
 

Cantinho da Vela_N10 - Volvo Ocean Race – As primeiras 24h da Leg2 

Para termos a ideia de como é imprevisível o comportamento das equipas em regata no início 

de uma Leg da Volvo Ocean Race, apresentamos os quadros com as posições das equipas a cada 

3 horas, durante o primeiro dia da Leg2 que liga a Cidade do Cabo na África do Sul, a Abu Dhabi 

nos Emirados Árabes Unidos. 

Recordamos que os veleiros Volvo Ocean 65 são todos iguais para todas as equipas, sem se ter 

a possibilidade de fazer melhoramentos no equipamento fornecido de origem, contando para a 

eficácia de cada equipa basicamente, a estratégia, a navegação, as manobras, os factores 

climáticos e as correntes. 

Esta etapa é um misto de surpresas, as equipas já se conhecem melhor, perceberam as 

estratégias que cada uma adaptou na primeira Leg, entre Alicante, Espanha e a Cidade do Cabo. 

Nessas primeiras 6.487 milhas náuticas, cerca de 12.013 Km1) deu para perceber os pontos fortes 

e pontos fracos de cada equipa para o percurso de 6.125 milhas náuticas (11.343 Km) que agora 

têm pela frente. Além de que o oceano Indico seja diferente do Atlântico, neste estamos na 

época de ciclones e tempestades tropicais. Em relação ao perigo da actividade dos piratas do 

Indico ao longo da rota traçada para a regata parece ser mínimo segundo os especialistas, mas 

devem estar sempre atentos. 

Rota da regata para a Leg 2: 

 

 

 

 

1) 1 milha náutica corresponde a 1852 metros 



 

A largada da Cidade do Cabo foi pelas 18h00 locais 16h00 UTC2) de ontem, com a liderança da 

equipa Team Brunel, passado pouco tempo era líder a equipa feminina Team SCA. 

Os gráficos das posições das equipas a cada 3 horas, durante o primeiro dia desta segunda etapa 

da regata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) UTC - Universal Time Coordinated, corresponde à hora de Inverno em Portugal Continental  
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