baía Dorian, 

Ele se destaca entre os velejadores pela extrema qualidade da maneira como divulga seus 

feitos e coopera para a atração de novos aventureiros para a vela de cruzeiro. 

A produção literário de Amir Klink é digna de nota. Destaque especial tem o livro “Paratii; 

entre dois polos” (Companhia das Letras – 1992), no qual ele relata sua invernagem e o entorno da 

aventura. 

Outro livro que teve grande impacto na divulgação da vela de cruzeiro foi “As Janelas do 

Paratii” (Companhia das Letras – 1993) pela beleza gráfica dos trabalhos e o conteúdo 

apropriado para o grande público. 

                                                 
27

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%Ada_de_Dorian, consultado em 28ABR20 as 14:39hs. 
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10. A Família Schürmann por 10 anos no mar com o Guapos - 1994 

“O diário de uma aventura”. 

 
26 - A Família Schürmann ao tempo da viagem de 10 anos 

O Guapos 

Os Schürmann utilizaram dois veleiros em sua aventura e ambos os barcos receberam o nome 

Guapos. O primeiro foi um veleiro adquirido na Argentina em 1982. O barco foi trazido para o 

Brasil e convenientemente equipado. Ao longo da primeira fase da viagem, ele alojou a família 

confortavelmente até a chegada em Fort Lauderdale (Flórida EUA), onde, diante de uma oferta 

irrecusável, o veleiro foi vendido. 

O segundo Guapos, um veleiro de 52 pés, foi adquirido em Tortola, no Caribe e foi utilizado 

pelo grupo até à chegada no Brasil. O barco era bem confortável e espaçoso, contava com 5 

cabines, dois banheiros e acomodações para 9 pessoas em pernoite; era dotado de banco de 

baterias com 7 elementos, provendo 780 ampéres, e gerador de energia, vários locais para 

armazenagem de livros e documentos (muito utilizados pela família); ampla capacidade de 

armazenagem de água (2.000litros) e de combustível (800litros), geladeira de 180 litros e freezer 

de 80 litros, volumes pouco comuns em veleiros de cruzeiro; possuía ferramental amplo, 

equipamentos de vídeo, computadores; equipamentos rádio (VHF e radioamadores) além de GPS 

(um luxo para a época). 

 

A Aventura dos Schürmann 

A família é um bom exemplo de pessoas que foram atraídas para a vela de cruzeiro depois da 

iniciação na vela desportiva. 

 Em 1974, o casal Vilfredo e Heloiza estava em férias no Caribe e, após um passeio de barco, 

se apaixonaram pela navegação à vela e o ambiente marinho. O primeiro barco do casal foi um 

Lightning, o Polvo, que permitiu ao casal ambientar-se na atividade e adquirir experiência. Após a 

posse de outro Lightning, o Patinho Feio, que foi trocado por um Brasília 32, o Sagui, que também 

foi substituído pelo Manatee. Com esses veleiros, sobretudo o último, a família obteve resultados 

significativos em regatas de monotipo e da classe Oceano. 
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Mas a contaminação ocorrida em 1974 manifestou-se, e a família, após preparação acurada, 

partiu para um longa viagem à vela pelo mundo. Um ponto interessante era o foco do casal na 

educação dos filhos, Whilhelm e David, expostos, ao longo da viagem a novo modelo educativa. 

 
27 - O Guapos, veliro dos Schürmann 

 

A partida se deu de Florianópolis, local de residência da família, em 14 de abril de 1984. O 

Schürmann subiram a costa brasileira, bem no molde daquilo estabelecido por Geraldo Linck, em 

direção a Fortaleza e, posteriormente o Caribe. 

Após passagem por Caiena (Guiana), estiveram em St Vincent, Santa Lúcia, Martinica, 

Barbados, dirigiram-se para os EUA, onde aportaram na Flórida, onde o veleiro foi vendido. 

Com o segundo Guapos, os Schurmann estiveram em Tortola, Guadalupe, Venezuela, 

Bonaire, Curaçao, Aruba, Ilha São Blás, em direção ao canal do Panamá. 

Após o cruzamento do canal, os Schürmann enfrentaram um problema no motor e foram 

forçados a aportar em Manta (Equador) – algo pouco comum entre os velejadores, que 

normalmente partem direto para o cruzamento do Pacífico – e, após a solução do problema, 

seguiram para as ilhas Marquezas, Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Bora Bora, Tuamotus, Ilhas 

Cook, Samoa Americana, Samoa Ocidental, Tonga, Nova Zelândia, Ilhas Fiji, Nova Caledônia, 

Vanuatu, Estreito de Torres (AUS), Ilhas Thursday, Darwin, recife Ashmore, Ilha Christmas, e Ilhas 

Cocos Keeling. 

Diferentemente de outros velejadores, a família decidiu percorrer rota mais ao sul no oceano 

Índico, passando pela Base de Diego Garcia, Ilha Farquhar, e ilhas Seychelles; passaram por 

Madagascar e se dirigiram para a África do Sul, aportando na Baía Richards, Durban e Cidade do 

Cabo, de onde partiram para casa, passando pela ilha de Trindade e chegando a Florianópolis. 

A publicidade da aventura se deu de várias maneiras: programas de TV, artigos de revistas 

especializadas e a publicação do livro “Diário de Uma Aventura: dez anos no mar” (Família 

Schürmann – Rio de Janeiro, Editora Record, 1995). 
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O ineditismo 

O ineditismo da aventura dos Schürmann se denota em vários pontos. Foi o primeiro cruzeiro 

feito em família. O projeto da viagem foi casado com um bem preparado programa de patrocínio e 

de publicidade, o que proporcionou excelentes condições para a família realizar seus planos. 

O percurso pelo sul do Índico também foi inédito, marcando a passagem de brasileiros por 

Diego Garcia e ilha Farquhar. 

O tempo de viagem – 10 anos – também foi inédito, inserindo o grupo na relação de 

velejadores com longa permanência a bordo. 

 

 
28 - Capa do livro “Dez Anos no Mar” 
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11. A Família Ceccon e o Rapunzel pelo mundo - 1994 

“Uma família ao redor do mundo”. 

 
29 - A Família Ceccon 

O Rapunzel 

O veleiro Rapunzel, é um veleiro em aço, armado em “ketch”
28

, modelo Tropic 1200K, 

desenho de Michel Joubert e Bernard Nivelt, com comprimento de 41pés (12,6m), boca de 4m 

calado de 2,2m, deslocamento de 15 toneladas, área vélica de 90 m
2
 motor de 48HP da MWM, 

podendo transportar 859 litros de água, 500 litros de óleo diesel e 39kg de gás. Foi construído em 

1988 e contava com gerador eólico, painéis solares de 300watts, dessalinizador, com capacidade 

de produção de 51 litros por hora, 2  pilotos automáticos e leme de vento. 

Contava com 3 GPS, 2 ecobatímetros, radar, 2 agulhas magnéticos, rádio VHF e HF, fax  

meteorológico, barômetro, barógrafo, 1 âncora CQR de 35 kg com 50m de corrente de 11mm, 1 

âncora auxiliar Bruce de 15kg com 50m de amarras de 20mm, além de uma âncora reserva Bruce 

de 20Kg. 

O veleiro foi comprado especificamente para realizar essa aventura, tendo atendido 

perfeitamente as necessidades da família Ceccon ao longo de anos de cruzeiro, tanto em termos de 

acomodações como em termos de confiabilidade. Esse veleiro de aço ainda veleja nas águas do 

litoral paulista depois de sua longa aventura. 

 

A Viagem da família Ceccon 

A família Ceccon, liderada por Marçal e composta por Eneida (esposa) e os filhos Marcelo e 

Clarissa, decidiu partir para uma experiência nova baseada, com certeza, nos relatos de outros 

velejadores, principalmente aqueles que realizavam travessias em grupos familiares. Nesse tipo de 

velejada, o fornecimento de experiências novas e pouco convencionais para os filhos é um aspecto 

motivador sempre presente. 

O grupo partiu de Ubatuba-SP em dezembro de 1991 e percorreu o litoral brasileiro, fase 

mais dura de suas viagens, segundo os relatos de Marçal, em direção ao Caribe. Após passar por 

Fernando de Noronha, seguindo para o norte, percorreram Granada, Granadinas, Santa Lucia, 

Martinica, Dominica, Saintes e Guadaloupe, Antígua e S Barthelemy, St Martin, ponto mais ao 

norte alcançado. No rumo sul, percorreram Hog Island, St Georges, a Venezuela, Puerto La cruz, 

                                                 
28  Embarcação a vela provida de dois mastros, sendo o de vante maior e o de ré menor, colocado à vante da madre do 

leme. 
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La Tortuga, Los Roques e Las Aves, Bonaire, Curação, e Aruba, Cartagena e o Canal do Panamá. 

Essa porção da viagem deu origem a um livro: Rapunzel: uma família ao redor do mundo. 

No Pacífico e Índico, eles estiveram nas ilhas Galápagos, Marquesas, Vanuatu, Estreito de 

Torres, Thusrsday Island, Bali, Ilha Cocos, Chagos, Nosy Be (Madagascar), Richard‟s Bay e 

Cidade do Cabo (África do Sul), a ilha de Santa Helena, e, finalmente, Búzios no Brasil. Essa nova 

etapa deu origem a outro clássico da literatura da vela de cruzeiro: “Rapunzel nos Mares do Sul”. 

Enquanto estava em Fiji, sendo um velejador experiente e considerando as dificuldades que 

enfrentava na obtenção de guias náuticos, e suas cópias, Marçal Ceccon decidiu organizar um guia 

náutico da costa brasileira. Essa obra, bastante detalhada, cobriu o litoral do País desde suas 

entradas mais comuns no Nordeste para quem vem da Europa e Caribe até a barra de Rio Grande-

RS, na lagoa dos Patos. 

 
30 - O Rapunzel e os Ceccon 

 

 

O ineditismo 

A família Ceccon seguiu a trilha de outros velejadores ao percorrer o Caribe, o canal do 

Panamá, o Pacífico, o Índico e cruzar o Atlântico Sul passando pela ilha de Santa Helena. 

A viagem da família tem u destaque especial pela produção literária de Marçal Ceccon, que 

com seus livros cheios de conselhos extremamente práticos, ajudou muitos velejadores, sendo 

citado por diversos companheiros por seus bons conselhos. 

Contudo, o principal destaque levantado, em termos de colaboração para a vela de cruzeiro, 

foi a iniciativa de Marçal, com base em sua sensibilidade e seu senso prático, de produzir, de 

maneira inédita, um guia náutico de apoio a velejadores estrangeiros. 

O livro “Cruising the Coast of Brasil”
29

 foi um trabalho inédito e de grande valia para 

velejadores nacionais e estrangeiros. O trabalho ficou pronto em 1994, sendo esse o motivo da 

inclusão dos Ceccon nesta galeria com essa data a despeito de terem terminado suas aventuras em 

1996. Talvez com base na experiência do autor, também citada por outros velejadores, do amplo 

                                                 
29

 Interessantemente, o título da obra em inglês usa o nome do País em idioma português. 
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trânsito de cópias dos diversos guias náuticos dos diversos destinos de velejadores, o livro é de 

fácil reprodução e de baixo custo. Sua edição estabeleceu um marco no apoio a estrangeiros que 

visitam o país e que também contribuem para a evolução da vela brasileira. 

O trabalho, com direitos registrados nos EUA, foi comercializado por encomenda no Brasil, 

na França, nos EUA e no Canadá. 

Além de dicas sobre clima, hábitos e costumes do povo brasileiro, saúde, estratégias de 

navegação, e auxílios à navegação, o guia apresenta detalhes da entrada de cada porto do litoral, 

além de descrever as facilidades da área de ancoragem e arredores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 - Os livros editados por Marçal Ceccon 
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12. Atlas e Foca na Expedição Entretrópicos - 1994 

“Beto Pandiani e Marcus Sulzbacher fazem a travessia de Miami à Ilhabela” 

                                           

32 - Beto Pandiani e  Marcus Sulzbacher 

Atlas e Foca 

Esses dois Hobie Cat 21, modelo Sport Cruiser, veleiros monotipo de fabricação norte-

americana, com 6,5m de comprimento por 4,2m de largura, pesando 250 quilos, entraram para a 

história da vela brasileira por terem sido usados na primeira travessia de grande porte em mar 

aberto realizada com esse tipo de veleiro com brasileiros no comando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 - Uma das inúmeras praias em que a dupla aportou 

  

Esse monotipo foi lançado pelo fabricante (Hobie Cat) em 1992, sendo uma evolução dos 

modelos Hobie Cat 14 e Hobie Cat 16 para uso em velejadas com a família, beneficiado pelos 
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avanços tecnológicos e de design. Um dos diferenciais do modelo é a presença de um enrolador de 

genoa e a capacidade de rizar as velas, o que facilitou em muito as manobras. 

Os modelos usados foram adquiridos nos EUA e adaptados para a travessia com a inclusão 

de uma extensão lateral que permitiu a instalação de um pequeno “dog house” de forma a permitir 

um mínimo de proteção durante a velejada em mar aberto. 

Foram usados motores de popa para o trecho nos rios amazônicos, bem como, para esse 

trecho, foi instalada uma cobertura de tecido, de forma a proteger os tripulantes nos pernoites no 

ambiente inóspito da selva venezuelana e brasileira. 

34 - O pequeno calado deu flexibilidade aos planejamentos da rota 

 

O pequeno calado, 50 centímetros, permitiu a atracação em várias praias e margens de rio, 

demonstrando o acerto da escolha dos aventureiros. 

Segundo informações de Betão Pandiani (alcunha pela qual esse velejador ficou conhecido) 

os cascos do Atlas e do Foca foram vendidos pela dupla e as últimas informações dão conta que 

um deles estaria em uso em Paraty – RJ e o outro, em algum lugar de Pernambuco. Essas 

informações confirmam a durabilidade do material escolhido pela dupla para fazer a travessia. 

Fica registrada a contribuição da família de veleiros Hobie Cat na formação de velejadores e 

realização de pequenos cruzeiros. Qual velejador usuário desses valentes catamarãs nunca se 

imaginou cruzando um oceano com essa máquina estável e divertida? 

 

De Miami a Ilhabela através do Caribe, da Amazônia e do Litoral Brasileiro 

“- Tenham cuidado! O mar mata os valentes mais rápido que os covardes”; essa frase, dita 

durante a realização da expedição por um velejador a Beto Pandiani ao sair de uma das ilhas do 

Caribe, representa os riscos que as duas tripulações enfrentaram e a dose de coragem e bom senso 

necessária para realizar esse projeto. 
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Por inciativa própria, os dois velejadores cabeças da expedição - Betão Pandiani, então 

com36 anos, e Marcus Sulzbacher, com 30 anos - decidiram em fins de 1993 empreender essa 

travessia após um breve encontro, no qual Marcus falou sobre o projeto de Fernando de Almeida 

(velejador e projetista de barcos) para realizar a travessia de Miami à América do Sul pela costa 

da América Central. O projeto se consolidou como a travessia do Trópico de Câncer (paralelo 23º 

27‟ N) ao Trópico de Capricórnio (paralelo 23º 27‟ S) via Caribe. Por sugestão de Amir Klink, 

outro integrante desta Galeria, foi incluído o trecho de 5.000km da foz do rio Orinoco (Venezuela) 

até a foz do rio Amazonas, no Brasil. 

Após detalhada preparação, a dupla partiu da cidade de Miami (Flórida – EUA) em direção a 

Ilhabela. Percorreu 13.500km (7.289MN) em 289 dias de velejada com curtas paradas para 

descanso em portos e praias das Bahamas, da República Dominicana, Porto Rico, ilhas do Caribe, 

passando por Trinidad, em direção à foz do Orinoco, na Venezuela. 

Em 24 de maio, conforme sugerido por Amir Klink, entraram no Orinoco e o percorreram 

contra a corrente; eles transpuseram o canal de Cassiquiare, descoberto por Humbolt
30

, naturalista 

alemão e, em agosto daquele ano ingressaram no rio Negro, alcançando a bacia  Amazonica.  

Dando toque especial à aventura, a dupla de aventureiros ainda conseguiu, em um curto 

intervalo de descanso nas imediações de São Gabriel da Cachoeira - AM, realizar a escalada do 

monte Roraima, ponto mais elevado do Brasil, registrando a marca de único integrante da galeria 

a também bater um recorde de altitude. 

35 - A velejada em mar aberto, exigindo toda destreza dos velejadores 

  

Em setembro, atingiram a confluência do rio Negro com o rio Solimões, ingressando no rio 

Amazonas, que os levou até Belém-PA, onde reingressaram no Atlântico. 

                                                 
30  Alexander von Humboldt, naturalista nascido em Berlim, que primeiro registrou a existência de um canal ligando a 

bacia do Orinoco com a bacia do Amazonas. 
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De Belém-PA até Ilhabela-SP, os dois veleiros enfrentaram correntes e ventos contrários ao 

longo da porção inicial do percurso na costa brasileira, fatores que só se tornaram favoráveis após 

o cabo Branco. As equipes aportaram em inúmeras praias até chegar a Ilhabela, destino final da 

velejada. 

Em virtude das limitações de peso e volume a bordo, o equipamento a ser usado foi 

detalhadamente escolhido: laptop modelo Xtreme (computador portátil à prova d‟água) da Semp 

Toshiba, patrocinadora do projeto; GPS; sistema de comunicações via satélite, coisa recente para 

época, dessalinizador manual de água, equipamentos de camping e alimentação liofilizada de alta 

qualidade. 

No percurso, a dupla se dividiu no comando de cada veleiro, acompanhado por parceiros que se 

revezaram ao longo da travessia, valendo destacar que as duas embarcações percorreram 1000 

milhas náuticas no contravento em uma embarcação aberta, uma marca ainda a ser batida. 

A publicidade do feito se deu por notícias nas revistas especializadas e, de modo primoroso, pelo 

patrocinador, que lançou o livro “Entretrópicos – De Miami a Ilhabela a bordo de dois Hobie Cat 

21” (Texto de Xavier Bartaburu; fotografia: André Andrade, Gui Von Schmidt, Roberto Linsker São 

Paulo; Editora Terra Virgem, 2009. 

 Beto Pandiani e Marcus Sulzbacher fizeram a travessia de Miami e Ilhabela, passando por três 

ambientes marítimos completamente diferente em dois Hobie Cat 21, variando os tripulantes ao 

longo da jornada. 

 

O Ineditismo desse cruzeiro em um barco não destinado à vela de cruzeiro 

Vários aspectos inéditos marcaram essa aventura. Um aspecto a ser destacado é o fato de ter 

sido realizada, de forma inusitada, em duas embarcações; todas as demais aventuras se deram em 

um único veleiro e a realização nessa modalidade impôs uma série de coordenações, planejamento 

acurado e riscos. 

O trajeto, envolvendo diferentes ambientes – Bahamas, Caribe, selva amazônica e o litoral 

brasileiro (no contravento) – distingue a dupla dos demais integrantes, ressaltando-se que somente 

Geraldo Linck, com seu veleiro Plâncton, registrou velejadas em percursos de águas fluviais de 

proporções bem reduzidas quando comparadas ao roteiro dessa dupla, 

A dupla realizou, de forma inusitada, essa travessia em veleiros sem cabine, o que exigiu 

extrema rusticidade dos integrantes. 

Provavelmente, a dupla detém a marca de maior número de aterragens da costa brasileira em 

uma única viagem; foram 57 pontos de aterragem atingidos entre Belém e Ilhabela. 
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13. Gina, Wilmar e a circunavegação com o pequeno Jornal – 1996 

“Um casal em um pequeno veleiro pelo mundo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 - O casal Gina e Wilmar 

 

O Jornal 

O veleiro Jornal é um Samoa 29, projeto de Roberto Mesquita de Barros (Cabinho31), 

armado em “sloop” (genoa e buja), medindo 8,80m (29 pés) de comprimento, 3,12m de boca, 

calado de 1,7m, fabricado com casco de fibra de vidro e o convés e cockpit em madeira. 

O veleiro possui motor Volvo Penta 2002 de 18HP e capacidade de armazenar 270 litros de 

água e 80 litros de óleo diesel. 

Para o cruzeiro planejado pelo casal, o barco recebeu os seguintes equipamentos de apoio à 

navegação: agulha magnética; binóculo; GPS; sextante (navegação astronômica); leme de vento; 

radar; piloto automático; cronômetro; barômetro; higrômetro; e termômetro. 

Para realizar suas comunicações, o Jornal dispunha de rádio VHF para curtas distâncias 

(máximo 30 milhas náuticas), rádio SSB para comunicação a longas distâncias; microcomputador 

(um notebook com modem) para acesso à internet quando possível durante as escalas. 

Em termos de equipamento de segurança, o casal de velejadores pode contar, ao longo de seu 

cruzeiro, com coletes salva-vidas, cintos de segurança, linha de vida, balsa de abandono, boia com 

luz e antena (para o caso de “homem ao mar”), EPIRB 40632; saco de palamenta
33 

com 

alimentação e equipamento extra. 

Para registro para nos anais da vela de cruzeiro brasileira é importante ressaltar que esse 

veleiro foi o segundo Samoa 29 construído por Ricardo Aurélio Quinhões Pinto, do grupo 

autodenominado Sindicato Ajuricaba, em estaleiro de construção de embarcações amadoras 

                                                 
31

 Integrante da Galeria da Fama da Vela de Cruzeiro Brasileira, com duas citações. 
32

 EPIRB na frequência de 406 MHz, já de acordo com as normas mais modernas. 
33

 Bolsa apropriada para acomodar material de salvatagem; também se usa o termo “saco de palamente”. 
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localizado nas instalações do Clube de Regatas São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. A 

conclusão da construção se deu em 1992. 

O Sindicato Ajuricaba tem lugar especial na história da Vela de Cruzeiro Brasileira; em 

1988, um grupo de famílias amigas deu início à construção “amadora” (com elevadíssimo nível 

técnico) de veleiros com projeto do Cabinho em regime de mutirão, origem do nome em tupi-

guarani. Eram utilizadas instalações da sede náutica do clube São Cristóvão de Futebol e Regatas, 

localizado às margens do canal do Cunha, canal extremamente raso situado entre o litoral (onde se 

espalhava a “Favela da Maré”) e a ilha do Fundão (Cidade Universitária). O local, apesar da 

localização e aparência peculiar serviu para o armazenamento do material e ferramental e a 

construção dos cascos, que passavam por acabamento em locais diversos (Iate Clube do Rio de 

Janeiro; Iate Clube Jardim Guanabara e clubes náuticos da cidade de Niterói). 

Desse projeto saíram inúmeros barcos de cruzeiro, podendo se citar: MaraCatu - um Samoa 

29 concluído em 1994; o veleiro Samba, do casal Renato e Susy, embarcação que também 

realizaria uma volta ao mundo; o Sabadear, do Manolo; e o Yahgan. Esses veleiros levaram 

brasileiros em suas aventuras ao longo do litoral brasileiro e do mundo, contribuindo em muito 

para a história de vela de cruzeiro brasileira. Segundo um dos participantes, o Manolo, ao tempo 

da elaboração dessa Galeria, a maioria dos veleiros ali construídos ainda está velejando e em 

ótimas condições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 - O Jornal, o menor veleiro brasileiro a dar a volta ao mundo 

 

A travessia de Gina e Vilmar 

Vilmar Bráz e Gina realizaram uma das mais belas empreitadas da vela de cruzeiro ao 

realizar o sonho de muitos: encarar um cruzeiro de circunavegação em um pequeno veleiro “a 

dois”. 

Partindo de Itajaí-SC, ao final da tarde de 25 de julho de 1996, subiram a costa brasileira em 

direção ao Caribe, percurso muito popular entre os brasileiros no início de suas aventuras. 

O casal, em seu site, o “Sv Jornal
34

”, fez um relato agradável de sua viagem que, após 

percorrer a costa brasileira, partiu do Maranhão para percorrer Caribe, Pacífico e Europa. 

                                                 
34

 Endereço: http://veleiro.net/jornal/01_Brasil.htm disponível em 20/04/20 as 11:29hs 

http://veleiro.net/jornal/01_Brasil.htm
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Após passagem pelas Guianas, na qual visitaram o entorno da ilha do Diabo
35

, partiram para 

o Caribe. 

Ali, percorreram o roteiro dos sonhos, composto por Tobago, Trinidad, Granada, Southern 

Grenadines, Bequia, St. Lucia, Martinique, Iles des Saintes, Antígua, Virgin Islands, TortolaPeter 

Island, St. Thomas. 

 
38 - Cruzando o canal de Corinto 

 

Nas Bahamas, estiveram em Turks e Caicos, Conception Island e Long Island, tendo 

percorrido as Bahamas Banks, partindo para os EUA, onde aportaram em Miami;  partiram dalí 

em 05 de abril de 1998, rumo ao cruzamento do canal do Panamá. 

Após o canal, de onde partiram em 11 de maio, chegaram à ilha de Galápagos, partindo em 

seguida para as ilhas Marquesas (Nuku Hiva), fazendo, em seguida, o roteiro típico do Pacífico: 

Tuamoto/ Mahini, Tahiti, Moorea, Samoa, Fidji, Nova Caledônia; dali, partiram para a Austrália, 

chegando ao destino em 31 de outubro de 1998. 

Após estadia em cidades litorâneas australianas (Bundaberg, onde encontraram o veleiro de 

João Sombra, Mooloolaba, e Darwin) o casal se dirigiu para oeste. 

Entre 1998 e 2000, a dupla percorreu Indonésia, Malásia, Tailândia, Sri Lanka, Mar 

Vermelho, canal de Suez, e o Mediterrâneo, atingindo o estreito de Gibraltar. 

No Mediterrâneo, a estadia foi rápida, sem, contudo, deixar de percorrer mares turcos, 

gregos, italianos, o estreito de Messina, seguindo pelas ilhas Baleares (Mennorca, Mallorca, Ibiza e 

Formetera), Cartagena (Espanha) e o estreito de Gibraltar. 

                                                 
35

 Ver Geraldo Tolens Linck velejando o Brasil. 
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Após passagem por Portugal, a viagem prosseguiu para o cruzamento do Atlântico, seguindo 

a rota da Ilha da Madeira, Canárias e Cabo Verde, de onde partiram para ancorar em Fernando de 

Noronha em novembro de 2000. 

O Jornal visitou 45 países e navegou 36.000 milhas náuticas sem maiores transtornos ou 

relatos de problemas com a embarcação. Tais foram os motivos para que Roberto Barros, o 

Cabinho, incluísse o Jornal no seu Hall da Fama
36

. 

 

O Ineditismo 

O Jornal não foi o primeiro veleiro a fazer uma viagem de circunavegação; contudo, foi o 

menor veleiro brasileiro – de projeto e construção - a completar essa empreitada. Também foi o 

primeiro veleiro de projeto nacional a completar uma volta ao mundo e o quinto a realizar a 

façanha, saindo do Brasil e retornando ao porto de origem, destacando-se nesse grupo o Samba, 

do casal Renato e Susy, o Três Marias de Aleixo Belov, o Rapunzel de Marçal Ceccon e o Guapos 

da família Schürmann. 

                                                 
36

 Dados obtidos em: http://www.yachtdesign.com.br/portugues/hall-fama.php em 02/04/2020 as 11:10hs. 
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14. O Guardian e a Família Sombra - 1996 

"A alegria de fazer um cruzeiro à vela não é só a chegada ou a partida; o importante é 

vivenciar tudo”. 

.  

 
39 - Átila, Balbina e Jõao Sombra 

O Guardian 

O veleiro Yankeee, um sloop de 43 pés, foi fabricado em 1963, pelo estaleiro Kettenburg, o 

terceiro a ser fabricado do modelo K-43, em San Diego, lançado ao mar em 1964, foi adquirido 

naquela cidade da Califórnia/EUA – por João Sombra, que o rebatizou com o nome Guardian e 

realizou merecida reforma no barco com vistas à realização de cruzeiro com a família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 - O Guardian a todo pano 
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O Guardian, construído por encomenda com adaptações ao desenho original de Paul 

Kettenburg é de madeira (mogno e carvalho), e estava equipado com piloto automático, motor 

central Perkins de 60hp. Tem capacidade para abrigar confortavelmente até 7 pessoas a bordo e 

pode ser manobrado por dois tripulantes. 

 
41 - Um veleiro clássico 

Sua andaina de velas é composta de vela mestra, jib, genoa, storm sail e staysail e balão. O 

estai de proa com enrolador de genoa. Tem capacidade de 200 litros de óleo diesel e mais 150 litros 

de reserva. Tem 2 tanques de água, com 200 litros cada. Além disso, conta com uma pequena 

embarcação de apoio, para 4 pessoas, inflável, dotada de motor de 4hp. 

O veleiro, à época da realização do cruzeiro, possuía bandeira norte-americana. 

Ao longo da viagem, os equipamentos de bordo foram aperfeiçoados de acordo com as 

ofertas existentes nos portos de parada. 

A solidez da construção desse veleiro foi comprovada em vários momentos; um deles foi 

durante reformas realizadas em Opua–NZL, no qual se pode constatar a qualidade da construção 

do cavername e a qualidade do madeirame utilizado, que estava em perfeito estado depois de quase 

50 anos no mar. Após reforma encerrada em 2013, o veleiro foi vendido em Opua-NZL, sendo a 

última notícia que se tem do famoso barco. 

 

As velejadas de João Sombra e família pelo mundo 

João Sombra é velejador desde a sua mocidade. As pequenas travessias de Hobie Cat no litoral 

do Nordeste, somaram-se a inúmeras outras experiências, o que resultou em uma família ligada ao 

esporte e ao que a vela de cruzeiro tem de mais atraente: o anseio de conhecer novos lugares sem 

pressa, ao som do vento curtindo a travessia. 

Após ter se mudado para os EUA e longa estadia em San Diego, durante a qual o veleiro foi 

preparado, o casal João Sombra e Balbina – sua Almiranta, designação carinhosa dada pelo 

velejador às mulheres da vela – partiu com os filhos, Átila e Alexandre, para a travessia em direção 

às ilhas havaianas. 

Depois de percorrer as ilhas Havaianas (Hilo, Maui, Molokai, e Lanai, Oahu) a família seguiu 

para as ilhas Marquesas, Tuamotus. Ilhas Cook, reino de Tonga, Nova Zelândia, Austrália (onde 
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residiram por um período), Melanésia, Indonésia (onde permaneceram ancorados em Bali por 

longo período), Mar Vermelho, Mediterrâneo, Portugal e, por fim de retorno ao Brasil. 

Em outra oportunidade, partindo de Maceió, João Sombra realizou nova viagem em direção à 

Nova Zelândia. 

Em muitos portos e locais de ancoragem, João Sombra e sua família foram os primeiros 

velejadores brasileiros a aportar, trazendo notícias sobre o local e a receptividade em relação aos 

brasileiros. 

Outro ponto de destaque, presente nos relatos de Sombra e sua família assim como nos demais 

relatos de velejadores brasileiros, é a intensa interação com autoridades e povos nos locais 

visitados. Os relatos de João Sombra são plenos de descrições de como o jeitinho brasileiro pode 

resolver problemas e contornar a burocracia. Desde o encontro com “pseudo-guerrilheiros” nas 

ilhas indonésias, até a dura interação com rígidas autoridades portuárias nas ilhas havaianas, 

onde tudo se resolveu com as armas disponíveis para o brasileiro em cruzeiro: a bandeira, a 

música, o futebol, a educação e a simplicidade do brasileiro. 

 

O ineditismo 

O cruzeiro realizado por João Sombra conta com inúmeros aspectos inéditos que o habilitam 

a ingressar na Galeria da Fama. 

A Família Sombra foi pioneira em termos de aquisição de veleiros na Costa Oeste dos EUA, 

um dos locais de maior concentração de veleiros, e ter seguido dali – San Diego – em direção ao 

Havaí pela porção norte do Pacífico; o mais comum para os brasileiros que se dirigem àquela área 

dos EUA para iniciar uma viagem é dirigir-se para o sul, ao longo da costa, em direção ao canal 

do Panamá ou em direção às ilhas Marquesas. Essa rota da Família Sombra foi copiada mais tarde 

por outra família de velejadores, os irmãos Augusto e Gustavo Schlieper, no veleiro Canela. 

A publicidade dos feitos ao longo dos cruzeiros do Guardian se deu com prodigalidade 

inusitada; João Sombra tornou-se um dos autores náuticos brasileiros mais produtivos, tendo 

editado, dentre outros, os seguintes livros: O Guardian Velejando o Pacífico; O Guardian na 

Austrália; O Guardian na Terra dos Aborígenes; Conversando com o Guardian; O Guardian em 

Bali; O Guardian em Aoteroa; O Pequeno Guardian; O Guardian – Textos e Poemas; O Guardian 

em Fiji; A Grande Pérola Negra; O Grande Tiki; O Guardian, Andanças e Lembranças; O 

Tubarão; O Guardian e a Literatura de Bordo; O Guardian Velejando o Pacífico; O Guardian nas 

Ilhas Encantadas; O Guardian na Tailândia e Malásia; O Segredo do Navegante; O Guardian na 

Indonésia; O Guardian na Universidade da Vela; O Menino Barong; O Guardian e o Menino 

Dourado; O Guardian no Mar Vermelho; O Guardian no Mediterrâneo; O Guardian e as Crianças; 

O Guardian Velejando em Cruzeiro; O Guardian, Momentos da Viagem; O Guardian, Marinas 

Portos e Ancoragens; A Burocracia do Cruzeiro à Vela; O Guardian na Universidade da Vela; 

Portos e Ancoragens; Eletrônicos de Bordo; e Perigos da Navegação de Cruzeiro. 

Essa longa lista de obras, algumas digitais e de fácil acesso, por si só tornou-se um atrativo 

para leitores ingressarem na atividade náutica. 

Outro ponto de ineditismo dos cruzeiros empreendidos por João Sombra foi a participação 

em regatas ao longo do cruzeiro em realização; o Guardian, com tripulação reduzidíssima, 

composta pelos filhos do velejador, obteve os seguintes resultados: Regata de Langkawi (Malásia) 

Edição de 2003: campeão da classe Cruzeiro; Regata Lagkawi (Malásia) Edição 2004: campeão 

absoluto de todas as classes; Taça Comodoro Príncipe Abdul – pela primeira vez um veleiro 

brasileiro venceu uma regata no Sudeste Asiático. 
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42 - João Sombra e Átila Sombra em premiação de regata na Malásia 

 

Outro diferencial do cruzeiro do Guardian com a Família Sombra e a quantidade de novos 

portos visitados. Usualmente, os brasileiros em cruzeiro pelo Pacífico, a maioria vindos do 

Panamá, com passagem pelas ilhas Marquesas, seguem roteiro proposto por Cabinho, ou por 

Marcelo Ceccon, com algumas variações. João Sombra, em virtude de longa estadia no Pacífico e 

Índico, com estada prolongada na Austrália e em Bali, pôde percorrer portos inusitados para 

velejadores e veleiros brasileiros. O Guardian, com sua tripulação brasuca, levou a bandeira 

brasileira pela primeira vez a algumas ilhas de Fiji, de Vanuatu, das Ilhas Salomão, da Nova 

Caledônia, das Maldivas, das Ilhas Nicobar (Índia), do Djibouti e na Ilha de Niue (estado insular 

associado à N. Zelândia). No Hawai, os portos de Kawai, Molokai e Lanai também foram atingidos 

de forma inusitada por tripulação brasileira em cruzeiro. 

Outro fator inovador foi a maneira de dar publicidade às aventuras da família Sombra, que 

se utilizou de inúmeros meios. O primeiro foi o Grupo Guardian no Yahoo Groups, que utilizava e-

mail para conectar seus integrantes, proporcionando integração entre seus membros e a família 

Sombra. Outro meio foi o Orkut
37

, tendo evoluído para o uso do Facebook. Com essas facilidades, 

inúmeros leigos foram colocados em contato com a vela de cruzeiro, aumentando o número de 

aficionados. Esse modelo serviu de exemplo para outros velejadores de cruzeiro, viabilizando 

economicamente a realizam de algumas aventuras. 

Além da esperada divulgação nos meios editoriais tradicionais que tratam da vela, ocorreu 

ampla divulgação da viagem nos canais de televisão, por meio de entrevistas e participação de 

João Sombra em reportagens, fato que abriu novas conexões para a vela de cruzeiro. Vale lembrar 

que a vela esportiva, principalmente com seus feitos olímpicos, já contava com ampla divulgação, o 

que não ocorria com tanta intensidade para a vela de cruzeiro. A participação de João Sombra nos 

seguintes programas também foi algo inédito: Fantástico; Programa do Jô (duas vezes); Esporte 

Espetacular; Globo Esporte; reportagem do canal Band News; Olhar 2000 da TV Cultura; Bart 

                                                 
37

 Rede social, já desativada, muito popular no início da década de 2000. 
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Papo (Maceió-Al); Almoçando com a Notícia (Maceió–Al). No exterior, por ocasião da Regata 

Langkawi de 2004, João Sombra foi entrevistado pelo programa Insight CNN. 

Com relação ao Tsunami de 2004, ocorrido em ampla área do oceano Índico, com reflexos 

em inúmeras áreas da Ásia, cabe destacar alguns aspectos de ineditismo com participação do 

Guardian e seu Comandante, João Sombra. No momento do tsunami, havia mais de um veleiro, 

com brasileiros a bordo naquela área; contudo, somente o Guardian estava no seco, em reparos, 

não tendo sofrido qualquer avaria; a tripulação – João Sombra e seu filho Átila – pôde participar 

do início a assistência às vítimas e apoio às equipes de estrangeiros que acorreram ao local. Não 

há notícias de outros velejadores brasileiros fazendo o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 - João Sombra em mais uma palestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

15. Márcio Dottori com o Carapitanga em “Los Cuarenta Bramadores” - 1999 

“Márcio Dottori e sua Aventura no Atlântico Sul”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 - Márcio Dottori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 - O roteiro seguido pelo Carapitanga 

O Veleiro 

O Carapitanga, um Aladim 30, projeto do Cabinho, o projetista dos aventureiros, foi 

construído em 1997 especificamente para a realização da travessia. Márcio Dottori já teria 

escolhido o Multichine 28 para realizar a empreitada, quando, por influência de um amigo (Mario 
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Lacombe Goes) decidiu algo diferente, utilizando um desenho de casco de um Samoa 30 com o 

interior semelhante ao Multichine 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

46 - Márcio Dottori solo no Carapitanga 

 

Com casco de 9,1m de comprimento, linha d‟água de 7,6m, boca de 3,18m, calado de 1,55m, 

com quilha dotada de bulbo, pesando 1.200kg, e com deslocamento de 3.400kg. Possui 42m
2
 de 

área vélica (maior que os 37m
2
 de modelos anteriores), armado em sloop, com mastro de alumínio, 

tendo o estai de proa conectado ao topo do mastro, possui ovéns
38

 fixados ao costado do barco (em 

lugar da fixação na superfície do convés), o que limita o tamanho da genoa, desenvolveu 

velocidades de 10,5kt, quase o dobro da velocidade máxima teórica do casco. 

O modelo, feito em fibra de vidro, possui superestrutura com escotilhas amplas e seladas, o 

que dá estanqueidade e boa visibilidade externa para quem está dentro do veleiro. A capacidade do 

tanque de 125 litros de combustível e 360 litros de água, podendo acomodar até 4 tripulantes. 

Demonstrando a robustez da construção e versatilidade do projeto, o Carapitanga passou em 

2013 às mãos do casal Felipe e Viviane, que, desde julho de 2015, veleja pelo mundo já tendo 

percorrido a costa brasileira, o Caribe, cruzado o Panamá e várias Ilhas da Polinésia, repetindo o 

roteiro dos pioneiros. 

 

A Travessia 

Márcio Dottori adquiriu seu veleiro em 1997 e realizou deslocamentos no litoral brasileiro. 

Em reportagem na Revista Náutica, relatou que em um cruzeiro, na saída do porto de São 

Francisco do Sul, encalhou o Carapitanga
39

 no “banco da Galharada” na saída. O barco ficou 

quatro horas encalhado sem maiores danos. 

Entre 05 de dezembro de 1998 e 07 de janeiro de 1999, a bordo do Carapitanga, Marcio 

Dottori percorreu o trajeto de ida e volta entre Guarujá-SP, com saída da Marina Pier 26, e a 

Cidade do Cabo/África do Sul - chegada no Royal Cape Yacht Club. Vários pontos dão destaque a 

                                                 
38

 Cabos de aço que suportam o mastro lateralmente 
39

 Relatado em https://www.nautica.com.br/com-o-mar-nao-se-brinca/ consultado em 11/04/2020 
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essa empreitada, sendo o primeiro o fato da travessia de ida, em 32 dias, e volta, em 37 dias, ter 

sido feita solo, o que, por si só, revela o preparo e a perícia do velejador. Ao longo da leitura do 

relato feito por Márcio, verificasse que em vários momentos a empreitada exigiu bom senso, 

habilidade e conhecimentos técnicos em várias áreas. 

Ao longo da travessia, o veleiro enfrentou ventos de força 7 a 8 na escala Beaufort
40

. Além 

dos ventos, as condições do mar, na qual se destaca o cruzamento de famosas correntes oceânicas 

tornam o feito digno de nota pelas dificuldades impostas ao velejador e ao veleiro; no percurso, o 

barco passou pela Corrente do Brasil, em curta parte do início da jornada, pela Corrente do 

Atlântico, com sentido nordeste, pela Corrente do Sul, com sentido leste e pela Corrente das 

Agulhas, com se sentido oeste, oposto ao avanço do barco, na fase final da jornada. 

No retorno, acompanhado a corrente das Agulhas, o veleiro passou pela ilha de Trindade, 

onde o velejador desembarcou naquela porção do Brasil em pleno Atlântico Sul, tendo atingido o 

litoral brasileiro na altura da ponta da Joatinga, sendo acompanhado pela flotilha dos Aladim 30 

até a Marina Píer 26, no Guarujá-SP. Vale destacar que o projetista do veleiro, o Cabinho, 

certamente um dos que influenciaram Márcio a realizar travessia, incluiu, merecidamente, o 

Carapitanga no seu Hall da Fama e estava entre os presentes no momento da chegada após mais 

de 3600 milhas náuticas de travessia. 

A divulgação do cruzeiro deu-se de maneira bastante sintética pela Revista Náutica, em uma 

edição de 1999. A matéria contou com fotos feitas pelo próprio velejador, esquemas mostrando a 

rota seguida e a evolução das condições de tempo e mar. 

Em outra reportagem daquela tradicional revista, em sua 205
a
 edição, as características do 

veleiro foram abordadas em uma reportagem sobre o modelo Aladim 30 pés. 

O feito também foi divulgado pelo sítio “Minuto Náutico
41

”, operado pelo próprio Márcio 

Dottori. 

Um ponto interessante desse cruzeiro foi a presença a bordo de amplos recursos tecnológicos, 

pareando com o uso do sextante: cardápio especial para clima frio, três GPS, radar, rádios HF e 

VHF, dois pilotos automáticos elétricos e um piloto automático movido pelo vento, além do 

EPIRB
42

; contudo, as duras condições do mar cobraram seu preço: inúmeros equipamentos 

eletrônicos falharam e equipamentos apresentaram desgaste acentuado, com destaque para o 

mastro de alumínio, que apresentou rachaduras, o pau do spinnacker, que se partiu. 

A publicidade da travessia se deu de várias maneiras, sendo as mais importantes o 

lançamento do livro “Aventura no Atlântico Sul” - Editora Mandarim, 2002– e a apresentação de 

um resumo no sítio “Minuto Náutico
43

”. 

 

O Ineditismo da rota adotada por Dottori com o Carapitanga 

O aspecto de maior destaque na aventura de Márcio Dottori é a peculiaridade da travessia 

realizada nas imediações da latitude de 40 graus sul, onde ocorrem ventos intensos, que correm 

sem obstáculos em torno do planeta, na qual se enfrenta mar agitado. Essa faixa do oceano 

Atlântico é conhecida pelo termo em inglês “Roaring Forties” ou “Los Cuarenta Bramadores”, 

termo em espanhol utilizado pelo velejador em suas publicações. O uso do termo em espanhol 

deixa transparecer, no relato feito, uma homenagem a Vito Dumas, que em 1942 realizou uma 

                                                 
40

 Escala de classificação de mau tempo no mar que vai de 1 - calmaria – a 12 – furacões. 
41

  http://www.minutonautico.com.br/acontece-noticias/ha-21-anos consultado em 11/04/2020 às 14:14hs. 
42  Emergency position-indicating radio beacon (rádio baliza indicadora de posição de emergência). 
43  https://youtu.be/zcc1Rfes1zE, consultado em 22/04/2020 as 14:23hs. 
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circunavegação solo naquela latitude, fato que deu origem ao seu livro “Em Los Cuarenta 

Bramadores – la vuelta al mundo por la „ruta impossible‟” da Editorial Juventud. 

As dimensões do veleiro (30 pés) também valorizam o feito, uma vez que havia a crença que a 

rota nessa latitude seria proibida a veleiros desse tamanho. Outros veleiros de dimensões 

semelhantes já haviam feito essa travessia; contudo, a realização da façanha com somente um 

velejador a bordo era algo inédito. 

Nota-se a semelhança entre a realização dessa travessia e o percurso realizado por Roberto 

Barros a bordo do Maitairoa em direção às Malvinas (Falklands) nessa mesma latitude e condições 

de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 - Capa do livro “Aventura no Atlântico Sul” que relata a aventura do Carapitanga 

 
 

48 - Roberto Barros na recepção a Márcio Dottori em Ilhabela ao final da viagem 
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16. André Magalhães em solitário pelo Oceano Austral com o Dejavu - 2002 

“Oh, Deus! Seja bondoso comigo. Seu mar é tão grande e meu barco tão pequeno
44

”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 - André Magalhães a bordo do Dejavu 

O Dejavu 

O veleiro Dejavu
45

 foi adquirido em São Francisco (EUA) por André em 31 de outubro de 

1995, Dia das Bruxas, com a finalidade de realizar uma volta ao mundo à vela. A escolha se 

mostrou acertada, até mesmo para a viagem de contorno do continente antártico realizada 

posteriormente, por vários motivos. O veleiro é do modelo Island Packet, armado em sloop, com 

dois estais de proa a tope de mastro - o que dá uma variedade de arranjos de velas de proa para 

enfrentar diversas condições de mar – e enrolador de genoa. Foi fabricado em 1989, com 38 pés 

(11,58m), calado de 1,4m, linha d‟água de 9,14m e boca de 3,65, o que lhe dá capacidade para sete 

passageiro, com “doghouse”
46

, bímini
47

, lastro de 4000kg (o que proporciona excelente 

estabilidade), área vélica de 80m
2
, tanque de água interno de 340 litros e tanque de diesel para 181 

litros. Contava com motor Yanmar de 35HP e um deslocamento de 8.750kg. 

Em termos de equipamento para as viagens realizadas, o veleiro contava com radar Furuno, 

piloto automático B&G, leme de vento
48

 marca Monitor, equipamento de salvatagem completa para 

                                                 
44

 Oração de um pescador bretão citada no livro do velejador. 
45

 Grafia utilizada no costado da embarcação. 
46

 Cobertura fixa para proteção de quem está cockpit, principalmente o timoneiro, contra o vento, ondas pequenas e 

respingos. 
47

 Cobertura horizontal na popa do veleiro que protege quem está no cockpit contra o sol e chuva. 
48

 Equipamento que corrige a direção dada pelo leme de acordo com as variações de vento, mantendo o barco com um 

mesmo ângulo em relação ao vento. 
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seis pessoas, uma âncora modelo Bruce, com 100m de corrente, geladeira de 12v, fogão de três 

bocas, rádio VHF UNIDEN e SSB da marca ICOM. 

Em virtude das características citadas, ele contava no mercado norte-americano da época 

com excelente conceito por sua robustez, detalhes de construção e conforto interno. 

 

O contorno do continente Antártico 

André Magalhães foi atraído para a vela desde sua infância passada no interior de São 

Paulo, na represa de Salto Grande. As primeiras velejadas foram com o modelo Starfish e, 

posteriormente, com o Snipe, barco escola para inúmeros dos velejadores aqui citados. Interessante 

relembrar que inúmeros velejadores de destaque nasceram longe do mar e só mais tarde em suas 

vidas, foram viver em locais próximos a ele. 

Em 1995, ele mudou-se para os EUA com a finalidade de vivenciar novas experiências e se 

aprimorar na arte da navegação a vela; em São Francisco (Califórnia) realizou cursos que o 

habilitaram a realizar travessias oceânicas em segurança. 

Com seu veleiro Dejavu percorreu sozinho o trecho entre São Francisco (EUA) e Ilhabela 

(SP), via canal do Panamá, passando pelo sul das Antilhas, demonstrando capacidade e 

maturidade ao longo das 8.130MN do trecho. Naquele momento, o velejador já contava com certa 

notoriedade, sendo alvo de entrevista da Náutica, revista especializada de projeção nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 - O Dejavu 

 

Por ocasião dos festejos dos 500 Anos de Descobrimento do Brasil, o velejador levou seu 

barco para Portugal e realizou a “Viagem Comemorativa Brasil 500 Anos”, com saída em 08 de 

março de 2000 nas imediações da Torre de Belém em Lisboa (POR), tendo chegada em 21 de abril 

em Santa Cruz de Cabrália (BA). O velejador foi o único a realizar essa travessia sozinho. 

Fruto de suas leituras, que incluiu os clássicos da literatura da vela de cruzeiro, e sentindo-se 

pronto para realizar um feito histórico para a vela brasileira, André Magalhães iniciou o projeto 
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que marcaria sua vida, colocando-se como um dos melhores exemplos do processo evolutivo, que 

leva os velejadores a buscarem novos feitos, baseando-se no conhecimento próprio acumulado e 

nos modelos estabelecidos por outros velejadores. 

Assim sendo ele partiu em 30 de setembro de 2001, de Ilhabela (SP), com a intenção de 

velejar sem escalas em torno do continente austral, a rota mais curta para uma circunavegação do 

globo terrestre, contudo, um das mais difíceis, sobretudo para um velejador solo. 

A chegada se deu em 13 de abril de 2002, após 190 dias de mar. Nesse período a experiência 

do velejador foi enriquecida por eventos como: ondas encobrindo o veleiro e rasgando as velas, 

frio extremo, calmarias, capotamentos do veleiro face a ondas gigantescas, colisão com uma 

baleia, escalada no mastro com mau tempo, recebimento de suprimento no mar para evitar escalas, 

encontro com icebergs, carência de sono, temporais com duração de dias, panes no leme de vento, 

marcações no barômetro de 958 milibares
49

 problemas no aquecedor, e, o mais aterrador, a falta de 

energia elétrica e de equipamentos. 

A publicidade do feito se deu de várias formas. A revista Náutica, mais uma vez marcando a 

história da vela brasileira, bem como outras publicações especializadas, dedicaram páginas a 

registrar o evento e aspectos pontuais da travessia, tendo André se tornado uma das referências 

para a vela brasileira. 

Os detalhes da aventura, assim como das duas viagens anteriores realizadas, foram registrados no 

livro “Diário de Bordo – as aventuras de primeiro velejador brasileiro a das a volta ao mundo em 

solitário, sem escalas, pelo Oceano Austral”
50

 de autoria do próprio André. Ele cita, naquela obra, 

outros velejadores que o motivaram, bem como muitas outras publicações ao longo de sua 

evolução como velejador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - André durante sua circunavegação 

O Ineditismo 

Dentre as realizações da vela, as viagens de circunavegação solo se destacam pelos óbvios 

obstáculos apresentados. Naquela categoria, fazendo uma breve revisão, até 13 de abril 2002, 

somente três sul-americanos haviam realizado esse feito em mares austrais: Vito Dumas (argentino, 

                                                 
49

 Quanto mais baixa a pressão atmosférica registrada em um barômetro, mais intensa é a mudança climática que se 

aproxima. 
50

 Editora Clio, 2004. 
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com o veleiro Leigh II em 1943), Aleixo Belov (brasileiro naturalizado, com o Três Marias em 

1981) e Amyr Klink (com o Paratii em 1999). Essas viagens foram realizadas com escalas. André 

Magalhães foi o primeiro brasileiro a velejar sem escalas ao redor do oceano Austral, contornando 

o continente Antártico, estabelecendo essa marca histórica. 

Vale destacar que ainda não há registro de viagem semelhante feita por uma mulher ou 

realizada em tempo inferior ao de André. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 – Capa da livro de André, o “Diário de Bordo” 
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17. Izabel Pimentel e suas velejadas solo - 2006 

“Que o mar seja sempre a nossa estrada”I 

53 - Izabel Pimentel em seu Minitransat 

Arnaud 1 

O veleiro Arnaud 1 é um barco do modelo Mini Transat Proto Berret, construído em 1987. 

Tem 21 pés (6,5m) de comprimento, 2,75m de boca e 1.93m de calado. Construído por 

Yves Dupasquier, foi utilizado em 2006 por Izabel em sua primeira travessias oceânicas entre 

Lisboa-POR, de onde saiu em 10 de julho, e Fortaleza-CE, onde chegou em 21 de agosto, utilizada 

para qualificação da velejadora para participar da Regata Mini Transat a ser realizada em 2007
51

. 

O veleiro, após a travessia de Izabel, foi vendido de volta ao proprietário original para voltar a 

competir na Mini Transat. 

 

O Petit Bateau
52

 

Veleiro da classe Mini Transat de número 664 foi o utilizado por Isabel Pimentel nas demais 

travessias oceânicas, tendo sido fabricado em um projeto específico, durante uma exposição 

náutica: a Rio Boat Show. 

 Armado em sloop, com 21 pés (6,5m), a classe Mini Transat não previa a existência de motor 

a bordo e, no caso do modelo utilizado pela velejadora, foi fabricado em sanduíche com núcleo de 

PVC rígido (Divinycell). Era destinado a mar aberto, com até dois tripulantes. Possuía, com seu 

comprimento de 6,5m, uma linha d‟água de mesma dimensão, uma boca de 3m, com calado de 

1,6m. Com deslocamento de 950kg, possui as seguintes dimensões das velas: mestra de 27m
2
, 

genoa de 17m
2
 e balão de 80m

2
. 

O barco possuía uma quilha de ferro fundido longa e um bulbo de chumbo, com peso 

                                                 
51

 Dados obtidos em: https://www.bemparana.com.br/noticia/izabel-pimentel-chega-em-cabralia-debaixo-de-forte-

chuva-2241#.XrCvVs1v_IU, acessado em04/05/2020 as 21:44hs. 
52

 Dados obtidos em: http://www.histoiredeshalfs.com/Histoire%20des%20Minis/664.htm. Acessado em 04/05/2020 

às 22:25hs. 
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aproximado de 410kg. O leme duplo era feito de fibra de vidro e o interior de PVC rígido. 

O modelo era destinado a concorrer na internacionalmente conhecida “Regata Mini 

Transat”, entre La Rochele-FRA, com parada em Funchal-POR, prosseguindo pra cruzar o 

Atlântico em direção a Salvador-BA na edição daquele ano. 

Em 2019 o barco ainda velejava com bandeira francesa. 

 

O Don 

O veleiro Don, empregado na viagem de circunavegação por Izabel era um projeto do 

renomado projetista naval francês Philippe Harlé (1931 – 1991), um Romanée, de 34 pés, que 

contava com mais de 30 anos de uso quando a velejadora o adquiriu para reforma e emprego em 

sua empreitada. Feito de alumínio em 1977, com largura de 3,25m, linha d‟água de 8,25m, calado 

de 1,57m, com 1750 kg de lastro na quilha, pesando ao todo 4.600kg, possuía vela grande com 

42,5m
2
, genoa com 20,4m

2
 e balão com 89m

2
. Transportava 140 litros de água e 80 litros de 

combustível para seu motor 29 cavalos. O Don ainda pertence a Izabel e está no porto de 

Lanzarote - Canárias-ESP. 

 

 
54 - A chegada de mais uma travessia do Atlântico 

 

As inúmeras velejadas solo de uma mulher 

A velejadora, nascida longe do mar, em Aquidauana- MS, teve contato com o mar na prática 

do remo. Antes de se dedicar à vela, Izabel se destacou como uma das remadoras com maiores 

percursos realizados em solitário: percorreu 1.000km entre Santos-SP e Vitória-ES; 800km no 

litoral da Bahia; em Portugal, remou entre Caminha e Vila Real de S. Antônio; na Espanha remou 

300km entre Tarifa (Gibraltar) e o rio Guardiana-POR. Seu livro “Brasil e Portugal a Remo” 

(Editora Termo Aventura) relata essas aventuras. 
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55 - Capa do livro “A Travessia de uma Mulher” 

 

Depois de passar pelo  ind surf, aproximou-se da vela ao participar de cruzeiros com 

amigos nas costas brasileiras e de Portugal. 

Em 2006, cruzou o Atlântico em solitário no trecho Cascais/POR a Fortaleza/BRA, 

percorrendo 5.300milhas náuticas em 42 dias em um veleiro de 6,5m, o Arnaud 1, um Mini-transat, 

tornando-se a primeira mulher a realizar tal travessia solo.  

Em 2008, estimulada, talvez, pelo sonho de todo velejador de cruzeiro brasileiro, participou 

da tradicional regata Recife – Fernando de Noronha (REFENO) estabelecendo novo patamar ao 

ser a primeira velejadora a realizar tal empreitada solo. 

Em 2009, após realizar sua terceira travessia do Atlântico, desta vez no sentido Paraty/BRA – 

Sète/FRA, ela participou da tradicional regata Mini Transat 6,50 em solitário, realizando um 

antigo sonho. 

Em 28 de agosto de 2012, em Sète (FRA), Izabel partiu, a bordo do veleiro Don, para uma 

nova aventura, que mesclou desafios típicos para velejadores audaciosos: cruzar o Atlântico no 

trecho França Brasil (com chegada em Paraty); contornar o globo na faixa das altas latitudes (em 

“Los Cuarenta Bramadores”, seguindo o exemplo de Marcelo Homem de Melo); e retornar para a 

Europa (Port Ballis – ESP), completando a empreitada inédita para uma brasileira. Contudo, em 

virtude de um capotamento no Pacífico, a velejadora foi obrigada a realizar uma parada na Ilha da 

Páscoa para reparos. Com isso os planos se alteraram e, de toda forma, a valente sul-mato-

grossense realizou a circunavegação com escalas de maneira inédita para uma velejadora 

brasileira. 

A despeito dos inúmeros questionamentos sobre a pouca experiência de Izabel Pimentel, ela 

se firmou como uma das referências na vela de cruzeiro brasileira. 

A publicidade de seus feitos se deu pela cobertura dos preparativos para a primeira travessia 

feita por revistas especializadas e sites da internet. Importante destacar que por vários motivos, os 

preparativos da velejadora foram alvo de amplos debates sobre sucessivos problemas técnicos, 



68 

falhas de fornecedores, debate sobre a qualificação da velejadora etc. 

Em 2008, Izabel lançou o livro “A Travessia de Uma Mulher” e o lançamento em 2015 do 

livro “Águas vermelhas – uma paixão que mudou minha vida.” Cooperou para a divulgação dos 

feitos dessa velejadora – que trazem em si um pedacinho de cada pioneiro da vela de cruzeiro – e 

estimulam outros homens e…. outras mulheres a repeti-los. 

Em setembro de 2019, a velejadora partiu para a quarta travessia do Atlântico partindo de 

Lanzarote – Ilhas Canárias – ESP com destino ao Uruguai. Em setembro do mesmo ano, ela partiu 

da Inglaterra com destino ao Uruguai para a quinta travessia do Atlântico. 

 

Os Ineditismos de Izabel 

A velejadora é diferente de seus antecessores em muitos aspectos, sendo um deles o acúmulo 

de realizações inéditas em sua carreira náutica. 

Em 2006, Izabel Pimentel se tornou a primeira velejadora brasileira a cruzar o oceano 

Atlântico em solitário. 

Em 2007, partiu da França e realizou sua segunda travessia do Atlântico. 

Em 2008, foi a primeira brasileira a participar da REFENO em solitário. 

Em janeiro de 2009, Izabel partiu de Paraty e foi para a França, realizando assim sua 

terceira travessia do Atlântico solo. Naquele mesmo ano, consagrou-se como a primeira brasileira 

a participar de uma regata transoceânica, a Transat 6.50, em solitário. Com mais essa travessia, 

Izabel soma quatro travessias do Atlântico, sendo marca a ser batida por outras velejadoras e 

velejadores. 

A velejadora completou 70.000 MN em solitário de 100.000 totais velejadas. 

Em 2012, Izabel Pimentel tornou-se a primeira velejadora brasileira e latino-americana a 

completar uma rota de circum-navegação, solo a bordo de um veleiro, o Don, tendo feito o trajeto 

em três etapas: França – Brasil (Paraty); Paraty – Paraty em latitudes próximas aos 40
o 

S; e Brasil 

(Paraty) – Europa, atravessando os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, e passando pelos cabos 

da Boa Esperança, Leewin e Horn. 
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18. Bel e Bob com o Bicho Vermelho pelo mundo – 2001 

“Nossa casa viaja conosco”. 

 
56 - Isabel Bretas e Roberto Coutinho 

O Bicho Vermelho 

O casal iniciou sua viagem com um veleiro Mod de 40 pés. Esse veleiro, também chamado 

Bicho Vermelho, contava com vários itens para dar conforto ao casal: banho quente, freezer, 

modernos equipamentos de navegação e comunicações, equipamentos de informática modernos 

para a época da partida; com espaço disponível, havia até mesmo uma pequena motocicleta a 

bordo e uma pequena horta, que alimentava a cozinha de bordo. O Mod 40, ou “Bicho Velho” – 

como eles se referem ao primeiro barco – encontra-se velejando na Europa nas mãos de novo 

proprietário. 

 
57 - O Bicho Vermelho 

 

O barco foi trocado por um Beneteau 50, também batizado de Bicho Vermelho; o nome tem 

origem nos cabelos ruivos de Izabel. O veleiro, um modelo de fábrica, foi adaptado para ter uma 
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suíte maior para o casal e uma oficina bem completa, tendo sido adicionado um dessalinizador aos 

equipamentos de bordo. A bordo, Bel e Bob podem receber até 11 pessoas para bater papo e 

compartilhar as histórias e experiências do casal. 

 
58 - O casal brasileiro velejando há mais tempo 

 

A Longa viagem 

Izabel Bretas (Bel) e Roberto Coutinho (Bob), casados desde 1987, iniciaram sua longa 

viagem com um primeiro passo: decidiram morar a bordo em julho de 2000. Em abril do ano 

seguinte, zarparam sem destino certo. Da Galeria da Vela, eles são os membros que ainda 

prosseguem em sua aventura, não tendo data para terminar. 

 
59 - Para uma viagem que dura mais de 20 anos, uma oficina e uma horta a bordo 

 

Como etapa inicial do passeio, percorreram a costa brasileira em um ano e meio até chegar a 

São Luiz do Maranhão. 
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É importante relatar que todos os velejadores que partiram para uma “volta ao mundo a 

vela” tomaram o rumo norte, subindo a costa brasileira em direção ao Caribe; ainda está para 

surgir alguém que inicie a empreitada em rota diversa, seja seguindo para sul, descendo a costa 

sul-americana, para a passagem do Drake, ou no sentido leste, para contorno da África pelo sul. 

Do Maranhão, partiram para o Caribe, passando pelas Ilhas Virgens, Porto Rico, República 

Dominicana. Em seguida dirigiram-se para às Bahamas, seguindo para a costa leste dos EUA, 

onde permaneceram por cerca de um ano. Em seguida, percorreram as Bermudas, outra vez o 

Caribe, passaram pela Venezuela, Aruba, Curaçao, Bonaire, Colômbia, San Blás e Panamá, tendo 

cruzado o canal em março de 2009. 

A dupla percorreu o Pacífico, passando por Galápagos, Polinésia Francesa, Ilhas Cook, 

Niue, Reino de Tonga, Nova Zelândia, Fiji, Vanuatu, Nova Caledônia, Austrália (percorrendo a 

barreira de Coral). 

Na passagem pelo Índico, estiveram em Bali, Singapura, Malásia e Tailândia. 

Da Tailândia, em virtude da ameaça de piratas, muito severa em 2013, resolveram abdicar da 

visita às ilhas e portos do Índico e embarcaram o veleiro em um navio de transporte, que conduziu 

o Bicho Vermelho para a Turquia. Essa rota comercial era a única possível naquela época. 

Partindo da Turquia, o casal iniciou a exploração do Mediterrâneo, onde, após percorrer as 

ilhas turcas e gregas, paixão de Bel, indo em direção à Itália, onde o barco passa o inverno 

ancorado. 

A publicidade dos feitos e conhecimento adquirido pelo casal se deu por meio de outros 

velejadores que, ao longo de vasto período em que a dupla está no mar, cruzou com eles e deram 

notícias sobre a viagem, a mais longa realizada por um casal brasileiro. 

O casal se destaca pela participação em palestras, com destaque para Bel apresentando uma 

visão feminina da vida a bordo, e na colaboração com outros velejadores. O casal é sucessivamente 

citado como fonte de informação sobre novos locais de parada e ancoragem ao longo das rotas 

tradicionais dos velejadores brasileiros. 

Uma característica interessante relatada pelo casal é a prática adotada de, ao contrário do 

que fazem muitos velejadores, não usar a viagem como um meio para se alienar dos problemas e de 

aspectos problemáticos da vida moderna. Eles, em cada porto (e foram muitos), buscam contato 

com os meios de comunicação locais, para saber qual a realidade enfrentada pelos habitantes dos 

países visitados e o que está ocorrendo no mundo enquanto eles viajam. 

A pequena motocicleta de bordo permite que os locais mais inusitados do porto sejam 

visitados pela dupla, que, salvo algumas exceções, não tem enfrentado problemas com o idioma 

nessa atividade. 

 

O Ineditismo 

O ineditismo da aventura do casal Bel e Bob se dá em virtude do casal, com todo seu 

romantismo, ter conseguido a marca da mais longa velejada ininterrupta da vela brasileira. Os que 

conhecem a dupla não deixam de destacar o convívio agradável desse casal, apesar da 

proximidade e do confinamento imposto pela vida a bordo ao longo de anos. 

Salvo novas informações, são dos poucos velejadores que optaram por fazer parte do 

percurso com o veleiro embarcado, tornando-se fonte de experiência no assunto. 

Os dois, Bel e Bob, são os velejadores que em uma única aventura acumularam o maior 

número de milhas náuticas navegadas da história da vela de cruzeiro ultrapassando a marca de 

mais de 200.000 MN (370.400km) percorridas. 
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CONCLUSÃO 

Apesar de sua curta história como país independente, em comparação a outras nações com 

ampla tradição naval, o Brasil possui, em termos de História Naval, inúmeros registros de feitos 

ligados ao mar, que passam pelos da Marinha do Brasil, da Marinha Mercante, pela vela esportiva 

e pela vela de cruzeiro. 

A análise dos feitos da vela de cruzeiro deixa clara a existência de uma Galeria da Fama, 

onde estão velejadores que inspiram inúmeras pessoas, sendo extremamente válido ressaltar os 

feitos desse grupo. 

O presente trabalho, considerando aspectos como ineditismo e divulgação dos feitos teve por 

finalidade destacar aquelas pessoas que, com suas experiências, influenciaram o avanço e o 

aprimoramento das atividades de cruzeiro, estabelecendo novos patamares de desempenho. 

Após a leitura das apresentações feitas vem a conclusão que a vela de cruzeiro progrediu 

graças aos exemplos fornecidos pelos integrantes apresentados que, em ordem cronológica, foram 

expandidos os horizontes de realizações. 

Fica clara, quando se analisa os percursos escolhidos e os avanços gradativos, a conexão 

entre os velejadores, favorecendo um progressivo avanço nos horizontes da vela brasileira. 

De forma análoga, conclui-se que os veleiros – sejam os adaptados ou os construídos e 

preparados especificamente para as empreitadas planejadas – trouxeram consigo muito do 

conhecimento náutico de seus Comandantes e se colocaram, cada um em sua época, como modelo 

a ser copiado por todos os construtores e velejadores. Curiosamente, constata-se que a maioria dos 

veleiros apresentados ainda está em uso. 

É possível concluir também sobre a importância da literatura náutica, bem como os meios 

digitais, para a divulgação das experiências e conhecimentos adquiridos, incentivando o 

surgimento de novos aventureiros. 

Logicamente, essa galeria não está fechada, sendo importante registrar que alguns 

velejadores citados continuam em plena atuação na vela. 

Espera-se que o presente trabalho inspire algum velejador para que, em breve, se tenha 

notícia de novos feitos, algo que não se imaginava, algo novo e que rompa barreiras; agora, é só 

aguardar. 

 

Porto Alegre-RS, 10 de maio de 2020 

WALDIR SILVA FILHO 
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