
Ave, 

No dia 14 de Setembro de 2013 eu bati 2 recordes nacionais de velocidade, decolando de 

Bebedouro-SP. Segue o relato do vôo.  

O fim de semana dava sinais de ser um dia de recorde, já que uma frente fria chegava ao RS e o 

efeito rolo-compressor era esperado no Sudeste. Se a frente continuasse a se espalhar para o 

Atlântico, ganhar área frontal e perder velocidade, domingo ia ser melhor; senão sábado era o dia. 

 
Situação sinótica do dia anterior ao recorde. A faixa azul é uma frente fria movimentando-se rumo SE, criando um efeito rolo-

compressor de temperatura e pressão para o sábado, além de trazer ar fresco e seco. 

 

Eu estava ciente disso tudo, mas realmente não me interessava muito porque o meu plano era ir a 

Bebedouro para um bate e volta sábado para polir as asas do Nimbus e colocá-lo na carreta, 

pronto para o campeonato nacional em LEM. Recordes são uma diversão ótima, mas campeonatos 

sempre são prioridade e eu tinha que trabalhar no meu planador. Como diz o Ekki, “vôo a vela é 

30% inspiração e 70% transpiração”. E afinal, o tal “polir as asas do Nimbus” resulta em 36m2 de 

área a ser polida. Só para comparar, até 2005 eu morava em um apartamento de 25m2, e para 

limpar dava trabalho pacas. 

 

E domingo? Domingo eu tinha combinado de ver “Aviões”, da Disney, com a minha filha Alice. Eu 

até tentei negociar com ela, mas... 

 
Negociação com a Alice para voar domingo. 



 

Ai o Peter Volf me liga sexta, dizendo que ia ser dia de recorde e tal. Eu expliquei a situação para 

ele, convicto em manter o meu plano de não voar. E foi interessante, quando o Peter ouviu a 

minha explicação, a voz dele assumiu um tom tão sinceramente triste e resignado, que realmente 

me tocou. Depois, mais a noite, eu pensei “ok, dane-se o polimento, depois eu faço isso em LEM. 

Vou tentar bater um Record para o Peter ficar feliz”. E aí comecei a preparar o vôo na sexta a 

noite: Alice fazendo sanduíches enquanto eu olhava a meteorologia - agora com muito mais 

cuidado. 

A meteorologia mostrava um dia curto e forte - bom para recordes de velocidade. Estudei os 

recordes em vigor e as rotas, e vi que caberia tanto o triângulo FAI de 500km, como o ida-e-volta 

de 500km. O triângulo FAI me permitiria, se tudo desse certo, bater 3 recordes de uma só vez 

(500km, 300km e 100km). Mas eu andei treinando muitas provas em triângulo FAI recentemente, 

estava mais a fim de um ida-e-volta. Nada contra os triângulos FAI, mas a sensação que um ida-e-

volta te dá, de estar lá longe e ter que voltar, é muito gostosa. 

Nota incidental: acho que a primeira vez que senti essa sensação boa estar lá na PQP e ter que 

voltar foi no campeonato pré-nacional de Formosa em 2002, voando de Libelle BU. Estava 

andando forte, e em algum momento encontrei o Norberto com o SZD-55 (que naquela época 

ainda tinha o tailcode “NR”, maldosamente apelidado de “No Return”). Andávamos forte na VNE 

da Libelle a 250km/h (uns anos depois uma DA reduziu essa VNE para 220km/h). Fui tocando, 

porque a prova pedia, sempre rumo sul. Passei Cristalina, tinha um pretão danado, fui tocando... e 

num dado momento, dei GOTO Formosa no meu GPS Garmin 90, e apareceu no visor “200km”. A 

sensação de “o que estou fazendo aqui?” foi indescritível, e criou um vício que deixou resquícios 

até hoje. 

 

De volta ao recorde: seguindo os conselhos Galvânicos e os mapas de evaporação para Setembro 

do CPTEC-INPE, escolhi bater um ponto perto de Itumbiara-GO, ao Norte de Bebedouro-SP. 

Coloquei a rota passando em cima de Prata-MG, pois lá sempre tem um canhãozinho. Se eu posso 

pré-fixar a rota que quiser, porque desperdiçar um foco potencial de térmica? Além disso, (i) essa 

rota é VOR – Vou Olhando a Rodovia, o que ajuda caso algo dê errado; (ii) me faz pular o Rio 

Grande no seu ponto mais estreito (obviamente na ponte); e (iii) toda a rodovia sentido Norte 

acaba funcionando como um gatilho natural dado o vento Leste. De fato, na volta peguei uma 

térmica perto de Prata que integrou 4.2m/s, justo o que estava voando. 

 



 
Foto de satélite do dia do recorde: cada ponto branco é um cumulus, ou um posto de combustível no céu (*). A linha vermelha é o 
percurso de ida-e-volta de 500km Bebedouro-SP/divisa de MG-GO/Bebedouro-SP. As linhas brancas são linhas brancas mesmo. Fonte: 
CPTEC-INPE para o dia 14 de Setembro de 2013, as 18:00 zulu. 

 

(*) “Postos de combustível no céu” é poético e real. Em um dia normal, 1/10 do céu em que 

voamos são ascendentes, o resto são descendentes obviamente mais fracas que as ascendentes 

por ocuparem uma área maior. A brincadeira consiste em otimizar o caminho com ascendentes. 

Mas cabem alguns poréns, pois não é só parar e abastecer: (i) alguns destes “postos” estão 

fechados pois a térmica embaixo deles já acabou; (ii) não erre a entrada do posto! Uma térmica 

ocupa geralmente 1/3 da área da nuvem. Entrou pelo lado errado, leva multa do guarda; (iii) 

dificilmente uma térmica nasce e chega sem alteração até formar uma nuvem. A troca de ar, atrito 

e etc. fazem com que ela perca a sua condição ideal antes de atingir o topo - a não ser que a fonte 

geradora de ar quente lá embaixo seja muito grande. Ou seja, somente se juntando a duas ou mais 

térmicas, cria-se uma condição onde uma nuvem vá se formar. Sendo assim, nem sempre uma 

clara fonte formadora de térmica abaixo, é a explicação para a nuvem que flutua logo acima. Por 

isso erramos tanto... 

Ok, voltando ao recorde de novo: Decolei de Bebedouro-SP as 11:50, com intenção de dar a 

largada entre as 12:30 e 13:00. Fiquei subindo displicentemente, tentando descobrir onde 

funcionavam as térmicas. Porém um caminho tentador se formou antes do esperado – o que 

fazer? 

A diferença entre as adiabáticas de ar seco e saturado já me dizia que teríamos 2/8 de Cu. Naquele 

momento, a cobertura estava um pouco acima de 1/8, logo, o festival das condensações estava 

quase completo, não ia evoluir muito além disto. Resolvi dar uma largada mais cedo então, para 

ver como ia ser. Se não pegasse a primeira térmica forte, voltaria para uma nova largada. Larguei 

as 12:12, e logo de cara peguei uma térmica muito forte que integrou 4.6m/s. Eu senti que esta 

térmica era excepcional, pela maneira como a peguei na jugular, e decidi não adotá-la como 



padrão. Voei com MacCready variando entre 4.0 e 4.2m/s, que era mesmo o certo, pois esses 

4.6m/s integrados não se repetiram – a primeira foi justamente a térmica mais forte do dia. 

 
Traçado do vôo de recorde, com o barograma logo abaixo. A linha amarela no barograma não é evacuação de urina. É o 

“ENL-Engine Noise Level recorder”, que registra quando o motor foi ligado – sempre antes da partida. Meu planador 

tem um motor sustainer com 30 pôneis. Fonte: OLC. 

 

Achei que a banda ótima estava entre 1.200mts e 2.200mts – acima disso, só se o convite fosse 

muito irrecusável. Outros pilotos reportaram ter chegado a 3.000mts nesse dia, eu nem cheguei 

perto disso. E abaixo de 1.200mts? Bem, o diagrama de Stuve já mostrava uma atmosfera 

realmente instável, então daria para, teoricamente, pegar térmicas bem baixo, já que as bolhas já 

se desprenderiam bem formadas e rumo arriba. Mas o gradiente de vento e direção mudava de tal 

maneira (não chegava a ser um widshear, mas...) que eu entendi que haveria sim algum tipo de 

cisalhamento, e as tais bolhas bem formadas só iam se juntar e formar algo decente mais alto. E 

eu não queria perder preciosos segundos para centrar uma térmica com todos os falsos sinais que 

o cisalhamento proporciona. Uma coisa é fazer isso em um Jantar sem água como no Mundial da 

Argentina, outra é fazer isso segurando no chifre de um touro de 850kg como o Nimbus. 

Consegui menos alinhamentos de nuvens e ascendentes do que imaginava, talvez porque o vento 

não estava tão forte assim. As frentes frias se formam entre dois centros de alta, e como eu estava 

voando “na frente da frente”, estaria mais próximo da alta do Atlântico (1024hPa), pegando então 

o vento geostrófico e anticiclônico NE que a isóbara que cortava o estado de SP de cima para baixo 

proporcionava. Esse vento NE deveria mudar para um vento Norte se eu ficasse mais baixo e 

encontrasse o vento de superfície. Voei com isso em mente, fazendo pequenas correções mais 



para o NE quando estava alto, e mais ou menos tocando em frente rumo Norte quando estava 

mais baixo, para otimizar o efeito do vento. 

Fechei a primeira perna de ida de 250km a 140km/h, com uma componente de vento de proa de 

5km/h. Imaginei que na perna de volta, agora com uma componente de vento de cauda, mais o 

bônus da altura que eu ia queimar no planeio final, conseguiria aumentar bem a média do vôo. 

Acabei fazendo 168km/h na perna de 250km de volta, totalizando 152,22km/h – a maior 

velocidade já registrada no Brasil em recordes. 

Mas será esta a maior velocidade média já registrada em planadores em todo o Brasil, o que 

alçaria este vôo aos píncaros da glória volovelística nacional???? 

Bem, não... Procurei em meus alfarrábios e encontrei uma prova no campeonato pré-nacional de 

LEM em 2010, onde o Sr. Egon Rehn fez 159km/h de média... 

 
“152? Volte quando fizer 159.” 

 

No final, fiz os 500km em 3:17 hrs, e o LX8000 disse “Congrats! Task finished at 152km/h!”. Mas a 

moça do LX (a Simone, meu módulo de voz) é gente boa, mesmo quando eu faço umas provas de 

m.... ela sempre me dá o tal dos “congrats”. Uma vez eu fiz uma prova horrível, acho que bati o 

recorde de vôo mais lento em um Nimbus 4 na galáxia, e a Simone soltou um “Congrats! Task 

finished at 62km/h!”. Eu disse “pô Simone, não sacaneia!”. 

 

Bem, com essa ladainha toda eu bati dois recordes nacionais, o de velocidade em percurso de ida 

e volta de 500km (marca anterior de 122.8km/h) e de 300km (marca anterior de 130.0km/h). 

 

E sempre é bom lembrar que o Record anterior de 500km era do nosso saudoso amigo Wolf 

Gabler, com uma marca impressionante uma vez que ele detinha um recorde da Open Class, 

voando um Standard Class Discus. 

 

Abraço, 

HN 

N1 


