
ACAMPAMENTO DO CVV-CTA EM BEBEDOURO 2013 

24/08 à 22/09 

 

Caros voadores, 

No fim de semana passado iniciamos o acampamento em Bebedouro. Vou relatar um pouco 

sobre as etapas de preparação e voos. 

No final de semana que antecedeu o translado os planadores foram desmontados (Junior JR e 

Discus) e armazenados nas carretas. Esta tarefa requer bastante atenção para que os 

planadores não sejam danificados no translado. É importante conhecer os procedimentos de 

montagem e desmontagem e atentar para a tensão das cordas de amarração (nem muita, nem 

pouca). No caso do Discus a tarefa é mais fácil, pois a carreta possui trilhos e sistemas de trava 

que dispensam o uso de cordas. 

Outro ponto importante é realizar um check-list de tudo que precisa ser levado (cordas, 

paraquedas, pano, balde, baterias, lanterna, fita e etc...). 

Na quarta-feira transladamos os planadores de Ipuã para São José dos Campos para ganhar 

tempo. Saímos sexta-feira por volta de 16:30 rumo a Bebedouro (445km). Eu e Weber levamos 

o Discus e o Itamar e a namorada o Junior. A viagem puxando carretas sempre requer muita 

atenção devido ao comprimento e peso destas. Tudo correu bem e chegamos em Bebedouro 

por volta das 24:00. Logo na chegada fomos recepcionados pelo pessoal de Bebedouro e nos 

juntamos ao churrasco do clube. Dormimos no alojamento. 

No sábado acordamos cedo para a montagem dos planadores.  

 

 



 

Planadores montados, fomos conferir a meteorologia que prometia bases de 2700m. O 

pessoal de Bebedouro sugeriu montar uma prova de clube para o dia. Cinco planadores 

participaram da prova: Discus (Weber), Junior (Itamar), PW5(Jamarco), Jantar (Pirolla) e 

Quero-quero (Talles, antigo aluno do CVV que se mudou para Ribeirão Preto). 

A meteorologia foi estudada com auxílio do XCskies (http://www.xcskies.com/) e verificada a 

melhor rota para o dia. Dada a grande diferença de desempenho entre os planadores, foi 

montada uma prova de áreas de 300km de ponto a ponto e mínimo de 155km. O trajeto foi 

traçado com a primeira perna para o sul, aproveitando o vento de cauda, seguindo para o 

Nordeste, Noroeste e retornando para Bebedouro. 

 

Voo realizado pelo Weber 

 

 



 

Planadores na cabeceira prontos para decolagem 

A decolagem acabou acontecendo um pouco tarde, quando os cúmulos já estavam formados, 

mas o dia térmico foi longo e a previsão acertou a altura da base das nuvens, que chegou a 

2700m.  

 



 

 

O tempo estava fantástico, com térmicas de +5m/s! A prova foi completa por Itamar (215km 

triângulo FAI) e Weber (302km Triângulo FAI). 

 

Voo do Itamar 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/flightinfo.html?dsId=3345203 

Relato do Vôo de Sábado – Weber 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/flightinfo.html?dsId=3345184 

No sábado decolei o Discus por volta de 13:30h após alguns atrasos devido aos preparativos e 

um vazamento no tanque de água da asa esquerda detectado ainda no solo, ocasionando um 



vôo sem lastro. Devido ao horário tarde da decolagem o meu objetivo seria realizar uma prova 

de clube marcada com cerca de 200km se apenas tocasse as áreas circulares, mas talvez 

tentaria fazer um triangulo FAI de 300Km através dos centros dos círculos. 

Durante a decolagem observei que as térmicas pareciam muito boas e me levaram em alguns 

minutos até a base da primeira nuvem a 2600m. Larguei as 14h em direção ao primeiro ponto 

ao Sul, voando com vento de cauda, e selecionando algumas estradas de nuvens próximas da 

rota.  

Contornei o primeiro ponto e segui em direção ao segundo com leve vento de proa, porém 

estava no horário de térmicas mais fortes e abundantes do dia que me permitiram manter 

uma boa velocidade média de 90km/h. Continuei seguindo preferencialmente as estradas de 

nuvens e golfinhando a velocidade no sentimento, pois o anel de McCready estava ilegível. 

Procurei girar apenas as térmicas que pareciam mais fortes que +3m/s para ser mais rápido e 

mesmo assim não baixei dos 2000m de altura em boa parte do vôo. Entretanto fiquei em 

dúvida se não valeria descartar algumas térmicas fortes e deixar para girar quando eu 

perdesse mais altura até cerca de 1000m, pois assim eu acumularia menos tempo gasto 

centralizando cada térmica. Mas era quase irresistível girar aquelas térmicas boas! 

Indo para o terceiro e último ponto as térmicas perderam nitidamente a intensidade e 

quantidade. Era quase 16h e achei que o dia térmico poderia rapidamente se esgotar 

conforme previsto para as 16:30h. Mudei o estilo de pilotagem para um modo mais 

conservador, pois achei que não seria possível alcançar o terceiro ponto e me preocupei 

apenas em entrar ao máximo na área do terceiro circulo para garantir a prova. Cheguei a fazer 

uma tentativa de alcançar o ponto, mas estava chegando ao limite do cone de Bebedouro e 

com poucas perspectivas de achar térmicas na região próxima ao Rio Grande eu então decidi 

voltar. 

Na volta desviei para uma formação de cúmulos que me sustentaram voando próxima a 

Barretos. Nesse momento eu já não me importava mais com os 300km e nem com a 

velocidade média da prova. Fiquei voando e aproveitei para treinar um planeio final partindo 

de 40km fora da pista de Bebedouro.  

Pousei muito satisfeito com a minha primeira navegação voando o Discus em um dia 

excelente. E ao baixar o voo na OLC a satisfação se completou ao constatar que havia realizado 

um triângulo FAI não declarado de 300km!      

Relato do Vôo de Domingo – Sorbilli 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/flightinfo.html?dsId=3348811 

No domingo foi minha vez de voar o Discus e a previsão era de tempo ainda melhor. 

Acordamos cedo novamente e estudamos a previsão do tempo que indicava bases de até 

3000m para a região norte. Traçamos uma prova de 300km, partindo de Bebedouro para 

Miguelópolis, na divisa com Minas-Gerais, virando Frutal em Minas e retornando a Bebedouro. 

 



 

Após todos os preparativos e já prontos para decolar na cabeceira, por volta de 11:20, 

notamos que não havia formação de cumulus como no dia anterior. Aguardamos mais um 

pouco e decidimos decolar no azul.  

Decolamos por volta de 12:00 e haviam térmicas médias (+1.5 a 2.0m/s) e a “base” não estava 

tão alta (~1700m). Fiquei girando em torno da pista estudando a meteorologia por 40 minutos 

para acompanhar o desenvolvimento. Às 12:40 aceitei que as condições não seriam conforme 

previsto, mas poderiam ser suficientes para completar a prova, e larguei.  

A primeira perna foi trabalhosa, com térmica cisalhadas e vento contra. Não estava fácil e para 

não perder muito tempo tive que navegar um pouco mais baixo, chegando a ficar a 700m no 

meio da perna. É importante ressaltar que durante uma navegação, mesmo não estando no 

cone de alguma pista se deve ficar no cone de algum arado que garanta um pouso seguro. 

 Quanto mais seguia para o nordeste as condições melhoraram, também pelo próprio 

aquecimento do dia, e finalmente encontrei uma térmica razoável no meio de todo o azul (uns 

1.7m/s integrado), chegando a 2200m. 



 

Parti em direção a Miguelópolis mais confiante e logo sobre a cidade peguei uma última 

térmica para cruzar o rio (2200m). Concluí a primeira perna de 95km com média de 61km/h. 

Conforme esperado, durante a região próxima ao rio haviam descentes e cheguei a perder 

900m antes de encontrar uma térmica que valesse a pena girar (somente girava térmicas na 

faixa de 2.0m/s). 

Apesar de aumentar um pouco o trajeto, decidi desviar um pouco mais pelo norte para não 

sobrevoar a grande curva do Rio Grange naquela região. 

 

700m 

Térmica razoável 

Última térmica antes 

do rio 

-900m... 

Desvio... 

Sem perda 

de altura 

Usina 



Consegui continuar uns bons quilômetros sem perder altura. Tentei girar duas térmicas por 

esta região, mas não estavam tão boas quanto eu gostaria e segui em frente. Avistei uma usina 

de cana à frente com a chaminé soltando fumaça, e segui “golfinhando” até lá, na confiança de 

que se precisasse a térmica da própria usina poderia me ajudar”. 

Mantive uma trajetória direta ao próximo ponto, mas de olho na usina. Como não peguei nada 

interessante até lá, desviei em direção a usina. Dei uma volta por lá e não peguei nada 

interessante também.  Acabei voltando para o arado aonde havia sentido um “zerinho” e 

como já estava a 600m decidi alijar o lastro de água para garantir uma subida mais fácil. 

 

Centrei o zerinho que começou a melhorar com picos de 2.5m/s. Ganhei 1700m nesta térmica 

(integrado de 1.9m/s) e segui tranquilo para Frutal às 15:10. Nesta altura já estava confiante 

que conseguiria concluir a navegação. Conclui a segunda perna (101km) com média de 

76km/h. 

 

Chegando em Frutal peguei última térmica antes de atravessar o rio de volta, chegando a 

2400m. Sobrevoando o rio na volta, tive tempo para tirar algumas fotos. 

Usina 

+1700m 

Frutal 



 

 

De Frutal a Bebedouro são 113km de distância. Atravessei o rio e segui me aproximando de 

Barretos. Às 16:15 peguei a térmica que me colocou em altura suficiente para iniciar o planeio 

final. Saí de Barretos com razão de 1:28 para chegar a 300m na pista. Ao longo do planeio final 

acabei pegando algumas descendentes e girei algumas térmicas fracas para garantir uma 

chegada tranquila. Conclui a última perna com média de 100km/h e a média de todo o voo 

ficou em 77km/h. Fiquei satisfeito com o resultado para um primeira navegação no planador, 

dado o dia azul e as condições meteorológicas. 

O voo foi sensacional. Mais um 300km pré-definido!!! O Discus é um planador muito dócil e 

confortável. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



Em breve também levaremos o Jantar para a temporada em Bebedouro. Os planadores ficarão 

por lá até o início do Campeonato Nacional em Luís Eduardo Magalhães, BA. Durante este 

período estamos organizando uma escala de voo durante a semana e finais de semana. Os 

alunos são convidados a participar para conhecer o Aeroclube e a região, podendo ajudar 

como equipe de solo dos pilotos que estarão navegando. 

Abraço e bons voos a todos! 

Sorbilli 

 


