
Planejamento/checklist 

Nosso objetivo é: mostrar para o público (não só os brasileiros) a natureza e as 

condições de preservação do local. 

Frase: “Aventura não é loucura”. Por isso, vamos fazer essa expedição no mais alto 

nível de planejamento. 

Realização: 

   
 

                                           

Organizadores: 

DJ. 

Ricardo Tavares. 

Data/itinerário: 

Data: 14/04/2018. 

 

Observações: 

1) Obs 1: as linhas de vermelho são locais onde vamos passar em blocos, estamos 

organizando bandeirolas para esse momento. 

2) Obs 2: vamos esperar uns pelos outros, o ideal da Expedição é apenas um bloco 

onde todos estão unidos. 



3) Obs 3: caso você sinta algum desconforto como tontura, náuseas, vômito ou 

dores (musculares ou não). Sempre participe isso para o grupo ou colega. Um 

melhor socorro depende de informações antecipadas do ocorrido.  

Informações para os atletas e apoio: 

1) Voltagem: 110 v. 

Rações para a expedição: 

1) Água: 2 litros ou mais por dia por pessoa, dependendo da pessoa. Sugestão: 

garrafa pet de 2 litros semi-congeladas ou congeladas para durar o dia todo ou 

no cantil. 

2) Alimentos calóricos: barra de cereais, bolacha, biscoito, wafer, similares.  

3) Frutas: laranja, maçã, melancia, pera, banana (importante) e similares. 

4) Sanduiche e similares. 

Lista de equipamentos para a expedição (opções de checklist, para ser levado na 

própria expedição, esta lista é só para lembrar, os itens não são obrigatórios, exceto, 

os que estão em negrito): 

1) Saco de lixo ou similar, não podemos deixar lixo no local (lixo artificial como 

plástico, borracha, latas, panos, etc). 

2) Remos. 

3) Corda para reboque (importante). 

4) Saco ou compartimento estanque para guardar itens que não podem molhar. 

5) Lanterna de cabeça com pilhas reservas. 

6) Lanterna. 

7) Óculos escuros (Proteção solar e contra garateias/anzol). 

8) Caneca Individual. 

9) Mapas impermeáveis do trajeto percorrido. 

10) Equipamento de pesca. 

11) Chapéu/boné – com abas. 

12) Bandana/buff/keffiyeh/shemagh. 

13) Protetor solar. 

14) Camisa contra UV, manga longa. 

15) Calça moletom. 

16) Luvas ante UV. 

17) Facão/faca/canivete. 

18) Tênis ou crock. 

19) Kit de primeiros socorros. 

20) Caixa térmica.  

21) Câmera fotográfica a prova d’água. 

22) Bastão de selfie.  



23) Capa para a prancha. 

24) Apito. 

25) Capa para celular. 

26) Obs: é muito importante arrumar o carro no dia anterior, pois geralmente 

saímos bem cedo para o evento. 

Lista de equipamento de segurança/necessidade (obrigatórios): 

1) Colete salva-vidas, além de salvar vidas em um acidente ou incidente mostra 

um profissionalismo nos vídeos. 

2) Saber nadar (pode parecer óbvio, mas tem muita gente que vai a uma 

expedição e depois descubro que não sabe nadar). 

Segurança da Expedição Salvador: 

É atípico vermos um item desses em uma expedição, será a primeira vez que 

abordamos a segurança em relação ao transito de barcos em uma das nossas 

aventuras. Isso por causa de grande número de embarcações de grande porte. Para 

isso, estamos tratando o item como algo especial. Vamos esperar todos os 

participantes em locais estratégicos (onde o transito de barcos é grande). Os tópicos 

são: 

1) Praia do Solar do Unhão. 

2) Forte São Marcelo. 

3) Praia ao lado do Terminal do Ferry Boat. 

4) Horários seguros do ferry: ??:15 até ??:45. 

Horários do ferry boat: 

 



 

Mapa (percurso: 17,27 km): 

 

Tábua de maré (Salvador): 

 

Coeficiente de maré: 

 



Previsão do tempo para o dia (localidade: Salvador): 

 

* Estamos acompanhando a previsão do tempo nas expedições do Ubatombo a um 

certo tempo, sempre muda. Então já sabemos que o mais preciso é faltando uma 

semana. 

Vento: 

Vendo o histórico da região o vento será ESE (Leste – Sudeste), esse vento é muito 

bom para a Expedição. 

Atividade de peixes (MUITO ALTA, no índice de 0 a 100 o valor é 90): 

 

 

 

 

Observações: 

1) A data da Expedição coincidiu com o período de defeso do robalo, quem 

pegar um robalo terá obrigatoriamente que soltá-lo, vamos respeitar as leis 

do nosso país. 

2) Vamos expor peixes nas filmagens somente os que forem soltos, vamos 

incentivar a pesca esportiva. O peixe que não for solto não aparecerá nas 

filmagens. Mas, o bom é que todos os peixes apareçam nas filmagens para um 

melhor registro da aventura. 



3) Na área que vamos passar há peixes de mais de 10 kg, tipo barracuda e xaréu, 

então o equipamento de pesca tem que ser apropriado para comportar esse 

tipo de esforço. 

Gastos coletivos (rateados): 

1) Gasolina. 

2) Almoço. 

3) Pedágio. 

Conto com a compreensão e o esforço de todos para que a Expedição Salvador seja um 

sucesso.  

Que Deus abençoe esta expedição! 

Qualquer sugestão falar com Ricardo Tavares: 

1) TIM: (73) 9.9154-2536 (whatsapp). 

a. Há dois grupos para os assuntos das expedições, o Aventuras Náuticas e 

o Ubatombo Expedições, quem quiser participar basta enviar um 

whatsapp para Ricardo Tavares no número acima. 

Explicação sobre o vídeo: 

Vamos fazer um documentário sobre a expedição. Geralmente, um documentário é 

muito trabalhoso, podemos repetir a cena várias vezes, às vezes é muito cansativo. 

Conto com a compreensão de todos para um bom registro da nossa aventura. Na 

página do Ubatombo tem explicações de como filmar corretamente para a reportagem 

da Expedição. 


