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O

vento estava forte,
uns 35 km/h talvez,
chegando a quase 50
nas rajadas. Parado
na beirada daquele
vale soberbo, a 1750 m, eu
era o dono do mundo com
vários brinquedos aéreos à
disposição: asa, parapente,
aeromodelos, tudo “ready to
go!” Decidi testar o ar optando
pelo menor deles como biruta:
a asinha-aeromodelo.
Liguei o rádio,
conectei a bateria e o speed
control começou a apitar
compassadamente, indicando
a execução de um check up
por todo o sistema eletrônico.
Segundos depois, assim
que um bip mais longo soou
avisando que estava tudo
ok, veriﬁquei os comandos,
o motor, segurei a asa com a
mão direita e simplesmente
empurrei-a no ventão. Ao
mesmo tempo, levei a manete
de potência até o talo com a mão esquerda enchendo
o motor.
Ela subiu lisa como um foguete. Impulsionada
por 19.000 rpm da pequena besta ruidosa com uma
hélice no rabo, ecoava no vale como um Fórmula1.
Em segundos o artefato atingiu as nuvens. Pus
o motor em idle e ﬁquei fazendo acrobacias: loopings,
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tunneaus, wingovers, voando de dorso, perseguindo
as andorinhas e os gaviões, dando rasantes nas
árvores, fazendo o diabo. Estava arrepiando!
Dizem que as melhores fotos são aquelas
que dão uma sensação de profundidade; elas têm
um objeto em primeiro plano - em foco - e o fundo
meio esmaecido... e realmente ﬁcam lindas assim.

air18digi

Esse era o visual que eu
experimentava naquele momento
– com os olhos ﬁxados na
pequena e nervosa aeronave
sob o meu comando, tinha como
background levemente desfocado
aquele vale deslumbrante, amplo
e totalmente envolvente.
Mas o melhor de tudo veio
depois que o vento amainou
o suﬁciente: montei numa
aeronave ainda mais poderosa e
parti, de corpo inteiro, num vôo
ao vivo.
Decolei e pude desfrutar do
ar que eu já tinha riscado antes
com a minha mente através da
sua pequena extensão mecânica
em formato delta, aquela
www.niviuk.com

5

representante real do cérebro
e de sua incrível capacidade de
projeção e controle.
Revisitei aqueles spots
ﬂutuantes da imensidão, já
devidamente plotados, e depois
pousei de volta em cima da
montanha, emprestando um
clima de grand ﬁnale para aquele
fantástico dia.
Voltei pra casa radiante,
pleno, e me pus a pensar: sou
um puta de um privilegiado
mesmo, né? Pois nasci numa
época de poder tecnológico tal
que é possível potencializar
nossas mais loucas vontades.
Voar é uma delas, talvez
a mais doida, a mais intensa

nesse rol de “insanidades
marcantes” que preenchem
nossos vazios. Muitos desses
sonhos provavelmente não terei
chance de realizar, tais como sair
de nosso planeta, visitar outros
astros, coisas assim. Mas, quem
sabe?
Torço para voltar em novas
vidas no futuro, quando essas
tecnologias estiverem mais
acessíveis. Ou então, vá lá, que
eu retorne em formas bem mais
primitivas, porém essenciais: um
urubu já seria ótimo!
São esses desejos, por mais
inusitados que pareçam, que nos
movem, nos impulsionam. São
essas vontades e sonhos que se

tornam os combustíveis de nossa
existência.
E nós, pilotos de vôo
livre, temos esta pequena mas
signiﬁcativa diferença em relação
ao resto da espécie: possuímos
asas. Coladas ao corpo! Uma
extensão dele.
Elas nos servem para a
essa apaixonada exploração
benigna da atmosfera, que mexe
tão profundamente com nossas
almas.
Caros leitores e amigos,
divirtam-se e apreciem a air,
totalmente dedicada à esta
paixão, em mais um de seus
formatos: o digital.
Paulão
editor@airmag.com.br

eduardo@albee.com.br
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A bela espectadora de
uma competição de asas
em Brasília, voa em sua
imaginação no ventão da
rampa.
Na foto da capa, de
Euclydes, sol poente em
Wallaby Ranch, Flórida.
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Marcelo Borzino
O piloto acro que intuiu a
própria morte...
Estávamos sentados no calçadão de São
Conrado observando as asas em pouso e
bebericando uma água de coco, quando
Borzino me disse que não iria mais voar. Não
entendi nada, o cara era um total aﬁcionado
pela coisa!
Eu acabara de pedir a ele para escrever
a matéria do BrazilAcro2006, a primeira
competição proﬁssional de acrobacias de
parapente no Brasil. E ele respondeu:
- Cara, eu parei de voar.
- Ah, não acredito! Tu és o maior maluco,
um tarado, um viciado, um psicopata nessa
porra! Não acredito que vais deixar de voar.
Qual foi? Pressão da família? A noiva?
- Um pouco de tudo, mas... principalmente,
porque tenho medo de morrer fazendo acro.
Borzino olhou pra baixo, melancólico, coisa
que não era normal nele, e após alguns
segundos de silêncio acrescentou:
- Acho que não é bem medo de morrer...
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Eu tenho medo é de não ter medo, medo
de não reconhecer o limite, medo de ﬁcar
entrevado numa cama, incapaz, sacou? Eu
sou muito intuitivo, já tive inúmeros avisos...
- Olha, Borza, eventualmente também me
batem esses temores. O risco de sofrer um
acidente e acabar numa cadeira de rodas... é
possível, né? Mas esses lampejos negativos
passam... e servem pra me deixar mais
cauteloso.
- Cautela demais não combina com acrobacia,
Paulão.
- É, mas esse papo de acrobacia também
não combina comigo, a não ser com os
aeromodelos. E já é lastimável quando algo
dá errado e a gente quebra o brinquedo...
imagina se me quebro? Tô fora! De mais a
mais, eu nunca vi pássaro fazendo acrobacia,
cara! E o modelo de perfeição de vôo pra mim
são eles, os pássaros!
- Ah não! As andorinhas são verdadeiras
acrobirds! Elas voam nervosas, fazem mil
piruetas.
air18digi

Meu “anjo da guarda” tem
trabalhado muito nos últimos
tempos, a coisa saiu do meu
controle. Sinto-me como
um jogador de roleta-russa. Seria
questão de tempo para tirar o número
premiado... minhas estatísticas
pessoais demonstram
claramente isto.
- É, elas voam nervosas sim, mas com
um movimento de avanço, sempre. Elas
invertem as curvas rolando sobre o seu eixo
longitudinal, mas estão sempre velozes e se
deslocando pra frente. Nunca vi andorinha
fazendo looping, voando invertido, realizando
SAT, wing over, inﬁnity, caindo e girando
em torno de si mesmas de forma insana,
verticalmente. O acro delas é mudar de
trajetória de forma muito ágil e radical, é
isso. E essas manobras lhes permitem voar
entre as árvores, lhes dão poder de fogo arma e defesa contra seus inimigos naturais.
- Eu não consigo voar de outra forma, Paulão,
não consigo, não bate tesão. Por isso eu vou
parar antes de me machucar seriamente ou
morrer nesse troço. Vou focar em outras
coisas essa minha energia.
- Por que você não experimenta voar
“normal” por um tempo? Decolar e
simplesmente boiar por aí, ou traçar uma
rota e fazer um cross... Ao invés de ser uma
andorinha tresloucada, experimente ser um
elegante urubu ou alguma poderosa ave
migratória, que tal?
- Não, comigo é tudo ou nada, estou decidido.
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Vou dar um tempo pra ver se esse fogo do
ego arrefece, saca? Quando eu voltar a voar se voltar -, quem sabe eu não consigo ser um
piloto normal como você está dizendo?
Esse papo foi real e rolou logo após Borzino
ter sofrido mais um acidente de uma
signiﬁcativa série em sua curta e meteórica
carreira de piloto de acro. Eu não esperava
mudar a sua decisão, Borzino tinha um forte
temperamento e sólidas argumentações.
Quanto ao convite para que fosse ao
BrazilAcro cobrir o evento, ele declinou
dizendo que não conseguiria simplesmente
assistir e contar o que via dessa forma,
afastado do vôo. Sofreria muito.

M

arcelo Borzino não conseguiu cumprir
sua determinação de parar por muito
tempo. Meses depois estava de volta,
na ativa total, mais do que nunca o vôo acro
estava em seu sangue. Assim que decolava
já saía arrepiando, contorcendo-se em volta
de eixos imaginários, virtuais, vela e corpo
ligados por laços invisíveis, coesos, ﬂuindo
em incríveis evoluções. Apesar da plena

consciência dos riscos, mergulhou novamente
de corpo e alma em sua paixão.
Recentemente, num fatídico ﬁm de semana
de setembro, Borzino treinava a difícil e
perigosa manobra Inﬁnity sobre uma
represa. Num momento infeliz, empacotouse na vela e despencou como uma pedra
por centenas de metros até bater na água,
morrendo instantaneamente. Do jeito que
ﬁcou embrulhado pela vela, não teve a menor
chance de acionar o reserva.
Marcelo era um advogado e professor
universitário bem sucedido, carismático,
inteligente, com muitos planos, e foi
atropelado por esta gana de viver “10 anos a
mil”, descartando veementemente o “mil anos
a 10” ou algum outro patamar mais sensato
entre os dois extremos.
Se for verdade que, após essa vida vamos
para algum lugar etéreo no qual os espíritos
ﬂutuam, o Borza deve estar zoando muito por
lá com algumas novas acrobacias celestiais.
Que Deus o perdoe por essa pequena
irreverência e que ele encontre a paz.
Paulão

air18digi

Eu sou um cara que
desconhece o conceito “não
sou capaz disso”! Quanto
maior o desaﬁo, maior a satisfação de
vencê-lo, tenha a natureza que tiver.

Saiba mais sobre a
conturbada trajetória ﬁnal
de Marcelo Borzino através de suas próprias
palavras, nesses trechos de emails trocados
com amigos assim que tomou a decisão de
não mais voar e, meses depois, no retorno:
A Parada (em 28/agosto/2006)
“Esta é com certeza uma das mais difíceis
cartas aos amigos que escrevo na vida.
Quero comunicar a todos publicamente que
estou deixando o vôo a partir de hoje.
É uma decisão irremediável e que já vem
sendo amadurecida desde meu último
acidente, onde quebrei a coluna. Só nos
últimos dois dias tive a certeza necessária
para tomar a decisão.
Tão repentina quanto a minha entrada no
mundo alado é a minha saída, mas não
pensem que esta se deve a algum fato ou
acidente em especíﬁco.
Na verdade, canalizei toda a minha energia
nos últimos anos para a acrobacia, deixando
de lado partes importantes de mim. Nos
últimos meses, aliás, antes mesmo de
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quebrar a coluna, vinha me perguntando se
essa “loucura toda” era realmente necessária
para minha felicidade e, principalmente,
se valia o risco a que me expunha. A
resposta veio-me de maneira muito clara e
incontestável. Sobre isto, ressalto que sempre
fui muito intuitivo ao longo de minha vida e
não será agora que deixarei de sê-lo.
O nível de acrobacia em que me encontro
não condiz com a realidade de minha vida
proﬁssional e familiar. Para continuar deste
ponto em diante eu teria que me dedicar 24
h por dia a acrobacia, isto é, dormir, acordar,
respirar acrobacia... Mas esta não é a minha
realidade e, sinceramente, não acredito do
fundo do coração que realmente assim a
desejasse. Meu ego com certeza a deseja,
mas não seu “dono”...
Não tenho a menor condição hoje em dia de
comprar uma vela “normal” e simplesmente
voar nos ﬁnais de semana, pois não saberia
como. Meu ego ainda é um grande oponente
a ser vencido e aos poucos o dominarei. Até
lá, se é que esse dia chegará, ﬁcarei sem
voar (talvez um duplo com algum amigo),

mas torcendo por todos que a esse esporte
apaixonante seguem ligados.
Peço desculpas a todos os que eventualmente
eu possa ter magoado com meus atos e peçolhes que deixem isso em segundo plano, pois
existem coisas muito mais importantes na
vida.
Já aos mais próximos digo que a nossa
jornada continua e não será o fato de eu
não estar mais voando que mudará nossas
amizades. Já estamos muito além...
Forte abraço e happy tumblings para todos.”
(em 29/agosto/2006)
“O vôo de acrobacia foi para mim uma
descoberta tardia, que ﬁz aos meus 29 anos
de idade por puro acaso quando estava em
Vitória/ES para montar uma ﬁlial de meu
escritório de advocacia.
Dá pra imaginar isso? Um cara com 29 anos
de idade que acabara de fazer seu mestrado,
sócio de um escritório de advocacia, chefe
de família responsável pelo sustento de 5
pessoas, começando a voar e se dedicando
proﬁssionalmente ao vôo acrobático?
air18digi

Outros fatores
contribuíram para essa
minha decisão de parar de
voar, mas esses têm um
foro extremamente
íntimo, espiritual.

Complicado, meu caro...
Até agora não sei como consegui manter
meus empregos, meu relacionamento, minha
saúde mental e ao mesmo tempo ter treinado
o tanto que treinei para chegar ao nível que
hoje tenho em acrobacia. É muita ruptura
para uma estrutura proﬁssional, familiar e
pessoal construída arduamente ao longo de
muitos anos de dedicação.
Mas sou um cara que desconhece o conceito
“não sou capaz disso”! Para mim, quanto
maior o desaﬁo, maior a satisfação de vencêlo, tenha a natureza que tiver. Isso sempre
foi assim em minha vida, onde aprendi a ser
um campeão no esporte desde bem cedo.
Depois entrou o Direito em minha vida e meu
objetivo então foi inteiramente focado nisto.
Quando então conheci o vôo.
Neste momento realizei que não havia
perdido a paixão pelo esporte, pela superação
de meus limites, pela vitória e foi aí que a
minha via crucis começou.
Estabilizado ﬁnanceiramente deleguei tudo
para pessoas de minha conﬁança e comecei
a voar de 4 a 5 dias por semana, sem contar
os 3 meses por ano que tirava para viajar ao
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exterior nas melhores épocas (para treinar).
Isso sim fez toda a diferença em minha
evolução como piloto de acrobacia.
É claro que tenho consciência de que “levo
jeito” pro negócio, mas se evoluí rapidamente
foi porque estudei e treinei muito, mas muito
mesmo.
Só que a velocidade com que logrei evoluir
cobrou seu preço e foi bem alto.
Nos últimos 24 meses passei 8 meses de
“molho” no “estaleiro”.
Primeiro fraturei a bacia num giro da morte
mal feito e ﬁquei 2 meses deitado numa cama
de hospital. A recuperação foi longa... Depois
estourei dois ligamentos do meu tornozelo
direito ao cair de reserva. Este ano fraturei
a coluna e ﬁquei 4 meses em recuperação...
mal voltei a voar, me atirei numa decolagem
kamikaze com uma vela de 16 m2 com vento
de cauda e arborizei a uns 200 metros abaixo
da rampa... além disso, já foram 6 reservas
em muito pouco tempo, sendo que dois deles
joguei a menos de 200 metros de altura, pois
estava treinando manobras baixo.
Cara, o “anjo da guarda” tem trabalhado
muito mesmo nos últimos tempos e eu sinto
nitidamente que a coisa toda saiu do meu
controle. Ou seja, o bom senso na prática e
a exposição aos riscos inerentes ao esporte
extrapolaram em muito qualquer limite de
razoabilidade. Ponderando os valores que
pautam hoje a minha vida não tenho dúvidas:
o vôo acrobático nas circunstâncias em que
o pratico está oferecendo um nível de risco
alto demais para os meus padrões. Isto
é, sem ser proﬁssional de acrobacia, com
dedicação integral ao esporte, sinto-me como
um “jogador” de roleta-russa. Seria questão
de tempo para “tirar o número premiado”...
as minhas estatísticas pessoais demonstram
claramente isto.
Além disso, sou muito intuitivo e sinto que

esse é o caminho certo a seguir agora. Por
outro lado, não sinto o menor prazer em
simplesmente voar, o que é uma coisa muito
séria, pois isso signiﬁca que estou voando
pelo motivo errado, ou seja, pelo meu ego. E
essa é a razão pela qual eu não vou somente
deixar de fazer acro, mas sim parar de voar.
Outros são os fatores que contribuíram para
essa minha decisão, mas esses eu deixo de
fora da argumentação, pois têm um foro
extremamente íntimo, espiritual.
O vôo foi para mim uma parte muito
importante e feliz desta existência e não há
porque renegá-lo ou esquecê-lo se tantos
bons momentos ele me trouxe.
É como a lembrança de um ente familiar
querido que se foi. Lembraremos dele para
sempre e agradeceremos por termos tido a
oportunidade de desfrutar a sua presença
nessa breve passagem por este mundo.”
O Retorno (em 17/jan/2007)
“É verdade... como muitos já haviam dito,
aconteceria!
Eu juro pelo “cara-lá-de-cima” que tentei
parar de vez, mas o vírus foi mais forte que
eu... Acabei comprando uma passagem
para a Argentina e passei uns tempos por
lá a convite do Pablo. O Raul Rodriguez
também estava lá e, juntamente com o
Pitocco, ﬁzemos um documentário para
o programa FOX SPORTS (de uma hora
inteirinha), voltado não só para a acrobacia,
mas, sobretudo, para a vida dos voadores
proﬁssionais em geral... os caras ﬁcaram
loucos quando souberam que eu disputava
o circuito mundial e ainda era advogado e
professor universitário! Eles aproveitaram
para focar o conﬂito entre esses dois mundos
tão diferentes, além de terem dito que
haveria uma maior identiﬁcação por parte
air18digi

O vôo foi para mim uma parte
muito importante e feliz desta
existência, por tantos bons
momentos que ele me trouxe.
É como a lembrança de um ente querido
que se foi. Lembraremos dele para sempre
e agradeceremos por termos tido a
oportunidade de desfrutar a sua presença na
breve passagem por este mundo.

do público com um piloto também de alto
nível acrobático, mas que levava uma vida
“normal” paralelamente.
Quanto a esta decisão de “voltar” tenho um
detalhe a acrescentar: vendi minha parte no
escritório de advocacia e praticamente só
estou com uma única turma na faculdade 2
vezes por semana na parte da manhã, ou
seja, estou praticamente desempregado!
HEHEHEHE... O que vou fazer exatamente
ainda não sei, mas seguramente não será
pendurar os batoques!”
Marcelo Borzino
Depoimento do seu amigo,
incentivador e instrutor,
Sivuca:
“O luto pela lamentável morte de Marcelo
Borzino nos convida a algumas reﬂexões.
Perder um amigo nos abala, atingindo de
cheio bases sólidas de nossas convicções.
Fatos assim nos convidam a, mais uma vez,
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revisar cuidadosamente cada decisão de
nossa vida de piloto de parapente. Quando
isto acontece com um excelente piloto,
dotado de técnica invejável, nos assusta
ainda mais.
Borza sabia muito bem o que fazia, ao
menos tecnicamente falando. Foi vítima de
uma possibilidade não menos incomum para
quem mergulha no universo da acrobacia
da maneira que ele fazia. Cair dentro do
parapente treinando Inﬁnity pode fazer parte
de uma longínqua realidade para nós simples
pilotos que se divertem voando, mas para
quem pega pesado neste outro esporte que
é acrobacia em parapente, é uma realidade
concreta.
Digo “outro esporte” porque os mecanismos
da acrobacia, da forma que é executada no
nível em que o Borzino se encontrava, estão
longe de se parecerem com o que praticamos
nos nossos tranqüilos vôos de ﬁm de
semana. Algumas pessoas acham que fazer
um SIV signiﬁca o mesmo que fazer Acro,
mas enganam-se e muito. Não é só uma
questão de fazer ou não fazer manobras, os
equipamentos utilizados são completamente
diferentes. Então, considero essencial colocar

uma linha divisória entre acro avançada e
vôo de parapente, embora alguém vá dizer
que é a mesma coisa, aﬁnal sempre alguém
discorda, do contrário que graça teria?
Tenho certeza de que quando o Borzino parou
no ar por uma fração de segundo e viu que
o pano o esperava lá embaixo, ele pensou:
“Fudeu!”. É isto que um ser humano,
brasileiro, pensa numa hora destas. Também
tenho certeza de que mais imediatamente
ainda ele imaginou o quanto era urgente
sair do emaranhado de pano e linhas para
conseguir uma brecha e abrir o pára-quedas
e estou convicto de que ele deu o máximo de
si para conseguir isto, aﬁnal, outros pilotos
acrobatas ﬁzeram a mesma coisa e alguns
deles tiveram sucesso, não todos, mas alguns
deles.
Então, estou convicto de que Borzino morreu
lutando para não morrer, sei disto porque
sei que Borzino amava a vida que tinha com
todos seus altos e baixos, suas idas e vindas.
Sei disto porque Borzino preferia estar vivo,
porque se não fosse assim, ele se sentiria
morto com os pés no chão, por mais que uma
inﬁnidade de pessoas como eu e você se sinta
bem viva desta forma. E era daquela forma
air18digi

que ele se sentia vivo. Borzino precisava
sentir força G, ver o mundo distorcido e de
cabeça pra baixo, precisava sentir o bailado
da acrobacia emanando de seus braços, de
seu corpo, de sua vontade.
Sei que, para um número enorme de pessoas,
especialmente aquelas mais próximas,
as palavras acima soam completamente
injustiﬁcáveis e incompreensíveis, mas
como compreender a mente humana? Como
compreender as motivações individuais de
cada um, se nem sequer nós mesmos somos
capazes de explicar claramente cada um de
nossos atos e decisões? Jamais questionei e
jamais questionarei isto.

M

arcelo Borzino me procurou há cerca de
5 anos, ele havia acabado de se formar
com o Paulo Pinto e mentiu dizendo que
tinha 30 vôos, condição por mim imposta
para que ele ﬁzesse o curso SIV. Mais tarde
ele me confessaria que tinha só seis vôos;
não tive coragem de puxar sua orelha.
Ele foi muito bem no curso e começou a
freqüentar quase todas as edições do SIV
VIP religiosamente. Foi lá que ele aprendeu
os primeiros passos desta arte. Foi lá que
Borzino fez seu primeiro wingover, seu
primeiro helicóptero, seu primeiro SAT,
seu primeiro looping, mac twist, SAT
assimétrico... enﬁm, foi lá que tudo começou.
E eu sempre fui um incentivador, pois sempre
entendi que ele contava com três requisitos
básicos: paixão pela acrobacia, habilidade
técnica e sobriedade. Os dois primeiros são
fáceis de entender - quem não gosta da
coisa, não se mete a fazer. Quem é braço
duro, não se mete a fazer (se não for burro),
e é aí que entra o terceiro requisito, Borzino
era extremamente sóbrio, extremamente
organizado e galgava cada etapa desta
aventura louca, com toda parcimônia e toda
metodologia que fosse necessária. Meu papel
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então, como instrutor, era dosar estes passos,
dando a ele o input técnico que determinava
se realmente era o momento adequado para
dar o próximo passo ou se ele deveria fazer
uma pausa ou ainda concentrar-se em outro
caminho por enquanto.
Determinar qual o caminho a ser seguido
também era, e é, minha tarefa como
instrutor. Era eu quem dizia a ele o que fazer
e quando fazer, era eu quem lhe passava
a lição de casa. Sempre encarei meu papel
de treinador com um grande prazer, pois
encontrar o perfeito sincronismo entre
treinador e treinado é o gol de ambos.
O treinador tem uma tarefa muito séria, junto
com o aluno, ele busca o êxito num trabalho
que não depende só dele, mas acima de tudo
depende de sua capacidade de se inﬁltrar
na língua e na mente do aluno. O instrutor
competente precisa ser persuasivo, precisa
seduzir o aprendiz a acompanhar o programa
que ele determina e acredita. Esta sempre foi
minha paixão. Apesar de ter uma identidade
própria, suas particularidades e seu jeito de
ser, as coisas que um instrutor diz aos alunos
precisam tocá-lo de alguma forma, caso
contrário o processo de aprendizado corre
o risco de não se efetivar e, então, o aluno
passa a agir por si só. Esta sempre foi minha
preocupação básica.
Com o passar do tempo, que para o Borzino
foi extremamente veloz, era claro que ele
investiria pesado no mundo Acro e não
tardou para que ele me procurasse para
contar que havia se inscrito num curso com
o Pablo Lopez, o que apoiei imediatamente,
aﬁnal sempre incentivei os alunos a procurar
contatos com diferentes maneiras de pensar,
fazendo cursos com pessoas diferentes e
procurando conseguir o melhor de cada uma
delas. Com as idéias do Pablo, Borzino podia
contar com novas sementes em sua horta
e seu crescimento correspondeu, revelando

um piloto fabuloso.
Continuamos mantendo
um contato bastante
estreito, nos encontrando
com ele e a Lívia em
várias ocasiões quando
ele vinha para São Paulo
ou quando nos víamos
em Andradas. Não eram apenas “colegas do
vôo”, eram amigos com quem podia se contar.
Borzino participou de vários campeonatos,
desde o primeiro que foi apenas para olhar,
colocando-se humildemente no seu lugar
de iniciante e aceitando a possibilidade de
apenas estar próximo de grandes pilotos e
conversar com eles. Se ele quisesse, poderia
talvez até ter participado, mas ele preferiu
manter o “perﬁl baixo” e embora algumas
pessoas o considerassem “exibido”, ele
era um homem que sabia se posicionar de
acordo com o que o momento pedia. Borzino,
deﬁnitivamente, não era um escravo do ego
nem fazia o que fazia para que os outros
vissem, mas sim para si mesmo. Ele era o
que o Arthurzinho chama de “homem de
poder”.
Morreu Marcelo Borzino, um legítimo
representante da acrobacia no Brasil,
parafraseando Caetano, na sua mais completa
tradução. Ironicamente, Borzino morreu
vítima de um erro seu, vítima de um erro que
estava à sua disposição de uma forma mais
discreta do que está a minha disposição como
igual acrobata ou de muitos de nós que lêem
estas linhas.
Lamento agora e lamentarei para sempre
esta perda sem conserto, sem volta, sem
remédio. Tirar algo de bom de uma tragédia é
extremamente doloroso, mas é a única forma
de não esquecermos que a vida é para ser
vivida da forma como Marcelo Borzino vivia,
com objetivo e intensidade.”
Sivuca

Para ler alguns artigos de Marcelo Borzino publicados na air, clique em matérias e artigos em nosso site:

www.revista-air.com
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falapiloto

No Mágico Céu de Brasília

B

por Glauco Cavalcanti

rasília é um daqueles lugares mágicos
onde é possível sentir a energia pulsante
da terra e a manifestação da natureza
em sua magnitude. No caminho para a
rampa os sinais estão ali presentes: o
vento forte balançando as árvores, os dust
devils desprendendo dos campos arados,
as queimadas devastando a vegetação e os
urubus subindo nas fartas térmicas. O solo
queimado e castigado por meses sem chuva
contrasta com as cores vivas do céu azul
decorado pelas nuvens brancas que indicam o
caminho da Esplanada.
Como não mencionar a Esplanada dos
Ministérios, o objetivo de qualquer voador
que se preza? Durante muitos anos minha
maior satisfação era chegar alto no Plano
Piloto e desfrutar o sabor de vitória após um
pouso de quilha no centro do poder. Voar em
Brasília exige do piloto muita concentração,
determinação e esforço. Concentração para
identiﬁcar as oportunidades que surgem
no caminho. Determinação para manter
a mente conﬁante, jamais desistindo,
mesmo quando o vento lhe tira da rota do
vôo. E não podemos esquecer do esforço,
aquele ingrediente que difere os homens
dos meninos. Tem que morder o speed bar,
sangrar a mão e puxar a marcha para chegar
ao objetivo. Brasília é assim mesmo, não tem
meio termo. Ou ama ou odeia. Os que amam
voltam sempre. Foi o que aconteceu comigo,
me apaixonei. Aquela paixão que vem quando
menos se espera e nos faz refém. Todo ano
ﬁco contando os dias, olhando o calendário
e esperando ansioso para voltar ao céu de
Brasília.
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ostaria de compartilhar com você, leitor,
esta minha paixão, mas para que não
ﬁque apenas no campo da emoção, resolvi
apimentar esta leitura com um pouco de
história. Aﬁnal, este sítio de vôo tem seus
“bandeirantes”, pessoas desbravadoras que
transformaram Brasília no Havaii do vôo livre.
Tudo começou na década de 80, quando
o piloto Claudio de Moura Castro descobriu
o Vale do Paranã, uma falésia que permitia
decolagem de asa. Naquela época os vôos
eram locais e pousar no foot hil”, chamado
Geraldo, era parte da brincadeira. Os fortes
ventos e as térmicas poderosas logo ﬁzeram
fama e a notícia de que ali havia vôo bom
rapidamente chegou ao berço do vôo livre no
Brasil, o Rio de Janeiro. Em agosto de 1982
o carioca David Street voou 65,7 km em
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direção à Brasília, pousando em Sobradinho,
batendo o recorde brasileiro de distância
livre.
No ano seguinte Brasília foi palco de
uma etapa do Campeonato Brasileiro. Para
a surpresa de muitos, a vencedora foi uma
mulher, a Keka. Neste mesmo ano Pepê
bateu o recorde do David Street, pousando
no Lago Sul, passando a cidade de Brasília
e percorrendo a distância de 78 km. Ficou
conﬁrmado que o lugar tinha potencial a ser
explorado e os anos seguintes comprovaram
a força e constância de um dos melhores
picos de vôo do nosso país.
Na década de 90 e início do milênio,
enquanto os pilotos participantes do
Campeonato Brasileiro pousavam na
Esplanada, alguns pilotos locais como Ortega,

Lincoln, Arthur, Fernando DF e André Nardelli
aproveitavam os meses de agosto e setembro
para percorrer longas distâncias. Os pilotos
começaram a ultrapassar a barreira dos 150
km, voando basicamente em duas rotas: no
sentido Anápolis, pela BR 060, e no sentido
Pirinópolis, pela BR 070. Em 2006, o carioca
Fabio Nunes, seguindo a rota de Pirinópolis,
pousou em Jaraguá, voando a incrível marca
de 229,7 km em 5 horas e meia.
Eu estava voando em Brasília no dia
em que o Fabio Nunes bateu o recorde - a
condição era fantástica, com nuvens fartas,
térmicas fortes e vento alinhado na rota.
Voei rápido e em pouco mais de uma hora
estava pousado na Esplanada. Quando pousei
percebi o equívoco que havia cometido,
aﬁnal, cheguei a 3.000 m e desperdicei
uma das melhores condições de vôo que
havia presenciado. Aquele sentimento de
arrependimento me perseguiu durante o ano
de 2006 e prometi a mim mesmo que voltaria
a Brasília em 2007 para voar longe. Pousar na
Esplanada é muito bom, mas melhor ainda é
não pousar até o sol se pôr.
Com este pensamento parti para Brasília
em 2007 junto com o Celso “Saquarema” e
o Croc (resgate). Fomos em agosto, um mês
antes do campeonato brasileiro, a ﬁm de
aproveitar o início da temporada. No dia 09
de agosto voei à direita de Brasília, seguindo
a Serra do Maranhão com vento de cauda
na faixa de 50 km/h e cheguei a Cocalzinho,
percorrendo 137 km, até então meu recorde
pessoal. Não satisfeito, voltei em setembro
para curtir com os amigos o campeonato
brasileiro 2007. Mas percebi neste ano que
muitas coisas haviam mudado. O nascimento
da minha ﬁlha, minha carreira proﬁssional e
tantas outras mudanças me ﬁzeram perder
o encanto pelo campeonato brasileiro. Só
queria fazer free ﬂight. Tirar sozinho e não ter
compromisso com ninguém, apenas desfrutar
o céu de Brasília - e principalmente, não ter
hora para pousar.
air18digi
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o dia 07 de setembro a condição
amanheceu épica, senti algo diferente no
ar e todos sabiam que aquele dia seria
especial. A condição estava perfeita, com
vento moderado, formações sólidas e teto
alto. Quando a comissão decidiu qual seria
a prova me veio aquele sorriso de canto de
boca. O primeiro pilão seria em Sobradinho.
Para quem não conhece o vôo de Brasília,
Sobradinho ﬁca apenas quinze quilômetros
de Brasília, um ponto estratégico para quem
quer seguir a rota de Pirinópolis. Em outras
palavras, eu iria junto com o campeonato até
Sobradinho, acelerando desta forma o vôo,
já que tinha os cinqüenta melhores pilotos
do Brasil birutando as térmicas para mim, e
depois continuaria sozinho no Cross Country.
Dito e feito, cheguei a Sobradinho em um
piscar de olhos e enquanto os pilotos tiravam
para o segundo pilão eu segui para a Reserva
depois de Brasília, onde peguei um canhão de
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12m/s. A condição neste dia estava realmente
muito forte e consistente, mas o vento fraco
fazia com que as tiradas fossem lentas.
Comecei a reavaliar se minha estratégia
de decolar com o campeonato foi mesmo
eﬁciente porque o start abriu a uma e trinta
da tarde; se tivesse decolado ao meio dia, já
teria uma hora e meia de vôo, ou seja, uns
60 km a mais. Quando deu cinco horas da
tarde o vôo estava acabando, as nuvens se
desfazendo e os ciclos fracos me impediram
de continuar voando. Pousei no trevo de
Pirinópolis após percorrer 146 km em quatro
horas e dez minutos. O vento fraco e minha
estratégia de decolar tarde me custaram
vários quilômetros. Embora não tivesse
concluído meu objetivo de voar acima de
200 km em Brasília, ﬁquei satisfeito com
o resultado da temporada 2007, pois bati
duas vezes meu recorde pessoal e ganhei
a experiência necessária para a próxima

temporada no Hawaii do vôo livre.
Quando vemos a evolução do nosso
esporte, ﬁca evidente que não podemos
voar nos dias de hoje da mesma forma que
os pioneiros voavam. As asas evoluíram,
a tecnologia nos permite avaliar mapas,
estradas e rotas de vôo pela internet. Os sites
de discussão permitem a troca de informação
em tempo real. Os vôos são baixados no XC
Brasil onde todos podem analisar os dados e
montar suas estratégias de vôo. Muitas vezes
pousamos na Esplanada às duas horas da
tarde, na hora em que o teto está mais alto,
as térmicas mais redondas e ainda com pelo
menos três horas de vôo pela frente.
Neste sentido, termino este ensaio
convidando os amigos que gostam de voar
free ﬂight a pensarem na temporada 2008.
Que tal voar longe até o sol se pôr, no mágico
céu de Brasília?
Glauco Cavalcanti
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O Rabino e a Pluma

J

por Ruy Marra

unho de 1992. O Rio de janeiro foi o local escolhido
para a maior reunião de Chefes de Estado, 108 para
ser mais preciso, juntamente com líderes religiosos
e espirituais de todas as partes do planeta.
Aproximadamente 6.800 ong’s representando 177
países.
Fui consultado pelo telefone para voar com
um desses líderes espirituais que vinha participar da
ECO 92. O passageiro em questão era o Rab. Zalman
Schachter, e sua esposa. O Rabino Nilton Bonder
explicou-me um pouco sobre a Renewal Judish,
movimento dentro da religião judaica do qual o Rab.
Zalman era um dos líderes, e questionou a segurança
do vôo duplo, pois reiteradas vezes lembrou-me da
importância para que nada acontecesse ao seu Mestre
ou sua esposa.
Nessa época, eu era ex-advogado e trabalhava
como instrutor de vôo livre com aproximadamente
uns 1.000 vôos duplos já realizados. A mobilidade e o
peso do passageiro eram condições fundamentais de
segurança para carimbar o passaporte na rampa da
Pedra Bonita. A asa pesava uns 35 kilos, e tínhamos
que alcançar a velocidade ﬁnal de 19 km/h em 8
metros de distância, debruçados a 520metros sobre a
Mata Atlântica, avistando o mar a uns quilômetros na
praia de S.Conrado. Caso o Rab. Zalman não corresse
nossa asa-delta poderia chocar-se com as árvores logo
abaixo de nós. Detalhe, havia esquecido de perguntar
sobre o peso dele.
Marcamos então horário e ponto de encontro:
rampa da Pedra Bonita, 11h da manhã. Era uma manhã
nublada e com vento tímido na decolagem. Estava
feliz por poder dividir mais uma aventura área até que
avistei o Rabino Bonder e o casal de futuros voadores.
Minhas mãos começaram a suar, na minha mente
ressoavam questões do Rabino Nilton sobre segurança
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até que fui apresentado ao Rab. Zalman e sua esposa.
Eles aparentavam possuírem muito mais peso do que
estava habituado a levar em minha asa.
Já ensaiava uma forma de cancelar aqueles
vôos mas uma onda de tranqüilidade, amor e paz
expulsaram a idéia, reforçando a crença de que
poderíamos voar com segurança.
O olhar focado mas dócil, o corpo obeso mas leve
(aparentava quase uns 100 quilos) convenceram-me.
Sempre ensaio uma corrida com meus passageiros,
procurando ajustar movimentos e informações a ﬁm
de serem utilizadas no momento certo e intensidade
precisa.
- Rab. Zalman - eu disse olhando em seus olhos
- Por favor , pense alguma coisa bem leve. - Não sei de
onde retirei essa idéia, mas pedi, pois ele me inspirava
espiritualidade, transcendência, e todas as qualidades
que um homem divino poderia conter.
- Sim, Ruy, pensarei - aﬁrmou serenamente.
Após essa conﬁrmação, checamos seus engates
na asa e os meus. Levantei a asa mirando as ilhas no
horizonte , contei até 3 e disse – vamos!
A asa entrou em vôo sem perder um metro
sequer, as árvores abaixo estavam muito mais
distantes, tocávamos os céus de São Conrado de
uma forma gentil, como se o vento fosse um grande
conhecido do Rab. Zalman. Intrigado, percebi que
nossa asa parecia carregar um passageiro de, no
máximo, 65 quilos.
Após algumas leves curvas sobre a Floresta
Atlântica o Rab. perguntou-me:
- Ruy, posso abençoá-lo?
Prontamente, pulsando felicidade, respondi que
sim e ele me abençoou.
Voando sobre o mar preparei-o para o pouso e
esse foi perfeito.
Ao desengatá-lo comentei sobre a leveza da asa
e tive que perguntar o que ele havia pensado antes da
decolagem, e ele respondeu.
- Pensei que eu era uma pluma...
Nossas emoções, aliadas aos pensamentos, quando
equilibradas e direcionadas são capazes de nos
preparar mental, espiritual e ﬁsicamente para qualquer
aventura, projeto ou sonho.
Ruy Marra
air18digi

eXtreme

Red
Bull
X-Alps
2007
a mais árdua corrida terra/ar do mundo
Alex Hofer, o vencedor da competição, caminha em busca de
um local ideal para decolagem em Grindelwald, Suíça;
(c) Olivier Laugero/Red Bull Photoﬁles.

A

corrida de aventura mais
espetacular e eletrizante
do planeta tem um
conceito simples: voe e
caminhe da Áustria até
Mônaco contornando cinco
pilões pré-determinados
ao longo dos Alpes. Quem
chegar primeiro, vence.
A realidade é muito mais
árdua: são duas semanas
de esforço físico e mental
extremo. Para ser bem
sucedido no X-Alps, o piloto
precisa ser muito bom de vôo,
ter habilidade tática e estar
no auge da forma física.
Trinta pilotos decolaram
das montanhas geladas
da Áustria com a missão
de chegar, o mais rápido
possível, até Monte Carlo,
em Mônaco, utilizando-se
apenas de seus parapentes
e de suas próprias pernas.
Em caminhadas exaustivas,
escaladas vertiginosas e
vôos fantásticos, poucos
conseguiram (apenas cinco).
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Red Bull X-Alps 2007

A largada em Krippenstein, Austria;
(c) Vitek Ludvik/Red Bull Photoﬁles; ao
lado, o mapa da competição mostrando
o trajeto e os respectivos pilões.
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Uma corrida de
850 km – dos Alpes
ao Mediterrâneo
A largada do Red Bull X-Alps foi
realizada no dia 23 de julho em
Krippenstein, nas montanhas de
Dachstein, Áustria, onde ﬁcou
localizado o primeiro posto de
checagem. Os outros quatro
pilões estavam no percurso
obrigatório dos atletas: em
Marmolada, na Itália; Eiger, na
Suíça; e em Monte Blanc e Monte
Gros, na França. A almejada
chegada era ao nível do mar
em Monte Carlo, Mônaco. No
total, 30 atletas participaram da
corrida, que foi encerrada no dia
5 de agosto. Durante o dia ou à
noite, sob o sol ou neve, o lema
era seguir adiante para completar
o percurso. O equipamento
obrigatório para ser carregado
por cada competidor ao longo
do percurso pesava cerca de
20 kg, contendo parapente,
capacete, GPS, celular, um páraquedas de emergência e fogos
de artifício sinalizadores. Cada
um deles pôde contar com um
assistente de apoio, que seguia
de carro para encontrá-lo onde
fosse possível e prestava ajuda
em alimentação e navegação.
As regras da disputa são tão
air18digi

Red Bull X-Alps 2007

exigentes quanto o próprio
percurso, e apenas atletas
com experiência e habilidades
comprovadas em paragliding e
alpinismo foram aceitos.
Uma das grandes
novidades este ano é que foi
possível acompanhar, on-line,
cada movimento dos atletas,
monitorados em tempo real
por um eﬁciente sistema de
rastreamento GPS/celular.

Andy Frötscher escala os Dolomites, na Itália, e depois decola para a rota em direção
a Mônaco; (c) Vitek Ludvik/Red Bull Photoﬁles.
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A Corrida:
O suíço Alex Hofer tornou-se
bicampeão no X-Alps. Quatro
atletas protagonizaram uma
disputa espetacular na etapa
ﬁnal da corrida nos Alpes. Os
quilômetros ﬁnais da edição 2007
do desaﬁo foram dignos de ﬁlme,
culminando com um competitivo
desfecho entre Hofer e outros
dois super-atletas nos Alpes:
Toma Coconea e Martin Mueller.
Sábado, 4 de agosto,
o romeno Toma Coconea e o
suíço Martin Muller estavam
no alto do Col du Galibier,
nos Alpes franceses (mesmo
local por onde passa a Tour
de France). As condições de
vôo eram extremamente boas

air18digi

Red Bull X-Alps 2007

Nas profundas geleiras dos Alpes, o atleta-voador
prepara-se para ultrapassar mais uma etapa;
(c) Olivier Laugero/Red Bull Photoﬁles.
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“Foi apavorante! Eu tomei
centenas de colapsos enquanto era
arrastado pelo ventão voando pra
trás a mais de 20 km/h em direção
a um rochedo! Tive que usar o
acelerador no máximo para sair do
perigo!” Martin Müller
e logo no início da tarde os
dois competidores já estavam
desbravando os céus. Mueller,
que já foi tricampeão suíço de
parapente, logo ultrapassou
Coconea com uma pilotagem
espetacular e no ﬁm do dia abriu
uma vantagem de 40 km sobre o
romeno.
Mueller e Coconea estavam
entre o grupo de quatro pilotos
que ganharam grande vantagem
do resto dos competidores assim
que passaram pelo terceiro posto
de checagem, em Eiger, na Suíça.
Alex Hofer, que venceu o Red Bull
X-Alps 2005, e o também suíço
Urs Lötscher, eram outros no
páreo da etapa ﬁnal. Juntos Hofer
e Lötscher encararam o Monte
Blanc e se distanciaram cerca
de 85 km do quinto colocado, o
britânico Aidan Toase.
Foi neste ponto da
competição que um vento muito
forte mudou todo o cenário da
grande ﬁnal. Os diretores da
prova, depois de examinarem
com cuidado o percurso voado
por Muller, descobriram que ele
foi parar perto de Sion, na Suíça,
em uma zona de vôo restrita na
prova (a competição tem um
espaço aéreo delimitado por onde
os atletas podem voar). Como
air18digi
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No sentido horário, de cima para baixo: Rabec; Coconea; Peter Rummel; Jan Skrabálek; (c) Vitek Ludvik/
Red Bull Photoﬁles.
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“Isto não é um evento
de parapente. É uma
corrida de montanhismo e
caminhada!” Yurdaer Etike

penalidade Muller recebeu 36
horas adicionadas a seu tempo de
prova, que seriam cumpridas tão
logo ele chegasse a Mônaco.
Muller foi obrigado a
correr atrás do prejuízo durante
todo o resto do percurso. Ele
aproveitou correntes favoráveis
de ascendentes e voou pela
complexa rota da região sul
do Alpes franceses, pousando
apenas a 60 km da chegada em
Mônaco.
Neste meio tempo a rota
de vôo a oeste, adotada por
Alex Hofer, parecia uma opção
extremamente errada. Ao
anoitecer ele estava de volta ao
solo perto de Gap em Alpes-deHaute-Provence, ou Alpes da Alta
Provença, sul da França. A menos
que executasse um vôo milagroso
no dia seguinte, a chegada
de Hofer entre os primeiros
poderia ser considerada fora de
cogitação.
À noite Muller e Coconea
chegaram à mais tortuosa parte
de toda corrida: uma exaustiva
caminhada a apenas 24 horas do
ponto de chegada em Mônaco.
Muller sabia que Coconea tinha
grande habilidade na marcha
e resistência para enfrentar o
cansaço – o romeno poderia
air18digi

Red Bull X-Alps 2007
Como uma aeronave inimiga pulsando no radar,
Hofer acelerou em direção à costa caçando os seus
adversários.

facilmente ultrapassá-lo caso
Muller diminuísse o passo. Pela
manhã a vantagem de Muller em
cima de Coconea, que já tinha
sido de 40 km, havia diminuído
para 30 km. Muller ainda estava
marchando com ritmo, mas,
absurdamente, mesmo depois
de andar cerca de 1.000 km,
Coconea, nesta altura, estava
correndo atrás do suíço!
Enquanto isso Hofer estava
a 130 km da chegada, a pé, e
esperando uma chance para
decolar. Cruzando o lago de
Serre-Ponçon, no sudeste da
França, ele decolou e realizou
um vôo muito técnico por entre
algumas montanhas almejando
a chegada em Mônaco. Parecia
totalmente impossível, mas Hofer
fez o impossível parecer fácil.
Cada quilômetro que o suíço
se aproximava ao sul, colocava
Muller e Coconea ainda mais sob
pressão.
Todo esforço de Hofer no
ar, porém, não foi suﬁciente
para bater Muller, o primeiro a
cruzar a linha de chegada no
ﬁm da tarde. Mas apesar de
Muller ter sido o primeiro atleta
a chegar em Mônaco, com suas
36 horas de penalidade ele foi
À esquerda, Chamonix, França; acima, Dolomites, Itália; (c) Olivier Laugero/Red Bull Photoﬁles.
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O vencedor Hofer voou de parapente 900 km e caminhou 588 km
durante toda a prova. Em segundo lugar ﬁcou Coconea, um dos
grandes destaques, que voou 327 km e caminhou e escalou por
incríveis 1021 km.

Eiger, Suíça; (c) Olivier Laugero/Red Bull Photoﬁles.
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obrigado a esperar por
aqueles que estavam
vindo atrás e poderiam
ainda ultrapassá-lo na
contagem ﬁnal.
Depois de um
impressionante vôo
Hofer pousou a apenas
13 km de Monte Gros
e, num sprint de três
horas, conseguiu superar
o exausto Coconea para
conquistar o Red Bull XAlps 2007. Hofer voou
de parapente um total
de 900 km e caminhou
cerca de 588 km durante
toda a prova. Após cinco
horas e completamente
cansado, Coconea chegou
a Mônaco seguido,
três horas depois, por
Lötscher. Mas como
Lötscher também tinha
uma penalidade de 36
horas a ser descontada
de seu tempo ﬁnal, Muller
conseguiu a medalha
de bronze. Em segundo
lugar ﬁcou Coconea, um
dos grandes destaques da
corrida, que voou 327 km
e caminhou e escalou por
incríveis 1021 km.
air18digi
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Resultados ﬁnais
1. Alex Hofer (SUI1) 838km
2. Toma Coconea (ROM)
838km
3. * Martin Müller (SUI3)
838km
4. * Urs Lötscher (SUI2)
838km
5. Kaoru Ogisawa (JPN)
838km
6. Aidan Toase (GBR1)
736,4km
7. Ramon Morillas (ESP)
714,1km
8. Ulric Jessop (GBR2)
707,9km
9. Honza Rejmanek (USA2)
696,4km
10. Leone Pascale (ITA2)
686,5km
* 36h penalty

Mais informações:
www.redbullxalps.com
Chamonix, Mont-Blanc, França; (c) Vitek Ludvik/Red Bull Photoﬁles.
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Alexander Hofer decolando em
Grindelwald, Suíça;
(c) Vitek Ludvik/Red Bull
Photoﬁles.
Ao lado, já em Mônaco;
(c) Olivier Laugero/Red Bull
Photoﬁles

Entrevista de Hofer a Bob Drury,
após a vitória:
lex Hofer ganhou mais títulos no paragliding do que
qualquer outro piloto no mundo. Em 14 anos de vôo ele
coleciona medalhas de ouro dos Campeonatos Suíços,
Europeus e Mundiais, além da duríssima Copa do Mundo de
2003.
Hofer focou seus esforços no Red Bull X-Alps 2005 e conseguiu
uma vitória com larga margem sobre seus oponentes.
Dois anos depois e o gigante superstar estava de volta ao
podium, mas desta vez tendo que lutar contra a intensa
tenacidade do romeno corredor de endurance Toma Coconea e
contra o gênio do ar e tricampeão suíço, Martin Mueller.
Apesar de seus mais de 100 kg e dois metros de altura, Hofer
tem a fala macia, e reﬂete com Bob Drury, nesta entrevista
numa praia de Mônaco, sobre como esta corrida foi ganha.

A
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Bob Drury - Como você se sente agora,
depois de tudo terminado?
Alex Hofer – Aliviado! Aliviado por não
precisar correr mais, ou estar na pressa em
todo lugar. Após duas semanas correndo
posso ﬁnalmente sentar e deixar as coisas
rolarem lentamente. Estou curtindo comer
lentamente, beber uma cerveja lentamente e
estar sentado aqui, de bobeira, olhando para
o mar.
Como foi a corrida este ano comparada
com a de 2005?
Foi bem diferente, mais dura. Em 2005 eu
consegui alguns dias à frente que me deram
a certeza da vitória. Desta vez a luta foi até
o ﬁm. Em 2005 tivemos dias de não voar
mesmo, mas neste ano tivemos que voar
quase todo dia, frequentemente com grandes
expectativas que não davam em nada. As
condições eram muito mais difíceis, às vezes
ﬁcávamos muitas horas no ar para no ﬁnal,
avançar pouco.
Você pensou que conseguiria pegar o
Coconea?
Eu sempre achei que poderia ter uma chance,
por isso dei tudo que podia nos dois últimos
dias. Uma vez que pousava, já começava logo
a andar.
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Como é o Coconea como oponente?
Ele é um incrível caminhante. Devemos todos
aprender com ele, apesar de achar difícil ir
tão longe. Coconea caminha realmente muito
rápido e tem uma técnica surpreendente.
Ele alterna corrida e caminhada em tiradas
curtas. Eu tentei isso, e realmente é bom
para o corpo quando você faz dois diferentes
tipos de movimento o tempo todo. Claro
que é loucura dormir tão pouco quanto ele,
mas se você pode caminhar 100 km por dia,
então o tempo tem que estar muito bom
para superar esta marca somente com o
vôo. Eu penso que, no futuro, nós vamos
ver uma mescla dos dois métodos: os supercaminhantes vão voar melhor e os pilotos vão
se tornar também poderosos caminhantes.
Sua rota sobre as Dolomites foi única
e você se deu bem. O que o fez ir por
aquele caminho?
Porque é uma paragliding highway! Tem
uma parte que você tem que caminhar, em
Bolzano, mas depois pode voar de novo por
um longo percurso. Eu vi esta rota nos mapas
e algumas pessoas já tinham me dito que ali
era um grande lugar de vôo. A hora que eu
cheguei a Bolzano inﬂuenciou muito a minha
decisão, é importante você usar o dia a seu
favor. Se você está no chão na hora mais

www.solsports.com.br
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voável do dia, perde. Você vai querer andar
nas seções não voáveis quando não estiver
voável, e voar as seções voáveis quando
a condição estiver voável. Eu planejei esta
rota baseado nas previsões meteorológicas e
ﬁquei surpreso por ninguém ter me seguido.
Após o Mont Blanc você diminuiu o ritmo.
Por quê?
Este foi o pior dia da competição, e me
arrependi muito de uma decisão. Eu escalei
a face leste do Aravis para tentar voar, mas
só rola condição pela manhã, não estava
bombando nada daquele lado. Se estivesse do
outro lado teria feito um longo vôo. Decolei
do lado ruim mesmo e acabei no fundo do
vale. Eu gritava comigo mesmo, irado por
ter cometido um erro tão estúpido, e tentei
chegar numa decolagem novamente. Tinha
uns caras da equipe de ﬁlmagem da Red Bull
que ﬁzeram longas tomadas comigo andando
na encosta com um monte de parapas voando
lá longe, de fundo. Não dei nem alô pros
caras, estava de péssimo humor. Ainda me
perdi numa mata e quase me feri na queda
de um barranco!
Você estava 100 km atrás de Mueller e
Coconea no último dia. Como conseguiu
se recuperar estando tão atrás?
A condição de vôo estava muito boa neste
dia e eu sabia que podia conseguir. Além
disso, caminhei muito mais rápido nestes dois
últimos dias do que em qualquer outro da
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competição.
Se você pudesse desenhar o seu próprio
percurso, por onde seria?
Mônaco é um ﬁnal perfeito. Não somente por
você terminar na praia após uma enorme
jornada nas montanhas, mas também porque
o terreno é mais difícil tanto andando quanto
voando. Isso signiﬁca que o jogo não está
decidido até praticamente no ﬁnal.
Qual a sua opinião sobre a invasão
dos espaços aéreos e as penalidades
aplicadas ao Mueller, Lötscher e Wirtz?
Eu sou um piloto de vôo livre, não gosto de
espaços aéreos delimitados e gostaria que
não houvesse nenhum, nem penalidades
por invadí-los, mas eles existem. No ﬁnal,
foi a penalidade aplicada ao Mueller que me
garantiu a vitória, mas como a vantagem que
ele conseguiu poderia ser atribuída ao atalho
por uma área não permitida, então me sinto
ok em relação à minha vitória.
Quais os seus aspectos favoritos nesta
corrida?
A aventura, a competição, o desaﬁo, e as
lindas experiências que você tem ao longo da
jornada.
Algum momento apavorante no ar?
Não muitos, o mais perto que eu estive de
me machucar estava no chão. Escorreguei
de uma rocha e caí sobre umas árvores e
depois dentro de um riacho, bem em frente
www.solsports.com.br
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às câmeras! Na Itália, estava voando
sozinho e fui pego por uma forte
descendente, e fui afundando em
direção ao chão a uns 10 m/s. Tudo
que pude fazer foi manter o controle
da vela, na verdade eu não conseguia
direcioná-la pra lugar nenhum. Por
sorte tinha uma clareira embaixo e fui
meio que despejado ali.
Você acha que as pessoas têm mais
riscos neste tipo de competição
do que numa de paragliding
convencional?
Com certeza! Se você anda até o topo
de um morro a 2.000 m de altura e
não está voável, ainda assim você ﬁca
muito tentado a voar. Numa competição
normal os diretores de prova têm
algum controle sobre a segurança,
embora com freqüência eles deixem
os pilotos decolarem em condições
perigosas antes de realmente cancelar
a prova, no pior momento.
Durante a corrida você recebeu
textos, chamadas e e-mail´s via
Nokia phone o dia todo. Lidar com
isso afetou a sua performance?
Penso que não. É só mais uma parte do
jogo. E também é bom para os meus
patrocinadores. Estou acostumado com
isso.

28 www.revista-air.com

Você atualmente mora na
China com a sua namorada.
Tem voado muito por lá?
Não mesmo! Talvez umas 20
horas por ano. Possivelmente
eu voei mais no X-Alps do que
faço normalmente em um ano
na China. E pude sentir bem isso
de uma forma mais rude agora.
Somente no último dia eu pude
sentir o velho Hofer voltando,
mas até então posso dizer que
não estava pilotando a vela
tão bem quanto poderia, e que
minhas decisões não eram tão
rápidas comparadas a quando eu
estava voando na minha melhor
forma.
Que conselhos você daria para
alguém que esteja querendo
entrar no Red Bull X-Alps?
Esteja em forma! Existe uma
imensa demanda de corrida e
caminhada, então você deve
treinar seriamente o seu corpo.
Se estiver em forma vai se
divertir.

www.solsports.com.br
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Parapas
no
Cristo
eles também chegam lá!

supervôos

A

proveitando a
onda de
interesse
renovado
pela estátua do
Cristo Redentor, eleita uma
das 10 maiores
maravilhas do
planeta, resolvemos publicar
uma série de
fotos de alguns
de nossos leitores voadores de
parapente que
já tiveram o
prazer de voar
de São Conrado
até o Corcovado, onde se
encontra o belo
e mundialmente
conhecido monumento.
foto Joe Yang
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Antes privilégio exclusivo das asas, agora é só rolar a conjunção certa de fatores meteorológicos positivos e pronto: dezenas de gliders coloridos migram
sobre a Floresta da Tijuca até a estátua, fazendo a alegria dos pilotos e dos
turistas lá presentes.
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piloto Marcelo Almeida,
foto Fernando Rocha

www.niair.com.br
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Parapas no Cristo

foto Caio Salles

É fácil ir ao Cristo? Trata-se de um cross com menos de 20 km ida e volta,
mas que devido ao relevo e a diﬁculdade de pouso em certos trechos do percurso, pode exigir bastante habilidade e conhecimento do piloto.
No entanto, em certos dias muito especiais, a farofa é total e até mesmo os
elefantes podem voar até lá.
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na foto maior,
piloto Marcelo
Almeida, foto
Fernando Rocha;
acima, Marcelo
Kallemback

Para saber o caminho leia em nosso site a matéria “O dia em que o elefante foi ao Cristo”
www.revista-air.com
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Na foto abaixo, Euclydes ladeado pelo casal de amigos Mônica
e Francisco. Nesta foto, o camping de aeronaves da Sun’nFun;
ao lado, o vôo de planador em Wallaby Ranch.

Sun`n
Fun
o festival de vôo na Flórida
texto e fotos: Euclydes

E

stávamos em pleno período
de apagão aéreo. Como se
diz na gíria naval, já tinha
“calibrado o saco” para
algumas inﬁndáveis horas
de espera no aeroporto. Tudo,
no entanto, parecia ser mais
fácil do que tínhamos imaginado.
Conseguimos em pouco tempo
reunir todo o grupo, distribuir
as passagens e vouchers (e
exemplares da última Air,
gentilmente cedidos pelo Paulão
e pela Fani) e combinar encontros
para algumas horas depois, em
Miami, Orlando ou Lakeland,
já que alguns voariam pela
American e outros pela Delta e
pela TAM.
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Ao passar pela Polícia
Federal, a primeira surpresa:
tivemos que nos desfazer
de qualquer tipo de líquido,
mesmo a inocente garrafa de
água mineral lacrada. Logo em
seguida fui submetido a uma
revista criteriosa, uma vez que
algo em mim teimava em fazer
disparar o alarme. Depois de
várias tentativas e apalpadelas,
chegamos à conclusão de que o
problema estava no meu tênis.
Tive de ﬁcar descalço e foi até
divertido ver meu tênis sozinho
disparar o alarme de metais e ser
imediatamente cercado, olhado,
torcido e até cheirado por uma
meia dezena de policiais federais,

tal qual um traﬁcante qualquer.
Uma rápida passada pelo raioX mostrou que uma inocente
alma de aço foi a responsável
pelo contratempo. Logo adiante,
qualquer um dos bares vendia,
pelo triplo do preço, garrafas
de água mineral exatamente
iguais àquelas que nos foram
tomadas. Acho que isso deve
ser o tal capitalismo selvagem...
Coisas do “Tio Sam”, que deve
achar impossível um assecla do
Bin Laden colocar explosivos em
inocentes garrafas que seriam
entregues a seus comparsas
dentro da área restrita do
aeroporto.
Já dentro do 767 a

zorra era total. Algo me fazia
lembrar as “aerovelhas”, da
ﬁnada Pan-Am, pedindo que
todos se sentassem para que
pudessem contar os lugares
disponíveis. Senti então um
leve tremor, característico do
engate do trator no avião. Não
houve nem tempo de pensar nas
diversas vezes que já o tinha
sentido e vi, em seguida, serem
acesos os avisos de apertar
os cintos e o avião iniciar um
deslocamento afastando-se
do “ﬁnger”. Conferi o relógio:
23:15hs. Difícil acreditar, mas
não houve qualquer atraso.
Mais incrível ainda foi veriﬁcar
que o único lugar vago no avião
air18digi

estava exatamente a meu lado.
E agora não poderia embarcar
mais ninguém... Restava torcer
para que não houvesse ninguém
perdido no banheiro. Por falar
em banheiro, a American Airlines
retirou daquele avião (e talvez
dos outros que fazem a rota para
o Brasil) o conjunto de banheiros
existente atrás da última ﬁleira
central de assentos. Com isso,
ganhou espaço suﬁciente para
colocar pelo menos mais seis
passageiros e faturar alguns
milhares de dólares a mais
em cada vôo. Não devem
ter pensado no conforto dos
passageiros e no uso intensivo
dos quatro banheiros que
restaram nas laterais, muito
menos nos sustos ininterruptos
nos passageiros próximos (e eu
era um deles...), toda vez que
a descarga era acionada. E isso
durou a noite toda.
Eu, normalmente, sou
bom de avião, ou seja: durmo a
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viagem toda. Dessa vez não sei
o que aconteceu. Talvez devido
à excitação com a viagem, com
a visita a mais uma Sun’n Fun,
ou seja lá com o que for, o fato
é que quase não dormi (mesmo
com o lugar vago a meu lado)
e cheguei quebrado a Miami.
Imigração e Alfândega agora, lá
nos States, são uma coisa só,
mas na prática tudo continua
igual: primeiro as ﬁlas para
carimbar o passaporte e depois
para veriﬁcar a bagagem. Como
sempre, todos muito educados e
solícitos. Nada vi do que se ouve
falar por aqui...
Mais uma revista antes
de entrar no vôo para Orlando
(agora já não tínhamos nem
água mineral), na qual tivemos
de tirar sapatos, cintos e
mostrar máquinas fotográﬁcas,
ﬁlmadoras e laptop (que são
até cheirados...). Nada demais:
segurança sempre em primeiro
lugar...

Outro vôo
tranqüilo e a chegada
a Orlando em meio a
um tornado e chuva
torrencial. Logo
no desembarque
encontramos o Carlos
Bessa, do Wallaby
Ranch, que tinha
ido buscar o Miguel
Rosário, que também
estava no nosso vôo
e tinha perdido toda a
bagagem! Mais alguns
exemplares da Air
foram distribuídos com
enorme sucesso!
Agora era só praticar o
esporte nacional americano:
comprar!, já que a primeira visita
ao Wallaby Ranch, programada
para aquele dia, não valeria a
pena, tendo em vista as adversas
condições climáticas.
Na terça-feira cedo
partimos para Lakeland.
Queríamos ser os primeiros a

Nas fotos desta página, cenas do museu
aéreo com a nobre presença das asas e
da exposição ao ar livre. No topo, Carlos
Bessa e Miguel Rosário na exposição de
ultraleves.

air18digi

Na foto ao lado, a ﬁla de espera para decolagem em
Wallaby Ranch. Nesta foto, exibição dos caças, e
abaixo, aeronaves no museu.

chegar. O estacionamento já
lotado demonstrava claramente
que outros tinham tido a mesma
idéia. De qualquer modo a Sun’n
Fun é enorme e estava ainda
bastante vazia. Logo de cara, no
melhor lugar da feira (junto ao
acesso principal) encontramos
Miguel Rosário que, com Carlos
Bessa, demonstrava o SeaMax.
Todas as vezes que por ali passei
os dois estavam cercados por
um sem número de gringos
admirando a beleza das linhas do
projeto. A impressão que dava é
de que o sucesso foi muito além
do esperado.
Como o vento era muito
forte e não se via nenhum
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ultraleve voando, decidimos
iniciar pela área de equipamentos
e peças, onde as melhores
ofertas só são encontradas no
início da feira. Quanta indecisão:
a cada estande visitado novos
produtos e promoções sem ﬁm.
Fomos, então, apreciar os aviões
em exposição. Não dava nem
para nos concentrar em cada
modelo. A todo instante nossos
olhares eram desviados por algo
mais interessante ou pelo barulho
ensurdecedor das esquadrilhas
que nos sobrevoavam. F-14, F15, F16 e F18, antigos warbirds
ou verdadeiras peças de museu.
Estavam todos lá, voando ou
estacionados lado a lado. Um

desses sobrevôos foi de NA-T6 (o
antigo avião da nossa Esquadrilha
da Fumaça). Tinha mais T6 no
ar do que se pode imaginar.
Contamos mais de 50. É até
difícil acreditar.
A parte que mais
impressiona é a “Fly-In”, que é
uma espécie de área de camping
onde se chega de avião. Não dá
para descrever. Melhor ver as
fotos...
Volta e meia alguém
decide dar um voozinho:
simplesmente liga seu avião
e sai, por entre os outros, em
direção à pista. Tudo na maior
organização. Só não ousei
perguntar como é feito o controle
air18digi

trikes de última geração marcaram
presença no evento.

aéreo. Acho que nem eles teriam
a resposta...
Finda esta etapa, fomos
ao Sun’n Fun Air Museum. Os
gringos sabem como ninguém
preservar sua memória. Lá estão
exemplares dos primórdios da
aviação americana e referências
a seus heróis. Chama a atenção
a maquete do “Spruce Goose”,
gigantesco avião de madeira,
com oito motores, que foi tema
do ﬁlme “O aviador”, sobre o
milionário Howard Hughes. Parte
de um de seus motores está lá.
Impressiona: são 28 cilindros e
uma potência nominal de 3880
HP.
Pairando no alto, presa ao
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teto, como em um vôo gracioso,
uma asa delta. Só aquela visão
já vale a visita ao museu. Fica a
impressão de que poderiam ter
colocado uma antiga Rogallo e
não uma asa nova em folha, que
parece recém-fabricada.
Partimos, então, para
a área dos ultraleves. O
vento forte ainda impedia o
vôo, mas no chão havia uma
profusão de objetos voadores
que ﬁca impossível descrever.
Os trikes estavam espalhados
entre anfíbios, biplanos e
motoplanadores. Cada parada
em um stand era uma fonte
de informação. Tudo de bom e
de melhor lá estava exposto.

A impressão é que a eletrônica
embarcada nos ultraleves devia
valer mais do que os próprios.
Ainda resistem, no entanto,
aeronaves básicas, como simples
trikes monoplaces e antigos MX,
só que novos em folha. Uma
atenção especial tem de ser dada
aos trikes próprios para serem
usados com parapentes, que é
um segmento que vem crescendo
muito, inclusive no tamanho
das aeronaves. Mais parecem
aqueles buggy tipo gaiola. Parece
impossível que consigam voar...
No ﬁm deste primeiro
dia aconteceu uma imensa
revoada de ultraleves. O vento
os manteve no chão o dia todo,
air18digi

então quando ele amainou... E
o pôr do sol só seria por volta
das 21:00 horas. Havia bastante
tempo ainda...
A etapa seguinte era a
visita ao Wallaby Ranch, onde
acontecia o “Wills Wing Demo
Day”. Lá estavam todas as asas
novas da fábrica à disposição
para um “test drive”. O vento, no
entanto, continuava forte e o vôo
não era aconselhável.
Se por um lado, o tempo
não foi o ideal, isso permitiu que
sentíssemos ainda mais o clima
amigo do Rancho. O café da
manhã só saiu, em clima de festa
e confraternização, por volta das
10 horas, quando não havia mais
condições de vôo. Agora, até o
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ﬁm da tarde, o programa seria
jogar conversa fora e admirar
as belezas do local. Em um dos
hangares encontramos mais dois
SeaMax desmontados e pudemos
observar melhor a qualidade do
projeto.
Voltamos ainda mais duas
vezes à Sun’n Fun e ao Wallaby
Ranch, para poder observar tudo
nos mínimos detalhes. A feira
acontece todo ano, em abril,
e é tida como o início do ano
aeronáutico nos Estados Unidos.
Em 2008 ela vai acontecer entre
os dias 8 e 14 de abril. Quem
tiver intenção de ir é bom se
preparar desde já, nesses tempos
de dólar barato e de passaportes
e vistos difíceis de conseguir.

O Wallaby ﬁca aberto o ano
inteiro, sendo que os melhores
períodos para vôo são de
fevereiro a abril e de setembro
a novembro. Lá, um vôo duplo
custa 95 dólares, com direito a
decolagem e reboque até 2000
pés e pouso de barriga, com
rodas, na grama, como se fosse
um avião. Para quem já voa,
normalmente, são necessários
pelo menos 2 vôos duplos
para aprender as manhas do
reboque. Todo o equipamento
pode ser alugado lá, a preços
bastante honestos. O Wallaby
é um programa tão ou mais
interessante que a visita aos
parques e sua inclusão no roteiro
de viagem dos voadores é uma
obrigação. Deixar a família
em um parque e aproveitar o
dia no Wallaby, com certeza
é bastante compensador. Dá
para voar, curtir a atmosfera
descontraída, que nada tem do
“american way of life”, almoçar
no Rancho (programa imperdível)
e ainda voltar a tempo de fazer
umas comprinhas e jantar com
a família. Difícil vai ser dormir
depois, já que ﬁca no ar uma
sensação de “quero mais” que
espanta qualquer sono...
Uma semana foi mais do
que suﬁciente para tudo isso
e ainda deu para visitar dois
parques: Universal e Epcot (o
Soaring – atração que imita
uma asa delta - é muito legal)
e garimpar nas lojas coisas
interessantes (quase tudo...).

Bem, agora só faltava
comprar um pouco mais (já que o
Wal-Mart ﬁca aberto a noite toda)
e arrumar as malas tentando
fazer parecer que estava tudo
dentro da cota permitida pela
alfândega... mas isso já é uma
outra história...
Na viagem de volta já
viemos planejando nossa próxima
visita à Florida, em abril de
2008!!!
Serviço:

Sun’n Fun:
http://www.sun-n-fun.org
Lakeland Linder Regional Airport
Ingresso (em 2007): U$ 35.00
Melhor dia: terça–feira. Evite sábado
e domingo
Próxima feira: 8 a 14 de abril de
2008
Wallaby Ranch:
http://www.wallaby.com
1805 Deen Still Road
Davenport, FL 33897
(863) 424-0070
ﬂy@wallaby.com
Contato: Carlos Bessa (brasileiro)
Organização da viagem:
Remi Toys Promotora de Eventos
Mônica: (21)9127-5954
mcury@terra.com.br
Saída programada em 2008: sábado
6 de abril
Regresso previsto em 2008: sábado:
12 de abril
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montanhismo

São Conrado,
vôo livre e escalada
por Marcia Poppe,

para Marcelo e João

V

ôo e escalada? O que uma coisa tem a
ver com a outra?”, poderiam perguntar
alguns apressados leitores desta nossa
revista, especializada em vôo de asa delta e
parapente... Muito, responderia eu, ex-praticante
de vôo livre de parapente e atual, ainda que
iniciante, escaladora do Rio de Janeiro.
Para começar, ambos são esportes de
aventura e são vivenciados em atividades que
interagem diretamente com a natureza... Voadores
e escaladores amam igualmente as montanhas e
desfrutam, a partir delas, de sensações e emoções
às vezes indescritíveis, mas sempre fascinantes e
cheias de signiﬁcado. Nos dois casos, as atividades
envolvem riscos calculados e uma dose de
incerteza, o que muito provavelmente, instiga ainda
mais seus praticantes, já que a superação das
diﬁculdades e dos desaﬁos que se apresentam pelo
caminho gera enorme prazer e singular satisfação.
Além disto, é possível fazer uma bela relação entre
os dois esportes, uma vez que entre os pioneiros
do vôo livre de parapente, estavam não só os páraquedistas, como também os alpinistas que, sem
dúvida alguma, acharam que descer voando de um
cume seria bem melhor do que descer de rapel.
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F

oi nos céus e nas montanhas de São Conrado
que tudo começou... Tanto minha história
com o vôo livre, quanto minha história com a
escalada... Se da Pedra Bonita ﬁz meu primeiro
vôo solo de parapente, evento que mudou para
sempre o rumo da minha vida, foi depois de subir
a trilha da Pedra da Gávea, no exato momento em
que cheguei ao cume, que percebi o estar no alto
como essencial em minha vida. Fiz um Curso Básico
de Montanhismo 1 para aprender a escalar “de
verdade” e desde então, vivo agarrada nas paredes
de algumas das montanhas e pedras mais lindas
do Rio de Janeiro, com o objetivo mais esquisito,
diriam alguns, familiares inclusive, de simplesmente
subir, subir e subir... Como disse uma grande
amiga, encarnei a lagartixa!
Uma das maiores emoções que pude
experimentar neste novo esporte foi, sem dúvida,
na Pedra da Gávea. Atravessar a Cabeça do
Imperador, começando o contorno pelo lado
oeste da parede na Barra da Tijuca, e chegar até
São Conrado, na face leste, foi absolutamente
inesquecível. Travessia clássica e muito famosa,
a Passagem dos Olhos foi conquistada em duas
etapas, sendo a primeira pelos escaladores Sylvio
Mendes, Reinaldo dos Santos, Índio do Brasil Luz
e Walter Santos, e a segunda por Sylvio Mendes e
Reinaldo Behnken. Foi também nesta travessia que
aconteceu um dos acidentes mais conhecidos da
história do montanhismo carioca, em 1975: a morte
de Maria Zelina Reis Irigaray, a Marizel, de apenas
17 anos. Marizel escalava com Gegê (Geraldo
Barbosa Pessoa, 18 anos) e após ter sofrido uma
queda, permaneceu pendurada por muitas horas
seguidas, morrendo por asﬁxia. Ao passar pelo
ponto de onde a menina caiu, deparei-me com a
placa em sua homenagem. Confesso que preferi
não olhar muito. Já estava com a emoção à ﬂor da
pele por milhões de motivos, não precisava de mais
um, ainda por cima de natureza tão diferente de
todos os outros que me moviam naquele momento.
Passei varada ali, quase de olhos fechados.
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Mas deixe-me começar o relato deste dia
desde o princípio...
Saí de casa de manhã bem cedo com a
lua ainda no céu... Peguei o Edu, grande amigo
e guia, também credenciado pela AGUIPERJ, e
depois a Gerusa, outra amiga especial, e partimos
para a Barra da Tijuca, em pleno feriado de
Páscoa. Era o dia 05 de abril, aniversário do Edu.
O céu estava limpo, mas sobre a Gávea, como de
costume, algumas nuvens indicavam que poderia
estar muito frio lá em cima... Chuva? Torcíamos
para que não houvesse. Começamos a trilha
às 6:57, sem pressa. Tínhamos o dia todo. Por
volta das 10, estávamos na base da via, eu com
meu coração já bastante adrenado, silenciosa,
introspectiva e muito feliz; o Edu cheio de calma,
paciência e tranqüilidade; e a Gerusa falante,
sorridente e agitada, cheia de energia e de um
bom humor contagiante.
Como a Gávea teimava em ﬁcar entubada,
nos arrumamos em meio às nuvens. Não
conseguíamos ver nada além, acima ou abaixo
de uns poucos metros da parede. Certamente
não decolaríamos se fôssemos voadores, pelo
menos enquanto não abrisse uma boa janela.
Ventava um pouco e fazia frio. Avaliamos a
condição e o Edu aﬁrmou que a escalada não
estava comprometida, mas que precisaríamos
tomar alguns cuidados. Não deveríamos descartar
a possibilidade de chuva na descida após o
cume, portanto, precisávamos ser breves, uma
vez que já havíamos gastado várias horas além
da conta na trilha de subida. Assim, ele decidiu
que faríamos a via “em A”, ou seja, ele guiaria
levando nossas duas cordas ao mesmo tempo
(uma presa a mim e outra presa à Gerusa).
Depois de chegar à primeira parada, após todo ou
a maior parte do comprimento da corda ter sido
utilizado ao longo do primeiro trecho de grampos,
faria a segurança de nós duas simultaneamente,
sendo que eu começaria a escalar primeiro, e
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após um intervalo de 2
ou 3 grampos, a Gerusa
iniciaria a sua ascensão
atrás de mim. Desse modo
diminuiríamos o tempo de
espera e adiantaríamos
a cordada. Depois de
prontos e equipados,
tiramos algumas fotos
para registrar o momento
e iniciamos a subida.
Enquanto escrevo,
relembro os momentos e
quase posso sentir tudo de
novo.
A Pedra da Gávea
tem três setores diferentes
de escalada: a face leste,
o setor da Chaminé Elly
(para o ralo da Bonita) e a
Cabeça do Imperador, onde
se localiza a Passagem
os Olhos. Esta é a via
mais repetida deste setor e
possui características que a
tornam uma bela aventura,
além de proporcionar o
desfrute de uma paisagem
estonteante. Com exceção
do primeiro trecho em
vertical, ela é praticamente
toda realizada na
horizontal, o que faz
com que, tanto o guia
mais experiente quanto
o principiante, tenham os
mesmos riscos em caso de queda. Pela enorme quantidade de agarras grandes e de relativo fácil
alcance, está graduada como uma via de 3º grau com um trecho pequeno de IIIsup 2. Apesar
disso, é uma via que impressiona muito por sua altura e horizontalidade, e também é em curva, o
que não permite ao escalador ter uma visão completa do que vem pela frente, podendo diﬁcultar
um pouco a leitura da via.
Outro aspecto a se considerar nesta escalada é a diﬁculdade de retorno, em caso de
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necessidade. Depois de
iniciado o trecho em
horizontal, não é possível
rapelar e simplesmente
descer de qualquer ponto
com uma corda padrão de
60m. Ou você continua
escalando até o ﬁm, ou
volta também escalando até
o começo, para só então,
rapelar de volta à base,
pelo trecho vertical.
O início do trecho
em horizontal foi todo
feito em meio à névoa.
Continuávamos sem ver
nada. As nuvens entravam
densas e frias e, se de um
lado Gerusa reclamava
horrores por não estar
podendo curtir o visual, eu
dava graças a Deus, pois já
estava careca de ver tudo
aquilo lá de cima. Confesso
que olhar pra baixo durante
a travessia e não ver o chão
foi um grande alívio! Explico
porque... Enquanto voamos
não estamos grudados
na pedra. Estamos
completamente soltos e
no máximo chegamos a
alguns seguros metros dela
no momento de um bordo
mais arriscado em busca de
uma subida mais feliz. Não
existe no vôo livre aquela sensação de frio na barriga que se dá quando chegamos, por exemplo, na
borda de uma varanda ou guarda-corpo de um arranha-céu e olhamos para baixo. Como neste caso
tudo está muito próximo de nós e a nossa referência é o próprio edifício e o seu entorno, também
ediﬁcado na mesma escala, temos a perfeita noção da distância que nos separa, naquele momento,
do chão. Durante um vôo, tudo está muito longe. Mesmo que estejamos a 800, 1.000 ou 2.000m de
altitude, não há nada tão perto do nosso corpo que esteja ligado ao chão para nos lembrar que lá
embaixo é longe pacas e que uma queda pode ser o ﬁm de tudo.
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Acreditem, estar nas alturas
voando é muito diferente de
estar agarrada numa parede
completamente vertical e de
cara para o vazio, a cerca de
750m do nível do mar... Já havia
adrenalina demais em mim sem
conseguir ver nada, imaginem o
que aconteceria comigo caso o
tempo mudasse e o visual todo
lá embaixo passasse a fazer
parte do meu dia. Das duas uma,
ou eu ia entrar em pânico ou
ia desacelerar completamente,
diminuindo inclusive o ritmo da
escalada, totalmente fascinada e
emocionada por ter o privilégio
de contemplar toda a beleza do
mundo que se abriria aos meus
pés.
E durante a terceira
enﬁada, foi justamente este
devaneio cósmico que tomou
conta de mim. O tempo abriu
e eu pude respirar o mundo à
minha volta, certa de que eu era
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a pessoa
mais feliz
da face da
terra, certa
de que
existe sim,
um algo
mais muito
poderoso
e digno de
admiração
neste nosso
maravilhoso
universo,
mais certa
ainda de
que sou
apenas uma faisquinha de
energia positiva em meio a
toda esta imensidão. Ao chegar
dentro do olho direito tal foi o
deslumbramento diante daquela
conquista que a emoção tomou
conta de mim. Àqueles que me
conhecem, acho que não preciso
explicar muito! Após alguns
minutos de êxtase completo
nós três conversávamos,
ríamos, cantávamos parabéns e
descansávamos para continuar,
então, o próximo trecho da
escalada. Para mim foi o mais
difícil, pois além de ser uma
descida (lembrem-se que o
meu barato é subir), exigiu
muita forca física, que naquele
momento já não existia mais em
abundância. A saída do olho é
feita por um rapel na diagonal
para a esquerda até o trecho
onde se encontra um cabo de
aço. Deste ponto se desce até
o trecho onde se volta a subir e

se escala um diedro, ainda com
o auxílio do cabo. Dali pra cima
foi um pulo e em alguns minutos
eu estava no platô ao ﬁm da
ascensão, onde desencordei,
sentei e mais uma vez, deixei a
emoção rolar. Enquanto o que eu
mais queria naquele momento
era paz e silêncio que se encontra
nesses lugares inatingíveis para
a grande maioria dos mortais,
Gerusa e Edu comemoravam,
cantavam, falavam e riam.
Muito e muito alto! Depois de
refeitos, cada um a sua maneira,
levantamos e partimos. Dali até
a Gruta da Orelha foram apenas
mais alguns minutos.
O tempo voltou a ﬁcar
instável e nós ainda estávamos
no meio do caminho, ou seja,
ainda tínhamos que atingir o
cume para descer pelo outro
lado. Engana-se quem acha que
uma escalada termina quando se
chega lá em cima... Muitas vezes,
descer é mais difícil que subir e
por isto deve ser encarado com
a mesma seriedade e cuidado,
sendo as diﬁculdades geradas
por uma variedade de motivos.
Em nosso caso, a chuva entrou
torrencialmente e a descida já
comprometida pelo cansaço
que tomava conta de todos,
complicou-se ainda mais. Não foi
possível tirar a famosa foto de
cume e também não foi possível
fazer o tão esperado lanchinho
de camarote. Descemos o mais
rápido que pudemos, sendo esta
palavra um tanto quanto relativa,
numa hora como esta, se é que

vocês me compreendem... A
trilha estava totalmente molhada,
escorregadia, sem sol e fria...
O dia já virava noite e uma dor
incrível em minhas pernas e
braços tornava tudo muito mais
difícil. De onde tirei forças para
fazer o caminho de volta está
diretamente ligado àquele algo
mais tão poderoso sobre o qual
falei anteriormente. Chegamos
de volta à base da Gávea
às 8 da noite. Mais emoção,
comemoração, abraços, sorrisos e
lágrimas, além da certeza de ter
escolhido dois grandes parceiros
para uma escalada mais do que
especial. E só pra complementar,
viva São Conrado!
Notas:
1
No Centro de Escalada Limite
Vertical, com o instrutor Flávio Carneiro,
credenciado pela AGUIPERJ (Associação
de Guias e Instrutores Proﬁssionais de
Escalada do Estado do Rio de Janeiro).
Assim como o vôo, a escalada também é
um esporte de risco e deve ser praticada
somente após a realização de um curso
básico. O CELV ﬁca na Rua Bambina,
141/fundos, em Botafogo.
2
A graduação das vias de escalada é
representada por dois números, sendo
o primeiro em arábico e referindo-se ao
grau geral da via e o segundo em romano,
referindo-se ao grau do lance mais difícil.
A graduação completa da Passagem dos
Olhos, de acordo com o Guia de Escaladas
e Trilhas da Floresta da Tijuca (DAFLON
e QUEIROZ, 2004) é 3º IIIsup C E2 D2,
170m. A letra C signiﬁca que a via possui
um trecho em cabo de aço; E2 signiﬁca
que tem proteção regular; e D2 signiﬁca
que deve levar de 3 a 4 horas para ser
realizada. Entretanto, aponto aqui que
os graus conferidos às vias são às vezes
objeto de discussão entre os escaladores,
tanto os experientes, quanto os mais
novos.
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paramotores

como comprar um paramotor

N

esta matéria vamos falar sobre as
fábricas que estão em destaque, qual
modelo comprar e o parapente adequado.
Esse mercado cresce a cada ano e
vem se mostrando muito competitivo,
principalmente na Europa. É coisa para gente
grande! E não como muitos, infelizmente aqui
no Brasil, tem mania de dizer, que qualquer
serralheiro da esquina faz... Nada contra os
serralheiros, mas o investimento em novos
projetos, pesquisa de materiais, marketing
e principalmente em pilotos, se reﬂete no
desenvolvimento de produtos conﬁáveis e
seguros.
O consumidor está à procura de um
produto de alta qualidade e um pós-venda
eﬁciente, na assistência técnica e reposição
de peças, chave principal na conquista de um
cliente, como todo bom negócio.
Com esse argumento as fábricas que
estão se destacando mundialmente são:A
PAPTEAM, com seu modelo ROS 125 - um
motor de 2 tempos de 123,67 cc, carburador
Walbro 24mm, empuxo de + ou – 57 kg
, tanque 13.5 L com autonomia de 3h30,
estrutura de aço inox com solda T.I.G, boa
performance e durabilidade, ultrapassando os
1.000 Km em um vôo de mais de 12 horas, é
sem dúvida um dos melhores equipamentos
no mercado.
A espanhola PXP Fly 100 EVO com
motor Vitorazzi 98.2 cc de 2 tempos, 18
Hp, empuxo de 54 a 60 Kg dependendo da
redução e hélice e consumo de 3 litros / hora,
vem se destacando, mostrando ser eﬁciente
e conﬁável - no último Campeonato Espanhol
colocou 2 pilotos entre os 3 primeiros, uma
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boa opção.
Já a empresa
italiana Fly
Products acabou
de contratar o
piloto espanhol
Dani Martinez,
que estará
desenvolvendo
novos produtos
para a fábrica;
destacaria o
modelo Kompress
com motor Black
Devil 172 cc motor
de 2 tempos, 26
hp, tanque 16L
com autonomia
de 5 h, peso
máximo de 160kg,
possivelmente o
que será utilizado
no Projeto do
Círculo Polar Ártico
até a Suécia; o
marketing é agressivo para conquista de uma
fatia do mercado mundial.
A Bailey Aviation, inglesa que, na
minha opinião, é a grande sensação do
momento, vem com o seu motor de quatro
tempos de 150 cc de 14.58 Hp, empuxo de
52 a 56 Kg e um ótimo consumo de 2 litros
/ hora, campeã dos Circuitos da Inglaterra
e do Japão e recentemente do Campeonato
Francês; além de econômico é bem
competitivo.
Outra fábrica inglesa se destaca! Dessa

por China

vez pelo projeto e design, um dos mais
bonitos paramotores já construídos, estou
falando da Parajet - eles acabaram de
realizar uma aventura onde sobrevoaram o
Monte Everest atingindo os 10.000 metros de
altitude. O modelo Volution possui um motor
de 2 tempos de 170 cc com 20 hp a 7.600
RPM, empuxo de 55 Kg e hélice de 100 cm,
sua estrutura e de alumínio de liga 6082 com
opção em Titânio, seu consumo é de 4 litros
/ hora, um equipamento de valor agregado
superior aos concorrentes.
air18digi

Se você tem libras para gastar é um equipamento de primeira.Todos esses
modelos são homologados na Europa. Isso é muito importante e se você voa e
está sem habilitação, procure a ABUL - Associação Brasileira de Ultra Leve
www.abul.com.br
As velas:
Já em velas exclusivas para paramotor destacaria a fábrica Paramania, empresa
do projetista Mike Campbell-Jones que desenvolveu a tecnologia Reﬂex, mudança
na trimagem, aumentando a velocidade com agilidade e estabilidade no momento
da aceleração. Seus modelos são o Revolution, para pilotos que querem um
equipamento ágil e seguro, de fácil decolagem e resistente a colapso com a
utilização do trimer e o Action GT, para pilotos de competição onde o desempenho
e alta performance fazem a diferença entre seus concorrentes, tendo conquistado
os Campeonatos Europeu e Mundial!

Revolution Size (m2)
PPG Weight Range
PG Weight Range
Cells
Trim Slow speed (km/h)
Trim Fast speed (km/h)
Max speed (km/h)*
L/D
Sink
AFNOR STANDARD
German Certiﬁcation
G-Rating

21

24

26

28

30

50 - 130
60 - 140
70 - 150
80 - 170
100 - 220
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 110
100 - 135
50
50
50
50
50
34
34
34
34
34
48
48
48
48
48
60
60
60
60
60
8:1
8:1
8:1
8:1
8:1
min = 1,1 trim off = 1,5 to 2 Max Speedbar = 3

Action GT Size (m2)

PPG Weight Range
PG Weight Range
Cells
Trim Slow speed (km/h)
Trim Fast speed (km/h)
Max speed (km/h)*
L/D Glide
Sink
G-Rating
Certiﬁcation
• CEN renamed to EN

Certiﬁed
Certiﬁed
::::: New German Paramotor certiﬁcation ready within the next few weeks

8+

23

26

28

65 - 135
75 - 155
85 - 175
55 - 80
65 - 100
75 - 115
66
66
66
30
30
30
50
50
50
65
65
65
9:1
9:1
9:1
min = 1 trim off = 1.3 to 1.8 Max Speedbar = 3
8+
EN 926

(European norm)

Essas informações devem ajudar na procura de um bom equipamento.
Boa sorte!
Sergio Kawakami “China”

Sol Synergy 3, Smoking, Eletroleve, 775 eyewear, Solótica, Companhia Athletica, X1000.
Blog do China www.airboysteam.spaces.live.com
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coluna Fiães
_do

evite acidentes
por Octavio Fiães

N

os últimos tempos os
acidentes aéreos têm
chamado muita atenção
de todos, voadores
ou não. Acidentes na aviação
comercial são amplamente
divulgados na mídia, com
declarações de especialistas,
animações, debates sobre as
causas e com as possíveis
alternativas para evitá-los. Até
nas páginas policiais eles têm seu
espaço.
Também no nosso esporte
alguns acidentes chamam a
atenção e chegam ao grande
público pela televisão e internet.
O caso do acidente do Alpine,
quando decolou desengatado em
São Conrado e teve que acionar
o pára-quedas reserva, deixando
seu passageiro à deriva, foi um
que rapidamente já estava em
todos os computadores ligados
na internet.
Mas o que faz os acidentes
acontecerem, e por que os erros
já cometidos anteriormente
teimam em se repetir?
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Primeiro porque o mundo
não é perfeito! Óbvio! E tudo o
que fazemos, por mais simples
que seja, tem uma possibilidade
de dar errado. Sempre, dormindo
ou acordado, estamos correndo
riscos, maiores ou menores, mas
eles sempre existem. Voando
então, nem se fala!!! Quando
voamos estamos o tempo todo
administrando o risco.
Existe um pensamento na
sabedoria aérea que diz: “Decolar
é uma opção, mas o pouso é
obrigatório!”
Portanto, já que a
decolagem é uma opção sua,
vamos começar a evitar o
acidente por aí, escolhendo bem
o tipo de condição e lugar em
que você quer voar, mantendo
sempre você próprio e o seu
equipamento em bom estado de
conservação.
Você, voador, que está me
lendo agora, tem sido um piloto
seguro ou não? Freqüentemente
você tem se encontrado em
situações em que ﬁca sem

alternativa, se obrigando a fazer
algo que não estava planejado,
como pousar com vento de cauda
naquele lugar super apertado
cercado de árvores e arame
farpado por todos os lados?
É meu amigo, você está
dando chance ao azar!
Será que na situação
descrita acima você não
dispensou aquele pousão imenso
só para ﬁcar do lado da estrada?
Pois é, isso é administrar
o risco. No caso, uma
administração ruim!
Como na sua vida, as
escolhas que você faz durante
o seu vôo terão conseqüências
boas ou não.
Outro dia me perguntaram
a que altura eu começava a
procurar por um pouso. Pensei
um pouco e respondi: “Eu
procuro por pouso sempre.”
Fiquei contente em
poder passar uma informação
importante para um amigo e
também por perceber que o meu
nível de alerta está alto.

É claro que quando ﬁcamos
mais baixos começamos a
analisar melhor o lugar de pouso
escolhido, vento, aproximação,
ﬁos e etc...
Mas quando estou na base
da nuvem, tirando no cross,
eu já procuro alguns possíveis
pousos lá na frente para não
ser surpreendido, um pouco
mais tarde, baixo e sem opção
nenhuma.
Cada um tem o seu
limite e o do seu amigo não
necessariamente serve para
você!
Se você não está se
sentindo confortável com uma
situação, esse pode ser o sinal
para se desmontar a asa na
rampa ou desistir de se jogar
naquela terra de Marlboro onde
você não está vendo nada
parecido com um bom pouso.
Não é vergonha nenhuma,
aos poucos seus limites vão
sendo superados e aquela
condição anteriormente difícil vai
se tornado tranqüila.
Minha única arborizada - e
espero que seja a última também
– foi em Florianópolis, no Morro
da Lagoa. Lá estava o Alpine - na
época ele ainda não voava (82) air18digi
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me ajudando nos cabos. Eu não estava acostumado com o
ventão de sul que bate por aquelas bandas na entrada da
frente fria e decolei como se estivesse em São Conrado,
com aquela brisa do mar. Não deu outra, a asa saiu
subindo como um foguete, e eu aliviei a asa para subir
ainda mais rápido. Só que ela tendeu um pouquinho para
a direita e eu com aquele bico levantado no ventão não
tive como consertar. Quando dei por mim estava virando
em direção às árvores num caudal de responsa. Só deu
tempo de nivelar e estolar tudo.
Logo eu estava no meio de galhos e folhas escutando
o Alpine perguntando se estava tudo bem.
Ainda bem que sim!
Depois de algum trabalho tínhamos tirado a asa do
mato e, para minha felicidade, estava tudo intacto, exceto
por um pequeno furo na vela.
Parti para a segunda tentativa, decidido a manter o
bico no horizonte até livrar a decolagem. Tudo deu certo e
eu pude curtir o visual fantástico da Lagoa da Conceição.
Deste dia em diante minha atitude mudou em
relação às decolagens. Aprendi com meu erro, mas
confesso que poderia ter evitado a arborizada se tivesse
dado ouvidos às recomendações dos pilotos locais.
Como todos nós sabemos, os erros são os mesmos,
só mudam os personagens.
Ninguém vai sobreviver no vôo se tiver que aprender
tudo com seus próprios erros. Aproveite o erro dos outros
para aprender. E tenha a humildade de reconhecer os
seus.
“Consciência situacional” é muito importante para se
evitar incidentes e acidentes.
Mas o que é isso? Nada mais é que se ter consciência
da real situação que se está vivendo para poder tomar
decisões apropriadas para aquele momento.
Você entraria tranqüilo, num beco escuro, num lugar
suspeito vendo sombras de pessoas pelos cantos? Quais
são as chances de se sair bem do outro lado do beco?
Em vôo mantenha-se sempre alerta, planeje seu vôo
e adapte-se às mudanças. Tenha sempre um plano B, e se
possível um C, D ou E.
E, por favor, não cometa o pior dos erros: pensar
que os acidentes só acontecem com os outros!
Octavio Fiães
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o vôo livre e outros esportes
por Neko

O

vôo livre de asa-delta é um esporte único. Tem suas
particularidades. Existem coisas que só acontecem com o vôo
e com quem voa de asa-delta. Situações impensáveis para a
maioria dos praticantes de outros esportes. Ralação no curso,
subir e descer um morrinho de 30 metros de altura, 10 vezes num
dia... Alto custo do equipamento, instrumentos de vôo... Poucos
praticantes... Riscos... A família normalmente sem dar aquele
incentivo para os iniciantes (poucos pais querem ver seus ﬁlhos
voando de asa delta)... Contemplação... Altura. Vemos o mundo
de uma forma bem diferente dos que praticam a maioria de outros
esportes. Lá de cima, longe do chão, perto das nuvens, as coisas são
muito mais legais. Silêncio. Autoconﬁança. Concentração. Preparo
físico. Estratégia. Coragem.
Mas repare que, no nosso esporte, muitos praticantes vêm de
outros esportes. Como somos pessoas na maioria com mais de 20
anos de idade, alguma estrada esportiva já foi percorrida na nossa
vida antes de decidirmos nos jogar da montanha. Skate, futebol, surf,
windsurf, vela, mountain bike, motociclismo, atletismo, kart, xadrez,
natação, musculação, vôlei, jiu jitsu, etc. Alguns dos que se iniciam
no vôo livre de asa delta são, ou foram, esportistas ou campeões de
outras modalidades. Vejam o exemplo do nosso saudoso Pepê Lopes,
campeão mundial de asa delta em 1981. Pepê foi campeão no hipismo
quando criança, por volta dos 12 anos de idade e também campeão
no surf, primeiro brasileiro bem colocado no surf mundial. Já com um
pouco mais de idade, foi sexto colocado no campeonato Pipe Master
na praia de Pipeline, no Hawaii.
Mas será que podemos aproveitar os conhecimentos que
adquirimos em outros esportes para uso no vôo livre de asa-delta?
Claro! Muitos dos fundamentos importantes para um vôo seguro e
eﬁciente existem em outros esportes que nada tem a ver com o ar.
Veja por exemplo que a maioria dos praticantes do vôo livre,
quando nosso esporte nasceu, veio do surf. A galera que estava
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o grande velocista olímpico e piloto de asa Robson Caetano é
um exemplo de quem soube tirar proveito de outros esportes

acostumada ao contato íntimo com a natureza, lá pelos anos 70,
quando viram um cara se jogando da montanha do Corcovado, ao
lado do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, fazendo aquele passeio
dentro da atmosfera, com uma integração total com o vento, com a
brisa, se identiﬁcou na hora com o vôo. O bom surﬁsta tem que ter
uma certa dose de coragem para entra num mar de ressaca, tomar
umas ondas maiores na cabeça e “dropar” em paredes cavernosas
de muita água, encarar o perigo e ir contra ele, na hora certa.
Domínio de importantes forças da natureza. A aventura de voar de
air18digi

asa delta combina com estes sentimentos.
O equilíbrio na prancha, a sensibilidade
nos movimentos, a decisão em segundos
do melhor posicionamento, momentos
críticos. Mas separemos as coisas. Tentar
uma manobra semi-impossível numa onda
“caroço” fechando inteira, não combina com
a segurança necessária ao vôo livre. Como no
skate, uma nova manobra incompleta, acaba
num tombo de uns 2 metros de altura. Queda
na água ou numa parede de concreto com
joelheiras, cotoveleiras, ou mesmo a água
protegendo o corpo. Arranhões ou um caldo
mais sério.
Num pouso com uma asa delta,
estamos voando perto do chão geralmente
com uma velocidade de uns 50 km/h. Isso
se não houver nenhum movimento radical
incluído. Coloca agora um skatista nesta asa
e fala para ele tentar um “1080 ﬂip back
aerial invert rock and roll” que ele nunca
fez... Errou, explode no chão. Simples assim.
E esta explosão pode ser muito séria com
uma asa delta. Acidente aéreo. Por isto que
no vôo livre, o piloto deve ter maturidade.
Não é esporte para crianças (apesar de
algumas crianças serem mais maduras
que alguns adultos). Não existe margem
para “porralouquice”. Além do risco de um
acidente sério, os danos aos equipamentos
de vôo geralmente levam o piloto a ter que
desembolsar um bom valor em dinheiro para
remontar sua aeronave. Alto prejuízo. Temos
que fazer dos nossos movimentos o mais
“padrão” possível, principalmente quando
estamos perto do chão.
Portanto, tiramos várias coisas úteis de
outros esportes, mas não tudo.
Olhemos para um outro lado agora. O
que tem a ver o vôo livre com um jogo de
xadrez? Não voamos olhando para peças
sobre uma mesa (apesar do céu bom para
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o vôo ser comparado a um tabuleiro de
xadrez - nuvens = casa branca, céu azul =
casas pretas). A estratégia num campeonato
de vôo livre de asa-delta se assemelha à
necessária para ganhar um jogo de xadrez.
Não deixe seu adversário num campeonato
saber sua intenção no “jogo”. Imagine qual
a intenção de seu competidor que causou o
seu último movimento. Pense na seqüência
de movimentos que você precisa fazer
para chegar à vitória. Imagine a reação do
adversário à sua ação. “Se ele ﬁzer isto, farei
aquilo para vencê-lo”. Concentração. Disputa.
Raciocínio. Inteligência. Equilíbrio mental.
Tudo isto é muito útil para o vôo livre numa
competição.
Jiu Jitsu? Desaﬁo. Enfrentamento. Use a
força dos outros (natureza) a seu favor. Mais
uma vez a coragem e a busca da deﬁnição de
uma situação.
Musculação? Ginástica? Força nos
braços, ombros. Resistência física. Muito
útil para a preparação física dos pilotos de
competição e mesmo dos pilotos de ﬁm de
semana. Corpo sarado e com disposição
signiﬁca comandos precisos e vigorosos
quando necessários. Corpo em forma para
comandar a aeronave “no braço”.
E o bicicross? Mountain bike? Moto
cross? Kart? Automobilismo? Velocidade! Mais
uma vez, coragem. Jogar o brinquedo com
a “mão embaixo” na conﬁança. Adrenalina
a mil. Competitividade, vento na cara...
Corrida.
Windsurf? Kite surf? Barco a vela?
Percorrendo distâncias, com velocidade,
utilizando apenas a força do vento. Um
aerofólio bem posicionado obtendo o melhor
rendimento. Pouco arrasto. Vela esticada.
Corpo para um lado, vento para o outro.
Aerodinâmica.
Portanto, quando voamos de asa-delta,

podemos estar aproveitando uma série de
conhecimentos, fundamentos, estratégias,
movimentos que outros esportes têm e que o
vôo livre também usa. Um esporte ajudando
ao outro. Todos ajudando o vôo livre.
Repare na roupa de um piloto de
asa-delta quando vai voar. Não poderia
ser: capacete de skate, camisa de lycra de
surﬁsta, óculos de motociclista, luva e calça
de ciclista, bota de alpinista?
E os acessórios? Bússola de iatismo,
altímetro de pára-quedistas (antigamente),
grip de raquete de tênis no speed bar...
Aos poucos os nossos acessórios do
vôo livre de asa delta vão se aperfeiçoando,
se especializando. Já temos instrumentos
de vôo, capacetes, luvas, óculos, roupas
quase completas, especíﬁcas para voar. Mas
passamos alguns anos na história do vôo livre
utilizando equipamentos desenvolvidos para
outros esportes e adaptados para as nossas
necessidades.
Por outro lado, da mesma forma como
adaptamos as características dos outros
esportes ao vôo livre, um piloto de asa-delta
tem grandes chances de utilizar o que o vôo
livre lhe exige para benefício na prática de
outros esportes. É um raciocínio inverso ao
desenvolvido até aqui.
Finalizando, quando estiveres praticando
algum outro esporte, fazendo qualquer
atividade, visualize como os movimentos,
esforços, raciocínios podem te ajudar no vôo
livre.
Certamente você estará fazendo isto
inconscientemente. Esta comparação não vai
te ensinar a voar, mas com certeza pode estar
temperando seu estilo de vôo, enriquecendo
seu raciocínio e sua atitude e te tornando um
piloto de asa-delta mais completo.
Neko
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o sexto sentido e o vôo
por Kurt Stoeterau

A

lém dos cinco sentidos que usamos
habitualmente no nosso dia-a-dia,
e dos três (visão, tato e audição)
que usamos nos nossos vôos, o
sexto sentido talvez seja o sentido mais
importante, ao qual devemos estar atentos
na nossa prática. Também conhecido como
intuição, pressentimento, ou simplesmente
“uma percepção estranha”, este sentido sutil
mas profundo, parece um sussurro interno a
nos confortar, ou desconfortar, a respeito da
escolha que optamos num dado momento.
A forma de nos sensibilizarmos
completamente a este sentido é não fazendo
nada, melhor dizendo, é simplesmente
estarmos presentes, sermos o que somos.
É disso que trata a meditação oriental. A
“simples” meditação nada mais é do que
um estado de total vagabundice. Total
vagabundice mesmo!!! Não fazer nada,
nem pensar, apenas ser. Quem já tentou
experimentar estar nessa tal vagabundice,
percebeu que ser vagabundo nesse nível
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é inﬁnitamente mais difícil do que a mais
complexa das tarefas que nos possa ser
imposta.
Passar dias e noites fazendo milhares
de coisas, produzindo, é muito valorizado na
nossa cultura materialista. Não há dúvida de
que o fazer leva ao ter, e que o ter não pode
ser desprezado nesta densidade. Mas fazer
e ter é somente o que nos importa enquanto
seres “conscientes”?
Experimentar esse estado de não
fazer nada é dissolver-se numa espécie
de condição de auto-testemunho, uma
silenciosa percepção, um estado consciente
de simplesmente estar atento, ser consciência
somente, um estado muito diferente do
pensamento.
Pensar é uma qualidade sutil do fazer,
pensar é fazer algo sutil. Ter opinião, razão,
são coisas sutis que resultam do fazer, neste
caso do pensar. O fazer leva ao ter.
Se o fazer leva ao ter, o que nos leva
ao ser? Ser é somente ser, é exercitar tão
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e somente a qualidade do ser, sem nada
fazer, sem nada ter; não pensar, não ter
razão, simplesmente estar consciente, ser
consciente.
É à qualidade do ser e do estar que
pertence o sussurro do sexto sentido.
Qualquer pensamento é uma
perturbação que impede a percepção do
sexto sentido. O sexto sentido não é um
pensamento, é uma percepção interna que se
dá no coração, é um aviso não racional que
sabe se o ser está sendo o ser que o universo
planejou dentro de todo um contexto
cósmico, holístico. Não é se o ser está sendo
“certo ou errado” no sentido lógico, mental.
A lógica é parcial, não é contextual, a mente
é linear, mecânica, é competente como uma
máquina que serve ao mundo do fazer coisas,
certas ou erradas, de produzir coisas, boas
ou ruins, de ter pensamentos, bons ou ruins,
presa ao que a razão julga como certo ou
errado, presa à dualidade.
O coração pertence à sabedoria do ser,
que simplesmente veio ser o que veio ser,
que é, e que não pertence à lógica mecânica
que faz, que não pertence à mente. Neste
sentido a sabedoria nada tem a ver com
lógica, razão, não é um atributo mental. Esta
sabedoria está numa oitava diferente da
razão, da mente. Esta é cósmica, não nos diz
se algo está certo ou errado, mas se estamos
sendo, no presente momento, o que o
universo deseja que sejamos como partícula,
como parte do ser de todo um contexto
cósmico que é, mesmo que este ser contrarie
a lógica, a mente.
Quando estamos em sintonia com o ser,
quando estamos sendo os seres que somos,
descontaminados da natureza “inteligente” da
lógica, estamos em contato com a sabedoria.
Não seremos espertos, não argumentaremos,

51 www.revista-air.com

seremos sábios, saberemos se devemos voar,
ou não. Simplesmente saberemos, sem um
porquê, sem uma razão.
E a técnica para tal é nos sentarmos
confortavelmente num lugar agradável,
fechar os olhos e simplesmente não fazer
nada, apenas estarmos conscientes. A
respiração acontece, mas não somos nós
quem respiramos. O corpo sempre o fez por
conta própria. Se fossemos nós a respirar, o
que seria quando dormimos? O corpo respira
enquanto estamos conscientes disso. O corpo
está ali, nós o observamos, e se somos o
observador, isto indica que o corpo não somos
nós.
Se pensamentos vierem, eles vêm,
mas também não são nossos. Se podemos
observá-los então não somos eles. Somos
quem os observa. Os pensamentos são
como nuvens no céu. As nuvens aparecem
e desaparecem, são passageiras, mas o
céu sempre está ali. Podemos observar
um pensamento como observamos uma
nuvem. Estamos aqui e a nuvem está ali, o
pensamento também está ali.
No começo desse exercício de
observação vemos somente nuvens,
pensamentos, e esses pensamentos estão
tão próximos que é como se estivéssemos
entubados, envoltos por eles. Ainda estamos
tão identiﬁcados com esses pensamentos,
completamente entubados nessas nuvens,
que nos confundimos com eles, achamos que
eles são nossos - na verdade achamos que
somos eles. Mas quando conseguimos olhar
para os pensamentos nos desidentiﬁcamos
desses pensamentos, percebemos que não
somos os pensamentos, mas sim quem
os observa. Estamos desentubando. A
transcendência começou.
Então passamos a ser o observador,
e não o pensamento. Mesmo assim ainda é

difícil vislumbrar o céu entre as nuvens. Por
enquanto só há nuvens, pensamentos, uns
colados nos outros. Onde está o céu? Pelo
menos já estamos desentubados, já existe a
possibilidade de uma visão mais clara.
Aos poucos as nuvens começam a se
distanciar mais e mais de nós e umas das
outras também, há intervalos de céu, o que
começa a tornar mais clara a observação das
nuvens, dos pensamentos. Um pensamento
se forma, e dissipa, e assim outros também,
mas o céu permanece. Se as nuvens são
pensamentos o que seria o céu? O céu é
ausência de pensamento, o céu é consciência
somente, o céu é percepção pura, o céu
somos nós.
Agora temos uma clara visão dos
pensamentos, e uma percepção mais evidente
de que somos o observador, consciente dos
pensamentos. E assim o céu vai clareando
mais e mais, até que não haja mais nuvens,
não haja mais pensamentos. Mas ainda
estamos ali, observando, conscientes.
Não poderíamos aprofundar esse estado
de observação quando testemunhamos
também as nossas emoções? Se conseguimos
observar nossas emoções, também não
somos elas. É como se as emoções fossem o
ar nesse céu de consciência. Os pensamentos
seriam as nuvens, enquanto as emoções,
ainda mais sutis do que os pensamentos,
seriam o ar. O ar pode estar quente, frio. O
ar pode estar ventoso, calmo. O ar pode ter
cheiros, agradáveis ou não. Como nossas
emoções, que podem estar frias ou quentes,
ventosas ou calmas, perfumadas ou não.
Então o espaço, o vácuo, a ausência completa
de algo palpável seria a presença completa, a
consciência pura.
Ainda mais além desse estado, não
poderíamos ser o observador do observador,
a consciência da consciência?
air18digi

É como quando descascamos uma
cebola. Uma camada de casca sob a outra,
até que ﬁnalmente, depois da última camada,
o que sobra? Na cebola aparentemente não
sobra nada, mas em nós sobra algo que
chamamos de consciência, consciência de
que não somos as camadas, e sim o que elas
envolvem. E o que elas envolvem? O estado
de consciência. Consciência pura é o que
somos.
E, como consciências puras, saberemos
se o ato de voar deve fazer parte do nosso
ser naquele momento, ou não.
O sexto sentido seria uma espécie de
percepção inconsciente. Inconsciente, pois
está ligada a um estado ainda adormecido
dessa consciência pura latente em nós.
Enquanto adormecidos para essa consciência
pura, o sexto sentido seria o nosso guia, o
nosso mestre, o sábio que sabe, que não
tem dúvida, pois está justamente além da
dualidade mental do “certo e errado”, está
além do fazer isso ou aquilo. Fazer isso ou
aquilo, é sempre uma dúvida, uma questão.
Há a hipótese de fazermos isto ou aquilo, mas
não há a hipótese de sermos isto ou aquilo.
Somos apenas quem somos, não há dúvida
disso. Se somos apenas consciência, se
estamos conscientes, não há qualquer dúvida.
Mas, se não estivermos conscientes de quem
somos, a dúvida permanecerá. A dúvida
pertence ao pensamento. Como pensantes
somos duais. A palavra “dúvida” vem de
“dual”.
Como consciência pura não há a
questão se o vôo deve fazer parte, ou não,
do que o nosso ser é num dado momento. O
sexto sentido não indica se devemos ou não
voar mas se, naquele momento, seremos
parte do que chamamos “vôo”.
A mente faz o vôo, a mente e o vôo
estão separados.
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O ser é o vôo. O ser voa sem voar, sem
fazer. O ser e o vôo são um.
E então?
Quem ainda acha que somos os
pensamentos, ou as emoções?
“Infeliz-mente”, mente infeliz, essa não
é uma questão, não é ﬁlosoﬁa. A mente, a
ﬁlosoﬁa é infeliz para entender esse tema.
Isso é impossível, já que não é uma questão
de entendimento, mas de uma experiência.
O entendimento depende de uma dúvida,
é dual. Como é possível transcender a
dualidade através de um processo (a mente)
dual? Não se trata de uma questão, não
se trata de ﬁlosofar a respeito. A questão,
o entendimento, estão presos no mundo
dual da mente, da dúvida. Ao invés de
entender, podemos apenas experimentar essa
observação consciente. Da mesma forma um
orgasmo não pode ser entendido, apenas
experimentado. Não podemos entender o
orgasmo, podemos apenas experimentá-lo.
Não é possível fazer alguém compreender o
que é um orgasmo. Por melhor que seja a
nossa explicação e por mais habilidosa que
seja a mente de quem recebe a explicação,
um eventual entendimento de um orgasmo
não terá qualquer semelhança com a
experiência de ter um orgasmo.
Sejamos conscientes. Não pensemos,
sejamos.
Como ﬁnalização – ou iniciação - dois
pequenos trechos do ﬁlme “Matrix”, dois
grandes insights, dos muitos que a trilogia
contém:
Neo – o personagem principal – que
signiﬁca neo-buda, que por sua vez signiﬁca
recém-acordado, é um messias, um avatar,
que no primeiro ﬁlme começa a transcender a
dualidade.
Um ensinamento de Morfeu a Neo:
“Não pense que é... seja.”

E, quando um dos órfãos ensina a Neo,
enquanto este está tentando entortar uma
colher:
“Não tente entortar a colher – diz o
órfão - isso é impossível. Não é você quem
entorta a colher, é você quem entorta a si
mesmo...” - querendo dizer que Neo e a
colher são um, querendo dizer para Neo não
fazer (entortar), mas para ser a colher torta.
Não é o ser quem voa,
o ser e o vôo são um.
Kurt

www.parapenteobediente.com
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coluna JúniorCb
_do

XCountry - vou por aí
por Júnior Cb

E

stamos em plena temporada e
agora, pelo menos do sudeste
para cima, vai rolar muito voozão.
Tô sentindo que teremos marcas
históricas nos principais points de vôo do país
e até mesmo lugares ainda pouco explorados
devem propiciar altos vôos de distância.
Pois é, esta é mais uma daquelas
épocas em que você ﬁca ultra-ansioso para
chegar o ﬁm de semana, o feriado, a folga,
o dia do nó... Tudo bem. Eu também ﬁco
assim. O que não pode acontecer é toda esta
empolgação ser levada pelo vento e cair por
terra por causa de escolhas incertas.
Nesta época do ano, vários fatores
críticos para o sucesso de um vôo de
distância estão operando conjuntamente de
maneira favorável: Gradiente Térmico, Teto
Operacional e Vento. Apesar de o dia estar
ainda um pouco mais curto que durante o
restante do ano e a umidade ser reduzida,
certamente temos um perﬁl muito mais
favorável ao XC nesta época do ano.
Bom, vamos então decolar para
mais uma aventura em busca de novas
possibilidades para a temporada 2007 de
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vôos longos.
Primeiramente, vale lembrar que
o melhor lugar do mundo para você
experimentar novas técnicas e buscar
conscientemente evoluir o seu vôo é o seu
próprio site de vôo. Na alta temporada de
vôo em cada site, não importa onde, as
condições climáticas se somam de maneira
extremamente favorável para se ir cada dia
mais longe.
Comece lembrando que, quanto mais
horas de vôo você puder produzir, mais longe
você poderá ir. Então, comece a experimentar
qual o horário mais cedo que você consegue
decolar. Isto mesmo. Quem deﬁne a hora
certa para a decolagem não é o relógio nem,
em muitos casos, o histórico da turma local.
Vá em frente. Chegue cedo na rampa, avalie
os primeiros ciclos e mande bala. Óbvio que o
teto ainda estará baixo, os ciclos irregulares
e a margem de erro ﬁca no limite. E daí? O
aprendizado é resultado daquilo que você faz
e não daquilo que você pensa.
Então, a dica mais comum é que cada
piloto tente montar seu programa de evolução
e vá para a rampa em busca do novo e não
air18digi

do arroz com feijão de cada dia. Nesta época
de alta temporada estão sobrando opções
bem mais variadas no cardápio de vôos.
Tenha sempre um motorista que
conheça bem as estradas na região por onde
se pretende voar, complete o tanque do carro,
rádio com carga total, rádio-base com boa
potência, mochila de hidratação com água
e algum isotônico ou até mesmo malto (a
reposição de carboidratos ajuda bastante na
manutenção da concentração e no retardo do
desgaste físico e mental), barras energéticas
em bolso de fácil acesso, protetor solar, um
bom par de óculos e uma boa noite de sono
na noite anterior.
Tenha o mapa muito bem estudado,
planeje as transições mais complexas para
não perder tempo ou hesitar durante tomadas
de decisões que possam comprometer o
rendimento do vôo e trace rotas encontradas
com o vento pensando lá na frente e não só
no início do vôo. Um erro comum que vejo
em muitos pilotos é a busca por facilidades no
início do vôo e a falta de uma estratégia para
lidar com as diﬁculdades do caminho lá na
frente.
Analisar bem o vento, lembrando de
tendências de giro na rota, avaliar áreas
com falta de suporte de estradas, identiﬁcar
regiões de cordilheiras ou montanhas com
restrições de acesso e/ou pouso e também
pontos de passagem por rios ou outros
obstáculos que possam interromper o contato
com o resgate é uma atividade básica a ser
executada por todo piloto antes de partir para
um XC mais sério.
Hoje, com o GoogleEarth, é muito fácil
se abrir um arquivo de waypoints, plotar uma
rota e observar o que se encontrará lá na
frente. Então, não tem desculpa para se dizer
que deixou de ir mais longe por não conhecer
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a rota.
Eu mesmo dediquei umas três noites ao
trabalho de traçar o que acho ser a melhor
rota para atravessar a Belém-Brasília saindo
da rampa do Vale do Paranã com vento
SE. Com suporte de mapas rodoviários de
GO, do Google Earth e histórico de posição
do vento durante o dia inteiro, foi possível
avaliar pernas favoráveis, desfavoráveis,
estipular tempo para travessias, deﬁnir metas
para cada faixa de horário do dia e também
deﬁnir situações nas quais algumas opções
alternativas deveriam ser adotadas.
É, eu sei que dá trabalho. Mas quem
pensa que um bom XC é questão de sorte ou
tentativa e erro... vai chutar e errar muito
ainda.
Como eu sempre digo, um bom XC
começa bem antes de se tirar os pés do chão
na rampa. É preciso planejar e estar com
tudo sempre preparado para aproveitar o
grande dia, que ao contrário do que muitos
pensam (até eu mesmo pensava) não dá para
prever com tanta precisão assim. É chegar
na rampa, respirar, sentir o vento, o calor e
pronto. É ou não é o grande dia? Não dá para
falar. Na verdade, o grande dia vai sendo
construído térmica após térmica e somente
após o pouso é que podemos aﬁrmar se foi ou
não o grande dia.
Eu tenho reparado que, em muitos
dias, meus bons vôos são mais resultado
de minha energia em alta do que de uma
condição impecável. Óbvio que alguns dias
são realmente medíocres mas, na maioria das
vezes, a condição é sempre muito superior
ao que produzimos no dia. É esta certeza que
me faz chegar na rampa com muita conﬁança
e partir para cada XC como se todo dia fosse
“o dia perfeito”.
Nesta temporada, certamente vou

aproveitar cada dia ao máximo. Nesta
temporada, eu vou por aí!
Bons e longos vôos a todos!!!
Júnior CB – Brasília/DF
SOL Sports – Eu vôo assim!
XCountry is about choices and time. Be fast!
jrcb@brturbo.com.br
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técnica

o segredo do CG

por Rafael Watson

CG - Centro de Gravidade (local onde nosso peso deve estar apoiado para a asa-delta voar com
estabilidade)

Q

uando começamos a correr com uma asadelta ela cria um vento, que podemos
sentir no nosso corpo, e chamamos
de vento relativo. Este é bem fácil de
compreender, basta colocarmos a mão pra
fora do carro em movimento e vamos sentir
o vento relativo, ou seja, um vento que está
sendo criado pelo nosso deslocamento em
contato com as partículas de ar.
Desta forma sabemos que as partículas
de ar se separam quando passamos algum
objeto físico por elas. Existe uma regra da
física que diz que, depois que separamos
duas partículas, que daremos aqui o nome
de A1 e B1, as mesmas se unirão novamente
depois deste objeto ter passado.
Quando começamos a correr com uma
asa-delta as partículas que se desprendem no
bordo de ataque (parte da frente da asa) se
unem depois que a asa passa por elas.
Desta forma, vamos entender que a
partícula de ar A1 está sobre a partícula de
ar B1, e quando a asa-delta passa e o bordo
de ataque se choca com elas as mesmas se
separam. A partícula A1 passa por cima da
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asa e a partícula B1 passa por baixo. Devido
ao seu perﬁl, a A1 que percorre o caminho
de cima, que é curvo e portanto mais longo
do que o de baixo que é reto, terá que correr
mais para conseguir se unir novamente à B1.
E por outra regra física, quando aumentamos
a velocidade de um ﬂuido (no nosso caso o
ar) diminuímos a pressão.
Portanto, se A1 está correndo mais que
B1, ou seja, se todas as partículas de ar que
passam por cima da asa-delta estão correndo
mais do que as de baixo, a pressão em cima
é menor do que a de baixo. E é exatamente
por este motivo que voamos.
Se dividirmos em percentuais a
sustentação da asa-delta, ela vem com 70
% na parte de cima. Para provar isto, pegue
uma folha de papel, segure a mesma por
baixo, deixe ela dobrar para trás (ou seja
deixe ela fazer uma curva) e agora sopre por
cima dela, deixando o ar esbarrar apenas
no topo da curva, para você ter certeza de
que não está soprando a folha por baixo.
Você verá a folha subir quando soprar por
cima dela, provando a teoria da pressão dos

ﬂuidos. E entenderá porque a asa-delta voa.
Sabendo disso, vai ﬁcar mais fácil de
entender os segredos do C.G.
Gostaria que esta matéria fosse divulgada
entre os voadores, para segurança geral,
pois para a maioria a impressão que temos é
contrária à realidade. Já tivemos um acidente
fatal devido a falta de conhecimento desta
teoria.
Se desenharmos o perﬁl de uma asadelta de lado e cortada, veremos a forma
aerodinâmica que nos dá sustentação, curva
em cima e reta embaixo, e ela terá vários
pontos com diferença de pressão, mais
sustentação próximo ao bordo de ataque
e cada vez menos sustentação próximo
ao bordo de fuga. O ponto exato onde
está a resultante de todas estas forças de
sustentação que agem sobre a asa recebe o
nome de C.P. (Centro de Pressão). Ou seja
onde estiver o CP - resultante de todas as
forças de sustentação - deve estar o CG
(centro de gravidade) e devemos pendurar
o nosso hangloop (corda de sustentação)
exatamente onde está o CP.
air18digi

CP caminhará para trás, com isso o CG tem
que vir junto para trás. Portanto, se você não
mexer no CG ela já estará acelerada!
Então ﬁca um lembrete prático: “Ah! Eu
sou mais leve, então vou me pendurar
mais para trás!”
Rafael Watson

http://loja.revista-air.com

O que vou relatar no próximo parágrafo
não é uma opinião pessoal e sim um estudo
feito em um livro sobre aerodinâmica
utilizado no ITA, parte sobre asas ﬂexíveis
(asa-delta).
Existe uma regra aerodinâmica que
diz que, quando a velocidade aumenta, o
CP anda para frente. Este é o X da questão!
Tendo em vista que quanto mais pesado é o
piloto, mais rápido a asa vai voar, isto indica
que mais para frente estará o CP.
Um exemplo prático: eu peso apenas
60 kg e quando voava asas emprestadas de
tamanho grande, mesmo colocando lastro
ainda ﬁcava muito abaixo do peso do piloto
dono da asa. Portanto, antes de decolar, eu
já passava o hangloop para trás. No caso de
asas sem king post e com balancim, eu já
colocava o balancim totalmente para trás.
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Ainda assim a asa continuava um pouco
acelerada.
Atenção, como o CG de uma asa-delta
tem que ser testado na prática antes da asa
ser entregue - pois seu ponto exato não é
achado nem calculado com exatidão -, esta
regra será sempre útil, mas sempre baseada
em cima de uma posição em que o CG da asa
já foi achado.
Se você é mais leve do que o piloto
anterior de uma asa que está voando com o
CG regulado para o mesmo, você terá que
chegar seu hangloop para trás.
E se você for testar uma asa de vôo
duplo voando solo, chegue logo seu hangloop
para trás. Como a asa estará voando com
muito menos peso do que quando estiver
com duas pessoas, estará mais lenta, e pela
regra aerodinâmica, com menos velocidade o
air18digi

segurança

“d`efeito” especial
por Eldo de Souza

“Este seria “apenas” mais um vôo não fossem as surpresas...
Chegou o momento e corri para mais uma decolagem. No exato
momento em que entrei em vôo, escutei um estouro vindo da parte
superior da asa. Como se algo tivesse quebrado ou se soltado...
Olhei para cima, apesar da limitação na movimentação gerada pelo
equipamento, nada visualmente preocupante identiﬁquei. O que eu
senti foi uma ligeira pressão nos pés provavelmente causada por
uma alteração na posição de pilotagem a que eu estava acostumado.
Passou-se aproximadamente um minuto e pude constatar que eu
realmente estava fora da posição ideal de pilotagem. Meus pés
estavam mais pressionados e eu me sentia apertado na parte inferior
do cinto. Constatei, enﬁm, que algo estava errado com o cinto.
Procurei não me mexer muito, pois pensei: “imagina se este cinto se
solta...”
Gradativamente minha posição de pilotagem foi se alterando.
Quando cheguei para fazer a aproximação, após 10 minutos de vôo
aproximadamente, eu já estava em um pré-descapotamento. A
pilotagem estava consideravelmente estranha. Tive diﬁculdade em
controlar o equipamento com precisão. Fiz a última curva e entrei
para o pouso com alguma diﬁculdade. Entrei aproximando de sudeste
e, ao descapotar, tive a segunda e grande surpresa: a suspensão
do cinto soltou completamente e eu ﬁquei preso somente com a
segurança do mesmo. Tudo estaria perfeito se não fosse um momento
crucial do vôo como é o pouso, e minha posição de pilotagem não
tivesse baixado aproximadamente 25cm! Assim, completamente
fora da posição ideal de pilotagem, eu não conseguia “alavanca”
suﬁciente para controlar o estol da asa. No máximo (com a ponta dos
dedos) eu consegui manter um “quase” planeio ainda que afundando
rapidamente. O que me restou foi apenas controlar até o último
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instante a posição adequada de vôo e, no momento exato, tirar as
mãos das barras para evitar uma lesão com o crash agora óbvio. Foi
o que ﬁz. Devido à posição bem mais baixa em que ﬁquei, na colisão
bati a bacia e o joelho direitos no speed-bar (de acabamento agudo)
que me gerou, felizmente, apenas lesões médias. Uma experiência
terrível para alguém que estava começando a se entender com uma
asa de alta performance...
Agradeço a Deus pela proteção. Porque sem Ele... ”
Eldo de Souza

“

Após este incidente, recebi o cinto para checar o que ocorreu, e
tentar consertar. O problema foi causado pela fadiga precoce da
placa de ﬁbra, causada pelo contato direto entre a placa e a barra
que serve de trilho para a movimentação do hang-loop no cinto/bullet.
Esta barra foi ﬁxada/apoiada na placa sem nenhum tipo de proteção
entre a ﬁbra e o metal. Foi utilizada uma braçadeira para ﬁxá-la (a
exemplo do que foi utilizado na outra extremidade da barra, porém
na posição inversa, fotos 1 e 3), fato que intensiﬁcou mais ainda a
pressão entre barra e ﬁbra. Resultado desta combinação: a barra foi
“mastigando” a ﬁbra até a quebra do material (fotos 2 e 4). A barra
passou do lado interno ao externo da placa soltando o hang-loop e
deixando o piloto pendurado pela segurança, que felizmente é mais
forte que a placa!
Para reformar a placa, colocamos largos reforços de alumínio fazendo
uma melhor distribuição da pressão entre as peças. Aparentemente
ﬁcou bom apesar de a placa mostrar outros pontos de fadiga / ﬁbra
esbranquiçada. A placa de ﬁbra, em geral, mostra-se frágil merecendo
mais umas camadas de ﬁbra e resina na sua confecção.
A barra apresentava também acentuada curvatura (pode ser
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percebido na foto1) que gerou a dúvida se
ela é feita de material adequado à função.
Não esqueçam que o adequado é que os
equipamentos suportem pelo menos uns
4G’s, cerca de 400kgf para um conjunto
piloto + cinto de 100kg. Equipamentos de
alpinismo não suportam menos de 1.500Kgf e
normalmente são homologados para mais de
2.200Kgf.
Esta problemática levou-me a pensar que não
adianta escolher aquele “mega” mosquetão
de 35.000N (+/- 3.500kgf) certiﬁcado
por órgãos internacionais, se meu cinto
manufaturado mal suporta 200Kgf, carga
facilmente atingida em uma curva mais
acentuada.
O correto seria que estes equipamentos
tivessem indicação de resistência como os
mosquetões e equipamentos de alpinismo.
Estes valores são conseguidos através de
ensaios mecânicos que determinam o quanto
estes equipamentos suportam antes de uma
deformação plástica ou até mesmo uma falha.
Poderia ser determinada qual a carga, em uso
contínuo, que o equipamento toleraria sem
prejuízo estrutural.
Quando você compra um mosquetão, leva em
conta a capacidade dele, não leva? Levaria
em consideração a capacidade do seu cinto?
Vejamos... ofereço-lhe um de 200Kgf, outro
de 800Kgf e outro de 1.500Kgf. E então, qual
deles!?
Sugiro que todos que possuem este tipo
de equipamento, veriﬁquem se os seus
possuem estas características estruturais
e providenciem as devidas modiﬁcações
a ﬁm de estender a vida útil do seu
equipamento ou até mesmo evitar surpresas
desagradáveis.
O equipamento que apresentou esta falha
foi um cinto “Velox” (fabricado há uns 4
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anos). Durante o “alerta” local desta falha, já
encontramos outro com os mesmos sintomas.
Não há vôo tranqüilo e seguro sem
conﬁança!”
Fausto Jacobsen

foto 3: vista central interna da placa.
foto 4: vista interna da falha.

foto 1: vista central externa da placa.
foto 2: vista externa da falha.

www.abul.com.br
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operando no limite

P

por Gustavo Albrecht

orque um Boeing747 não opera nos
Aeroportos de Congonhas ou Santos
Dumont? Pelo mesmo motivo que
um B-737 não opera em Carlos
Prates, Campo de Marte ou Jacarepaguá...
Porque, de acordo com seus gráﬁcos de
performance, essas pistas são insuﬁcientes
para sua operação com segurança, é a
resposta.
Porque o Aeroporto de Congonhas
operou durante décadas sem acidentes e sua
segurança raramente foi questionada até
aproximadamente o meio da década de 90?
Quando os ELECTRA operavam lá a pista
era segura.... quando foram “aposentados”,
vieram os B-737. Lembro que somente Cmtes
mais experientes podiam operar na Ponte
Aérea devido ao pouso no S. Dumont.... isso
só no começo pois depois “desmistiﬁcou-se” a
operação e foi liberada a restrição.
Em 1984 eu pousei em Congonhas,
de madrugada, com pista molhada, no meu
primeiro vôo pilotando um B-727 cargueiro da
saudosa TRANSBRASIL. Depois do simulador,
era minha primeira experiência num jato
cargueiro. Decolamos do Galeão as 03:00
horas da matina. Lembro que “dançamos” na
pista derrapando devido à aquaplanagem mas
conseguimos parar com total segurança.
Aí vieram aviões maiores e mais
pesados.... não houve uma autoridade
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que dissesse NÃO às companhias aéreas e
a margem de segurança foi diminuindo...
diminuindo... e chegamos aos dias atuais.
Operar no limite é um “risco calculado”
e cada um pode assumi-lo, quando se
tratar de sua vida e não envolver terceiros.
Quando uma companhia aérea propõe uma
operação no “limite” para um transporte
coletivo e a Autoridade Aeronáutica aprova,
estão colocando terceiros em risco e isso é
“pênalti”, para não chamar “crime”, a menos
que cada passageiro fosse cientiﬁcado desse
“detalhe”, e aceitasse o risco.
Agora querem “fechar” Congonhas com
prejuízo dos usuários. Porque não limitam
o porte das aeronaves? Fica caro para as
companhias aéreas? Mas quem paga a conta
não é o usuário? Então ele deve ser o árbitro.
Perguntem ao empresário que voa para/
de S. Paulo duas, três vezes por semana,
voltando no mesmo dia, se ele prefere voar
num AIRBUS A320 saindo/chegando de
Viracopos ou Guarulhos ou se prefere voar
num ATR ou outro de mesma performance
saindo e chegando em Congonhas?
Poucas pessoas voam com essa
freqüência para lugares distantes. Um
deslocamento para Guarulhos ou Viracopos,
uma ou duas vezes por mês, não se torna um
transtorno tão grande para esses usuários.

Usar Congonhas como Aeroporto
para conexão de vôos, pousando ali com
passageiros que não se destinam àquela
cidade é, no mínimo, um contra senso.
Acidentes acontecem. Sempre
aconteceram. A máquina pode falhar e o
homem também. A meteorologia não falha...
seus fenômenos simplesmente ocorrem, mas
são previsíveis... Se estiver chovendo muito,
se a turbulência sugerir que o pouso pode
não ser seguro, o aeródromo de alternativa
existe para isso. Seria a exceção e não a
rotina, o pouso em Guarulhos ou Viracopos.
Os passageiros teriam muito mais conﬁança
numa companhia aérea que usasse uma
aeronave que operasse em Congonhas,
não no limite da segurança, mas com folga
para aceitar uma falha técnica (mecânica ou
operacional) e adotasse essas medidas por si
própria, já que as Autoridades Aeronáuticas
não estão agindo como freio à “ganância” das
Aéreas.
Todo o resto que está sendo discutido é
m... . Podem, e talvez cheguem à conclusão
que houve falha mecânica somada a uma
falha humana. Mas ... acidentes acontecem.
Sempre aconteceram. Não podemos é
permitir uma “roleta russa” onde inocentes
ﬁquem em risco calculado tão próximo do
limite.
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BIG SPRING, TEXAS, 8 A 18 DE AGOSTO
DE 2007, CAMPEONATO MUNDIAL DE
VÔO LIVRE, OS VOADORES (FLYBOYS)
INVADEM A TERRA DOS COWBOYS.
E a Equipe Brasileira estava lá. Depois
de vencer o Pré-Mundial no ano anterior, os
pilotos brasileiros levavam na bagagem muita
conﬁança e o sonho de conquistar o título
de Campeões do Mundo. A expectativa e o
otimismo eram grandes porque chegariam
como favoritos.
Com o apoio da American Airlines, que
patrocinou as passagens, a equipe formada
pelos pilotos André Wolf (RS), Leonardo
Dabbur (SP), Nenê Rotor (SP), Gustavo
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Saldanha (RJ), Luiz Niemeyer (RJ) e Márcio
Rosadas (RJ), e como técnico (team-leader)
Haroldo Castro Neves, seguiu no início de
agosto para disputar a competição mais
importante do esporte.
A equipe se dividiu em 3 carros. Um do
André, um dos cariocas e um dos paulistas.
Junto com a equipe foi o piloto de Brasília
Glauco Pinto, que entrou na barca dos
pilotos do Rio. Na programação havia um
torneio-treino no ﬁm de semana anterior, na
pequena cidade de Leakey, que serviria para
os pilotos se ambientarem ao vôo rebocado,
tanto de Dragonﬂys (mais lentos) quanto
de trikes (mais velozes), e checar e regular
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os equipamentos. Foram ótimos momentos
nesta cidade, que além dos 387 habitantes
tinha um aeroporto asfaltado, uma pista
gramada perfeita para o treinamento do vôo
rebocado e um rio que descia das montanhas
com água cristalina, que servia de refúgio
ao calor no ﬁm da tarde. Lá, um piloto me
chamou a atenção. Num dos dias ele chegou
voando, trazendo da Flórida um Dragonﬂy
para levar para Big Spring. Fez 3 vôos
rebocados de asa, voltou a voar de dragonﬂy
e no ﬁm do dia ainda fez mais um vôo de asa.
Era o piloto húngaro Atila Bertok, que havia
ganho o pré-mundial no ano anterior e, pelo
visto, estava com “fome de vôo”.
De Leakey seguimos pela Terra dos
Cowboys e no dia seguinte a equipe já estava
no ar em Big Spring, sendo que os paulistas
resolveram mudar de hotel e com isto
terminaram não participando das reuniões
da equipe, além de não ir também aos
brieﬁngs diários. Minha função como técnico
ﬁcou complicada, pois ao mesmo tempo que
eu deveria cobrá-los atenção e dedicação,
estava ali às expensas deles, pilotos. Nesta
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hora senti como
é importante
termos uma Associação fortalecida para poder
bancar uma equipe e exigir esta atenção e
dedicação.
Enﬁm, logo no primeiro dia de
competição o sonho brasileiro acabou, pois
numa estratégia errada, resolveram voar
todos juntos e aceleraram num momento
crítico do vôo, não conseguindo ganhar altura
e pousando todos antes da metade da prova,
ﬁcando nos últimos lugares da competição.
Ninguém esperava por isto, mas aconteceu
e com isto restou apenas tentar recuperar a
auto-estima e pensar num melhor resultado
por equipes. Com um erro já não seria mais
possível ser campeão.
Foram realizadas 7 provas de um total
de 9 previstas e quando a equipe brasileira
começava a se situar na competição, com
bons resultados nas duas últimas provas
realizadas, o tempo mudou e então as duas
últimas previstas tiveram de ser canceladas.
Com isto, nada mais poderia ser feito pela

equipe brasileira. O melhor foi Nenê Rotor, na
décima nona colocação, e a equipe terminou
em nono lugar entre 25 países participantes.
A equipe brasileira, em reunião, fez uma
avaliação do seu desempenho e chegou à
conclusão de que o principal erro foi começar
a competição muito conﬁante e na primeira
prova decidir voar junto para tentar fazer a
diferença. Não contaram com o outro lado da
moeda e ao colocar todos os ovos no mesmo
cesto, não imaginaram a possibilidade de o
cesto cair. O cesto caiu e os ovos quebraram.
Começaram a competição em último lugar.
Porém, ao longo da competição, os pilotos
brasileiros conseguiram recuperar a autoestima e foram gradativamente subindo
posições.
Foi um resultado muito aquém do
que todos esperavam, mas a equipe soube
encarar esta situação adversa e lutar até o
ﬁm por melhor resultado.
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Esta competição serviu
de experiência para todos
verem que, para ser campeão,
principalmente no vôo livre com algumas variáveis além
de equipamento e técnica - é
necessário muita concentração
e decisões rápidas, sem poder
errar.
Sem resultados positivos
da nossa equipe, vamos aos
destaques e curiosidades da
competição:
- O húngaro Atila Bertok
conseguiu vencer as 3 primeiras
provas e também conseguiu
quebrar um tabu, - foi a primeira
vez na história dos Mundiais
que o vencedor do pré-mundial
conseguiu vencer o Mundial.
Estava realmente com “fome
de vôo” e em ótima forma com
seus mais de 100 quilos. Sagrouse o novo Campeão Mundial de
Vôo Livre, nesta décima sexta
edição do FAI World Hang Gliding
Championship.
- Os ingleses, que levaram
para Big Spring uma equipe
nova, muito coesa, apesar de
não ter colocado nenhum piloto
da equipe no pódium, não deu
chance para nenhuma outra e
conquistou o título de Campeões
Mundiais por equipe.
- Os europeus demonstraram
que estão na vanguarda do
vôo livre, conquistando as seis
primeiras colocações individuais e
por equipes.
- Pela terceira vez seguida,
Robert Reisinger, da Áustria,
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ﬁcou como vice-campeão. Em
terceiro lugar ﬁcou o também
austríaco Gerolf Heinrichs.
- Glauco Pinto, que se agregou
à equipe brasileira, mesmo
não conseguindo competir no
Mundial, arranjou um bico no
campeonato e sua remuneração
foi a possibilidade de poder
decolar e voar após todos os
competidores estarem no ar.
Com isto, ele era o único piloto
free-ﬂyer no Mundial, e por
várias vezes conseguiu completar
o percurso da prova e pousar no
goal.
- O francês Mário Alonzi, que
fazia parte da comissão de
provas e era sempre voto vencido
porque queria provas com
triangulação, no dia da escolha
da prova mais longa já realizada,
com goal em vento de cauda a
284 km de Big Spring, comentou
que o campeonato estava
parecendo de parapente. Um
piloto da comissão brincou que
ele parecia voar de parapente.
Alonzi não fez por menos neste
dia e venceu a prova mais longa
da história - e foi elegante
ao não comentar sobre o seu
“parapente”.
- Corina Schwiegerhausen,
alemã, única mulher da
competição, teve um ótimo
desempenho, sempre chegando
no goal e terminando na décima
quinta colocação.
- Os resgates eram longas
viagens. As asas voavam na
mesma velocidade do carro, no

limite de 70 milhas naquelas
retas intermináveis.
- Entre uma cidade e outra só se
vê plantação e burrinho (bombas)
de petróleo. Não tem uma venda,
um posto de gasolina, nada nem
ninguém. A salvação para tirar
as dúvidas era o GPS do carro,
que dava todas as informações
solicitadas e recebeu o carinhoso
apelido de “Maria”. Detalhe, a
“Maria” fala em várias línguas,
mas preferimos mantê-la calada.
- O piloto tinha a seu favor o fato
do celular pegar em qualquer
lugar, então ao pousar era só
telefonar e passar a coordenada.
Como as estradas do Texas são
como um tabuleiro, com retas
na direção leste/oeste ou norte/
sul, não era problema chegar ao
piloto tendo a coordenada.
- Márcio Rosadas, pousado na
roubada que fosse, pegava o
seu Nextel e, via rádio, grátis,
passava o noticiário do dia para

todos os amigos do Rio.
- A equipe dos Dragonﬂys era
muito eﬁciente e colocava todos
os competidores voando em
menos de uma hora.
- A área do aeroporto de Big
Spring é uma residência de
marmotas, uma espécie de
esquilo que era o mascote do
campeonato. Agora, fotografar
uma marmota era muito difícil
pois ao menor movimento elas
entravam nas tocas.
- O bóia-cross no rio, o
churrasco liberado para a equipe
brasileira e a bandinha no
aeroporto de Leakey foram a
melhor diversão da viagem.
- Carro de polícia e igreja, a
todo instante eu via. Criança
brincando na rua, não vi.
- O próximo Mundial será
realizado em junho de 2009, em
Laragne, na França. Até lá!
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Um boletim completo e atualizado você encontra em nosso site. Clique em eventos e competições
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No dia seguinte, devido
às comemorações de 7 de
setembro e aos shows na
Espalanada dos Ministérios,
a chegada das asas foi um
espetáculo a parte!
André Wolf levou a etapa
e ainda garantiu o título
de Campeão Brasileiro
de 2007, e Glauco Pinto
garantiu o título de Campeão
Brasileiro 2007 na categoria
Ascendente.

Brasília

A Etapa Final do Campeonato Brasileiro de
Asa 2007 aconteceu em paralelo a 9ª Etapa
do Super Race Brasil, e deﬁniu o ranking do
Circuito Nacional e o Campeão Brasileiro de
Vôo Livre 2007.
Brasília sedia etapas do circuito nacional
desde 93, com destaque para a realização do
Campeonato Mundial de Vôo Livre 2003. As
decolagens são do vale do Paranã, distante
90 quilômetros da capital e os pousos na
Esplanada dos Ministérios. Nesta época do
ano, devido ao clima muito seco, as térmicas
elevam os pilotos a mais de 3.000 metros de
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altura e possibilitam provas muito técnicas,
velozes e com longas distâncias voadas.
50 pilotos inscritos e o primeiro dia teve
rampa lotada, muito movimento de
pilotos, asas, competidores e free-ﬂyers. A
competição teve goal na Esplanada, provas
em zigue-zague, céu azul, dois dias seguidos
de fortes ventos, cancelamentos de provas
e um fato inédito: no 5º dia , apesar do
piloto Nenê Rotor ter sido o mais rápido,
André Wolf, que cruzou a faixa 3 segundos
após, conseguiu um maior número de pontos
por ter liderado a maior parte do percurso.

Brasileiro
1º André Wolf (RS) - Moyes Litespeed RS
2º Alvaro Sandoli, Nenê Rotor (SP) (Rotor) - Wills
Wing T2
3º Leonardo Dabbur, Máskara (SP) (Rotor) - Wills
Wing T2
Open
1º André Wolf (BR) - Moyes Litespeed RS
2º Alvaro Sandoli, Nenê Rotor (BR) (Rotor) - Wills
Wing T2
3º Leonardo Dabbur, Máskara (BR) (Rotor) - Wills
Wing T2
Ascendente
1º Glauco Pinto (DF) - Aeros Combat L
2º Cesar Castro (RS) (Italmaq) - Aeros Combat L
3º Eduardo Fernandes, Dudu Fisio (DF)
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super race brasil 2007
O Super Race Brasil de Asa passou pelas
rampas de Igrejinha/RS, Petrópolis/RJ,
Andradas/MG, Valadares/MG, Porciúncula/RJ,
Itamonte/MG, Cambuquira/MG, Brasília/DF,
Carmo do Rio Claro/MG e teve 26 provas
realizadas e 126 participantes.
O grande campeão do maior circuito de asa
do mundo foi Guga Saldanha (RJ), seguido
por Marcelo Andrei “Moicano” (RJ).
Ranking completo: http://br.geocities.com/
oﬁaes/carmorankingrace.pdf

carioca de asa 2007

O Estadual do Rio de Janeiro já teve 7 etapas
com 16 provas realizadas e 61 participantes.
E agora convoca os 20 melhores do Circuito
para a grande ﬁnal a ser realizada na praia
de São Conrado, no Rio de Janeiro, com
decolagens da Pedra Bonita, nos dias 1 e 2 de
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dezembro.
Participarão os 16 melhores classiﬁcados
no resultado geral e os 4 melhores da
categoria intermediária. Os convocados
deverão conﬁrmar a participação, mediante
o pagamento da taxa de inscrição, até o dia
15 de novembro. As vagas não conﬁrmadas
serão substituídas pelos suplentes, na ordem
de classiﬁcação do ranking estadual atual.

1º open de São Pedro

O 1º Open de São Pedro realizado em abril foi
um sucesso!
Muitos parapentes colorindo os céus da
cidade com mais de cem pilotos inscritos
e um clima de confraternização marcaram
o evento que teve o apoio do Clube São
Pedro de Vôo Livre, Sol Sports, Revista Air,
X-Pilots Radical Sports, Escola Barlavento

Sul, Rimad Placa Centro, Pousada 3 Marias,
RR Tintas, Loja 123, Restaurante Morangão,
Hotel São Pedro, Arca Pousada, Pousada
Portal, Morangão Lanches e Casa de Carnes
Capellari.
Na prova de permanência e precisão/pouso,
o piloto Cristiano (voador local de São Pedro)
levou o troféu de 1º Lugar, seguido de perto
pelos pilotos Matheus (2º Colocado) e Davi
(3º Colcado).
Na prova de Cross Country (distância livre), o
piloto Carlos Bonifácio (Boni) faturou o troféu
de 1º Lugar com um vôo de 69,4 Km, seguido
pelo piloto de Araraquara Márcio Marine, com
57,0 Km e pelo piloto Guerra, com um vôo de
35,9 Km.
Os resultados completos podem ser
visualizados no site www.xpilots.com.br

copa Ícaro
air18digi
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Diretamente da França para
Alfredo Chaves a Copa Ícaro
é sem dúvida o evento mais
divertido do vôo livre. Esta
foi a 8ª edição Alfredense
juntamente com a tradicional
festa da Banana e do Leite e
sem dúvida a melhor de todas
em função da maravilhosa
festa proporcionada pela
AVLAC que contou com:
15 maravilhosos troféus,
R$ 2.600,00 de premiação
em dinheiro, e mais de R$
3.000,00 em prêmios maravilhosos como
aparelho de DVD, óculos de vôo, botas,
jaquetas, macacões, luvas, camisetas etc...
No sábado, depois do maravilhoso “vôo
farofa” com teto de 1.300m, a galera curtiu o
show de rock maravilhoso da banda Circuito
Elétrico com 04 grades de cerveja na faixa.
Domingão com café da manhã 5 estrelas cura
ressaca para os pilotos estarem recuperados
para o fantástico desﬁle.
Ano que vem tem mais e esperamos a
presença de todos os voadores do Brasil aqui
em Alfredo Chaves!
Patrocinadores: Prefeitura Municipal de Alfredo
Chaves; Reframax Engenharia; União Engenharia
e Indústria; Construtiva Engenharia; Construcap
Engenharia; Sol Paragliders; Móveis Paganini;
Óticas Laranjeiras; Los Neto Calçados; Cooperativa
de Laticínios de Alfredo Chaves; Relojoaria Ferreira
e óculos OP
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II open de Duas Barras

O evento foi realizado na rampa Pico do Rio
Negro em Duas Barras, nas modalidades XC/
triangulação e permanência e pouso. Na sexta
feira houve o cross livre, que foi vencido
pelo piloto Werneck, de Sampaio Correia,
pousando em Sapucaia-RJ (32km). No sábado
houve a prova de XC com pilão na cidade de
Cantagalo/RJ e goal na rampa, no domingo
houve a prova de permanecia e pouso e
uma prova de XC que foi vencida pelo piloto
Marcelo Melo, do Rio.
Apesar de o tempo não estar o ideal, vários
pilotos ﬁcaram muito tempo voando na
prova de permanência e os pilotos de cross
puderam ter a idéia do potencial da rampa.
Segue a classiﬁcação:

Categoria Open
1° : Marcelo Melo
2° : Carlos Queiroga
3° : Magno Antero
Categoria Serial
1° : Anderson Macedo
2° : Dyltom
3° : Alessandro Correa
Permanência e Pouso
1°: Jacson
2°: Leonardo Coutinho
3°: Douglas
Maiores informações
Clube Caledônia de Vôo Livre /www.ccvl.esp.br
Clube Glidersminas / www.clubeglidersminas.com.br
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rally SOSertão

realizado pela GO UP BRASIL, passa por 6
estados do nordeste brasileiro, partindo de
Recife no extremo leste do litoral Brasileiro
aos Lençóis Maranhenses, cruzando
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Piauí e Maranhão. A distância total do
percurso é de 1.080km, em 7 dias de prova,
sendo o maior Rally de Vôo Livre já realizado
no Mundo!
O evento mostra que o vôo livre, além de
lindo, pode também ser solidário! E dar uma
força pra quem realmente precisa!
O objetivo social é levar ao carente sertão
nordestino, alimentos, cultura, esporte, arte
e saúde, promovendo palestras, exibição
de ﬁlmes, distribuição de alimentos, entre
outras atividades. O esporte de aventura
como ferramenta de inclusão social e o
desenvolvimento do turismo aventura,
gerando uma fonte de renda ecologicamente
correta e auto-sustentável, poderão criar
novas possibilidades para o sertanejo.
Um piloto canadense conseguiu a doação de
12 lap-tops usados, para serem distribuídos
nas escolas (2 para cada cidade) e, através
da SOL Paragliders, a URBANO, empresa
que começou sua história em Jaraguá do
Sul/SC em 1960 e hoje possui usinas de
beneﬁciamento em todo Brasil, estará doando
500kg de arroz.
A ESPN, emissora com mais de 2 milhões
de assinantes, realizará a cobertura do Rally
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através de diferentes programas, cada um
focando um lado do evento. Um programa
irá cobrir o lado social, enquanto os outros
estarão destacando as faces de turismo
aventura e esportiva do evento. O PLANETA
EXPN abrangerá o evento como um todo,
fazendo a cobertura diária e trazendo todas
as novidades, curiosidades, divulgando
resultados etc. Você acompanha também pela
internet através do site
www.planetaexpn.com.br
Na próxima edição matéria completa sobre
esse grande evento esportivo e solidário!
Para saber mais: www.sosertao.com.br

XC Brasil

www.ciclone.com.br- é o primeiro do
mundo em números de vôos num único
país! E terceiro no mundo em números de
vôos que englobam todos os países, atrás
somente do site Pgforum - que aceita vôos
de todos os pilotos realizados em qualquer
país -, e do site DHV - que importou todos os
vôos do OLC. O XC Brasil tem o objetivo de
promover a competitividade entre os pilotos,
seu crescimento em quantidade e qualidade,
além de divulgar as rampas do Brasil para
o mundo todo. E seus organizadores estão
trabalhando para integrar os bancos de dados
do Brasil e do mundo, fazendo com que os
vôos lançados aqui sejam replicados em
todos os sites ﬁliados, divulgando cada vez
mais nosso país.
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Frank Brown
conquista o
Campeonato
Americano
2007

Com três provas disputadas e
vencendo a maior delas com
145,3 km, Frank Brown, voando
um SOL Tracer, garantiu o título
de Campeão Americano 2007,
disputado em Oregon – EUA.
Mais informações:
http://www.solparagliders.com.br/
br/content/view/747/32/

última etapa do Brasileiro
2007

aconteceu na cidade mineira de Araxá entre os dias 6 e
12 de outubro. Marcelo “Cecéu” Pietro liderou desde a
primeira prova e foi o vencedor da etapa. Frank Brown
ﬁcou em segundo. No feminino a vitória foi de Kamira
Pereira - todos voando SOL Tracer.
No Araxá Open - evento que ocorreu no mesmo ﬁm de
semana, o vencedor foi Frank Brown.
Resultado Brasileiro Open, Resultado Araxá Open e mais
informações: www.cavl.com.br
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recorde quebrado no Ceará
A Expedição Nordeste é
formada por um grupo de
pilotos que, com apoio da
SOL Paragliders, busca
a quebra de Recordes
Mundiais no Brasil, com
pilotos e parapentes
brasileiros.
Pelo quarto ano consecutivo a Expedição
estabeleceu novo Recorde de Distância em
vôo de parapente. Desta vez Marcelo “Cecéu”
Prieto decolou em Quixadá, no Ceará, e após
10h20min de vôo pousou em Teresina, no
Piauí, completando um trajeto de 414km em
linha reta, no dia 22 de outubro. Uma semana
antes, outro piloto da equipe - Rafael Saladini
-, já havia quebrado o mesmo recorde, que
era de 380km, com um vôo de 397km.
A equipe continua buscando novas
marcas com objetivo de atingir 450km - os
pilotos acreditam nesta possibilidade, mas
precisam estar na rampa no dia certo e não
cometer nenhum erro durante o vôo para não
acabar pousando no meio do trajeto.
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Além do cansaço, os pilotos precisam
enfrentar várias horas de vôo com pouca
alimentação, sem ir ao banheiro e ainda
contar com sorte de não ter que pousar em
algum lugar de diﬁcil acesso à equipe de
resgate, fato que acontece com freqüencia
no sertão nordestino. “Uma vez pousei numa
localidade que não conhecia, então perguntei
a alguns locais onde eu estava, “você está na
terra”, disse um sertanejo que nunca havia
visto aquele negócio esquisito voando e achou
que eu estava vindo de outro planeta...”,
comenta André Fleury.
Você pode acompanhar o diário de
bordo, ler os incríveis relatos dos vôos e ver a
galeria de fotos no site
www.xcnordeste.com.br
Expedição Nordeste 2007
22/10/2007
Recorde Sul-Americano - 414,7Km
Marcelo “Ceceu” - SOL Tracer 11
15/10/2007
Recorde Sul-Americano - 397,7Km
Rafael Saladini - SOL Tracer 11
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Rafa, Claudinha e Cecéu,
no brieﬁng
matinal antes
do vôo em
Quixadá

Voe com o Cecéu neste
preciso relato do recorde.
Não foi nada fácil...
Chegamos à rampa por volta das
7:00h e veriﬁcamos que o vento
estava perfeito para decolar.
Resolvemos decolar o mais cedo
possível para evitar uma decolagem
perigosa mais tarde, quando a
atividade térmica se soma ao vento.
O dia amanheceu azul prometendo condições
perfeitas para bater o recorde. No entanto,
durante os momentos iniciais do vôo, o
cenário foi mudando radicalmente, com uma
camada de stratus densa condensando acima
dos primeiros cumulus do dia e sombreando
a rota. Um desânimo inicial quase atrapalhou
o dia que proporcionaria o primeiro vôo acima
de 400km no Brasil.
Resolvemos nos manter acima da
decolagem e esperar para fazer a primeira
tirada, para não correr o risco de um prego
matinal, o que seria desastroso. Decidimos
enrolar até as 8:10h para garantir uma saída
mais confortável. Decisão que talvez tenha
salvado o dia.
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Nos primeiros 20 km, chegamos a ﬁcar
baixo algumas vezes, com chances enormes
de pousar logo cedo. Porém o dia não nos
decepcionou e conseguimos nos arrastar até
o km 50. Após um início complicado e muito
difícil, pensávamos que já não cairíamos
mais. Essa conﬁança toda nos traiu quando
tomamos a primeira decisão errada do dia,
onde acabamos ﬁcando quase no chão logo
antes de Madalena (km 60), abaixo de um
cumulus que aparentava atividade, mas que
já se dissipava.
Nossa dupla, Rafa e eu, trabalhou muito
bem no início, salvando o vôo algumas vezes.
Infelizmente, o trabalho de grupo acabou ali,
com Rafael pousando às 10:15h. O céu a essa
hora já prometia, com um alinhamento muito
bem formado até Monsenhor Tabosa (km
120). Consegui seguir essa linha até o ﬁnal,
no pé da cordilheira de Tabosa.
Ao chegar à Serra de Tabosa, não conseguia
entender porque o vento havia inclinado
na direção sudoeste, me jogando para
a esquerda da cordilheira, local que não
acredito ser dos mais seguros, principalmente
com vento nordeste.

Cheguei a ﬁcar a duzentos metros do
chão na esquerda do platô de Tabosa. Nem
podia imaginar onde estava me metendo. Em
poucos minutos me dei conta de que aquele
local, um venturi no ponto mais alto da serra,
não era local seguro para voar. Uma sessão
de colapsos e avanços fortíssimos chegou a
fazer com que, por um breve momento, só
quisesse encontrar um pouso seguro.
Durante quinze minutos, imaginei jogar
o reserva e salvar-me daquela situação
horrorosa e totalmente sem controle na
qual havia me metido. Mas consegui manter
a frieza até ser cuspido para a planície de
Tamboril.
Passado o terror da Serra de Tabosa,
tive a impressão de que dali em diante tudo
melhoraria e que o vôo ﬁcaria mais seguro.
O teto subiu para 3.000m do mar logo às
11:30h, o que me permitiu aumentar muito a
média de velocidade até a Serra de Poranga
(km 200). Em Ipaporanga, logo antes da
serra, peguei a térmica mais forte da minha
vida, com picos de 13 m/s e média (5s) de
10,5m/s. Pulei para o platô de Poranga pela
esquerda da cidade numa altura confortável.
Imaginei que se o vôo rendesse ali, o recorde
estaria garantido.
O único “porém” foi que o vento não
estava alinhado com a rota tradicional (a de
Pedro II), me jogando mais ao sul, região que
desconhecia e que não aparentava ter muitas
opções de pouso e quase nenhuma estrada.
Meu segundo momento de terror estava por
vir. Um mar de juremas me esperava logo
abaixo. Acabei errando e entrando numa
descendente forte que quase me derrubou,
me deixando a cem metros do chão,
completamente vendido. A última opção
de pouso estava logo à minha frente e eu
derivava com uma bolha muito fraca (0,5m/s)
tentando subir pela última vez antes de optar
pelo pouso.
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Quando me aproximei da última
clareira, tentei voar contra-vento para
aterrissar nela. Não foi uma boa idéia, pois
comecei a voar para trás e percebi que se
continuasse tentando acabaria nas juremas
do mesmo jeito. A bolha era minha única
saída daquela situação, pois se pousasse ali
só me restaria uma opção: dormir no mato
até que o resgate, com a ajuda de alguns
locais da região, conseguisse me localizar e
abrir caminho naquele labirinto de juremas.
Com o estômago retorcido e muito baixo,
mal conseguia passar minha posição para o
resgate.
Resolvi que nada nesse mundo me
tiraria daquela bolha, e derivei por uns quinze
longos minutos até atingir 700m do chão e
só ai consegui respirar novamente. A bolha
acabou sumindo e minha opção foi continuar
tocando com vento de cauda até encontrar
um pouso seguro. Avistei algumas casas
à minha esquerda e torci para ter altura
suﬁciente para chegar mais perto delas. Foi aí
que minha sorte começou a mudar.
Arrastei-me em direção ao povoado,
batendo por ﬁm em uma bolha um pouco
mais forte, que me segurou até que um grupo
de urubus “birutou” uma boa térmica e me
tirou daquele buraco. Minha única vontade
naquele momento era colocar na base da
nuvem (3.200m) e fugir daquela roubada,
mas não cheguei nem perto. Cheguei
somente a uns 1.800m do chão, e o ciclo
dissipou.
Àquela altura já podia voltar a pensar
no recorde. Avistei uma nuvem bem formada
a uns 8 km de mim e não hesitei em tocar
para lá. O Dioclécio (resgate) me avisou
que minha média estava ótima. Motivado,
encarei umas formações de pedras muito
baixo acreditando que salvariam meu vôo.
Caso isso não ocorresse, ao menos havia uma
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casa e uma opção segura de pouso, o que me
deixou bem mais tranqüilo.
Minha transição não rendeu e acabei
voltando a ﬁcar muito baixo em mais um mar
de juremas com aquela casa solitária sendo
meu único ponto de apoio.
Estava quase fazendo aproximação para
pousar quando bati numa térmica de 4m/s
e acabei ganhando altura suﬁciente para
fazer a transição para a nuvem seguinte.
Perguntei para o Dió nesse momento o nome
da cidade naquela proa e ele me passou
o município de Campo Maior (350 km).
Tocando para lá, ﬁnalmente voltei a sentir
o cheiro de umidade, percorrendo alguns
quilômetros na base da nuvem, um presente
depois dos momentos de tensão próximos do
chão. A possibilidade de bater o recorde sulamericano era grande, pois eram 16:00h e eu
já estava no km 360.
Foi então que a sorte mais uma vez
não contribuiu, pois no ﬁnal da linha de
nuvens havia um grande buraco azul com
uma camada grande e espessa de cirrus
sombreando e acabando com a condição
prematuramente (16:30h). Segui para o
planeio ﬁnal, na direção da cidade José de
Freitas (390 km), me segurando em bolhas
fracas e falhadas para garantir pelo menos os
400km.
Conferindo no GPS, achei um ponto
- P01 que acreditei ser a coordenada da
rampa. Normalmente, chamo a rampa de
P01 em todas as localidades que costumo
voar, porém dessa vez não sei o que ocorreu,
mas o P01 do meu GPS era a coordenada de
um pouso que havia feito em um dos meus
pregos nos dias anteriores. Voei meus últimos
quilômetros me baseando erroneamente
nessa coordenada, acreditando estar perto
de transpor a barreira dos 400km, quando
na verdade já havia passado dos 400km e já

estava fazendo o planeio para os 415km. Só
descobri esse fato no dia seguinte.
No planeio ﬁnal, ﬁquei sem muita
escolha, pois havia um colchão de palmeiras
e cajueiros que não me permitiriam um
pouso seguro. Após passar por todos aqueles
momentos de pura tensão e stress psicológico
durante o vôo, certamente foi uma decisão
“corretíssima” não esticar o planeio somente
para ganhar mais um quilômetro no recorde.
A questão é que o cirrus não me permitiu
voltar para a base da nuvem após aquela
linha maravilhosa que havia percorrido, por
isso ﬁz de tudo para maximizar meu planeio
ﬁnal e não tive chances de voltar a subir para
esticar ainda mais meu vôo. Avisei o Dió que
minha marca era de 399km, e nem imaginei
que havia feito o vôo mais longo da minha
vida. Os momentos difíceis e delicados que
passei não foram em vão.
Enﬁm meu sonho realizado após anos
de dedicação e muitas temporadas no sertão.
Pela primeira vez na história um piloto
transpõe a barreira dos 400km decolando de
uma rampa natural, sendo esse vôo feito por
um brasileiro, com equipamento nacional e no
Brasil. Sem dúvida um dia pra lá de especial.
Foram 10 horas e 20 minutos de duração para
percorrer 415km, decolando de Quixadá-CE e
pousando em José de Freitas-PI.
A SOL merece depois de anos investindo
no esporte, buscando a marca dos 400km
no Brasil, quase atingida na semana anterior
por meu parceiro e aluno Rafael Saladini, que
voando sozinho não atingiu
por apenas 2,3 km, o que
mostra claramente a evolução
no desenvolvimento de seus
equipamentos.
Marcelo Prieto, “Cecéu.”
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briefing

a nascente de João
Monlevade
A Associação de Vôo Livre do Médio
Piracicaba realizou um projeto de recuperação
da nascente do pouso de vôo livre da
cidade de João Monlevade – MG, esperando
conscientizar as pessoas da necessidade na
defesa do meio-ambiente e da vida.
Além de cercar a área da nascente com
arame farpado e plantar mudas, dentre
outras atividades, os pilotos presentes
voaram sobre a região jogando sementes de
árvores nativas.
Os pilotos dependem da natureza e com uma
visão privilegiada poderemos certamente
contribuir muito para a preservação do meio
ambiente.
A rampa tem 200 metros, está a 1.000
metros do nível do mar, e ﬁca em cima da
cidade com uma grande área de pouso (pousa
até avião).
Detalhes da Localização da Rampa 19 50’
12.8”S 43 09’ 28.0”W (Google Earth).
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O evento foi fechado com chave de
ouro, e a apresentação da banda
do Geovani foi um sucesso. Todos
presentes estavam pedindo bis para
a festa.
Tivemos a participação de 48 pilotos
de várias cidades (Valadares, Belo
Horizonte, Itabira, Prata, Ipatinga,
Catas Altas). Obrigado a todos!

o pintor A. Cardigon

está com uma série especial de vôo livre, em óleo
sobre tela, em seu acervo, recentemente exposta
numa Vernissage no Rio de Janeiro. E também aceita
fotos como inspiração para pintar telas personalizadas
sob encomenda. O trabalho pode ser visto em:
www.cardigon.com.br

www.akakor.com.br
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a asa delta

esteve mais uma vez presente
na mostra competitiva da 7a.
Mostra Internacional de Filmes de
Montanha.
“Deixa Voar”, produção de Alípio
Loyola, seu irmão Affonso e João
Grandão, documenta os primeiros
passos dos então alunos do mestre
Miguel Tavares e todo o processo
de aprendizado até a formação
do piloto de asa-delta, desde as
primeiras aulas no morrinho de
Paciência, passando pelo Morrote
até os primeiros vôos de São
Conrado. O curta de 16 minutos,
produzido como projeto ﬁnal da
faculdade de jornalismo, traz a
visão dos “garotos”, a experiência
do mestre e alguns conceitos e
dicas de Ruy Marra, em um
formato que visa a compreensão
do público leigo e, quem sabe,
mais visibilidade, seriedade
e praticantes para o nosso
esporte. De acordo com Alípio “a
produção foi toda independente,
experimental, com câmeras não tão
boas como gostaríamos e editado
em casa, mas ﬁcou bem legal e
acabou sendo um dos 12 ﬁlmes
selecionados para a mostra deste
ano! Nosso esporte é muito bonito
e acho que quanto mais produções
de vôo livre tiverem, quem ganha
somos todos nós.”
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Nas fotos ao lado: a asa em seu lugar de honra no
hangar das aeronaves que ﬁzeram a história da aviação no Brasil;
no meio, a Major Sahara, curadora do Museu Aeroespacial, ao lado do pioneiro do vôo livre no Brasil, Luiz
Cláudio Matos, em frente a um modelo construído por
Santos Dumont.
Na foto de baixo, a sala que mostra Santos Dumont
em seu escritório. Show!

vôo livre no Museu
Aeroespacial

Em cerimônia realizada no Museu Aeroespacial,
no Campo dos Afonsos, o vôo livre entrou para a
história! Luis Cláudio Mattos, o pioneiro, foi o grande
homenageado.
As palavras do piloto Geraldo Nobre resumem bem
o evento: “Vi a nossa mais perfeita amada Asa Delta
(que só nos dá prazer sem nunca cobrar nada por
isso) ser reverenciada e aplaudida por pessoas que
não fazem parte diretamente do nosso meio. Tentem
imaginar o inimaginável: um hangar cheio de aviões
históricos perfeitamente alinhados e cuidadosamente
recuperados; num dado momento, após o anúncio
do orador, uma banda militar começa a tocar e rufar
os tambores; numa área especial cuidadosamente
escolhida e vizinha à platéia uma cortina
vagarosamente se abre; e, sob holofotes, aparece
a famosa “Tereza Batista”, a asa que começou a
fazer a nossa história no Brasil. Uma centena de
militares aplaude entusiasticamente, vejam bem,
militares, não simplesmente pessoas comuns;
a Major Sahara e depois o Brigadeiro Bhering,
efusivamente em seus discursos, emocionados e
encantados, elogiaram e agradeceram a todos que
colaboraram com a exposição sobre o inicio do Vôo
Livre no Brasil, que passará a fazer parte do acervo
do Museu e que ainda irá rodar pelo Brasil afora.
Em minha sã consciência jamais poderia imaginar
os representantes de nossa Força Aérea, que nos
dá orgulho pelas glórias do passado e que tanto já
ajudou nosso esporte, chegar ao ponto de prestar
uma grande homenagem não aos praticantes mas
ao instrumento e fonte de toda a nossa alegria e
prazer.”
air18digi

quarta capa
capa
índice

www.revista-air.com

73 www.revista-air.com

foto de Amarildo, Clube São Pedro, SP
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