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SEA RAY

510 FLY

Fomos aos
EUA para revelar
tudo antes de ela
chegar ao Brasil

ESPECIAL

50 PÉS

14 modelos para
escolher a lancha
dos seus sonhos

CHECK-UP
NO JET

Mantenha sua
moto aquática
em ordem
para o verão
ED 50 / R$20,00

TESTES

 BOAT XPERIENCE GUARUJÁ: 23 A 26 DE JANEIRO E 31 A 02 DE FEVEREIRO

BAYLINER 350 BR  Potente,
equipada e com preço competitivo

SESSA F42  Moderna,
rápida e ao gosto do brasileiro

TEMPEST 270  A cabinada
que soube evoluir muito bem

NAVEGAMOS

SESSA MARINE F42

Moderna

E RÁPIDA

A Sessa Marine cresceu na Europa e aqui no Brasil também.
A grande novidade que acaba de ser lançada é a F42, da
linha Flybridge, que contempla várias modificações pensadas
exclusivamente para o mercado brasileiro
Por Guilherme Kodja / Fotos Alexandre Correa e Guilherme Kodja
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O

mais novo lançamento da Sessa Marine no Brasil, a F42, que faz parte da linha de iates do estaleiro italiano instalado na grande Florianópolis,
é a irmã tropicalizada da europeia F40. Aqui, ela ganhou
itens bem mais apreciados pelos brasileiros, como, por
exemplo, o espaço gourmet na popa com grelha elétrica para facilitar os tão apreciados churrascos a bordo.
Também tem como opcional uma outra geladeira ou ice
maker no flybridge, o que é uma grande sacada, pois
quem usa mesmo o barco sabe a mão de obra que é
ficar subindo e descendo escadas para buscar bebidas
geladas ou mesmo um pouco de gelo.
Ela recebe bem 12 passageiros em day cruise com
seus espaços bem aproveitados e um arranjo descomplicado, que em barcos com boca não muito larga, nesse caso 4 metros, é essencial para que as pessoas não
se acotovelem em lugares como o cockpit, na popa, ou
mesmo no entra e sai do salão, já que a cozinha fica
localizada lá dentro, o que não é a preferência nacional.
De toda forma, com geladeira de 120 litros com freezer,
duas bocas vitrocerâmicas para cozinhar, micro-ondas,
bons armários e boa iluminação natural, esta 42 pés
cumpre perfeitamente seu papel.
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Uma outra inovação, que, na verdade, é um resgate dos layouts das lanchas de 36 a 44 pés da década
de 1990, é a instalação da suíte máster na proa e de
filhos ou convidados à meia-nau, ocupando pouco mais
da metade da boca da embarcação. Não ficou nada ruim
e a motivação foi clara: liberar espaço para uma cozinha
mais privada e longe da área social e aumentar o espaço
para assentos e circulação na sala e cockpit. O objetivo foi atingido. São duas boas suítes com banheiros de
tamanho compatível com o volume do barco e boxes
fechados para banho em ambas, uma grande conquista
de conforto e privacidade.
Todo o acabamento é muito agradável, digno de
um barco italiano de um estaleiro consagrado. Não se
esperava nada menos do que isso. Cabe destacar o
cuidado com os revestimentos das áreas de serviço
e tampas, como na casa de máquinas, que não só é
extremamente bem montada e acabada como gera
baixíssimo ruído na área social. Menos de 80 decibéis
a 3.000 rpm em pleno cruzeiro de 27,6 nós. Isso é conforto real e cuidado na construção, que é apreciado por
quem realmente usa o barco. Na popa, é uma brasileira
nata. Além de ter perdido os postes de sustentação

A suíte master na proa é uma releitura dos projetos dos anos 1990

A configuração interna deu mais espaço para convidados

do flybridge, de gosto questionável, tem espaço gourmet com grelha elétrica e plataforma submersível, ou
seja, tudo agrada por aqui. O mesmo se pode dizer da
área social superior, que apesar do pequeno espaço de
assento perdido no sofá, próximo à porta de acesso,
recebe confortavelmente seis pessoas mais o piloto.
Aliás, ele é privilegiado com um dos melhores postos
de comando já navegados. Tem excelente ergonomia,
com adequado espaço e posição em relação ao timão,
instrumentos e manetes dos motores. Há uma grande
diferença entre o comando superior e o inferior. Lá embaixo, como o para-brisa é baixo e o barco levanta bem

A suíte máster
na proa e a
de filhos ou
convidados
à meia nau
liberou espaço
para uma
cozinha longe
da área social e
aumentou a sala
e o cockpit

A cozinha é bem equipada para agradar os gourmets a bordo

a proa na saída e em baixa velocidade, a visão à frente
se torna um problema real. Além disso, o joystick do
sistema IPS está instalado à esquerda, coisa que o estaleiro já identificou e vai mudar.
Com desenho atraente e construção confiável, a
Sessa F42 já está atraindo admiradores, visto que foi
lançada oficialmente no início de outubro e já vendeu
seis unidades segundo o fabricante. Os interessados
em desfilar com uma no próximo verão que se aproxima
deverão desembolsar algo em torno de R$ 1.980.000,
já com IPS 600 e alguns opcionais. É, sem dúvida, uma
opção bastante competitiva no segmento.
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O desempenho da F42, com cruzeiro acima de 25 nós e
velocidade máxima acima de 35 nós, se mostrou admirável
para um barco pesado, que acelera rápido, se desloca
bem e não se intimida na navegação com mar mexido
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O DESEMPENHO
NA PRÁTICA
A Sessa Marine F42
cumpre o que promete?
A F42 equipada com o conjunto IPS 600 definitivamente cumpre o que promete. Os números do
teste foram conclusivos sobre seu desempenho.
Cruzeiro acima de 25 nós e velocidade máxima acima de 35 é algo admirável num barco pesado – e
que por isso desloca bem e não se intimida na navegação com mar mexido – afinal, são 10.500 kg
só de casco, mais 1.800 de motores e propulsão.
A aceleração de 0 a 20 nós abaixo dos 9 segundos
(8,5) é digna de aplausos e surpreendeu. Esse desempenho é adequado ao estilo jovem e arrojado
do barco, diferente de uma comportada flybridge de
passeio. A tendência é que fique boa também com
o IPS 500, mas, de certa forma, menos “esperta”.
Pela diferença de preço, vale escolher a opção mais
potente e que anda com menos esforço das máquinas e também por isso, com consumo de combustível, em tese, menor. Os números da autonomia não
mentem, 3,62 litros por milha náutica navegada a
mais de 27,5 nós é um número bastante justo.
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OS NÚMEROS DA NAVEGAÇÃO
ECONÔMICA
RPM

Velocidade
(nós)

2800 24,2

Consumo
(litros)

Milhas/
Litro

Litros/
Milha

92

0,26 3,80 234

10

Consumo
(litros)

Milhas/
Litro

Autonomia
(horas)

100

0,28 3,62 246

Autonomia
(MN)

Autonomia
(horas)
O cruzeiro
econômico de 24,2 nós é
rápido, todavia não se justificou
pelo consumo muito próximo ao
de cruzeiro regular. Com o consumo
de 92 l/h a autonomia de 234 milhas
náuticas foi boa, porém menor que no
regime de cruzeiro, o que é atípico
e reflexo da motorização
bastante forte

CRUZEIRO
RPM

Velocidade
(nós)

3000 27,6

Litros/
Milha

Velocidade
(nós)

3640 36,6

Consumo
(litros)

Milhas/
Litro

168

0,22 4,59 194

15

5

20

0

Litros/
Milha

Autonomia
(MN)

A velocidade
máxima de 36,6 nós (que
poderia chegar aos 37 em
condições de mar excelentes)
foi inesperada. Surpreendeu
positivamente e mostrou que
este barco com IPS 600 é
muito veloz e ágil para
uma flybridge

8,5” 10

ACELERAÇÃO

Para um barco pesado, 13,5 ton
vazio, esta marca provou os IPS 600
combinados a este ótimo projeto de
casco, com boca não muito larga,
acelerou abaixo dos nove segundos,
como uma verdadeira esportiva
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9

No regime de
cruzeiro, a excelente
autonomia de 234 milhas
náuticas é fruto dos ótimos 27,6
nós, alcançados sem esforço
pelos IPS 600, e do razoável
consumo total, de 100 l/h,
pouco a mais que o
regime econômico

MÁXIMA
RPM

Autonomia
(MN)
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 A autonomia é avaliada com
o tanque de combustível na sua
capacidade máxima.
 A navegação em cruzeiro econômico
é a mais eficiente medição para um
barco, porque considera o melhor
consumo da embarcação de acordo
com a proposta do seu casco e o
conjunto motorização/propulsão.

Autonomia
(horas)

5

AS CONDIÇÕES DO TESTE
A avaliação da Sessa Marine F42
aconteceu nas águas do Guarujá e
em mar aberto, em dia ensolarado,
ventos moderados de Leste de 12
a 14 nós, mar mexido com ondas
com até 1 metro, formadas em
um período curto, de máximos 7
segundos. A embarcação testada
estava com o tanque de água com
90% da capacidade total e os de
combustível com 48%.

O flybridge é um dos maiores da categoria, com sacadas
inteligentes e banco com encosto rebatível

Plataforma de popa submersível é um dos melhores itens
desta italiana e bem ao gosto do brasileiro

Cheia de ótimos espaços
ao sol, a tropicalização
desta italiana agrada
bastante e sobram formas
de aproveitar o clima
quente brasileiro

Outro destaque para quem gosta de pegar sol é o solário de proa,
grande e com estofamento alto e confortável

Mais um modelo estrangeiro, feito no Brasil e que aderiu ao
espaço gourmet com churrasqueira na popa

Certificada na Europa, tem
instalações elétricas muito bem feitas

O fly tem o melhor posto de comando da categoria
em termos de ergonomia

A motorização Volvo D6 de 435 hp
acoplada a pods IPS fez o barco
andar muito bem

Apesar das excelentes instalações,
faltaram braçadeiras duplas no
sistema de combustível
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IMPRESSÕES AO NAVEGAR
CONSTRUÇÃO
Segue o mesmo padrão de construção
europeu. Usa materiais de primeira e
o processo construtivo não contempla
infusão. O fundo é de fibra maciça e
nos costados e convés traz um sistema
de sanduiche de fibra de vidro com
núcleo de espuma de PVC rígida.
Além da grelha com quatro longarinas
longitudinais e cavernas altamente
reforçadas, há três anteparas
estruturais laminadas com compensado
náutico. Destaque para as instalações
elétricas. A hidráulica pecou pela falta
de braçadeiras duplas na linha de
combustível. O revestimento acústico
do porão é excelente.

INOVAÇÃO
Segue rigorosamente o projeto da
sua irmã maior – F47 –, mas nem
por isso perde seu toque inovador,
já que é um projeto recente e com
design bastante atualizado. Traz como
novidade a suíte máster na proa,
plataforma de popa submersível, além
do espaço gourmet para churrascos.
É um dos barcos abaixo de 45 pés
pioneiros no uso exclusivo do sistema
de PODs, no caso o Volvo IPS.

CONFORTO
Recebe muito bem 12 em passeios
diurnos e quatro pessoas em pernoite.
Há bastante espaço, com duas
suítes (a máster na proa), cockpit
descomplicado e flybridge entre os
maiores da categoria. Espaço gourmet
e plataforma de banho submersível
são destaques de série. Na proa, há
um enorme solário, que tem tamanho
de cama de casal, com estofamento
muito confortável. O nível de ruído do
salão em cruzeiro ficou abaixo dos 80
decibéis, o que é excelente.
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SEGURANÇA
Um dos itens que chamou a atenção foi o guarda-mancebo,
que é bem alto e forte e não prejudica o design do barco.
Tem sistema anti-incêndio, bomba de porão manual, fiação
estanhada e sistema de quebra dos circuitos elétricos em caso
de sobrecargas. Vale pensar na instalação de sistema de corte
de energia no fechamento da tampa da grelha elétrica.

PILOTAGEM
Pilotar a F42 é empolgante e muito agradável no posto do
flybridge. É um barco muito fácil de manobrar graças ao
sistema IPS. É firme e precisa, mesmo com mar agitado. O
piloto deve ficar atento à visão no posto interno, que não é boa
à frente por causa do para-brisa baixo. É recomendável aplicar
o flap corretamente, entre 25 e 35%, para manter uma boa
posição do casco em dias de mar mexido.

SEU BOLSO
A F42 sai de fábrica com uma configuração bem completa e
uma pequena lista de opcionais, o que é muito bom. A versão
testada, bem completa, custa em torno de R$ 2.100.000
com dois motores Volvo IPS 600, que é a opção mais cara
disponibilizada pelo estaleiro.

DESEMPENHO
Superou as expectativas, mesmo com
a motorização reconhecidamente
forte. O conjunto Volvo 435 hp a
diesel acoplado ao sistema de
PODs IPS andou muito bem e foi
rápido na aceleração. As respostas
ao movimento dos manetes foram
imediatas e potentes. Com velocidade
máxima de 36,6 nós, cruzeiro acima de
27 e aceleração de 8,5 segundos do
repouso aos 20 nós, a F42 deixou claro
que seu perfil é esportivo, mesmo
sendo uma elegante flybridge focada
em passeios de família e amigos.

ACABAMENTO
Segue o padrão Sessa Marine já
conhecido em outros modelos. Sem
detalhes exagerados, sempre com
materiais sóbrios e sofisticados, com
forte pegada jovem e moderna. Tons
sóbrios e elegantes com variações de
tecidos mais claros e revestimentos
escuros com muito bom gosto.
As ferragens são bem fixadas, as
janelas, móveis e estofamentos bem
finalizados e com poucos cantos vivos.
A cozinha é bonita e usa materiais
nobres e modernos.

O MELHOR USO
A Sessa Marine F42 é uma lancha
na medida para você?
Moderna e muito bem acabada, a F42 tem espaço essencial
na popa e bem planejado na proa e no flybridge. Tem ainda
bons camarotes com dois banheiros com boxe fechado para
banho. A cozinha fica no interior do salão, longe do cockpit,
mas circundada por ótimas áreas envidraçadas. Itens essenciais embarcados de olho nos brasileiros: grandes espaços ao
sol, plataforma de popa submersível, facilidade de manobras,
espaço gourmet na popa, design arrojado e opção de motorização – como a versão testada –, que deixa o barco com desempenho esportivo. Além disso, a construção de qualidade e
um dos mais baixos níveis de ruído interno do mercado em sua
categoria merecem elogio. Perfeita para pernoite de uma pequena família ou dois casais. Recebe bem 12 pessoas em passeios diurnos sem apertos e ainda permite navegadas de mais
de 240 milhas náuticas sem reabastecer. Se esses aspectos
em um barco com flybridge de 42 pés chamam a atenção, este
é um barco para você.
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BOCA

4m

FICHA TÉCNICA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL 888 l
TANQUE DE ÁGUA 300 l

CAMA DE PROA
ALTURA
CABINE

1,95 x 1,50 m

NÍVEL DE RUÍDO EM
79,4 dB
CRUZEIRO
TIPO DE MOTORIZAÇÃO

1,98 m

IPS 600 (opcional) / IPS 500
(standard) ambos a diesel

POTÊNCIA DO MOTOR IPS 600 (2 x 435 hp)
PESO SEM MOTOR 10.500 kg
PESO DA MOTORIZAÇÃO 1.802 kg

ALTURA
BANHEIRO

1,90 m

CAPACIDADE (DIA/
12/4
PERNOITE)
PROJETO

Sessa Marine / Christian
Grande

FABRICANTE Sessa Marine Brasil
LANÇAMENTO 2013

COMPRIMENTO: 13,20

m (43,3 pés)

O QUE VEM DE SÉRIE

CAMAS MEIA-NAU

2 de 1,95 x 0,65 m

(ou uma de 1,95 x 1,30 m)

IPS 500, comandos eletrônicos dos motores com joystick, kit
som/MP3 no cockpit, plataforma de popa hidráulica com teka,
espaço gourmet na popa com grelha elétrica, pia e tábua de
carnes, guincho elétrico 1.000 W c/ âncora de 17 kg em inox e
50 m de corrente galvanizada 8 mm, chuveiro com água quente
e fria no cockpit, mesa de teca dobrável no cockpit, iluminação
em LED com regulagem de intensidade, ar-condicionado 32.000
BTU no salão e 6.000 BTU em cada cabine, geladeira 125 l
c/ freezer no salão e fogão vitrocerâmico de duas bocas na
cozinha, TV 32’’ embutida no armário c/ lift elétrico, display 14”
RayMarine E140W c/ interface IPS (dados de motor e consumo
de combustível apresentados no multifuncional), gerador
de 9 kWa, tanque de esgoto de 125 l com bomba de sucção
para descarga de águas negras ou descarga no cais, bow
thruster, solário de proa, mesa telescópica com acabamento
em madeira e couro no salão, carpete no piso do salão,
instrumentação dos motores completa no comando do salão
e no flybridge (indicadores analógicos e digitais dos motores)
indicador analógico de ângulo de leme, flaps hidráulicos, boiler
20 litros, quatro baterias, carregador automático de 40 Ah.

VOCÊ PODE EQUIPAR COM

IPS 600, segundo joystick, toldo elétrico no cockpit,
âncora em aço inox, revestimento do sofá do salão em
couro, geladeira 65 l no flybridge, ice maker no salão, luz
estroboscópica, kit conforto proa com ducha, porta-copos e
alto-falantes, fechamento do cockpit, câmera de manobra
na popa, piloto automático com duplo comando, radar
Raymarine, antena de TV por satélite, upgrade de sistema de
áudio e vídeo Wi-Fi no salão e cabines.

Para saber mais, www.sessamarine.com
Guilherme Kodja é consultor técnico náutico e avalia
os barcos para a BOAT SHOPPING, através da empresa
SetSail Inteligência Náutica (www.setsail.com.br).
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