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High tech total
Com design revolucionário e alta tecnologia,  
a nova lancha Zonda é veloz, agressiva e moderna

on board

 por Silvia ZacliS     fotos Marco YaMin
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High tech total
Sonho e paixão. Essas duas palavras 

aparecem toda vez que o empresário 
Eduardo Souza Ramos fala sobre o 
seu mais novo projeto: a lancha Zon-
da, de 42 pés. O barco era apenas 
uma idéia há dois anos – um sonho 
que se concretizou em julho, quan-
do o empresário pôde pilotá-lo pela 
primeira vez, no Canal de Bertioga. 
A ocasião não poderia ser mais pro-
pícia: ele havia acabado de vencer a 
Rolex Ilhabela Sailing Week quando 
a lancha chegou ao píer.

Como se comandadas por cordéis invisíveis, 

diversas pessoas que estavam no deck do iate 

clube foram se aproximando do barco. As excla-

mações de surpresa fizeram aumentar em Souza 

Ramos a responsabilidade de comprovar o acerto 

do projeto. Subiu na lancha, assumiu o controle e 

a responsabilidade se transformou em prazer: a 

lancha era exatamente o que ele esperava.

O projeto do barco nasceu do encantamen-

to de Souza Ramos por um tipo de lancha de 

mais de 100 pés, fabricada pela européia Wally. 

Juntou-se a ele o projetista de barcos Javier Soto, 

reconhecido internacionalmente, que havia fei-

to um desses modelos, só que menor, para o rei 

Juan Carlos, da Espanha, que desejava um barco 

de apoio (tender) ágil e moderno. As circunstân-

cias combinaram para o sucesso do projeto, com 

a adesão de Luiz Rosenfeld, dono de vasta experi-

ência na indústria automobilística e em busca de 

novos desafios, que aderiu ao sonho. 

Dois anos depois de intenso trabalho no esta-

leiro Zonda Motors, montado em Indaiatuba, o 

modelo ganhou forma, corpo, estilo e alma e, não 

por acaso, foi batizado em homenagem a um for-
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te vento que sopra nos Andes.

O modelo número 1, que Souza Ramos testou 

e aprovou, está recebendo os cuidados finais para 

ser apresentado ao público em setembro.

20 nós em 9 segundos
Durante o teste, o que mais surpreendeu o co-

mandante foi a agilidade ao “decolar”. Em outras 

lanchas, ao vencer a inércia, a proa levanta (se 

lança) e o barco vai se nivelando aos poucos. No 

Zonda, não há movimento da proa para cima, e 

ele decola com rapidez e estabilidade. 

Isso acontece porque sua linha d’água é mais 

extensa, equivalente à de uma lancha de 46 pés. 

Além disso, o design da proa acompanha o ca-

minho trilhado pelos veleiros de alta tecnologia, 

modelos de até 40 milhões de dólares, cujas pro-

as não são lançadas, mas verticais. Com a linha 

d’água mais longa e a proa vertical, não se perde 

o tempo do lançamento da proa. “Além disso, a 

proa é fina e vai se abrindo até a popa, como uma 

flecha”, explica Souza Ramos.

O resultado desse conceito é um barco veloz – 

vai de 0 a 20 nós em 9 segundos, e alcança veloci-

dades superiores a 50 milhas. “A lancha é jovem, 

agressiva, moderna”, diz Souza Ramos.

Qualidade de construção
Desenvolvido para ser uma obra prima em 

design, o barco segue as mais novas tendências 

na Europa, um conceito já adotado por grandes 

construtores como Wally e Fjord. O design é 

revolucionário: além do comprimento da linha 

d’água e da proa vertical, todas as formas do bar-

co foram desenhadas a partir de acelerações e 

não de curvas, tecnologia utilizada nos mais mo-

dernos automóveis do mundo.

A missão de Rosenfeld foi “rechear” esse desenho 

revolucionário com a última palavra em tecnologia. 

E ele não deixou por menos: o check list de com-

ponentes é interminável: peças e equipamentos são 

pesados e analisados um a um. 
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FiCha téCniCa
 L.O.a 12,75 m (42 feet)

 L.W.L 11,23 m

 BMaX 3,37 m

 DiSPL 4,5 Ton.

 Powered by twin  YANMAR - TOYOTA, 

6 cylinder 4.1 liter 

turbo/intercooler 315hp

 Mercruiser Sterndrives BRAVO I

 top Speed 50 + Milhas

 0 - 20 nós = 9 segundos
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Além de técnicas e critérios próprios da indús-

tria naval, o projeto utiliza análises consagradas 

no setor automobilístico, como cálculo estrutural 

por técnica de FEA e weight & balance. Os mol-

des foram usinados com base nas definições em 

CAD/CAM, para proporcionar maior fidelidade 

ao projeto. 

O objetivo de toda essa tecnologia foi alcançar 

o equilíbrio necessário ao melhor comportamen-

to de navegação.

“Lanchas são bens de alto custo, e que envol-

vem segurança. Não podem ser avaliadas apenas 

por sua arquitetura e design, mas sim com base 

na engenharia aplicada e na qualidade de cons-

trução”, diz Rosenfeld.

O layout privilegia o espaço externo, que é 

comparável a lanchas de maior porte. O conso-

le central é estreito, sem chegar aos costados – 

o que proporciona maior visibilidade a todos os 

que estejam no deck de popa. O cockpit mede 

20 metros; a cabine permite pernoite, e possui 

cozinha e banheiro completo. Todo equipado, o 

Zonda pode chegar a pesar 4.500kg. “Pesamos até 

os pratos”, conta Rosenfeld.


