
Green Nomad em Kiribati 

 

Em Novembro de 2003 estávamos em Vanuatu, nas ilhas Banks, que têm esse nome por causa 

do botânico Joseph Banks, que acompanhava o capitão Cook no Endeavour. 

Já era chegada a hora de procurar um abrigo para a temporada de furacões do Pacìfico Sul, 

que lá se chamam de ciclones. As opções seriam subir para o Norte ficando na altura do 

equador ou passando para o hemisfério Norte, Ir para o Sul, fora dos trópicos, o que 

significaria Austrália ou Nova Zelândia ou voltar a passar a temporada num local sujeito a 

ciclones mas com bons abrigos. 

Como já havíamos feito as duas útlimas escolhas em anos anteriores, tendo inclusive passado 

pela experiência de um ciclone de categoria 5 bem sobre nossas cabeças ( fica para um 

próximo post sobre as viagens do Green Nomad ), decidimos pela alternativa que àquela altura 

seria mais relaxada e próxima, que seria ir rumo Norte Nordeste pelas 1000 milhas que nos 

separavam de Kiribati. 

Antes de sair da Austrália em 2002, eu havia lido sobre o arquipélago de Kiribati num livro 

chamado Landfalls of Paradise.  Aqueles atóis com águas azul turquesa e a cultura da 

micronésia pareciam bons demais para deixar de conhecer, ainda mais estando tão próximos. 

 

 

Green Nomad ancorado nas Ilhas Torres, Norte de Vanuatu. 



Tomada a decisão, da qual nunca nos arrependemos, fizemos uma travessia entre a Ilha de 

Sola, nas Ilhas Banks, e Tarawa, a capital de Kiribati, que fica no Grupo Gilbert. Kiribati se 

estende por uma vasta área, e mais a Leste estão o Grupo Phoenix e o Grupo Line. 

 

 

A travessia foi com ventos bem fortes de Sudeste a início, com os Trade Winds do hemisfério 

Sul dando suas últimas sopradas para aquele ano. Tivemos que prosseguir com grande com 

dois rizos e staysail, com vento aparente de 50 a 60 graus. Apòs três dias o vento amainou, e 

como seria de se esperar, começamos a entrar na zona de ventos inconstantes, calmarias e 

trovoadas que marcam a passagem entre os dois hemisférios.  Depois veio a calmaria, que 

durou uns quatro dias. Como já tínhamos nos aproximado do equador, não havia mais riscos 

de ciclones, e decidimos esperar o pouco vento que viesse . Andávamos um pouco a motor, 

mas numa situação como essa normalmente elegemos poupar combustível e diminuir o 

desgaste do motor e ficar boiando. 

Perfeito para fazer pizza e jantar com todas as velas arriadas sob o céu mais estrelado que se 

possa imaginar. 

Como nosso rumo era 20 graus verdadeiros e os ventos iniciais de SE, que depois poderiam 

rondar para ENE e a correnteza era para W, tínhamos ganho o máximo de caminho na direção 

Leste que pudemos enquanto durou o vento. Agora, após a calmaria, entrava um WNW de uns 

20 nós, que agora ameaçava nos empurrar para o outro lado, mas que se manteve favorável o 

suficiente para que alcançássemos Tarawa em mais quatro dias com excelente média de 

singradura. 

 



 

Aproveitanto  calmaria no meio do Pacífico para um bom banho com balde e spray de 

jardim. 

Chegamos a Tarawa com um pequeno problema de aquecimento de causa não localizada no 

motor, de modo que velejamos pêlo passe do atol, dando bordos, o que não é fácil e muito 

menos desejado após 11 dias de mar, mas quando chegamos dentro do Lagoon ligamos o 

motor para as últimas 3 milhas. 

Tarawa é uma atol com uma população de mais ou menos vinte mil habitantes, o que para um 

atol é uma densidade demográfica equivalente a Copacabana. Existe uma única rua, e o 

trânsito de carros velhos trazidos do Japão e mini vans supersônicas é incessante. Nunca se 

pode esquecer a ida de Betio, onde se ancora, até Bairiki, onde se fazem os papéis da entrada, 

numa mini-van lotada de pessoas descalças, com o som a mil  por hora e voando sobre uma 

ponte construída em cima do lagoon de águas cristalinas.. 

O chefe da imigração da época adorava fazer a vida das pessoas difícil, mas acabamos 

conseguindo todos os papéis e a permissão para parar nos atóis de Abaiang e Butaritari na 

nossa viagem rumo às Marshall Islands. 

Após muitas festas seguimos para o Atol de Abaiang, apenas 25 milhas ao Norte. Nas águas 

entre Tarawa  Abaiang tivemos uma manhã de águas tão calmas e límpidas que pudemos 

fotografar golfinhos como se estivesses voando! 



 

Golfinhos voando no bordo do Green Nomad 

 

 



 

Green Nomad no Atol de Butaritari, em Kiribati 

 

Fizemos essa travessia inúmeras vezes, pois ficamos em Abaiang por mais de dois meses, e 

tivemos que voltar a Tarawa para pedir mais tempo de visto de permanência. 

As 25 milhas no entanto separavam dois mundos. Longe de Tarawa se pode ver o povo da 

micronésia vivendo como viviam seus antepassados. 

Seria o início de uma grande amizade com aquêle povo sincero e acolhedor. Muito mais que 

uma quantidade infindável de ancoragens com água de cores que nem dá para acreditar, 

Kiribati é o lugar onde vive um povo que tudo oferece e nada pede, onde a vida é simples e 

alegre. Sempre um sorriso, um “Mauri”, a saudação local, e uma caminhada pelo meio dos 

vilarejos rendia vários convites para sentar na casa de alguém e tomar uma água de coco que o 

anfitrião ia pegar em cima da árvore na hora, sem nenhuma dificuldade. 

Para sentar na casa era só dar um passo para o lado e sentar, pois as casas não tem paredes. 

 



 

Postal dos mares do Sul! 

 

Visita aos amigos em Abaiang 



Ficamos em Kiribati por cinco meses,  quatro meses da primeira vez com uma estada 

intermediária de cinco meses nas Ilhas Marshall e volta para rever os amigos por mais um mês, 

no caminho de volta para o hemisfério Sul após a temporada de ciclones. 

 

Vivemos em contato com os habitantes locais, que nos chamavam de “Imatang”, que na língua 

deles quer dizer habitantes do paraíso. De novo a história de uma mitologia que diz que os 

deuses são branquinhos, e nós nos enquadrávamos no perfil. 

Em Abaiang Chegamos a ter nossos nomes combinados e dados a um rapaz de um ano de 

idade, que passou a se chamar Luimar. Os pais nos pediram se poderiam fazer a mudança de 

nome, através da irmã mais velha do rapaz, que falava mais inglês. Como não podíamos pensar 

em algo contra, dissemos que ficávamos honrados e aceitamos. Só quando já tínhamos partido 

do atol nos demos conta, ao ler um livro sobre as ilhas escrito por um agente colonial britânico 

dos anos 20, chamado “A pattern of Islands”, que filha do mesmo havia sido distinguida com a 

mesma honra, e que isso significava que a criança renomeada passaria a servir seu homônimo 

sempre que este precisasse. Aí sim nos demos conta da extensão do gesto. 

 

Marli com o pequeno Luimar, junto com a mãe e uma irmã. Os habitantes de Kiribati têm a 

mesma fisionomia dos polinésios. 

 

Outra coisa impressionante era o uso ainda corriqueiro das canoas polinésias com balancim e 

movidas à vela.  Não faziam feio perto de nenhum catamaran moderno, e eu sempre corria 



para a proa para fotografar a passagem de algum velejador que se aproximava. Logo percebi 

que eles gostavam disso, e começaram a passar sempre perto. 

 

 

Velejada de través perfeita 

 

 



 

As mesmas canoas também são usadas com motor de popa, só que instalado no meio, onde 

o balancim se une ao casco. Grande eficiência e pouco arrasto garantem a economia de 

combustível. Nesta foto recebemos a visita de vários amigos. 

 

Também memorável foi a vez em que, fui convidado a pescar com nosso amigo Teinabo.  Fui 

numa dessas canoas com uns quatro metros de comprimento, saímos do atol e logo 

estávamos com as linhas dentro da água. Eu sò me perguntava porque eles tinham parado a 

contrabordo de outra canoa e pego um atum de 40cm inteiro com um amigo, e porque este 

agora estava pendurado na ponta de um anzol do tamanho de um bandolim, com uma 

corrente de 4mm unindo-o a uma linha de polipropileno de 5 mm. Eu já sabia a resposta, mas 

preferia não admitir. Obviamente em menos de 2 minutos tínhamos um tubarão Mako de dois 

metros na ponta daquela “linhazinha”, e começou o jogo nada seguro de trazê-lo para perto 

da canoa e ir golpeá-lo na cabeça, mas somente quando este se orientava com a cabeça em 

rumo divergente da canoa, senão os pescados iriam ser outros... 

 



 

lancha de pesca oceânica – Indústria de Kiribati 

 

 



Catch of the day 

 

Para a Marli havia o aprendizado da culinária local. Sempre o coco era a base para variar a 

alimentação à base de peixe e arroz, com algumas raizes para complementar. 

 

 

Saímos de Abaiang com o coração pesado, mas logo iríamos voltar a estar entre amigos em 

Butaritari, o atol mais ao Norte de Kiribati. 

O chefe da imigração, o tal que tinha como passatempo atrapalhar os turistas, tinha nos dado 

apenas uma semana de prazo pra ficar em Butaritari. Tinhamos que entregar uma carta selada 

ao chefe da polícia local, onde constava nosso tempo de permanência. 

Chegamos pela vila principal, próxima ao passe no Sudeste do atol, e entregamos a tal carta. 

Após mais de um mês, ainda estávamos em Butaritari, e coitado do chefe de polícia que 

pensasse em nos expulsar. Nossos amigos da vila de Kuma, no extremo Leste do atol iriam 

criar um problema para ele na certa. 

Em Kuma havia um grupo de famílias que compunham algo como um clube social. Tinham um 

“maneaba” próprio (maneaba é a casa comunitária de Kiribati, com um grande telhado em v, 

onde acontecem todos os eventos sociais), e quando fomos visitá-los para perguntar se 

poderíamos ficar e pescar em frente ao vilage deles, logo nos convidaram para jantar. 



O resultado foram quase duas semanas de intensa vida social. Todas as noites íamos para terra 

comer com eles, acompanhados de Bill, nosso amigo do veleiro Piet Heyn, que nos havia 

acompanhado desde Vanuatu. 

Haviam verdadeiros banquetes nos esperando cada noite, introduzidos com discursos de cada 

chefe de família e cada um de nós, com tradução da professora local. Como cada noite uma 

das famílias era encarregada de cozinhar, começou uma certa competição para ver qual 

comida nós apreciávamos mais. E foi melhorando a cada noite, com lagostas, coconut crab, 

aperitivos de fruta pão frita etc. 

Era tanto que ao final de duas semanas movemos o barco para uma ilha algumas milhas 

distante, pois era visível que o esforço estava começando a ser demasiado para algumas 

famílias, e não queríamos abusar. E também já estávamos ficando cansados de tanta vida 

noturna. 

Claro que vinham nos visitar, e dias antes de irmos embora para as Ilhas Marshall, o grupo veio 

e pescou lagostas para nos dar como presente de despedida. Não só pescou, durante a noite, 

como veio ao barco às seis da manhã com quatro lagostas cozidas, pronta para comer. 

 

Banquete no Maneaba 

 

 

 



 

A vida em total plenitude. Amizade, natureza bela e paz! 

Estar ancorado num destes atois sempre rendia imagens que desafiavam os olhos.  No atol de 

Abemama, onde viveu Robert Louis Stevenson, o azul perdurava até com mau tempo. 

 



 

Azul com sol... 

 

Azul com chuva! 



 

Kiribati foi tão especial para nós que ficou a vontade de voltar um dia.  Além de estar num 

paraíso oceânico, ficava evidente como um estilo de vida sustentável é viável. As pessoas 

parecem viver mais felizes que as que conhecemos na sociedade de consumo moderna, e 

sabem usar o meio ambiente de forma sustentável e com respeito para sobreviver.  

 

Mas isso não impede que venham a ser as primeiras entre as populações de refugiados 

ambientais, pois o aumento do nível dos Oceanos os atingirá primeiro do que a maioria dos 

outros povos. 



 

 

Lições de engenharia em Kiribati 

 



Como as memórias que este povo e lugar deixaram em nós estão sempre nos chamando para 

voltar lá, nós já estamos construindo um novo barco, depois de termos vendido o Green 

Nomad na Austrália em 2005. 

Até nomeamos o desenho que fizemos em colaboração com o escritório B&G Yacht Design de 

Kiribati 36. Permaneceu o tamanho e a construção sólida em metal do primeiro barco, mas 

agora o material é alumínio, e o barco terá um melhor desempenho em ventos fracos, devido 

às linhas de casco mais modernas e ao menor deslocamento, e o baixo calado permitido pela 

quilha pivotante nos dará condições de entrar em passes que antes nos eram proibidos. 

Também mudou o conceito de “viagem de submarino”, que é como os veleiros tradicionais 

sem visão periférica nos fazem sentir. Com as gaiutas de abrir em torno de todo o pilot house, 

o barco terá uma ótima vista para o mar e ventilação de sobra. 

 

O novo Green Nomad, na Metallic Boats, em Triunfo, RS 

Devemos voltar à água até o fim deste ano, e mal podemos esperar. Muito trabalho ainda 

restará no barco, mas o faremos já a bordo, vivendo num canto do barco e trabalhando no 

outro, sonhando com Kiribati e os mares do Pacífico. 


