
Mythos – Fast 395 

Reforma 2016 



Resumo 

Em 2010, o Mythos passou por uma reforma completa (pelo antigo proprietário), que 
durou mais de um ano, tendo sido feita reforma elétrica, hidráulica, trocadas todas as 
vigias e gaiutas, bem como a laminação completa do deck, o qual foi lixado até a fibra 
e aplicado novo antiderrapante.  

O interior foi totalmente pintado em PU (partes de fibra, inclusive paióis e tanques de 
água e diesel) e as partes de madeira envernizadas com verniz PU de alto brilho. 

Em 2012, o barco foi novamente para o seco, desta vez, para a instalação de um novo 
motor (Yanmar 40HP - 3JH4) e rabeta (Yanmar SD50), em substituição ao antigo 
CONTROL com pé de galinha. 

Esta reforma está documentada em um relatório semelhante, do então proprietário. 

 

Em Setembro de 2015, eu adquiri o Myhtos, acreditando que, devido às reformas 
sofridas, o barco estaria em perfeito estado. 

 

Infelizmente, apenas alguns anos após as reformas, uma nova intervenção se fazia 
necessária, pois eu queria uma embarcação em perfeito estado e 100% confiável. 

 

 



Resumo dos problemas encontrados 
• Chart Plotter do Cockpit (Navman) funcionando, mas sem o chip de mapas. 
• Do piloto automático, restou apenas o display e o drive (ambos OK). 
• Estação de vento não funciona (problemas na biruta no topo do mastro) 
• Comandos do reversor/motor extremamente duros (cabos de comando desfiados). 
• Problemas no reversor para engatar a marcha avante (bucha gasta). 
• Acumulo de água no berço do motor, o que provocou oxidação no motor e danificou o 

motor de arranque. 
• Bote em estado de conservação deplorável. 
• Catracas faltando as travas e desreguladas. 
• Pedestal da roda de leme precisando de laminação e pintura. 
• Doghouse velho e gasto. 
• Bimini descosturando e com vários vazamentos. 
• Aba do bimini rasgada sob a retranca. 
• Pintura do deck (especialmente na proa) descascando. 
• Baterias no fim da vida útil, não segurando mais carga. 
• Amantilho da retranca precisando ser substituído. 
• Geladeira com motor e condensador precisando de substituição. 
• Caixas acusticas externas não funcionam bem. 
• Ventiladores da cabine oxidados e barulhentos. 
• Lançante de proa fraco e muito frágil. 
 

 



• Assim sendo, em 6 de Janeiro de 2016, o Mythos foi novamente para o seco, na Marina 
Porto Imperial (Paraty), desta vez aos cuidados do Messias da Masteryacht (ex-
funcionário da FAST) e sua equipe, do Lau (Yanmar) para cuidar do motor e da rabeta, e 
do Walter (Megawaypoint Eletrônica) para instalação dos novos eletrônicos Raymarine. 



Trabalhos executados 
• Pintura de fundo com tinta Micron International (Jan/2016) 
• Polimento e cristalização do costado e pequenos retoques na pintura 
• Polimento das áreas lisas do deck e pintura do antiderrapante 
• Laminação, reforma e pintura do pedestal do leme e cx. de instrumentos 
• Instalação de novos instrumentos Raymarine i70/p70/EV200 (Piloto, Log, Vento, Sonda) 
• Instalação de novo painel de chaves marítimo (Importado) e nova bussola no pedestal 
• Revisão hidráulica completa (troca de mangueiras, registros, etc.) 
• Instalação de novo vaso elétrico Jabsco, no banheiro de popa e troca da bomba do banheiro da proa. 
• Nova bomba de lavagem da âncora com 4 GPH (antiga era 1 GPH e muito fraca). 
• Revisão elétrica (troca da chave das baterias do barco e terminais) e instalação de medidor de corrente, tensão, potência e energia. 
• Troca de todas as baterias (3x165Ah serviço + 1x100Ah motor) 
• Retirada do motor, reversor e rabeta, para jateamento, pintura de fundo e pintura original, bem como revisão completa, com troca de retentores, anodo, motor de arranque (original foi 

reformado e está como reserva), óleo, etc. 
• Laminação de reforços de aço inox, nos berços do motor e rabeta (anterior era por buchas). 
• Pintura do berço do motor e rabeta com PU branco. 
• Limpeza do tanque e tubulações de diesel. 
• Instalação de novo hélice VOLVO, de 2 pás fixas (original de 3 pás foi revisada e está como reserva) 
• Troca dos cabos de comando do reversor 
• Aquisição de novo bote AZX de 2,4 mts. 
• Revisão do motor de popa (Mercury 5hp 2T) 
• Novo Doghouse, com adição de janela (linha Tenara) 
• Novo toldo de cobertura da proa (linha Tenara) com fixação por ganchos e elástico. 
• Revisão de todas as catracas, e confecção de novos self-tailing de inox. 
• Retirada do boiler para nova laminação externa completa e troca do registro. 
• Substituição do amantilho da retranca. 
• Substituídas as duas caixas acústicas externas por duas Huricane AW48 novas. 
• Substituição de todos os ventiladores da cabine. (Jan/2016) 
• Novo Bimini, BatCapa, Toldo da BatCapa (TLALOC) (Jan/2017) 
• Substituição completa da geladeira (motor/compressor e evaporador), marca ELBER. (Jan/2017) 
• Novo lançante de ancora na proa, de inox reforçado. (Jan/2017) 
• Troca da ducha de popa e luz de tope (LED) (Jan/2017) 
• Novo radio VHF (Nov/2017) 
• Sistema de filtros para abastecimento dos tanques de água doce. (Fev/2018) 
• Substituição do cabo do enrolador da Genoa (Fev/2018) 
• 2ª Pintura de fundo, polimento do costado, revisão da rabeta (Fev/2018),  
• 3ª Pintura, troca dos passa casco e registros, revisão da rabeta (Nov/2020) 
• Nova placa e carregador solar (Jan/2021)  
• Novo Boiler e pressurizador (Fev/2021) 
• Nova ancora Bruce 20Kg com distorcedor novo. Original ficou de reserva com 40 mts de cabo nylon/seda 18 mm (Mar/2021) 
• Nova bomba e boia de porão Rule 1500 (Abr/2021) 



Motor (motor de arranque original revisado e de reserva) 

Novo motor de arranque 

Retirando o motor  

Antes 

Peças jateadas  Fundo/ Primer Motor pintado e montado 

Antes 



Reversor e Rabeta (Hélice KIWI reformada e de reserva) 

Antes: 3 pás Kiwi com bandeira Pintura de fundo PRIMER reversor Pintura de fundo PRIMER rabeta 

Reversor pintado e montado Nova hélice 2 pás Volvo Rabeta montada e pintada  



Fixação do motor e rabeta 
• Quando o novo motor YANMAR foi instalado, em 2012, foi instalado um novo berço, em fibra, para receber 

o novo motor e rabeta (o sistema antigo era um motor CONTROL com pé-de-galinha).  

• A fixação do motor ao berço foi feita com pequenas buchas laminadas na fibra. A fixação da rabeta, foi 
feita com os parafusos diretamente na fibra. Ambas as fixações não ofereciam segurança. 

• Assim, foram feitos buracos no berço, nos locais de fixação, e laminadas placas de aço inox, com 10 mm de 
espessura. Tornando a fixação, tanto do motor quanto da rabeta, muito mais segura. 

Buchas reforma original   Novas placas de INOX 

Furos para inserção, na fix. da rabeta Furos para inserção das placas, na fixação do motor 

Pré-posicionamento         Placas laminadas  



Fundo 

Limpeza Primer 

Fundo Micron preto Fundo Micron preto 



Costado (retoques e polimento) 



Pintura e polimento do deck / convés 



Baterias 

Antigas: 
3 x Freedom 160 Ah (Barco) 
1 x 90Ah (Motor) 
 
Novas: 
3 x 165 Ah Ciclo profundo (Barco) 
1 x 100 Ah Ciclo rápido (Motor) 



Pedestal do leme e caixa de instrumentos 



Novos instrumentos Raymarine: i70/p70/EV200 

A CPU do piloto automático foi interligada, através de um adaptador NMEA/StNg, ao GPS 
Garmin, fixo na mesa de navegação (pois está sem a bateria). 
Assim, o piloto automático é capaz de seguir uma rota programada no GPS Garmin, que está 
funcionando e com os mapas digitais da região. 
Com o novo sistema, também é possível fazer o piloto automático seguir um curso em relação ao 
vento (Sail to Wind). 



Hidráulica 

• Substituídas todas as mangueiras 
• Substituído registro de saída do banheiro da popa 
• Instalado novo vaso elétrico Jabsco no banheiro da popa 
• Nova bomba manual no vaso da proa. 
• Eliminada a caixa de contenção da proa 
• Instalada nova bomba de lavagem da âncora, de 4 G.P.H. 



Capotaria TLALOC (2017) Cockpit seco em dias de chuva 
 

Novo Dog Novo toldo de proa, com elásticos Nova BatCapa semi aberta Gaiutas 

Nova BatCapa fechada Novo Toldo de Sol Sacola de proa p/ cabos atracação 

Bimini fechado 

Fechamento BatCapa /  Bimini Cockpit vedado contra chuva 



Geladeira 

Motor/Compressor velho   Condensador velho 

Motor/Compressor novo    Condensador novo 



Bote novo - AZX Infláveis - de 2,40 mts  



2ª Pintura de fundo, polimento e revisão da rabeta (FEV/2018) 



Bote novo bote Flexboat de Hypalon (MAR/2019) 



Diversos 

Medidor digital 

Troca de todos os registros e passa casco e novos porta-copo (Nov/2020) 

Shunt na bateria 

Substituído boiler original de fibra por um novo de Inox (Fev/2021) 

Acumulador de pressão (Fev/2021) 



Novo painel Solar 370W  + Carregador MPPT (JAN/2021) 



Nova âncora Bruce 20kg + Destorcedor, galvanizada e pintura eletrostática (MAR/2021) 

Novo Turco para motor de popa, galvanizado e pintura eletrostática (MAR/2021) 


