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O barco
Nosso projeto é o primeiro que sai pronto de um estaleiro para 

funcionar como uma “usina de voo”. A Panga é um projeto japonês, 
robusto e muito bem construído para navegar em alta performance 
tanto em baixa velocidade, planando facilmente, como em altas 
velocidades, com muito controle e estabilidade. 

Muito usado no oriente para trabalhos, pesca e transporte de 
passageiro, é de fácil manutenção e ideal para nossa atividade. Com 
baixo calado, o casco não necessita de muita profundidade e pode 
navegar em lugares rasos como os baixios da Lagoa da Conceição.

Hidro asa-delta é opção 
segura e oferece uma 
paisagem deslumbrante

texto LUIZ ROBERTO FORMIGA
fotos  LUIZ ROBERTO FORMIGA  

E MARCO CEZAR

Em Florianópolis, realizar o sonho de voar 
ficou mais fácil. Planar silenciosamente 

de cabeça para frente, peito para baixo 
e braços abertos, como um pássaro, 
desfrutando de uma das mais imponentes 
paisagens do mundo agora é realidade. 
Projeto genuinamente de Florianópolis, 
o Voe Asa Floripa é a garantia de planar 
no céu da Ilha da Magia curtindo lagoas, 
dunas, praias, mar e florestas tudo no 
mesmo voo, com tranquilidade e segurança.

No voo livre convencional, tem que 
esperar o dia certo, com o vento certo e 
correr em uma rampa para voar de asa-
delta, o que nem sempre é possível. Mas 
decolando de barco tudo fica mais fácil, 
prático e divertido. É muito mais seguro, 
pois a direção e a intensidade do vento é 
controlada pelo piloto do barco, além de não 
ter obstáculos na decolagem e no pouso. 

A asa de fabricação norte americana 
é especialmente desenvolvida para voos 
duplos: uma asa mãe, dócil, lenta e 
tranquila. Decolar de um barco, com uma 
hidro asa-delta equipada com flutuadores 
e subir até 450 metros de altura, depois 
desconectar o cabo de reboque e planar 
suavemente ao sabor dos ventos, pousando 
suavemente na Lagoa da Conceição é uma 
experiência inesquecível.

O equipamento
“Não inventamos a roda, mas a aperfeiçoamos.” Com 40 anos de experiência 

em voos esportivos, decidi que seria interessante proporcionar a experiência de voar 
para outras pessoas, oportunidade acessível de sair da realidade virtual para o mundo 
outdoor. Foi aí que começou o envolvimento diário para desenvolver e realizar o 
projeto Voe Asa Floripa.

Estudando diferentes sistemas pelo mundo, chegamos à conclusão que muitas 
adaptações funcionavam bem, mas alguém tinha que fazer esse projeto mais bem 
feito. O primeiro desafio foi arrumar sócios que quisessem ter esse comprometimento, 
afinal sozinho não se faz nada nessa atividade onde o trabalho em equipe é 
fundamental.

Montamos um primeiro barco, mas sentimos que o sistema estava longe do que 
queríamos. Nosso comprometimento e investimento tinham que ser maiores. Meu 
sócio Bruno Negri, economista, velejador, piloto de planador e eu sabíamos que a 
tarefa seria dura e que tínhamos a necessidade encontrar mais bons parceiros.

O piloto de carros de corridas e praticante de esportes de pranchas Gustavo 
Martins ao ver o primeiro barco fez ressalvas e quis ver o negócio acontecer.

Eduardo Ruy Cortes e Ricardo Kothe, do Estaleiro Panga, na Palhoça, encararam 
o desafio de nos fornecer todo apoio técnico para o projeto acontecer, colocando à 
nossa disposição uma equipe de primeira.

Atenção minuciosa  
no projeto

Nosso projeto foi concluído com sucesso ao ser colocado em 
teste pelo engenheiro naval Ricardo Rinaldi, que fez as provas de 
estabilidade, habilitando nossa embarcação para essa atividade 
perante à Marinha do Brasil.

Mais do que um voo panorâmico, cada passageiro é um aluno 
em instrução, por isso a Voe Asa Floripa é uma escola de esportes. 
Essa é uma forma de deixar bem clara a nossa seriedade nessa 
atividade.

Outro fato é que todos os tripulantes são aquaviários, ou 
seja, são habilitados para navegar profissionalmente. O piloto 
também, tem as carteiras de piloto de voo duplo e instrutor pela 
Confederação Brasileira de Voo Livre.

Para quem quer aprender a voar e controlar a asa-delta, ou 
apenas voar uma vez na vida, o sistema já garante diversão e 
prazer no primeiro voo.

O guincho
Esse equipamento, fundamental para levar a asa para 

cima com segurança, é feito no Brasil pela TopFly a partir 
de um projeto russo. Temos 1.300 metros de cabo especial 
que pode levar uma asa a mil metros de altura. Aqui voamos 
no máximo a 450 metros, pelas regras do voo livre local. 
Em nosso projeto o guincho fica todo embutido e protegido 
dentro do comando da embarcação.
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Como funciona a operação
Ao receber um aluno, ainda em terra, realizamos um briefing 

informando sobre como a atividade é procedida e diversas 
recomendações de segurança. 

Ter entendimento de conceitos básicos de aerodinâmica é 
importante para o passageiro ter confiança no voo. Trazemos 
o passageiro a bordo, onde deve vestir o colete salva-vidas e o 
capacete, itens de segurança obrigatórios. Durante a preparação, 
o instrutor vai lhe passando o conhecimento teórico sobre as lições 
daquela aula. 

Cabe ressaltar que o piloto do barco permanece 100% do 
tempo pilotando a embarcação, sem distrações com outras 
atividades. O segundo tripulante é que oferecerá apoio ao aluno 
junto com o piloto da asa.

Após a preparação de ambos (aluno e instrutor) inicia-se o 
checklist de decolagem. Este checklist é composto, entre outras 
coisas, pela verificação do tráfego aéreo e náutico. Inicia-se então a 
corrida de decolagem. 

Ao atingir a velocidade ideal, a asa é liberada da plataforma da 
lancha, iniciando a subida. O processo de subida é controlado por 
um guincho hidráulico de última geração, que entrega uma pressão 
constante ao cabo de reboque. Isso faz com que a hidro asa-delta 
suba de forma segura e suave. 

No processo de subida a comunicação entre instrutor e 
operador de guincho ocorre com rádios acoplados aos capacetes de 
ambos. Nesse processo o piloto do barco permanece apenas atento 
ao tráfego náutico, enquanto o tripulante operador do guincho 
mantém contato com o instrutor visualmente e via rádio. 

Ao atingir o ponto combinado, o instrutor promove a 
desconexão do cabo de reboque. Essa desconexão libera uma 
pipa especialmente desenvolvida para isso, que estica o cabo 
de reboque para cima e longe da superfície da água. No mesmo 
instante, o operador do guincho inicia o recolhimento do cabo 
através de um simples botão em seu painel de controle. 

Subir voando e decolando de um barco já é sensacional.

Revista Mural | Quem é Jéssica Salty?
Jéssica Salty | Uma Dj, risonha, divertida e que vive criando a 
todo momento. Ela é intensa em tudo que faz. Sua palavra chave 
é determinação. 

Revista Mural | Você mudou depois de voar?
Jéssica | Sim. Abriu a minha mente e fez eu escrever uma músi-
ca linda, resolvendo assim gravar um clipe aqui em Florianópolis. 
O nome da música é “Voando Alto” e será um feat com um gran-
de artista. Não posso falar muito sobre isso, mas aguardem que 
vem novidade aí até o final do ano.

Revista Mural | Como foi a aventura? 
Jéssica | Foi incrível! Amo esportes radicais. Fui atleta de ginás-
tica artística da seleção carioca até os 16 anos, então o amor por 
esporte já vem desde criança. Estou apaixonada pela sensação 
de voar e de poder ver a beleza de Florianópolis lá de cima. Quan-
do passamos bem pertinho da Igreja Nossa Senhora da Concei-
ção me arrepiei toda. Foi emocionante.

Revista Mural | Você chorou durante o voo. Foi por medo ou 
alegria?
Jéssica | Alegria, claro!

Revista Mural | Voaria de novo?
Jéssica | Com certeza. Gostei tanto que voei duas vezes no mes-
mo dia, já me considero craque [risos]. Todos deveriam sentir 
essa emoção. Foi gostoso demais, me senti super segura e tran-
quila. O Formiga e eu arrasamos no nosso voo! Obrigada a toda 
equipe Voe Floripa! Vocês são demais! 

Revista Mural | E quais são seus planos?
Jéssica | Estou trazendo para esse verão em Florianópolis um show 
totalmente performático e divertido. Tenho certeza que todos vão 
dançar muito comigo. Meus planos são de voar cada vez mais alto. 
Jamais desistir e sempre avançar! Só pode quem pensa que pode.

ENTREVISTA

Dj Jéssica Salty

Momento de voar livre
Inicia-se a partir daí o voo livre do instrutor e aluno. Logo no 

primeiro voo já é possível o passageiro sentir como é pilotar a 
asa. A operação dura em média 20 minutos. E neste momento a 
embarcação de reboque já está de prontidão.

A hidro asa-delta é um equipamento adaptado para o voo e 
para a água. Concebida com materiais de flutuação positiva – que 
boiam – e é capaz de flutuar com 300 kg a bordo. 

O instrutor então procede para o pouso tranquilo e 
emocionante. Ao tocar na água, um refrescante “splash”. A asa 
permanece flutuando enquanto a embarcação de resgate se 
aproxima em poucos segundos. Inicia-se então a manobra de 
reembarque, onde a hidro asa-delta, instrutor e aluno são içados 
por uma plataforma basculante para a posição de voo novamente. 

Objetivos do projeto Voe Asa 
Nosso projeto vai além de Florianópolis. Nossa ideia e 

proporcionar esporte, qualidade de vida e uma experiência 
inesquecível para as pessoas. Esse projeto, com nosso método de 
ensino e prática está disponível para quem quiser comprar o barco 
já equipado e fazer o curso para operar esse sistema de voo.

Voar em lugares onde nunca voaram de asa-delta e mostrar as 
belezas do Brasil, por exemplo, em rios, lagos e na costa também 
são objetivos para produção de conteúdo multimídia.

O mais bacana é que nossa operação chama muito a atenção, 
isso torna o barco e a asa uma excelente forma de publicidade, 
como um outdoor em movimento que passa alegria, desafio, 
profissionalismo e segurança. Depois de voar em diversas 
modalidades, como asa-delta convencional, paraquedismo, skysurf, 
planador entre outros, sigo apaixonado por essa modalidade. É 
muito gratificante levar as pessoas para cima nesse visual de 
Floripa. Uma coisa é certa, nunca mais na vida, o passageiro vai 
esquecer dessa experiência. A hidro asa-delta veio para ficar.
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“É MEU PRIMEIRO VOO SOBREVOANDO A LAGOA DA 
CONCEIÇÃO, UM DOS LUGARES QUE TEM MEU CORAÇÃO. 
ABRIR OS BRAÇOS E VIVER ESSE MOMENTO COMO UM 
PÁSSARO FOI UMA DAS MELHORES SENSAÇÕES QUE JÁ VIVI. 
UM VOO E DOIS EXTREMOS: ADRENALINA E PAZ.”

NAIMA GUIMARÃES

“O VOE ASA FLORIPA É MARAVILHOSO. A DECOLAGEM É 
EMOCIONANTE, NA RESPONSA MESMO, TE PASSA MUITA 
SEGURANÇA, O FORMIGA É UM MAESTRO. DEU PRA VER A 
PRAIA MOLE, JOAQUINA, MOÇAMBIQUE, CAMPECHE, A ILHA 
TODA. MUITO BOA A AULA QUE EU TIVE, APRENDI MUITO.”

GERRY COSTA (DAZARANHA) 

“EQUIPE PROFISSIONAL, SENTI MUITA SEGURANÇA, O VOO FOI 
BEM TRANQUILO. LINDO DEMAIS.”

PAULO CESAR TRINDADE D’AVILA

“O VOE ASA PROPORCIONOU UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA 
DE EMOÇÃO E ADRENALINA QUE TEM QUE SER VIVIDO AO 
MENOS UMA VEZ NA VIDA. FIQUEI MARAVILHADA COM A 
EXPERIÊNCIA, FOI UM SONHO REALIZADO.”

KYKA D’AVILA

“UM VOO INCRÍVEL, SUBIR REBOCADA PELA LANCHA 
NOS DÁ MAIS CORAGEM E SEGURANÇA. O VISUAL LINDO 
DE FLORIPA E O POUSO NA ÁGUA FECHA COM CHAVE DE 
OURO. ADOREI E ATÉ SUPEREI MEU MEDO DE ALTURA.”

CAROL ROSA 

“O VOO É FANTÁSTICO, ALTO PROFISSIONALISMO DA EQUIPE 
E EQUIPAMENTOS DE PRIMEIRO MUNDO AQUI NA NOSSA 
CIDADE. NÓS PRECISAMOS INCENTIVAR ESPORTES COMO 
ESTE, QUE VALORIZAM NOSSAS BELEZAS NATURAIS.”

ED PEREIRA (Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Juventude)


