
VELEIRO  ATOBÁ 25  - Sem uso – fabricação 2010.  (Antigo Madruga) 

MEMORIAL 

1  Casco 

Casco laminado com mantas e tecidos de fibra de vidro combinado 45°, com 
camadas interpostas e reforços  para suportar tensões e esforços , garantindo 

rigidez estrutural ao casco, além de alta resistência à osmose e alto acabamento. 

Utilização de  gel-coat isoftálico branco e resina isoftálica ou estervinílica1  no casco. 

2  Convés 

Convés laminado  com Divinycell H60, DC 10mm, antiderrapante, estruturado 
com mantas combinadas garantindo uma laminação extremamente resistente,   com 
placas de alumínio de 10mm incorporadas para fixação das ferragens, evitando 

intemperismo dentro da cabine, e contramolde liso, sem arestas. 

 3  Interior 

A estrutura interior composta por: Anteparas, contra-molde em fibra, piso,  
base de cozinha, de banheiro e contra moldes de convés laminado em divinycell, 
madeira e fibra formando um único conjunto e exclusivo, possuindo ainda quatro 
compartimentos estanques e independentes, a fim de manter o conjunto com 

flutuabilidade positiva. 

 4 Quilha e leme 

Quilha retrátil tipo guilhotina em fibra e chumbo , dispondo de bulbo, tendo o 
conjunto aproximadamente 390 kg (quilos), com pintura em gel  isoftálico branco, 

cujo calado varia entre 0,50 a 1,80 m 

Como opcional, pode ser fornecido dois tipos de quilha fixa, deixando o 

calado entre 1,2 e 1,5 m. 

Sistema de leme construído em fibra de vidro,  tipo guilhotina com reforços 
estruturais em tecido combinado. Cana-de-leme em madeira e ferragem em aço 

inox. 

 5  Ferragem 

 Em aço inox 316, polimento alto brilho, cortadas a laser, soldas realizadas em 

dupla face,  deixando o conjunto com alto padrão de acabamento e resistência.  

 6  Mastreação 

Fornecido pela Farol náutica, o mastro em perfil de alumínio  10,2 m,   7/8 fracionado 
com 01 par de cruzetas anguladas a ré.  Retranca em perfil de alumínio com sistema 

                                                             
1 Para o uso de resina estervinílica, acrecentar 3% no custo final da embarcação. 



de rizo , burro e regulagem  da esteira com redução e cunho para amarração. 

Roldanas e ferragens de genoa, mestra. 

Cabos náuticos CSL: 01(uma) adriça mestra 8mm, 01(uma) adriça do balão 8mm, 

01(uma) adriça de genoa8mm, 01(uma) redução no burro 6mm,  

Estaiamento: em cabos de aço inox 5 mm, estai de proa 5 mm com terminais e 

esticadores  em aço inox. 

Cabos – 01(um) rizo e 01(uma) redução da esteira, Reduções de cabo: 

01(uma) redução do burro, 01(uma) moitão duplo com violino; 

redução de popa, 01(um) triplo fixo e 01 (um) triplo fixo com mordedor e saída. 

Pé do mastro – 04(quatro) reduções simples giratórias. 

 7  Elétrica 

Painel elétrico com 06(seis) vias. Uma saída de 12 volts, 01(um) painel de 
bateria, 01(uma) tomada “plug” e bateria de 60 ampéres. baterias. 01(uma) chave  
tipo liga/desliga para (02)duas baterias. Luminárias internas, uma no banheiro, uma 
no beliche de popa, uma na mesa de navegação, uma na cozinha junto ao fogão, 
uma na cabina central e uma na cabine de proa.Luzes de navegação (BB, BE, 

Alcançado na popa e Tope). 

 8  Hidráulica 

 WC hidráulico cerâmico com bomba manual, despejo externo com entrada 
pelo fundo. 01(uma) bomba de porão manual, Uso de  mangueiras , abraçadeiras e 

registros rápidos de esfera em aço inox.   

 9  Diversos: Convés 

a) Escotilha principal em fibra de vidro com corrediças com trilhos de alumínio e 

tampa vertical em madeira e fechadura em  inox. 

b) Gaiúta em alumíno na cabina de proa (01);  

c) 04 vigias basculantes em nylon  na cabine.  

d) Paiol no assento BE do cockpit com acesso a amploo porão de popa. 

e) Púlpitos de popa, de proa e guarda-mancebos laterais em aço inox, com 02(dois)  

conjuntos de cabos de segurança 4 mm em inox revestidos com espaguete em PVC. 

f) 03(três) cunhos de amarração em inox. 

g) 02(dois) conjuntos de trilhos para genoa com 02(dois) carros passa-escotas. 



h) dois mordedores 

i) 02(dois) conjuntos de desviadores para 02(dois) cabos e 02(dois) stoppers duplos. 

j) Traveller com carrinho de esferas com sistema de redução e mordedores. 

k) 04(quatro) catracas nautos principais número 08; 

l) ecobatímetro garmim 90, com indicador de tensão da bateria, 

m) bússola danfort com inclinômetro e iluminação noturna; 

10  Acomodações do interior 

a) cabine de proa 

Cama de casal em 'V' com comprimento de 1,80 metros, paiol amplo e 

colchonetes em espuma 7 cm densidade 28, revestidas com couro sintético. 

b) cabine central 

Conjunto de móveis de fibra (pia , armário caixa de gelo), e compartimento 
para fogão duas bocas com forno, sofá cama,  Mesa de refeições  com sistema  

articulado. 

c) cozinha. 

À bombordo, armário integrado para guarda de pratos, talheres, panelas e 
outros objetos, geladeira em  fibra de vidro com revestimento térmico em poliuretano 
com capacidade de 50 litros. Um fogão de duas bocas com forno montado com 

sistema de cardã. Bancada com pia em fibra de vidro e porta em madeira. 

d) banheiro2 

Localizado a boreste. Revestido internamente com lâmina de fibra em gel 
isoftálico branco, com acesso aos registros de segurança, WC hidráulico com bomba 

manual. 

e) cama de popa3 

Acesso a boreste com duas camas longitudinais, uma com 1,9 metros de 
comprimento a segunda, abaixo do cockpit, com 2,05 m e 0,80 metros de largura  

(opcional para casal com 1,5 m) , possuindo dois paióis. 

 f)  Estofamentos 

Estofados das camas de proa, central e popa constituídos de espuma de 7 

centímetros de espessura, densidade 28 e  tecido sintético padronizado.  

                                                             
2 Como opcional pode ser instalado porta e chuveiro. 
3 Instalação de cama de casal opcional 



 11  Licença 

Eventuais taxas da marinha, seguro obrigatório, e  despachante são de 

responsabilidade do Comprador. 

12  Transporte 

O barco será entregue ao cliente em Porto Alegre. 

13 Garantia 

a) 12 (doze) meses para os produtos e peças  durante o período contado a partir da 
data da entrega do barco sendo limitada ao primeiro comprador e desde que não 

caracterizem defeitos ocasionados por mau uso e/ou má conservação. 

b) Serviços de garantia serão executados por pessoal autorizado previamente pelo 

fabricante ou por terceiros autorizados.  . 

  

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: 

14 Outros equipamentos fornecidos no atual veleiro: 

- Suporte de motor; 

- Vela mestra e genoa (Opcional velas em Dacron);  

-  Escada em aço inox na popa; 

- Ecobatímetro Garmin 90; 

- fogão 2 bocas com forno; 

15 Motor4 

A ser fornecido pelo comprador. Recomenda-se motor de popa de  8 Hp a 15 Hp. 

16  Equipamentos do comprador 

Os equipamentos do proprietário para fins de instalação em um casco novo 
deverão ser entregues após a laminação do barco. O custo de mão-de-obra será 

cobrado pelo número de horas gastas. 

 17 Equipamentos opcionais 

Os opcionais abaixo não integram o preço de uma eventual encomenda, sendo sua 

compra efetuada em separado, após a laminação do barco. 

                                                             
4 Como opcional pode ser instalado motor de centro 



- Suporte para motor de popa.  

-  Enrolador de genoa e ferragens. 

-  Escada em aço inox na popa.  

-  Suporte de proa para âncora. 

-  Pau de Spinnaker e ferragens.  

- caixa de esgoto; 

- Equipamentos eletrônicos: rádio, radar, sonda , medidores de ventos, velocidade e 

etc. 

- Pintura, o barco é fornecido no gel-coat isofitálico branco, com pintura da tinta 

venenosa (existente no atual veleiro;. 

- armários diversos; 

  19- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Responsável técnico: Alberto Vaqueiro 

Comprimento Total 7,50 m 

Comprimento Linha d’água 6,80 m 

Boca máxima 2,67 m 

Calado máximo 1,80 m 

Calado Mínimo 0,5 m 

Deslocamento 1.100 kg 

Lastro móvel da quilha (tipo guilhotina) 390 kg 

Área Vélica:  31,6 m2 (genoa 150%) 

Atobá 25 – valor do investimento  - R$ 72.000,00 com velas em prolam,  

bússola e ecobatímetro instalados - a pronta entrega.  

Sob encomenda: 30 dias (kit já está montado disponível para visita) 

Kit (casco,   com 1 antepara integrada) – R$ 32.500,00 Sob encomenda (30 dias 

úteis) (sem quilha e leme) 

Com 4 anteparas  em Divinycell, tanque integrado de 85 litros  e cozinha: R$ 

36.500-  Disponível em 10 dias: 



Com anteparas, quilha, leme: R$ 45.500,00 

Forma de pagamento: 30% à vista,  25% em trinta dias, 25 % 60 dias, saldo na 
entrega, ou à combinar. 

Contato: julio.ramos@hotmail.com.br – 51 97489364 

Em breve no site: www.veleiroatoba.com.br 

 

 

Vista ferragens de proa 

 

 

Vista convés – estais com  5mm de diâmetro 

http://www.veleiroatoba.com.br/


 

 

Vista da popa em detalhes 

 

 

 

 

Cockpit  amplo e espaçoso com dois paióis independentes 

 

 



 

Laminação do convés em  Divinycell  

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal do Atobá 25 

 



 

Mastreação FAROL 

 

Vista camas de proa 

 



 

Pia em fibra, caixa de gelo com 50 litros, fogão com forno, móveis estruturados em 
Divinycell  

 

 

 

Mesa de centro 

 

 

 



 

Vista parcial Atobá 25 


