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A revista Onelife da Land Rover é publicada pela
Spark44 Ltd. 5-23 Old Street, London, EC1V 9HL
em nome da Land Rover, Abbey Road, Whitley,
Coventry CV3 4LF. Copyright Spark44 Ltd.
2017. Todos os direitos reservados. É proibida a
reprodução no todo ou em parte sem a
autorização escrita da editora. As opiniões
expressas são as dos autores e não as da Land
Rover. Embora sejam tomadas todas as
precauções na compilação dos conteúdos da
revista Onelife da Land Rover, as especificações,
características e equipamentos apresentados
nesta revista estão sujeitos a alterações e podem
variar de país para país. Foram obtidas todas as
autorizações de filmagem e fotografia em áreas
de acesso restrito. Todas as informações estavam
corretas no momento da impressão. Entre em
contato com seu Distribuidor Land Rover
autorizado para obter outras informações sobre
os veículos. Esta revista não aceita originais,
fotografias ou ilustrações não solicitados e não
assume qualquer responsabilidade pelos
mesmos. Dirija com responsabilidade na estrada
e fora da estrada.
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A TÍ TULO

P E SSOAL

MUNDO MATERIAL
Amy Frascella, Designer Principal de
Cores e Materiais da Land Rover, fala
do desafio para acertar nas notas
estéticas do novo Range Rover Velar

A evolução contínua, motivada pelo enfoque
permanente e incansável na criação de produtos atraentes que os nossos clientes adorem
o resto da vida, está no cerne de tudo o que
fazemos. Cada veículo novo que lançamos
é uma comemoração dos nossos esforços
criativos; se entusiasmarem e encantarem
o cliente, os designers e engenheiros atingiram
o seu objetivo.
O Novo Range Rover Velar confere uma
nova dimensão de glamour e elegância à
Família Range Rover: um novo tipo de
Range Rover para um novo tipo de cliente.
O Velar é produto de uma estratégia de design
bem ponderada combinada com um processo
intelectual criativo e intensivo. Depois de
definida a essência do veículo, os designers
da Land Rover trabalharam em colaboração
com várias outras equipes da empresa visando
criar um veículo novo que esteja alinhado e
seja congruente com a visão original. Quando
trabalhamos num projeto como este, há uma
energia positiva contagiante. É o tipo de
energia que nos faz chegar a muitas das
soluções criativas que serão vistas no automóvel acabado.
O meu trabalho com as cores e os materiais
não é nenhuma exceção, visto que ele funciona
como a ligação harmoniosa essencial entre os
projetos exterior e interior do veículo. Uma
mistura rara entre arte e ciência, esta é uma
disciplina única. Como designers, temos de
entender tanto as especificações técnicas como
a construção física dos materiais para ampliar
os limites da inovação, da funcionalidade e
do design.
Tradicionalmente, um curso de design
têxtil leva ao trabalho no setor da moda ou à
arquitetura. Contudo, a minha carreira
seguiu um percurso muito diferente. As nossas inspirações para cores e materiais vêm da
própria Land Rover e daquilo que é relevante
à nossa característica de design mas, particularmente no Setor de Design de Cores e Materiais, muitas vezes também procuramos inspiração para além da marca, no mundo da
6

moda, do mobiliário e em outras áreas do
design – podemos explorar novas formas de
pensar.
É crucial olhar mais além e entender como
o cenário vem se transformando. Uma das
mudanças que começamos a testemunhar
é o desejo por alternativas selecionadas e
personalização. A maioria das marcas de luxo
oferecem apenas couro nos modelos de gama
superior. Porém, o Velar desafia essa tendência
e as convenções tradicionais dos materiais de
luxo para automóveis.
Para isso, desenvolvemos um tecido que
mistura lã de alta qualidade como alternativa
ao couro. Colaboramos com um dos principais fabricantes têxteis europeus de qualidade superior, a Kvadrat, cujas misturas de lã
de luxo são utilizadas em mobiliário sofisticado. Esta é a primeira vez que materiais têxteis
de grande qualidade e de uma beleza própria, além de duráveis e sustentáveis, são
utilizados no setor automotivo. Além disso,
tivemos de garantir que o material respeita
todos os padrões de durabilidade da
Land Rover, visto que as nossas especificações
técnicas são diferentes das do setor do mobiliário. Foram realizadas provas e experiências
exaustivas com misturas de fibras e estruturas
de tecelagem diferentes até ser obtida a
combinação perfeita.
O Premium Textile é apenas um dos
novos materiais desenvolvidos para o novo
Range Rover Velar. No entanto, esta opção
única reflete os princípios do projeto Velar
como um todo: a conjugação de design irresistível, tecnologia personalizada e inovação
relevante visando criar um veículo com uma
modernidade atemporal.

Amy Frascella é a Designer Principal de
Cores e Materiais da Land Rover

THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS:
DIRECT ACCESS TO 7000+ PRIVATE JETS

Fast track code:

ONEUK
F LY V I C T O R . C O M

Download the Victor app for iOS and start your
free membership today. Enter the special fast
track code ONEUK to join, request a quote and
compare jets before you book.

D E S I G N

EXPLORADORES
MODERNOS
Em dezembro de 1971, duas equipes da Range Rover se
lançaram numa formidável viagem de cerca de 28 000 quilômetros
pelas Américas que passaria a fazer parte da história da Land Rover.
Partindo de Anchorage no Alasca, EUA, e terminando no ponto mais
meridional da Argentina, a agora icônica British Trans-Americas
Expedition foi liderada pelo oficial, explorador e autor britânico, o
coronel John Nicholas Blashford-Snell, que dirigiu os seus dois Range
Rovers de primeira geração pelo continente. A meio caminho,
enfrentaram toda a Região de Darién, uma grande faixa de pantanal
e floresta tropical que liga as três Américas na fronteira entre o Panamá

R

e a Colômbia. Graças à lendária persistência de Blashford-Snell e às
capacidades incomparáveis dos dois Range Rovers, o grupo fez a
travessia, tornando-se a primeira expedição motorizada a atravessar
o continente americano através da Região de Darién.

CAPA PAR A IP HO NE
HER ITAG E DAR IÉN GA P

O

Avancemos até 2017, quando esse momento clássico da
Land Rover é retomado, graças à Heritage Collection de 2017 da
Land Rover: uma gama de elevada qualidade de vestuário, peças

D

e acessórios, inspirados por esse espírito de perseverança
verdadeiramente vencedor.
Nela, pode-se encontrar a inspiração do acabamento azul
marinho e dourado dos Range Rovers originais, ao passo que o

A

design dos gráficos técnicos e dos mapas ajudam a reavivar a lenda
da British Trans-Americas Expedition.
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SAI BA M AI S
Veja a gama completa de produtos na página landrover.com/shop
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A capa rígida azul Heritage Darién Gap para
iPhones capta o estado de espírito da expedição
original com um toque moderno, incluindo
desenhos técnicos do Range Rover e o logotipo
original Heritage. A capa é compatível com o
carregamento sem fios e está disponível para o
iPhone 6, 6 Plus, 7 e 7 Plus (também disponível
para a gama Samsung Galaxy).
landrover.com/shop

F O T O G R A F I A : E M M A H A L L / I A N W I N S TA N L E Y

NOTÍCIAS
VISÃO
TECNOLOGIA
VIAGEM
DESIGN
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A Heritage Collection de
2017 da Land Rover
celebra o espírito original
da British Trans-Americas
Expedition e inclui uma
gama completa de
vestuário e acessórios
masculinos e femininos
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N A V E G A D O R

C IN TO

UN IS S EX

HER ITAGE

Outra preciosidade da Heritage Collection da Land
Rover, este cinto unissex é inspirado no acabamento
original dos Range Rovers de primeira geração da British
Trans-American Expedition. Com acabamento em couro
e metal, o cinto inclui o logotipo clássico Land Rover
Heritage e está disponível nos tamanhos P/M ou G/GG.

PREPARADOS

landrover.com/shop

A Região de Darién foi conquistada, da mesma
forma que a maior parte dos cumes mais altos e
oceanos mais profundos do mundo. Porém, o
espírito pioneiro é revivido com a chegada ao
mercado de novos gadgets, acessórios e
equipamento de alta tecnologia para exterior.
Para aqueles que continuam a procurar o que
está para além da correria do dia a dia, oferecemos
uma seleção de objetos indispensáveis, criados
para a próxima geração de exploradores
modernos.

CAIAQUE
R ETR ÁTIL ORU
Originalmente lançado no Kickstarter, o
caiaque retrátil Oru tem impressionado os
amantes das atividades ao ar livre e até
garantiu um lugar na coleção permanente do
Museu de Arte Moderna de São Francisco.
Estável o bastante para ser utilizado por
iniciantes mas rápido e esportivo o suficiente
para satisfazer as exigências de caiaquistas
experientes, o Oru proporciona uso fácil e
espaço suficiente para passeios de um dia
completo ou excursões de campismo. E para
quem tem pressa, transformá-lo de caixa em
barco demora apenas alguns minutos.
orukayak.com

G A RM I N

MONTANA

68 0T

O Garmin Montana 680t é um GPS para o futuro. Equipado com
visor sensível ao toque de 4 polegadas adequado à utilização com
luvas, altímetro barométrico, compasso, câmera com resolução de
8 MP e mapas pré-carregados TOPO U.S. 100K, ele capta satélites
GPS e GLONASS, utilizando as tradicionais pilhas AA.
garmin.com
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BIN ÓC ULOS
BL AC KLIN E

ULTR AV I D
DA LEICA

Com um peso inferior a 700 g, os binóculos de 42 mm
Ultravid Blackline da Leica são uma opção sofisticada
e potente. Fabricados com a linguagem clássica
de design da Leica, os Ultravid 42 Blackline foram
concebidos para uso intensivo, apesar de serem um dos
binóculos mais leves da sua categoria. E, claro, tudo
isto com as aclamadas lentes de primeira categoria e
o acabamento rétro atemporal da Leica.
leica-camera.com

RH I NOS

DA

O UTDO OR

TE CH

Os novos fones de ouvido Rhinos da Outdoor Tech são tão robustos
quanto inteligentes. Estes fones de ouvido resistentes transmitem
música sem fio via Bluetooth 4.1 e têm classificação certificada de
resistência à água de IPX6. Graças ao microfone integrado, podem até
funcionar como walkie-talkie mediante a aplicação ODT específica.
outdoortechnology.com

BLOCO

D E N OTAS
HUE 1 6 6

A6

Integrado na Heritage Collection da Land Rover, o
bloco de notas A6 com a marca HUE 166 oferece aos
verdadeiros fãs da Land Rover uma forma prática de
organizar pensamentos e projetos. Pensando nos
exploradores, o bloco inclui páginas de papel de
pedra impermeável esbranquiçado para manter as suas
notas secas e limpas em todas as condições.
landrover.com/shop
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N A V E G A D O R

Já pensou em fugir da agitação da cidade e assimilar um cenário
como este, dirigindo por territórios intactos da África Austral?
Em breve, você poderá fazer isso ao volante do novo Land Rover
Discovery nas paisagens deslumbrantes da Namíbia.
“A Land Rover é conhecida pelo espírito ‘vá por toda a
parte, faça tudo o que quiser’”, explica Verena Kirchner, Gerente
de Produto da Land Rover Experience. Por isso, era óbvio que
a Namíbia, um dos destinos de viagem mais atraentes do
momento, fosse a próxima parada no projeto da Land Rover
Experience de criar cinco plataformas de viagem para quem
tem dentro de si a chama da aventura.
Durante anos, os Land Rovers atravessaram este grande
continente, consolidando um forte patrimônio de confiabilidade
e resistência que hoje permanece sem igual. A Land Rover
pretende continuar alimentando esta relação, mantendo a sua
ligação com o continente e a sua beleza incomparável.
Os convidados para esta nova experiência de aventura vão
seguir as trilhas desta parte da história da Land Rover, apreciando
maravilhas naturais que não podem ser vistas em nenhum outro
lugar. Aqueles que já testemunharam a emoção de uma visita
à Ice Academy da Jaguar Land Rover na Suécia conhecem a
combinação única de contexto cultural e experiências de direção
de grande qualidade que caraterizam a Land Rover Experience.
A viagem de vários dias planejada pelos famosos parques
nacionais e reservas de caça da Namíbia proporciona aos
convidados uma infinidade destas experiências que são uma
imagem de marca, todas relacionadas com a deslumbrante
natureza do país: os visitantes vão poder, durante o dia, seguir
ao volante pelos domínios de grandes manadas de zebras e
antílopes e, à noite, dormir em pousadas de cinco estrelas. Um
passeio pela famosa terra roxa proporciona a oportunidade de
ficar assombrado com os felinos que andam pelo deserto.
Conduzir através do mundialmente famoso cânion Khowarib,
percorrendo o caminho do serpenteante rio Hoanib, será o
ponto alto de mais um dia de viagem. Já a visita a uma das
maiores colônias de focas do mundo – situada em Swakopmund
– irá restabelecer a ligação entre os visitantes e a beleza da
costa atlântica africana e todo o seu vibrante esplendor.
“A Namíbia é uma terra cheia de contrastes e com enorme
variedade de paisagens espetaculares. Ao atravessar o país, é
possível ver mais vida selvagem do que pessoas”, diz Kirchner.
“As flamejantes dunas encarnadas, as sinuosas estradas de
terra, a extraordinária vida selvagem ou as estrelas sob o céu
escuro – é verdadeiramente deslumbrante,
independentemente de para onde olhamos”.

SA I B A M A I S
Vá à página landrover.com/AdventuresNamibia para obter
outras informações

12

FOTOGRAFIA: NEELA SANGHRAJKA / GETT Y IMAGES

V I AG E M
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Os motores de combustão interna vêm
impulsionando os automóveis há mais de um século.
Porém, as empresas do setor automóvel, incluindo
a Jaguar, marca irmã da Land Rover, estão começando
a dar resposta às exigências dos clientes de veículos
movidos a combustíveis alternativos. É crucial
identificar e desenvolver fontes de combustível
alternativas para garantir um futuro sustentável e
ecologicamente responsável para a indústria
automotiva como um todo – e a Jaguar Land Rover
está na frente deste desafio, de corpo e alma.
A demonstração mais visível disto é o regresso
do honroso legado da marca Jaguar para as
competições através da equipe de Fórmula E da
empresa. O tradicional motor de combustão interna
foi substituído pelos novos motores elétricos de
200 kw Jaguar I-TYPE, capazes de acelerar dos
0 aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos.

TT EE CC HN NO OL L
O OG GI AY
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ELETRIZANTE

Os pilotos da Panasonic Jaguar Racing,
Mitch Evans e Adam Carroll, seguem as pegadas
das estrelas das pistas, Mark Webber e Eddie Irvine
– que competiram pela Jaguar na Fórmula 1 de
2000 a 2004 – representando a equipe na sua
primeira temporada da Fórmula E. A razão para
entrar na competição é simples, de acordo com o

FOTOGRAFIA: PR
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UM FUTURO

N A V E G A D O R

Diretor de Engenharia do Grupo Jaguar Land Rover,

locomoção quotidiana. A sua bateria potente tem

Nick Rogers: “A eletrificação é o futuro”.

limite superior de 500 km, significando que o usuário

O entusiasmo e a energia do percurso na

médio não terá necessidade de carregar a bateria

Fórmula E não são obra do acaso. Quando se

mais do que uma vez por semana. Retirar o motor

trabalha na fronteira de uma nova tecnologia, as

de combustão presente nos veículos tradicionais e

frações de tempo e as chicanas têm um impacto no

substituí-lo por uma transmissão elétrica compacta

mundo real. O que acontece nas pistas ajuda a

permite ao I-PACE Concept combinar a silhueta

desencadear o desenvolvimento noutra área dos

desportiva com o espaço de um SUV, acomodando

transportes: os automóveis elétricos. Também nesta

cinco pessoas confortavelmente. O protótipo é um

área, tudo aponta para um futuro eletrificado: nos

Jaguar puro, um automóvel para verdadeiros

Países Baixos, um de cada dez automóveis em

motoristas, graças aos dois motores elétricos que

circulação é movido a eletricidade; na Noruega,

geram um binário de 700 Nm instantaneamente,

esta cifra é de um a cada quatro. Na realidade, em

permitindo ao veículo atingir 100 km/h em cerca

escala mundial, as coisas estão avançando depressa

de quatro segundos. Não admira que Ian Callum, o

e o número de automóveis elétricos no mundo

Diretor de Projeto da Jaguar, tenha definido o

aumentou 100 vezes de 2010 a 2015. A Agência

protótipo I-PACE como “um veículo completamente

Internacional de Energia prevê que 20 milhões

novo que transporta o projeto da Jaguar a outro

de veículos elétricos irão cruzar as estradas

patamar”.

mundiais em 2020.
No fim de 2016, as curvas características do

Em breve, o I-PACE Concept vai saltar do
papel para a linha de produção, visto que o I-PACE

novo Jaguar I-PACE Concept juntaram-se a esse

pronto para a estrada vai estar disponível a partir

grupo de veículos revolucionários. O protótipo de

de meados de 2018. O mundo automóvel

SUV desportivo elétrico deriva das primeiras

encontra-se em rápida evolução – e a Jaguar

incursões da Jaguar na eletrificação e é uma forma

Land Rover está na linha da frente, onde mais

de aplicar os ensinamentos da Fórmula E na

importa.

Uma base comum: o I-TYPE
(esquerda) e o I-PACE Concept
(abaixo) representam os
primeiros passos da Jaguar Land
Rover em termos de eletrificação,
com ambições trazidas das pistas
para o uso no dia a dia
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O realizador Jake Scott (acima, à
esquerda) dá instruções à equipe de
produção. Acima, ao centro e à direita:
o Discovery em contato direto com a
câmera ARRI Alexa e Sir Ben Ainslie ao
volante durante as filmagens
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N A V E G A D O R

NO
OLHO
DA

04
VISÃO

TEMPESTADE
Uma câmera ARRI Alexa é um objeto bastante valioso e,
na rodagem do novo anúncio do Land Rover Discovery com
a participação do skipper da equipe Land Rover BAR,
Sir Ben Ainslie, que vai chegar aos nossos televisores e telas
de computador no início de fevereiro, ela quase foi destruída.
Ainslie interpretou as suas próprias manobras no filme de
60 segundos, realizado pelo premiado diretor de comerciais
Jake Scott, filho do importante realizador Sir Ridley Scott,
dirigindo o Novo Land Rover Discovery por areias em turbilhão
numa zona de deserto nos arredores de Valência, Espanha.
“Temos estas enormes tempestades de areia e queríamos
pôr o Discovery bem no olho duma delas”, diz Matt Statham,
diretor artístico do anúncio.
Esse foi o ápice de cinco dias de filmagens, concebidas
inicialmente alguns meses antes e destinadas a anunciar ao
mundo a chegada do novo Discovery – lançamento que
representa um grande salto qualitativo para um dos veículos
mais identificáveis da Land Rover.
“O veículo foi revolucionado em termos de projeto e
tecnologia. É um avanço significativo com relação a tudo o
anterior”, diz Statham. “Por isso quisemos criar algum drama”.
E criaram mesmo. No anúncio, enquanto a tempestade de
areia grassa no exterior, Ainslie atravessa o caos em paz e
sossego, graças à capacidade calma e ao interior sereno do
automóvel, para salvar os seus colegas de equipe. O atleta
olímpico revelou-se ao volante. “Ele é um velejador profissional,
por isso está bastante acostumado a se adaptar a condições
diferentes. Ele adorou o veículo assim que o viu”, explicou
Statham.
Talvez até demais. Numa das cenas, pediram a Ainslie que
ele atravessasse a tempestade, prejudicando a sua visibilidade,
e ficasse o mais perto da câmera possível. Ele ficou um pouco
perto demais, para efeitos de conforto, acabando a cinco
centímetros da lente da câmera.
“Ele sabia o que estava fazendo e o operador de câmera
estava preparado para sair da frente se fosse preciso, mas
passou realmente raspando”, diz Statham.
AS S ISTA AO FILME
Veja o vídeo completo na página Youtube.com/landrover
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Há quatro anos sendo elaborado, o Novo Range Rover Velar
é o próximo passo na transformação da marca Land Rover
e representa uma abordagem rigorosamente definida para
a criação de veículos com uma ligação emocional
T E X T O B E N O L I V E R
F O T O G R A F I A A L E X H O W E
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APRE SE N TAN DO
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“Com um veículo ‘em branco’ há mais liberdade criativa, especialmente se
entrarmos num segmento de mercado onde efetivamente não existe um veículo.
Isso nos deixa livres.”
O Diretor de Projeto da Land Rover Gerry McGovern e sua equipe superaram
os limites com o Novo Range Rover Velar. McGovern se dedica aos esboços e
modelos do Velar há quatro anos, à medida que este novo integrante radical da
família Range Rover é continuamente refinado. Mas diz que se manteve fiel aos
temas apresentados nas primeiras imagens – “mais automóvel, mais rebaixado,
um progresso contínuo para a modernidade e com muita personalidade”.
E McGovern não esquece como é ver o Velar pela primeira vez.
“Ele chama atenção por onde passa. É um veículo muito moderno. Não se está
à espera disso da Land Rover. Pensamos que não é como qualquer Range Rover
que já tenhamos visto mas ao mesmo tempo conseguimos dizer imediatamente:
é mesmo um Range Rover”.
Como devemos encarar o Velar? Em tamanho, ele ocupa uma lacuna entre o
Range Rover Evoque e o Range Rover Sport. Vai atrair clientes novos para a marca
e também clientes que desejam migrar do Evoque.
“Continua sendo um veículo extremamente capaz em estrada e em todo
terreno, com a suspensão pneumática e a construção em alumínio leve”, diz
McGovern. “Os Range Rovers têm sido sempre extremamente capazes”.
“Mas”, continua, “o Evoque teve impacto junto das pessoas com o novo projeto
arrojado. É algo que nós, enquanto marca, nunca tivemos antes. Nunca tivemos
um veículo que se vendesse sobretudo pelo seu projeto excepcional. Tudo o que
fizemos desde o Evoque tem o projeto na sua essência
e o Velar não é exceção. É moderno, elegante e
irresistível. É glamouroso”.
Ao ver o Velar pela primeira vez, o projeto se mostra
T U D O O Q U E F I Z E M O S
perfeitamente equilibrado: das formas imponentes do
capô em forma de concha, passando pela linha de
DESDE O EVOQUE TEM O
cintura contínua até chegar às linhas afiladas da traseira.
PROJETO NA SUA ESSÊNCIA
A distância generosa entre os eixos contribui significativamente para conferir elegância, proporcionando
E O VELAR NÃO É
ao mesmo tempo um interior espaçoso. Os pneus de
22 polegadas ajudam a aprimorar a silhueta extraorEXCEÇÃO. ELE É MODERNO,
dinária e reforçam a presença dramática do veículo.
É despojado, reducionista, escultural – e é de longe
ELEGANTE E IRRESISTÍVEL.
o Range Rover mais aerodinâmico de todos. As caracteÉ GLAMOUROSO”
rísticas inovadoras no exterior incluem faróis extrafinos
em LED com tecnologia Matrix Laser, puxadores das
GERRY MCGOVERN
portas embutidos e acabamentos em cobre polido.
Como é comum no projeto de alta qualidade, os
detalhes são sutis porém impactantes.
“Os detalhes são muito importantes”, diz McGovern. “Mas, os volumes e
proporções aprimorados são cruciais porque são a verdadeira base de um
projeto automotivo excepcional. O Velar tem proporções excelentes. É enraizado.
É intencional. Tem uma presença sólida, combinada com um equilíbrio único entre
formalismo e musculosidade elegante”.
É imediatamente evidente que a tecnologia representou um papel preponderante no desenvolvimento do Velar e que ela também está plenamente presente
no interior do veículo: o sistema ‘Touch Pro Duo’ é o elemento central; as inovações
tecnológicas de apoio à concepção permitiram incorporar duas telas sensíveis ao
toque de 10 polegadas em alta definição, perfeitamente integradas sob superfícies
Lapidação perfeita:
as luzes em LED do
ocultas até à ativação. Essas telas intuitivas e elegantes se conjugam em perfeita
Velar parecem joias e
harmonia com a arquitetura da cabine, introduzindo uma sensação geral de
são o resultado da nova
modernidade congruente com o projeto exterior do veículo. A tela superior se
tecnologia LED que dá
aos projetistas e
posiciona na direção do motorista e controla as funções primárias: navegação,
engenheiros a liberdade
áudio e telefone. A tela inferior substitui todos os controles que normalmente se
de reconfigurar
localizam em torno e à frente da alavanca de marchas para controle da ventilação e
completamente a
dos sistemas de direção. Em vez disso, apenas dois controladores rotativos
imagem dos faróis
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“ O S D E T A L H E S S Ã O M U I T O I M P O R T A N T E S ,
MAS OS VOLUMES E PROPORÇÕES
OTIMIZADOS SÃO CRUCIAIS, PORQUE SÃO
A VERDADEIRA BASE DE UM PROJETO
AU TO M O B I L Í ST I CO EX C E P C I O N A L”
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pairam sobre o acabamento em preto do plano da tela inferior. É possível controlar
tudo – volume, temperatura ou definições de direção – pelo visor circundante e
da respectiva alteração do centro.
“A Land Rover utiliza telas sensíveis ao toque há muito tempo”, diz Damian
Krupiński, Diretor do Projeto de Entretenimento Informativo da JLR. “Por isso, foi
natural expandir o controle sensível ao toque à climatização, aos bancos e ao Terrain
Response. Sim, isso é uma inovação, mas neste caso não estamos propriamente
competindo com outras marcas. Vamos ser comparados com smartphones e tablets.
Todos são cada vez mais inteligentes e intuitivos. Também temos que seguir nesse
sentido com os nossos veículos. Aprendemos a interagir com os nossos dispositivos
e não queremos que os nossos clientes tenham de aprender novamente só porque
estão num dos nossos veículos”.
O raciocínio subjacente reitera a abordagem fundamentalmente mais inteligente
do projeto automotivo presente em todos os detalhes e em todas as funcionalidades
do Velar. Como veículo concebido para um novo mercado, ele precisa ter aparência
e comportamento compatíveis com outras tecnologias de que todos nós gostamos.
“A grande diferença é que olhamos para o smartphone quando o utilizamos,
portanto não precisamos de outro tipo de resposta física. No entanto, ao dirigir,
temos que nos certificar que alteramos uma definição sem desviar o olhar para baixo.
E quisemos ainda minimizar ao máximo os controles físicos. Por isso, criamos
esses controles rotativos, que oferecem resposta e podem ser utilizados sem desviar
o olhar – mas que podem ser configurados da forma como quisermos”, diz Krupiński.
“Aplicamos exaustivamente a simplicidade elegante,
a sofisticação, o requinte e a confiança inabalável no
reducionismo, com o número de comutadores reduzido
“ P A R A M I M , O G R A N D E T E M A
ao mínimo indispensável para criar um refúgio de
tranquilidade. Consequentemente, coloca-se mais
SOBRE O RANGE ROVER
ênfase na obtenção das proporções corretas da
VELAR É A FORMA COMO
arquitetura do interior”.
Os detalhes inéditos abundam nesta cabine calma
A T E C N O LO G I A FAVO R E C E
mas impressionante: exclusivamente desenvolvido para
o Velar, o acabamento em lã do criador de design têxtil
O DESIGN”
dinamarquês Kvadrat vai estar disponível, além do couro
GERRY MCGOVERN
da mais alta qualidade, na lista de opcionais. Silenciosa
e surpreendentemente fresca ao sentar, a lã foi já considerada o material mais luxuoso para revestimento dos
bancos. É ainda utilizada nos bancos traseiros das limusines oficiais da família real
britânica e da casa imperial japonesa. Num lançamento mundial, o Velar recupera
a lã para automóveis de luxo ligeiramente mais acessíveis.
“O Velar apresenta muitas ideias que desafiam os estereótipos tradicionais do
luxo. Esta é apenas uma delas”, diz Amy Frascella, a Designer Principal de Cores e
Materiais da Land Rover. “Foi um projeto empolgante. Sim, ainda tinha que ser
um Range Rover. Mas como disse Gerry, podíamos ter maior liberdade de
concepção porque estávamos entrando num segmento novo do mercado.
Queremos liderar em termos de design de materiais para automóveis. Queremos
também oferecer uma escolha mais vasta do que exclusivamente o couro. A lã
tem propriedades que o couro não tem. Algumas pessoas consideram a lã mais
confortável. Podem escolhê-la por motivos pessoais ou culturais, ou devido ao clima
do local onde vivem. E, claro, alguns dos nossos clientes com sensibilidade para
o design já terão Kvadrat nas suas casas ou escritórios”.
Porém, a estética inclui vários elementos que coexistem em harmonia e a
aparência, neste aspecto, é apenas um dos pontos em que é preciso acertar.
“Claro que o design significa criar algo belo, mas para reunir todos os elementos os
designers têm também de ter em consideração uma coisa tão elementar como o
26

Menos é mais:
do exterior às
proporções refinadas
e linhas delicadas do
Velar, nota-se um
equilíbrio único
entre a elegância
e inovação.

27

28

Inovação iluminada:
as novas tecnologias
abriram caminho para
a abordagem modernista
do detalhe do Velar.
Das luzes em LED
ultrafinas (esquerda) à
sensação tátil inteligente
do console central (direita),
tudo é transformado
pela tecnologia e é
profundamente
intencional

‘toque’”, diz Frascella. “As cores e os materiais são aquilo que vemos, que sentimos,
que experimentamos. É a convergência de todos os sentidos. Assim, o toque é
algo em que pensamos quando desenvolvemos os nossos materiais. Sabemos que
temos a solução certa quando a sua sensação é tão refinada como a aparência”.
Reparamos também no padrão em forma de ‘diamante lapidado’ presente nas
tampas das colunas, nas perfurações dos bancos em couro e em alguns materiais
da cabine, utilizado para chamar a atenção para alguns dos principais detalhes
arquitetônicos. Quando encaixadas, as formas triangulares fazem lembrar um
pouco a bandeira do Reino Unido. Seria uma alusão atrevida à tradição britânica
do Velar?
“Na verdade, nunca foi essa a intenção”, diz Amy. “Surgiu quando começamos
a trabalhar na forma de repetir o padrão. Chamamos de ‘leitura secundária’, algo
em que se pode reparar apenas numa segunda análise. O Velar está repleto de
detalhes fantásticos como estes. Criamos alguma surpresa e deleite com este carro”.
Esse importante efeito de surpresa, explica McGovern, é profundamente
fundamentado nos avanços tecnológicos que tornaram possíveis as novas
funcionalidades.
“Para mim, o grande tema do Velar é a forma como a tecnologia favorece o
design”, refere McGovern. “Isso é melhor observado na cabine. Essa calma e essa
simplicidade são possibilitadas pelo novo sistema de entretenimento informativo.
A tecnologia promove a sensação de luxo, acresce àquela noção de elevação que
temos num Range Rover. Não é só a tecnologia propriamente dita. Mas também
se vê no projeto exterior, quando sabemos para onde olhar. Não conseguiríamos
fazer os faróis com aquele formato sem a tecnologia LED. Não poderíamos alcançar
a precisão das nossas linhas ou dos espaços entre os painéis sem a mais recente
tecnologia de fabricação. Eu e o Diretor de Engenharia da Land Rover Nick Rogers
estamos totalmente em consonância com a nossa visão. Ele é fanático pela
utilização da engenharia e da tecnologia para proporcionar excelente projeto
como eu sou por garantir que a engenharia não seja comprometida”.
“A abundância de tecnologias inovadoras no Range Rover Velar contribui
para que seja uma satisfação dirigir e circular neste veículo. O Velar remete para
níveis de modernidade que também estarão presentes em futuros modelos,
com a sua tecnologia integrada, seu polimento fantástico e sua abordagem
modernista de cada detalhe. Estamos numa viagem de transformação. E este
é um veículo transformador”.
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“ E S T A M O S N U M A V I A G E M D E
TRANSFORMAÇÃO. E ESTE É UM
VEÍCULO TRANSFORMADOR”
GERRY MCGOVERN

SAIBA MAIS
Vá ao portal landrover.com para se aprofundar e saber
mais sobre o Novo Range Rover Velar
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A Land Rover BAR lidera o desafio
de ser a primeira equipe britânica
a conquistar a America’s Cup em
166 anos. Como parte dos
preparativos, a equipe se submete
a centenas de horas de treino físico
extenuante que os leva para além dos
limites normais da resistência humana
visando trazer a taça para casa
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Como operador de guinchos,
Ed Powys precisa tanto de
força física como de resistência.
A tarefa dele: ajudar a injetar
energia no sistema hidráulico
para maximizar o controle da
tripulação nas manobras na água
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Os bíceps e os antebraços dele clamam por misericórdia.
Enquanto luta para continuar girando aquelas manivelas
brutais na implacável estação de guinchos, ele se permite
um relance dos mais rápidos na direção dos adversários.
E tenta lembrar que eles estão passando pelo mesmo
sofrimento. De repente, as proas de couraçado do catamarã
hidroplanador de fibra de carbono caem e se lançam nas
águas das Bermudas com duas nuvens de salpicos azuis
e brancos. De 40 nós a zero num segundo e o momento
inesperado de fracasso do seu rival proporciona aos seus
músculos o mais breve dos perdões.
A 35.ª America’s Cup vai ser decidida em momentos
como esse no próximo verão, nas águas azul-marinho
das Bermudas, o pequeno arquipélago tropical situado
a mais de 1000 quilômetros da costa atlântica dos EUA.
‘A America’s Cup’ é o troféu mais cobiçado do mundo da
vela e atraiu Sir Ben Ainslie para testar as suas capacidades
e a sua equipe da Land Rover BAR contra outras cinco
fortes tripulações internacionais nos próximos meses
de maio e junho.
DE TREINO FÍSICO
A vela tem sido fundaPOR SEMANA
mentalmente um esporte
para homens racionais, onde
a agilidade mental supera
a preparação física. Mas a
FAIX A E TÁRIA
America’s Cup moderna
DA EQUIPE
coloca enorme ênfase na
preparação física como nunca
antes. Nos 166 anos de história da competição, sempre
houve a necessidade de velejadores extremamente fortes
para girar os molinetes para levantar as enormes velas e
manobrar a embarcação de forma mais rápida e eficiente
do que os rivais. Porém, até 2007, o evento costumava
se realizar em pesados barcos com quilha em longos
percursos, onde as provas poderiam durar mais de uma
hora e podiam verificar-se intervalos superiores a cinco
minutos entre cada manobra. A força era útil, a preparação
cardiovascular nem tanto. Contudo, tudo mudou
radicalmente nos últimos cinco anos. Os barcos com
quilha deram lugar a catamarãs leves feitos em fibra de
carbono que planam sobre a superfície da água,
competindo em provas muito mais curtas e exigentes. No
entanto, estes multicascos ‘hidrofólios’ da Classe
America’s Cup não voam sozinhos. São feras inerentemente instáveis que, deixados à própria mercê, perderiam
o controle numa questão de segundos. Acima da
água está o mastro da vela-asa com 24 m de altura que
captura o vento e fornece a energia.

12-15 HORAS

24-40 ANOS

D E

EQUIPE

Acima da superfície, há patilhões hidrodinâmicos macios
com construção de precisão, às vezes denominados
‘dagger foils’. O controle tanto da vela-asa como dos
patilhões exige força hidráulica. E o único motor capaz
de alimentar os sistemas hidráulicos são as quatro estações
de guinchos, através de força muscular e preparação
cardiovascular extremas.
O segredo para vencer as provas nas Bermudas
neste verão vai ser a tripulação alcançar um ‘voo’ contínuo
estável da partida à meta, uns 15 a 20 minutos mais tarde.
Se manter estes catamarãs de 50 pés voando em linha
reta por si só já é difícil, depois ainda vêm as manobras,
as viragens por davante (90 graus com vento de proa) e
as viragens em roda (90 graus com vento de popa), quando
de fato há demasiadas tarefas para que a tripulação de seis
homens consiga administrar tudo com eficácia. Porém,
quanto mais energia os atletas conseguem imprimir ao
sistema hidráulico, mais controle vão ter, por fim, no
sucesso destas manobras. Mais controle = mais velocidade.
Se as regras não proibissem isso, os catamarãs da
Classe America’s Cup estariam equipados com a eletrônica
de última geração de voo por sinais elétricos como os
que vemos nos jatos militares modernos como o
Eurofighter. Um voo estável seria então uma facilidade
digital. Porém, sem a ajuda da eletrônica, o desempenho
da embarcação se resume às competências mentais e físicas
dos seis velejadores (um timoneiro, um afinador da vela-asa
e quatro operadores de guinchos). O fator limitativo do
sistema é mesmo o rendimento físico que os velejadores
obtêm através das manivelas. Nas águas da America’s
Cup atual, estar em forma faz toda a diferença entre o
possível sucesso ou fracasso.
A pessoa responsável por tornar esse elo mais fraco
o mais forte possível é Ben Williams, que chegou à vela
com um passado militar e uma paixão por esportes de
ultra-resistência como a participação na Maratona das
Areias no Deserto do Sara. Williams concebeu o programa
de treinos personalizado para a Land Rover BAR e não
é canja.
“Quando analisei as provas antigas em barcos com
quilhas, havia uma relação de 1:6 entre trabalho e descanso,
ao passo que agora a proporção é a inversa. É o tempo
todo com o pé no fundo, da partida até à chegada”, ele diz.
Graças ao programa por ele desenvolvido, a equipe
Land Rover BAR está cada vez melhor semana após semana,
mantendo suas instáveis embarcações da Classe America’s
Cup no ar. A convicção comum é que em maio, quando a
competição começar, será preciso manter o barco planando
a partir do momento em que cruze a linha de partida e
até à chegada para ganhar as provas. Quaisquer
39

Completamente focado:
o chefe e skipper da Equipe
Land Rover BAR Sir Ben Ainslie
trabalha em estreita colaboração
com a tripulação para tomar
decisões em frações de segundos
visando a vitória na água
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momentos de aterrissagem, quando a velocidade cai
dramaticamente, podem significar entregar a vitória ao
adversário.
A tarefa de Williams é garantir que a sua equipe de
12 velejadores esteja em tão boa forma ou melhor do que
a dos colegas das outras cinco equipes. Além de cinco
ou seis horas na água durante um dia típico de treinos e
testes, os atletas também realizam entre 12 e 15 horas
de treinamento completo na academia a cada semana.
“A missão na academia é conseguir atletas em forma e
saudáveis”, diz Williams. “Quanto mais em forma, mais
saudáveis, melhor hidratados e nutridos eu conseguir
que os atletas estejam, melhor eles estarão emocionalmente,
fisicamente e taticamente.
Eles estão sob pressão física
e mental, então a minha função é garantir que eles aguentem essa pressão”.
PESO MÉDIO LEVANTADO
Giles Scott deve conseguir
aguentar a pressão. Este
POR UM VELEJADOR NUMA
gigante de 1,98 m é um atleta
SEMANA
extremamente talentoso e
dotado que dominou a classe
Finn individual e conquistou
AT É
o ouro olímpico na Rio 2016
no verão passado. A classe
Finn é extremamente física,
portanto Scott está acostumaGASTO POR PESSOA
do a lidar com a dor, embora
COM O TREINAMENTO
agora a dor seja num lugar
FÍSICO E VELA
diferente.
“Para mim, pessoalmente,
passou de ser muito dominado
pelas pernas na classe Finn
para muito dominado pelo tronco. Quer dizer, estas embarcações são muito mais exigentes fisicamente do que
quaisquer outras, sem dúvida. Obviamente, tivemos de
elevar o patamar, e a forma como estamos treinando é
bastante implacável”.
Com este esforço enorme para criar verdadeiras
máquinas de energia que essencialmente giram as manivelas
o mais arduamente que podem, eu me pergunto porque
a Land Rover BAR não recrutou fora do mundo da vela,
em esportes de força como por exemplo o remo ou a
canoagem. “Porque eles não sabem velejar, Andy!”
grita Scott, parecendo que já respondeu a esta pergunta
vezes demais.
Atualmente, como menciona Williams, no início da
campanha, há uns anos, a Land Rover BAR chegou a

25 500 QUILOS

35 000 KCAL/
SEMANA

D E

EQUIPE

experimentar alguns especialistas não velejadores, mas
concluiu que a curva de aprendizagem para dominar este
esporte complexo era longa demais. O colega de Scott,
Nick Hutton, partilha dessa opinião sobre as competências
importantes na vela:
“É entender as coisas de que não se fala, as coisas
que sabemos instintivamente que vão acontecer porque
já as fizemos tantas vezes antes. E se alguma coisa
imprevista acontecer ou se algo piorar ou correr mal,
sabemos exatamente o que fazer sem ter de pensar a
respeito. Com estas embarcações tão rápidas, se tivermos
de pensar, será tarde demais”.
Pensar rápido, pensar sob pressão, é vital. Além
de girar as manivelas para fornecer energia ao sistema,
a função de Hutton é controlar os hidrofólios mediante
botões. E ele precisa ter a cabeça fria para fazer isso
corretamente. Se cometer qualquer erro, a embarcação
pode abater sobre a água e fim da história. Como técnico
que dá as ordens durante a prova, a atenção de Scott
também se divide entre a tarefa física de operar os
guinchos e a estratégia mental para ultrapassar o adversário e passar as decisões vencedoras ao chefe da equipe
que manobra o leme lá atrás, Sir Ben Ainslie.
“De certa forma é um exercício de equilíbrio”,
diz Scott. “Há momentos em que estou completamente
de cabeça baixa porque a prioridade é fornecer energia
aos sistemas e garantir que a gente consiga fazer
mover a embarcação quando chegamos lá, o aparelho
e as velas para dentro e para fora. Depois, há outros
momentos em que diminuo um pouco e deixo que
os outros rapazes assumam a maior parte do trabalho
físico e olho em volta para garantir que estamos na
direção certa”.
Até o forte Scott estremece com a perspectiva da
tortura que Williams lhes reserva para esta tarde em
particular, na sua base nas Bermudas.
“Vendo o que está escrito neste quadro branco e
os resultados que temos que alcançar numa hora, a
ideia de termos de fazer isso esta tarde é um pouco
assustadora, confesso”.
O antigo lema militar, ‘Treinamento difícil, combate
fácil’, vem à memória. Com a diferença de que, se o
treinamento parece difícil, a batalha para conquista a
taça é ainda muito mais difícil. Afinal, a Grã-Bretanha
vem tentando conquistar este troféu sem sucesso
desde 1851. Essa é a história, a motivação que faz a
tripulação da Land Rover BAR trabalhar quase até a
exaustão no seu brutal, mas necessário, programa
de treinamento.
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Uma equipe de especialistas dedicada
colabora nos bastidores para levar
a equipe Land Rover BAR à vitória na
35.ª America’s Cup. As suas ferramentas:
engenharia informática avançada,
conjuntos de dados gigantescos,
algoritmos sofisticados e ciclos de
retroação em tempo real
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80 MILHÕES
CÉLUL AS INFORMÁTICAS
ANALISADAS POR
SEQUÊNCIA DE TESTES

56 POR SEGUNDO
GRAVAÇÕES REGISTRADAS
DE MANOBRAS DE
NAVEGAÇÃO

M O N T A G E M : G E T T Y I M A G E S , D PA P I C T U R E A L L I A N C E , H A R R Y K E N N E Y- H E R B E R T

N AV E GAÇÃO

INTELIG ENTE

A batalha pela America’s Cup está agora mais turbulenta do que
nunca desde a primeira competição realizada em torno da ilha de
Wight em 1851. Nos 166 anos seguintes, travaram-se batalhas no mar, no
papel e nos tribunais para ganhar a taça carinhosamente conhecida
como “the Auld Mug” (a velha caneca) por aqueles que lutam para
a conquistar. Mas agora – quando a Land Rover BAR prepara o seu
sprint final para trazer para casa um dos troféus mais cobiçados da
história do esporte – o combate tem uma fronteira nova e mais
avançada: os megadados.
O resultado final de tudo isto vai ser revelado em junho, quando
Sir Ben Ainslie e a equipe Land Rover BAR navegarem nas águas das
Bermudas na 35.ª edição da competição com o objetivo de conquistar
o título para a Grã-Bretanha. Para ajudá-los, os especialistas e engenheiros da Jaguar Land Rover foram incumbidos de explorar o poder
dos megadados com inteligência artificial numa parceria única, utilizando as tecnologias de sensores e os avanços na ciência de dados
mais recentes para otimizar o desempenho de navegação e colocar
a equipe na dianteira.
“Estamos trabalhando a todo o vapor”, admite Jim Johnston,
que dirige a equipe de aceleração da inovação na Jaguar Land Rover.
Johnston é responsável por identificar soluções inteligentes que
ajudem a impulsionar a equipe Land Rover BAR para a frente, dentro
e fora d’água.
Para ajudar a criar estas ligações inteligentes, Johnston é apoiado
por pessoas como o engenheiro da Jaguar Land Rover Mauricio Muñoz.
Ex-aluno do MIT, Muñoz está diretamente envolvido com a equipe
Land Rover BAR, passando metade da semana de trabalho na sua
atraente sede portuária de última geração na costa serena de
Portsmouth. A função dele é analisar os dados recebidos da embarcação
da Classe America’s Cup da Land Rover BAR utilizando técnicas
poderosas de aprendizagem automática capazes de identificar padrões
em tudo o que a equipe de vela faz durante o treino pré-competição.
Os dados provêm de cerca de 300 canais, incluindo sensores de fibra
ótica instalados no barco que registram dados ao ritmo impressionante
de 500 vezes por segundo. Depois, os dados são enviados à equipe
em Portsmouth, liderada por Muñoz, permitindo entender melhor como
as melhorias de desempenho na água são alcançadas. Em seguida,
as informações são enviadas às equipes de projeto e conceitos para
validação dos modelos teóricos do comportamento da embarcação
com dados reais observados, possibilitando que as informações sejam
utilizadas para aprimorar e adaptar o projeto das embarcações.
A determinação de diferenças mínimas entre conceitos de modelagem e interpretação de dados é crucial porque as diferenças de
desempenho entre os componentes das embarcações não são entre
1 a 5 nós, mas antes da ordem dos 0,1-0,5 nós. Registrando parâmetros
de desempenho como elevação, resistência, força lateral e fluxo de ar
total, a equipe consegue calcular o que é necessário para alcançar, por
exemplo, desempenho ótimo em linha reta, manobras perfeitas de
viragem por davante e em roda ou peso dos componentes; em
outras palavras, os elementos que fazem a diferença entre ganhar ou
perder a America’s Cup.
“Contamos com sensores que registram tudo, desde os botões
apertados até a velocidade do vento no topo do mastro. Tudo conta”,
diz Richard Hopkirk, Diretor de Engenharia da Land Rover BAR. Richard
passou a fazer parte da equipe depois de uma temporada na Fórmula 1
pela McLaren Racing – onde diferenças de frações de segundos entre
a pole position e resultados sem lugar no pódio decorrem da exploração
da retroação na pista de dados transmitidos pelos carros para o paddock.
“O ser humano consegue identificar padrões irregulares na tela” ele
explica. “Mas só se forem muito evidentes. Grandes conjuntos de
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dados combinados com aprendizagem automática – o que,
basicamente, é estatística avançada – conseguem identificar
esses padrões de forma muito mais sistemática e lógica.”
“Trata-se de gerar informações onde elas não existem”,
diz Muñoz. “Utilizamos esses dados em tempo real para
monitorar e identificar as causas das falhas e reconstituir
situações para obter uma visão mais global”.
Para maximizar as contribuições e resultados e obter esse
quadro geral, a análise vai muito além do que acontece
numa única sessão de treino, como explica Muñoz. “Vamos
além da abordagem da análise do desempenho diário”,
ele afirma. “Não só processamos dados atuais como
os comparamos com os que obtivemos há meses, na
expectativa de que as tendências ao longo do tempo
possam resultar num processo de tomada de decisões
mais fundamentado visando o desenvolvimento da
embarcação”.
Porém, isso não é tão simples como parece. “Uma
das coisas fundamentais que é preciso perceber sobre
a vela é que, ao contrário da Fórmula 1, o problema é
muito indefinido”, diz Muñoz. “O desempenho da
embarcação pode diferir dramaticamente de um dia
para o outro, mesmo que as variáveis passíveis de
controle sejam as mesmas”.
Na realidade, essas variáveis levam ao extremo a equipe
de Portsmouth e os algoritmos utilizados, abrangendo uma
gama cada vez maior de cenários e influências nas suas
análises; o que é definido como vento a 10 nós na superfície
do mar pode, na verdade, variar entre os 7 e 13 nós; as
correntes submarinas mudam constantemente; e as
circunstâncias têm uma tendência de mudar rapidamente
numa embarcação da Classe America’s Cup. Se combinarmos isso com as variáveis que a equipe consegue
controlar – como a mudança de hidrofólios – o resultado
é algo muito complicado.
“Se modificarmos ou alterarmos um componente da
embarcação, tentamos entender o impacto dessa alteração
específica e retirar o ruído de fundo”, diz Johnston.
“A vantagem de as informações serem geradas pelos
sensores da embarcação faz uma diferença enorme.
As técnicas de aprendizagem automática que concebemos
ajudam a filtrar este manancial de informação e a monitorar
os elementos em constante mudança”. Utilizando estes

A 35.ª AMERICA’S C
Datas: 26 de maio a 27 de junho
Local: Bermudas
Número de equipes: seis
(uma defensora e cinco desafiantes)
Campeã atual: ORACLE TEAM USA
(Skipper: Jimmy Spithill)
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A equipe de dados da Land
Rover BAR está sediada em
Portsmouth, no Reino Unido,
e foi criada para aprimorar
o desempenho na água: aqui
são retratados Jim Johnston
(esquerda), Richard Hopkirk
(em baixo, à esquerda)
e Mauricio Muñoz
(em baixo, à direita)

minúsculos retoques contínuos para
melhorar o projeto da embarcação,
a equipe sediada em Portsmouth
V E N C E R A A M E R I CA’ S
e os seus parceiros que treinam
CUP TEM UMA
nas Bermudas vêm trabalhando
em harmonia e consolidando
FRONTEIRA NOVA E
suas conclusões com o objetivo
comum de aperfeiçoar a embarMAIS AVANÇADA:
cação R1 Land Rover BAR da
Classe America’s Cup ao máximo
OS MEGADADOS”
com vistas à competição.
O esforço vem de uma equipe
relativamente nova, que compete com adversários com
décadas de experiência. Todavia, a tripulação de Portsmouth
consegue se beneficiar das tecnologias desenvolvidas pela
Jaguar Land Rover oriundas do projeto e da pesquisa
automotiva. Isso ajuda a acelerar o processo de aprendizagem e, em última análise, os avanços.
Johnston acrescenta; “Foi a experiência na Jaguar
Land Rover de gerenciamento e análise de dados na nossa
autoaprendizagem de tecnologia automóvel que nos
ajudou a criar uma equipe especialista capaz de entender
e desenvolver algoritmos para disseminar os dados. Isto
inclui aerodinâmica, sistemas de controle e, claro, o poder
da aprendizagem automática, combinados com os grupos
de trabalho que desenvolvemos”.
UP
“Temos um objetivo final definido”, diz Hopkirk.
“Queremos que esteja tudo perfeito nas Bermudas. Embora
não seja possível saber em que as demais equipes focam,
Classe das embarcações: todas
a análise em grande escala dos dados de desempenho é
as embarcações da America’s Cup
possivelmente uma estreia em nível mundial nessa comestão sujeitas a regras de projeto
petição. O nosso objetivo é demonstrar como ela pode
específicas, as chamadas “Regras
ser eficaz. Estamos sempre procurando novas formas de
da Classe”. Todas as equipes devem
explorar esses dados tão importantes na sustentação dos
respeitar essas regras de projeto
algoritmos e na geração de novas informações”.
“Tudo o que queremos é conquistar a taça e trazê-la
específicas e apresentar as suas
para casa”, diz Johnston. “Esse é o fator fundamental.”
próprias embarcações construídas
“Mas isso não será o fim”, acrescenta Hopkirk. “Vamos
especialmente para a competição.
usar os conhecimentos obtidos nesta taça para a próxima
competição e muito mais”.

“ O C O M B A T E P A R A

S M A RT

BOATING

300 CANAIS
PARA AJUDAR A REUNIR
INFORMAÇÕES DA EMBARCAÇÃO
EM TEMPO REAL

175 GIGABYTES
DE DADOS BRUTOS REUNIDOS

F O T O G R A F I A : H A R R Y K E N N E Y- H E R B E R T ( 1 )

POR SIMULAÇÃO
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A antiga arte da construção naval tradicional está
bem viva no Estaleiro Histórico de Portsmouth.
E, à sua maneira, desempenha um papel na definição
do futuro da America’s Cup

T E X T O N A T H A N D Y
F O T O G R A F I A
M A R T I N C R O O K
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As lições da construção
naval primitiva são
fundamentais para
entender a forma como
as embarcações da
America’s Cup são
concebidas atualmente,
diz o Chefe de Operações
do IBTC de Portsmouth,
Jim Brooke-Jones

A alguns metros da água do mar do Porto de
Portsmouth encontra-se o esqueleto de um antigo cúter
ao estilo Itchen Ferry. Tem o nome de Dolly Varden,
uma personagem de má fama do romance de Charles
Dicken, Barnaby Rudge. Mas a reputação deste cúter
tem um calibre diferente. Sem esta embarcação, a Land
Rover BAR – a colaboração entre a Ben Ainslie Racing
(BAR) e a Land Rover, que pretende ganhar a America’s
Cup para a Grã-Bretanha – não existiria.
O Dolly Varden encontra-se no Hangar 4 do Estaleiro Histórico de Portsmouth, sede do International Boat
building Training College (IBTC) de Portsmouth. Apesar
de estar apenas a algumas centenas de metros da nova
sede da Land Rover BAR, à primeira vista, os aprendizes
de carpinteiros navais que trabalham com juntas de madeira parecem de um mundo diferente da engenharia
de fibra de carbono da equipe de Sir Ben. No entanto,
os destinos de ambos estão intimamente ligados.
“Nós ensinamos construção artesanal. O suporte é a
madeira, mas a construção artesanal abrange todas as
disciplinas. É incrivelmente transmissível”, diz Jim
Brooke-Jones, Diretor de Operações no IBTC de
Portsmouth. “Oferecemos cursos de construção naval
tradicional porque este é o rei de todos os ofícios. Se
aprendermos a trabalhar com madeira utilizando
ferramentas e maquinarias manuais, podemos passar
para qualquer outra forma de construção naval”.
Foi nas inovações de projeto do Dolly Varden que
os sucessos da Grã-Bretanha na America’s Cup foram
inicialmente forjados. “No início da sua vida, foi comprado por Thomas Ratsey, dos grandes fabricantes de
velas e criadores de massames, Ratsey and Lapthorn”,
explica Brooke-Jones. “Competiu arduamente durante
60 anos. As madeiras da sua estrutura foram duplicadas
e triplicadas, ganhando cada vez mais resistência. Tinha
seis toneladas e meia de chumbo parafusado à quilha.
Isto proporcionava uma grande solidez, permitindo-lhe
elevar um grande massame. Ratsey foi fundamental
para as nossas tentativas no início da America’s Cup e
fez todas estas experiências neste barco. Estava prestes
a ser desmontado quando alguém percebeu o seu valor,
comprou-o por uma libra esterlina e nos perguntou se
queríamos ficar com ele”.
Brooke-Jones acredita que essa restauração não é
apenas um dever para com um elemento da história
marítima britânica, mas também que ela pode contribuir
para o currículo náutico atual da Grã-Bretanha.
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“É necessário um plano para a pós-restauração”, ele
explica. “Seria uma excelente embarcação para formação
em vela. E seria uma boa aquisição para o centro de
formação da Real Esquadra da Iates em Cowes, ou até
para as ambições de Sir Ben na America’s Cup, aqui tão
perto”. O Dolly Varden restaurado, ao lado da mais
recente engenharia de embarcações de competição,
seria certamente uma excelente exibição da linhagem
da construção naval britânica.
Aberto há 18 meses, o IBTC de Portsmouth está
instalado num impressionante exemplar da arquitetura
industrial militar da década de 1930. O telhado canelado
do hangar abrange quatro pórticos numa doca flutuante
de marés localizada num canal. No interior, o ruído surdo
de homens trabalhando é intercalado com séries ocasionais de registros barulhentos, quando o martelo bate no
metal. Outrora, deve ter sido o som de todas as cidades
industriais britânicas. O seu ressurgimento fala por si.
“Há aqui cerca de 40 embarcações”, explica
Brooke-Jones. “Todas construídas com tábuas de
casco tradicionais - lisos, trincados ou de diagonal dupla
com pregos e anéis de cobre”. Os aprendizes de carpinteiros navais, de jovens a aposentados, movem-se no seu
trabalho num mar de aparas de madeira. “Atualmente,
temos 37 formandos com uma nova turma a cada três
meses”, diz Brooke-Jones. Num armazém formidável,
dois técnicos de ferramentas trabalham com caixas de
ferramentas doadas, reparando-as e lubrificando-as.
“Uma ferramenta antiga bem restaurada é sempre melhor
do que uma nova”, diz Brooke-Jones. “E nós ensinamos
os nossos formandos a fazerem as suas próprias
ferramentas. Os seus primeiros três meses são na
carpintaria, onde começam por fazer um maço em faia
e acabam com a sua própria caixa de ferramentas de
encaixe de construção naval”.
Esta arte engenhosa faz lembrar o trabalho realizado
no projeto Land Rover Reborn em Solihull, onde
Land Rovers Série I são meticulosamente restaurados
peça a peça para recuperar o esplendor de outrora.
Brooke-Jones destaca os cascos nervurados de um par
de barcos a remos de Dartmouth. “Os formandos estão
aprendendo a efetuar as medições de um barco, a
preparar um projeto em tamanho real e a construir uma
réplica”, ele explica. “Efetuar as medições de um barco
é, só por si, uma técnica à parte. A forma do casco é
decisiva. É um processo similar ao dos automóveis
históricos com carroçaria em madeira – têm de ser trabalhados de forma global. Estão a preservar a madeira
onde é possível no barco antigo, adicionando madeira
nova em torno; até mantiveram o número do barco
original e embutiram-no no novo painel de popa
[revestimento da popa da embarcação]”. A conjugação
do antigo e do moderno está no cerne da verdadeira
construção artesanal. “Somos uma nação marítima com
um patrimônio náutico colossal”, afirma Brooke-Jones.
“Ben Ainslie é o último elo dessa cadeia. É tão importante
como o que fazemos. Mas não podemos esquecer do
passado, porque ele determina o futuro”.
SA IBA MA IS
sobre como a Land Rover está restaurando seus ícones originais,
os Série I, para recuperar o esplendor de outrora, pesquisando
sobre o projeto Land Rover Reborn

“ A U N I Ã O D O
ANTIGO E DO
M O D E R N O E STÁ
NO CERNE DA
VERDADEIRA
CONSTRUÇÃO
ARTESANAL”
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Com o lançamento do Novo Range Rover Velar, a
Land Rover presta uma homenagem ao primeiro
Range Rover de 1970. Esses primeiros modelos
estão sendo revitalizados, acrescentando um
novo capítulo à história de um veículo que acabou
definindo uma categoria própria
T E X T O

B E N

O L I V E R

C L Á S S I C O

FOTOGRAFIA: NICK DIMBLEBY

M O D E R N O
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A Land Rover traz de
volta os Range Rovers
originais com o novo
programa Range Rover
Reborn. O primeiro
veículo a ser totalmente
restaurado para recuperar
o seu esplendor original
é o modelo de 1978,
apelidado de ‘Carro Zero’
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Cada um dos quatro primeiros
Range Rovers representa um
capítulo na criação de um clássico
moderno. É uma viagem onde se
assiste à evolução desde o
sofisticado e revolucionário off-road
até o SUV de luxo, sem nunca
comprometer as suas capacidades
fora de estrada da marca
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1969-1970: VELAR
O veículo na origem de tudo. Envolto em sigilo desde
o início, este modelo especial pré-produção foi montado
e testado com o objetivo de desenvolver um off-road
versátil com o nível de conforto normalmente
proporcionado por um sedã de alta categoria. Foram
montados apenas 26 destes Velar, incrivelmente raros,
tornando-os extremamente cobiçados por
colecionadores do mundo todo.

1970: RANGE ROVER CL ASSIC
O original. Lançado originalmente em 1970, na sequência
do primeiro modelo de quatro portas em 1981. Os
primeiros veículos foram exportados para os EUA em
1987. O modelo se tornou bastante popular e por
vários anos dividiu espaço com o modelo que o sucedeu.

1994: RANGE ROVER P38A
Com o mesmo nome do edifício onde foi concebido,
foi a primeira reformulação radical do Range Rover, 24
anos depois do lançamento do original. O luxo atingiu
uma nova dimensão com o P38A ‘Linley’, criado pelo
projetista e sobrinho David Linley, sobrinho da rainha
da Inglaterra. Seu preço de tabela chegou ao equivalente
a quase 125 mil dólares, algo inédito para um todo o
terreno até então.

2001: RANGE ROVER L322
A terceira geração de Range Rovers foi comercializada
como ‘o expoente máximo de capacidade em qualquer
veículo na história automobilística’. Poucos discordaram.
Tratou-se de uma reformulação magistral e inquestionavelmente moderna. A carroceria passou a ter uma construção
monobloco e a cabine é particularmente inteligente,
original e de uma beleza elegante.

2012: RANGE ROVER L405
Outro relançamento. A transição para a estrutura em
alumínio proporcionou redução no peso do automóvel
equivalente a, pelo menos, quatro ocupantes adultos.
Peso menor e rigidez maior transformaram o desempenho,
a direção, o reﬁnamento, a economia de combustível e
as emissões de poluentes do Range Rover.

O Range Rover foi o primeiro SUV de luxo do mundo,
e o Velar foi o primeiro Range Rover. Esse nome agora
descreve a extraordinária história de 47 anos do Range
Rover, desde os primeiros Range Rovers que saíram da
fábrica de Solihull no princípio da década de 1970 e
também a última aquisição da família Range Rover.
Porém, o nome que atualmente celebra o patrimônio da
Range Rover foi originalmente destinado a disfarçar a sua
importância.
A história por trás do nome Velar é curiosa: hoje é
difícil de acreditar que a forma genuinamente icônica do
Range Rover original pudesse ter sido confundida com
qualquer outra coisa. No entanto, quando o primeiro
protótipo e os Range Rovers de pré-produção cruzaram
os portões de Solihull para testes em estrada antes do
lançamento público do veículo em 1970, o mundo ainda
não tinha visto nada igual e podia não adivinhar que era um
automóvel da Land Rover. Por isso, para manter a surpresa,
os primeiros protótipos exibiam o nome Velar na dianteira.
O nome foi até mesmo registrado como empresa num subúrbio do sul de Londres para que ‘Velar’, e não ‘Land Rover’,
aparecesse na documentação fiscal e de registro dos
veículos. O nome significa ‘proteger’ em espanhol e ‘ocultar’
em italiano e originalmente era uma piada inteligente dos
engenheiros. Mas com a sua sonoridade suave e a sugestão
de ‘velocidade’, é ainda incisivamente adequado e
curiosamente apelativo para o Velar veloz e sutil de hoje;
um veículo que Gerry McGovern, Diretor de Projeto da
Land Rover, descreve como ‘elegante’ e ‘irresistível’
(vide páginas 20-31).
Contudo, o lançamento do veículo homônimo de 2017
não assinala de forma alguma o fim da era que testemunhou
o lançamento do Range Rover ao mundo. Pelo contrário,
o interesse por esses primeiros Range Rovers vem aumentando constantemente à medida que o veículo ganha
significado histórico e assume protagonismo próprio na
história da Land Rover.
Quem desejar um Velar de primeira geração totalmente
original para combinar com o seu novo veículo com o
mesmo nome, terá que dispor de grandes recursos. Os
valores dos Range Rovers clássicos dispararam recentemente, mas foram os primeiros que sofreram a inﬂação
maior. Este caso é muito comum. Com tempo e alguma
perspectiva, os colecionadores de automóveis antigos
percebem a importância de modelos emblemáticos na
história automotiva e batalham para encontrar um em
boas condições para juntar à sua coleção, pois gostam de
carros que foram referências ou divisores de águas, e o
Range Rover original representa as duas coisas.
Gostam também dos pioneiros e dos mais raros. Estima-se
que só sobreviveram dois dos sete protótipos produzidos
e só foram construídos 26 veículos de pré-produção que
possivelmente exibiram a insígnia Velar original. Não é fácil
encontrar um e, se for o caso, a concorrência talvez
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“O S C O L E C I O N A D O R E S
G O S TA M D E C A R R O S
QUE FORAM REFERÊNCIAS
OU DIVISORES DE ÁGUAS
- E O RANGE ROVER
O R I G I N A L R E P R E S E N TA
AS DUAS COISAS”

seja feroz. O primeiro Range Rover de pré-produção foi
vendido em leilão há três anos por quase 165 mil dólares;
atualmente, atingiria um valor bem superior.
Uma opção mais fácil é adquirir um Range Rover original
de duas portas da década de 1970, recém-saído da fábrica.
Não é preciso nenhuma máquina do tempo, tampouco há
nos bastidores um estoque de veículos para vender: como
parte do trabalho da Land Rover Classic para ressuscitar
estes veículos históricos, os engenheiros da Land Rover
podem agora restaurar um veículo fiel ao seu estado original
exatamente onde tudo começou em 1970, em Solihull, no
Reino Unido.
A divisão Land Rover Classic já montou mais de 60
veículos Série I ‘Reborn’, todos restaurados como novos
pela empresa que os produziu inicialmente, na mesma
cidade e utilizando os projetos originais (vide revista
Onelife n.º 33, páginas 62-67, “Remodelação Total”).
Atualmente, a empresa está ampliando o programa Reborn
com a inclusão dos primeiros modelos de Range Rovers
de duas portas.
O primeiro veículo restaurado, um modelo de 1978 na
cor Bahama Gold localizado no Reino Unido, acabou de
ser concluído e foi apresentado no salão de automóveis
clássicos Rétromobile em Paris. A montagem incluiu repor
em produção um conjunto de peças e painéis com padrões
de fábrica. Alguns estiveram indisponíveis durante anos,
mas a consciência da importância destes veículos significa
que as peças estão agora sendo revitalizadas para fins
de restauro.
Mike Bishop é o diretor de engenharia do projeto.
Ele dirigiu o seu primeiro Land Rover na fazenda de
2500 acres da família na Austrália com 14 anos de idade,
e ficou obcecado por eles desde então. É um entusiasta
à toda a prova, colecionador e agora restaurador do
melhor que se fez em Solihull. E entende bem os clientes
porque, se não estivesse administrando esse projeto, ele
próprio seria um deles.
“Os nossos clientes têm uma verdadeira ligação
emocional com este local: para eles, terem um automóvel
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que foi recuperado ao seu estado original pela fábrica
representa um valor real”, diz. “Estamos apenas continuando o trabalho iniciado por Spen King e outros engenheiros
lendários que montaram estes veículos pioneiros. Há um
nível de autenticidade inerente ao fato de os Range Rovers
serem restaurados aqui, utilizando os projetos de engenharia
e os memoriais técnicos originais. Temos até mesmo
trabalhando nesse programa indivíduos que montaram
os últimos Classic na sua juventude”.
Mike não fala em números. Porém, ele revela que a
procura do Série I Reborn excedeu todas as expectativas.
Ele sabe que, provavelmente, vai ficar assoberbado e que
terá de esquadrinhar o planeta à procura de Range Rovers
adequados para o renascimento à medida que o
programa continuar.
Os veículos primitivos que ele vai restaurar foram
sucesso imediato e são um clássico do projeto automóvel.
Mas nem tudo era perfeito. O seu ‘luxo’ resultava do
desempenho semelhante ao de um automóvel ligeiro,
da aderência à estrada e do refinamento mecânico, sem
comprometer a agilidade fora de estrada. No entanto, as
cabines eram espartanas: os primeiros Range Rovers tinham
bancos em plástico porque o fabricante achava que os
proprietários rurais os utilizariam para transportar animais
e, depois, teriam de ser lavados com mangueira. Talvez
alguns o fizessem, mas eles eram mais vistos nas cidades,
nas faixas de ultrapassagem das rodovias ou estacionados
à porta de grandes casas de campo britânicas.
Ironicamente, esses interiores em plástico primitivos
são atualmente os mais procurados pelos colecionadores
e os mais difíceis de restaurar para o Mike.
Afinal, é disso que se trata: a história do Range Rover
desde o primeiro Velar até ao mais recente gira em
torno da agregação de luxo para combinar com o seu
refinamento, sem diluir o DNA do projeto nem diminuir as
capacidades enormes do veículo. Esses primeiros interiores
em plástico evoluíram até resultar em cabines que hoje
são referência para todos os automóveis de luxo e não
apenas para os SUV de luxo. Os Range Rovers atuais
oferecem potências muitas vezes superiores às do V8 de
3,5 litros original e capacidade todo o terreno otimizada
por tecnologia inteligente de fato inimaginável em 1970.
“O Range Rover original deve ter parecido uma nave
espacial quando foi lançado”, diz Mike. “Imagine-o estacionado ao lado de um Fusca ou de qualquer outro modelo
disponível no mercado em 1970. O Novo Range Rover Velar
vai ter o mesmo impacto. Trata-se de um projeto incrível,
por isso, acho apropriado termos feito essa conexão com
o programa Range Rover Reborn”.

Os primeiros Velar foram
montados em segredo e
testados em estrada pelo
mundo afora. Embora
extremamente raros, alguns
ainda trafegam pelo
planeta, como o Velar
abaixo, estacionado junto
ao seu irmão – um Range
Rover SVAutobiography –
no mercado Jemaa el-Fnaa
em Marrakech, Marrocos

55

F I ÉI S

CO M PAN H E IR O S

V I D A

D E

C Ã O

De parceiros pré-históricos à emoção dos
passeios: a relação com o melhor amigo
do homem é tão antiga quanto a própria
civilização, mas a satisfação que proporciona
é verdadeiramente atemporal
T E X T O

C A R O L I N E

F O T O G R A F I A
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ter benefícios consideráveis para a saúde
É um cenário que a maioria dos donos de
mental dos donos, incluindo uma melhora na
cães conhece e adora: o automóvel preparaPA RT I L H A M O
autoestima. Os donos de cães têm menos
do, o depósito cheio, a agenda livre e o seu
NOSSO SENTIDO
probabilidade de sofrer de depressão do que
leal amigo andando alegremente em círculos
pessoas que não têm cães. Além disso, de um
em torno dos seus pés, antecipando ansiosaD E AV E N T U R A ,
ponto de vista sociológico, as pessoas que
mente o aceno familiar que indica o início de
passeiam com cães são vistas pelos outros
uma nova viagem. Ir passear com o seu cão é
CONOSCO
como simpáticas e acessíveis. Hoje em dia,
uma daquelas situações do dia a dia difíceis
SEMPRE PRONTOS
evidentemente, não passeamos apenas a pé,
de explicar e que revelam o melhor da relação
mas também de carro. Isto proporciona a nós
antiga entre o homem e o seu animal de
PA R A N O VA S
e aos nossos cães o espetáculo do “passeio”,
estimação.
D E S C O B E R TA S ”
um momento alegre tanto para o cão como
Uma recente descoberta nas escavações
para o dono no qual as trivialidades da rotina
de Blick Mead, perto do monumento pré-hisdiária são substituídas pelo gosto da emoção
tórico de Stonehenge, no sul de Inglaterra,
e da aventura, mesmo que apenas por uns
contribuiu para elucidar que esse laço de
instantes. Embora nem todas as raças de cães
amizade é realmente único – e antigo.
sejam aventureiras por natureza, os passeios despertam a
Enterrado entre pedras queimadas, antigas ferramentas de
curiosidade e o gosto pela descoberta na maioria dos cães,
madeira e ossos de auroques fossilizados, foi descoberto um
permitindo-lhes desfrutar de todas as situações novas e imdente de cão pelos arqueólogos que trabalhavam nas
previsíveis. Um passeio de carro é uma festa para os sentidos
escavações lamacentas do local, junto à rodovia principal
de qualquer amigo com quatro patas. Algumas raças de cães
A303. O fóssil, descobriram, pertencia a um cão mais ou
têm mais de 200 milhões de receptores olfativos no nariz,
menos do tamanho de um pastor alemão que provavelmente
comparados com os cinco milhões dos humanos. Por isso, abrir
encontrou a sua última morada em Stonehenge há cerca de
a janela do automóvel proporciona literalmente ao cão uma
7500 anos. Além disso, as análises demonstraram que o
grande variedade de novas e fantásticas impressões efêmeras
misterioso canino tinha bebido água da zona de Vale de
que o maravilham à medida em que cruzamos as estradas.
York, a cerca de 400 quilômetros de distância – isso indica
O mesmo acontece com alguns dos instintos que o seu
que ele teria feito uma das primeiras viagens de que há
cão pode ainda partilhar com o antepassado de Stonehenge.
registro na Grã-Bretanha para acabar subterrado em Blick
Alguns pesquisadores sustentam que viajar na vibrante cabine
Mead. Isto permitiu aos pesquisadores chegarem a uma
de um automóvel em movimento proporciona ao cão a
conclusão extraordinária: é provável que o cão tenha feito a
sensação de estar “de volta à matilha”, deslocando-se em
viagem árdua de York a Stonehenge como cão de caça,
alta velocidade num movimento sincronizado com o integrante
abanando a cauda ao lado do seu dono pré-histórico enfavorito de toda a matilha (o dono), pois ao passar por objetos
quanto a dupla se dirigia ao sul. O dente de Stonehenge,
são acionados instintos antigos de perseguição ou caça. Entrar
disseram, é a mais antiga prova na história britânica de um
no carro é mais do que apenas uma oportunidade para uma
humano passeando com um cão domesticado.
escapada para os dois – na verdade, pode ser uma hipótese
Essas primeiras viagens de companheirismo entre humapara o seu cão experienciar um regresso momentâneo a um
nos e animais deveriam ter apenas um objetivo puramente
estado primitivo e profundamente enraizado de felicidade.
prático. Os primeiros cães domesticados, dizem os pesquiQuer seja com a trela toda, perseguindo bolas de tênis
sadores, serviam de cães de guarda e parceiros de caça,
no parque ou a passeando ao nosso lado pelas estradas, os
ajudando as sociedades primitivas a procurar caça e a
cães têm um talento natural inerente para nos deixarem
defender os territórios contra predadores e inimigos.
felizes. E é uma dádiva que tenham evoluído até a perfeição
Avançando alguns milhares de anos, essa relação mudou
com o passar dos milênios. Fazem de cada chegada em casa
profundamente. À medida que a sociedade amadureceu, a
uma celebração, como se se tratasse do religação entre o homem e o seu melhor amigo
gresso de um viajante pelo mundo. Eles nos
também evoluiu. “Passear com o cão” já
incitam a sair da cama, o focinho frio contra
não é apenas um meio de sobrevivência,
a nossa pele, a cauda abanando alegremente
mas um ingrediente básico no estilo de vida
NÃO HÁ MELHOR VEÍCULO DO
quando abrimos um olho. “Prontos para
saudável de centenas de milhões de donos
QUE UM LAND ROVER PARA
partir?” parecem querer dizer. E estamos.
de cães – e cães – felizes em todo o mundo.
APROVEITAR AO MÁXIMO A VIDA
Eles rodopiam num frenesi de entusiasmo
Nos últimos anos, os pesquisadores
COM O SEU CÃO
diante da expectativa de um passeio, quer
chegaram à conclusão do quanto essa
Os engenheiros e projetistas da
seja à volta do quarteirão ou no campo.
relação é benéﬁca. Estudos demonstraram
Land Rover estão constantemente à
Tanto dormindo ao nosso lado, correndo
que os donos de cães usufruem de vários
procura de novas funcionalidades
pelos campos ou como nosso copiloto na
benefícios sociais e de saúde decorrentes
especiﬁcamente destinadas aos
próxima viagem, os cães partilham o nosso
de passear com os cães, incluindo melhor
donos de cães e estão a caminho
sentido de aventura, conosco sempre
condição física, pressão arterial mais baixa
desenvolvimentos emocionantes. Para
prontos para novas descobertas, alheios
e menores níveis de desgaste. Como comver a mais recente gama de acessórios
às patas repletas de lama, na esperança
panheiros imparciais de caminhadas pelas
originais Land Rover Gear, pesquise
de que a navegação por satélite esteja
ruas, seja em espaços abertos ou bosques,
Acessórios Land Rover.
desligada porque, como nós, têm a
o carinho que os cães demonstram quando
aventura no seu DNA.
lhes proporcionamos um passeio já provou
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“ESTUDOS DEMONSTRARAM QUE OS DONOS DE CÃES USUFRUEM DE
VÁ R I O S B E N E F Í C I O S S O C I A I S E D E SA Ú D E D E CO R R E N T E S D E
PA S S E A R C O M O S C Ã E S , I N C L U I N D O M E L H O R C O N D I Ç Ã O F Í S I C A , P R E S S Ã O
ARTERIAL MAIS BAIXA E MENORES NÍVEIS DE DESGASTE”
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O Beechcraft Bonanza está em produção por mais tempo que qualquer
outro avião da história. A Onelife faz uma visita à fábrica Beechcraft em
Wichita, Kansas, EUA, para experimentar a aeronave de perto
T E X T O C O L I N G O O D W I N
F O T O G R A F I A D A N I E L M Å N S S O N
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“ A P R O C U R A D O
BONANZA NUNCA
DECRESCEU”

62

SOB REVOA R

WICHITA

A fábrica Beechcraft em
Wichita, Kansas, EUA,
é o berço do Bonanza
desde 1947. Atualmente,
funcionários como Becky
Doerfler e a sua pistola
de rebitar (em baixo, à
esquerda) garantem que
o legado sobrevive

Empunhando a sua pistola de rebitar, Becky Doerfler
coloca-se junto à fuselagem parcialmente montada de
um Beechcraft Bonanza com as suas filas de rebites
dourados orgulhosamente colocados sobre o primário
verde azeitona nos flancos. Quantos milhões de rebites,
eu me pergunto, terá Doerfler colocado ao longo da sua
carreira de 40 anos na fábrica Beechcraft em Wichita,
Kansas? Uma longa vida de trabalho num avião extraordinário. Extraordinário porque quando Becky Doerfler
disparou o seu primeiro rebite numa fuselagem, quando
começou a trabalhar na empresa Beechcraft em 1976,
o Bonanza já tinha 30 anos. Este ano celebra o 70.º
aniversário.
E que notáveis foram estas sete décadas. A história
do agora lendário avião começou durante a Segunda
Guerra Mundial, quando milhares de aeronaves saíam
das fábricas da Beech Aircraft Corporation. Nessa época
conturbada, o fundador Walter Beech sonhava com um
avião para os tempos de paz e queria atender à demanda
por uma aeronave leve e fácil de pilotar, acreditando que
ela surgiria entre executivos, profissionais e milhares de
pilotos treinados para a guerra. A aeronave que o projetista
principal Ralph Harmon e a sua equipe conceberam foi
o Bonanza, tendo o primeiro protótipo decolado em
dezembro de 1945. A fabricação teve início em 1947 –
exatamente um ano antes de o Land Rover Série I começar
a sair da fábrica da Rover em Solihull. O resto, como se
diz, é história.
Tom Turner é o editor da revista oficial de entusiastas
do Bonanza, a ABS Magazine, e pilota estas aeronaves
há mais de 30 anos. A lufada de euforia que experienciou
na primeira vez que levantou num Bonanza nunca mais
o abandonou. “Nessa altura, eu era um jovem instrutor
e um dos meus alunos levou-me numa viagem curta num
modelo da década de 1950 de sua propriedade. Fiquei
tão impressionado com a sensação de robustez, a excelente
visibilidade, a simplicidade ergonômica do cockpit que,
bem, nunca mais deixei de os pilotar desde então”.
Para entender verdadeiramente o sucesso do Bonanza,
primeiro temos de observar o projeto revolucionário.
Construído na vaga de modelos de aeronaves leves do
pós-guerra que procuravam capitalizar os gigantescos
desenvolvimentos da tecnologia aeroespacial dos anos
de guerra, o Bonanza oferecia algo novo, explica Turner.
“Provavelmente, a ergonomia ainda nem existia como
conceito na década de 1940”, diz Turner. “Mas foi isso
que Ralph Harmon e os seus colegas fizeram mesmo
bem com o Bonanza, muito melhor do que qualquer outra
das aeronaves de pequeno porte dessa época. Perceberam

O LEGADO SOBREVIVE
O último dos atuais Land Rover Defenders
saiu da linha de produção de Solihull em
29 de janeiro de 2016, pondo fim a um
processo de fabricação que atravessou
quase sete décadas. No entanto, brevemente,
o legado do veículo icônico vai ser
revitalizado e um verdadeiro sucessor do
Defender vai ser lançado antes do fim
da década.

que as pessoas não queriam apenas um avião, queriam
que ele fosse ergonômico, que tivesse um bom visual e
que fosse confortável e agradável de pilotar”. Segundo
Turner, o interior do Bonanza utilizava muitas ideias
inspiradas nos avanços no projeto automobilístico do
pós-guerra e era essa sensação de luxo e conforto que
realmente atraía os clientes dos tempos de paz.
Tal como o Land Rover Série I da mesma época, o
método de montagem do Bonanza também era inovador.
Quando o Bonanza começou a ser comercializado, a
maioria das aeronaves leves eram ainda construídas a
partir de uma estrutura de tubos de aço com um revestimento de tecido, ao passo que o novo Beechcraft adotou
os ensinamentos e as técnicas das fuselagens de alumínio
rebitado desenvolvidas durante os últimos anos da guerra.
Ensinamentos que foram também adotados do outro
lado do Atlântico e que levaram a Land Rover a criar uma
carroçaria de alumínio rebitada como uma fuselagem.
Leve, resistente e fácil de montar.
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SOBREVOAR

WIC H ITA

“ A Ú N I C A C O I S A Q U E
VERDADEIRAMENTE NOS DIZ QUE
VA M O S D E P R E S S A É A V E L O C I D A D E
COM QUE CRUZAMOS OS CAMPOS
I N T E R M I N ÁV E I S , 2 0 0 0 P É S A B A I XO ”

Tanto o Land Rover como o Bonanza têm imagens e
aparências distintas, que permaneceram em grande
parte inalteradas durante as suas longas vidas, apesar
de terem ambos apresentado evoluções significativas
ao longo das décadas. O projeto original, o Modelo 35,
incluía um limitador do leme de direção, uma cauda em
V muito característica que combinava o leme de direção,
o estabilizador e o leme de profundidade numa unidade
simples e de peso reduzido. As últimas edições do Bonanza
afastaram-se deste limitador (por fim abandonado em
1982) a favor de uma cauda convencional. Outra alteração
significativa surgiu no fim da década de 1960, quando
a Beechcraft lançou o Modelo 36, uma versão ‘alongada’,
que acrescentava dez polegadas adicionais à fuselagem,
uma alteração simples que permitia passar para seis
lugares, por comparação com os quatro do Modelo 35.
Seguindo a mesma tendência de ‘alongamento’, mais de
uma década antes, a Land Rover tinha aumentado o
chassis do Série Um de 80 para 86 polegadas e desenvolveu uma versão de 107 polegadas, primeiro como
picape e, dois anos mais tarde, como o primeiro modelo
de quatro portas.
Contudo, desde o primeiro dia, foi o conforto interior
do Bonanza que o diferenciou da concorrência, e o modelo
atual é equiparado a um Range Rover: couro com
magníficos pespontos, um tapete elegante e acessórios
e acabamentos impecáveis. Atualmente, os clientes são
encorajados a assistir à montagem da sua aeronave e a
64

participarem ativamente na escolha das especificações
do interior, a partir de uma imensa gama de materiais
e cores.
Chegar ao Centro de Entregas Beechcraft para decolar
a bordo do seu novo e reluzente Bonanza é, na verdade,
uma experiência emocionante, inclusive quando se está
seguindo os passos de prestigiados proprietários como
Gordon Cooper, um dos astronautas pioneiros do Programa
Mercury, que comprou um Bonanza no início da década
de 1960. O desempenho confiável e a pilotagem simples
também fizeram desse avião um favorito dos aventureiros
de longa distância como Bill Odom, primeiro a pilotar uma
aeronave leve sem escalas do Havaí até os EUA continentais
em 1949, e Peter Mack que em 1951 fez a volta ao mundo
a bordo do seu Bonanza, o ‘Friendship Flame’.
Enquanto outros aviões aparecem e desaparecem, a
procura do Bonanza nunca decresceu. Afinal, a receita desse
sucesso é simples, mas duradoura: um avião confiável,
confortável, que cumpre a sua função constantemente e
sem ruídos e, como o Defender, a sua reputação sólida
conquistou inúmeros e merecidos seguidores entusiastas.
Embora 18 000 aviões possam não parecer muitos, é um
número realmente elevado para no setor aeroespacial,
comparável com os dois milhões de Defenders que saíram
da linha de produção de Solihull.
Apesar de o meu voo de duas horas a bordo do
avião de demonstração de fábrica não pretender bater
quaisquer recordes, ainda assim fez disparar o ritmo
cardíaco quando o piloto interno de demonstrações
Will Klein acelerou e percorreu a pista de decolagem
de 2400 m. Quando a velocidade atingiu os 75 nós e as
rodas saíram do asfalto, recolhemos imediatamente o
trem de aterragem e rumamos para o leste.
Sem a magia da navegação por GPS seria muito fácil
nos perdermos. O Kansas é plano e estende-se quase até
ao infinito, com uma paisagem só interrompida por parques
eólicos eventuais. Klein indica uma antiga estalagem,
outrora um ponto de trânsito movimentado antes das
rodovias interestaduais começarem a cruzar as grandes
extensões de nada por baixo de nós. É ainda um destino
popular para pilotos locais que procuram uma desculpa
para voar.
Suave, silencioso e estável, o potente motor de 9,0 litros
do Bonanza se mostra descontraído enquanto voamos a
165 nós. A única coisa que verdadeiramente nos diz que
vamos depressa é a velocidade com que cruzamos os
campos intermináveis, 2000 pés abaixo.
O sol desapareceu e apreciamos as luzes cintilantes
do centro da cidade de Wichita no regresso a Beech Field.
Voar à noite numa aeronave de pequeno porte é uma
experiência mágica, quase mística. As nossas duas horas
passam rápido demais. Num piscar de olhos, Klein acende
as luzes da pista apertando algumas vezes o botão de
transmissão do rádio. Flapes estendidos, rodas abaixadas
e o Bonanza desce a uma velocidade constante de
75 nós para fazer uma aterrisagem tranquilizadoramente
suave.
É fácil perceber porque o Beechcraft Bonanza
perdura. Tal como o Defender, o projeto revolucionário
e a construção robusta do Bonanza proporcionam uma
tradição e um espírito autênticos – e uma vida muito
mais longa do que os seus criadores poderiam sequer
imaginar.

O autor Colin Goodwin
(à direita) e o piloto de
demonstrações da
Beechcraft Will Klein
(à esquerda) levam o
Bonanza para onde deve
estar: a cruzar os céus
intermináveis de Wichita
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Inspirado na forma como os seres humanos processam o som, o sistema de
som Meridian Signature revolucionou o conceito de áudio inteligente

66

SOM

A inteligência artificial é a palavra da moda sobre o futuro
mas o conceito de áudio inteligente é outra noção bem
interessante. Para a maioria das pessoas, a inteligência do
“som inteligente” começa e acaba com a escolha de uma
estação de rádio, de um dispositivo ou de uma faixa de um
álbum que gostaríamos de ouvir. Mas para a Meridian
Audio, marca parceira da Land Rover, isso é só o começo
do som inteligente.
“Ele está na ciência, na excelência de engenharia única
e na arte, numa combinação para tornar a sua experiência
sonora tão cristalina, envolvente e tão agradável quanto
possível”, diz Rayner Sheridan, Diretor de Marketing da
Meridian. “É realmente empolgante verificar por quantos
avanços a tecnologia de áudio inteligente passou”.
Em seu trabalho, Sheridan é testemunha em primeira
mão de como a Meridian aplica atualmente sua tecnologia
inteligente a uma grande variedade de produtos, sistemas
de casas conectadas a iates privados e automóveis de luxo.
Contudo, assegurar a melhorar experiência possível de
áudio mediante o uso de inteligência digital vem sendo
o enfoque da Meridian desde a década de 1980. Naquela
época, a empresa realizou uma pesquisa inovadora sobre
as vantagens de uma trilha de sinal de áudio totalmente
digital. Os conhecimentos obtidos nessa pesquisa redundaram mais tarde nas D600, as colunas digitais de uso
residencial pioneiras do mundo – um marco de referência
do setor que chegou ao mercado em 1989.
Desde então, a empresa se mantém na vanguarda com
sua abordagem inteligente da tecnologia de áudio digital.
Utilizando o Processamento Digital de Sinais (DSP, do inglês
Digital Signal Processing), as colunas Meridian atuais atingem
níveis de fidelidade, precisão e desempenho impossíveis
de serem alcançados em modo analógico. As colunas DSP
integram todos os elementos que num sistema de som
convencional encontram-se em locais distintos: passagem
de frequências, conversão, amplificadores de potência e os
controladores das colunas propriamente ditas. Isso permite
à tecnologia de DSP da empresa reproduzir o som de forma
pura e fidedigna, exatamente como os artistas a conceberam
no estúdio de gravação, adaptando-se à difusão de alta
resolução (High Resolution Audio), reforçada por conexões
de banda larga e serviços de streaming online. O resultado
é um som definitivamente mais cristalino, mais autêntico
e de apresentação inteligente para um público genuinamente digital.
No trabalho da Meridian no aperfeiçoamento da experiência de direção e de áudio dos proprietários de Range
Rovers, a abordagem inteligente da tecnologia sonora se
reflete no sistema de som Signature. A tecnologia é aplicada
nas soluções para automóveis da Meridian, sendo implementada com a exclusiva tecnologia Trifield 3D. Essa
tecnologia inovadora é inspirada na forma como os seres
humanos processam naturalmente as ondas sonoras e a
entrada de áudio. Dispõe de oito canais exclusivos que
acrescentam uma sensação de escala real entre, por exemplo,
diferentes instrumentos musicais, garantindo que o som
seja constante e com qualidade de concerto no interior do
veículo, em todos os assentos. A experiência sonora é ainda
complementada pela tecnologia Cabin Correction, que
aperfeiçoa os graves de forma inteligente de acordo com

as peculiaridades do interior da cabine de qualquer modelo
de automóvel. E também com a tecnologia Digital Dither
Shaping, que garante sempre a melhor qualidade de som,
seja ele transmitido via rádio ou dispositivos sem fio USB
ou Bluetooth.
Um dos automóveis que oferecem a inteligência e
inovação da Meridian é o novo Range Rover Velar (vide
páginas 20-31), que pode ser equipado com o sistema
Meridian Signature de 1.600 watts de potência. O sistema
inclui 23 colunas de alta qualidade estrategicamente posicionadas no interior da cabine, todas cuidadosamente
calibradas visando criar um ambiente sonoro de luxo e
totalmente natural para cada passageiro. Para garantir uma
experiência auditiva integrada à perfeição, a Meridian
colaborou com os projetistas e engenheiros do Range Rover
em todos os detalhes dos sistemas áudio de bordo, visando
criar um sistema holístico único e concebido com elegância,
onde todos os elementos se complementam de maneira
harmoniosa e estética, oferecendo o máximo desempenho
sonoro em trânsito. Este nível de desempenho só é possível
como resultado dos conhecimentos exclusivos da Meridian
na tecnologia DSP, combinados com as pesquisas intensas
realizadas pela empresa sobre psicoacústica e sobre a forma
como os seres humanos recebem o som, o que, por sua
vez, constitui a base de todas as tecnologias exclusivas da
Meridian.
“O lançamento das colunas D600 marcou o início de
uma nova abordagem no processamento do som e do
conceito de áudio”, diz Sheridan.
“Desde então, nossa perspectiva sobre o que é possível
quando pensamos sobre tecnologia de áudio inteligente
se expandiu bastante”.

INTELIG ENTE

A claridade da cabine
do Range Rover Velar
combina com a
perfeição do sistema
de som Meridian
Signature
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Os melhores momentos da vida envolvem
compromisso. O fotógrafo de paisagens
Julian Calverley está à procura de um
desses momentos ao dirigir o novo
Land Rover Discovery pela escuridão antes
do amanhecer de uma noite escocesa
T E X T O N A T H A N I E L H A N D Y
F O T O G R A F I A
J U L I A N C A L V E R L E Y
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“ P A S S A R U M T E M P O S O Z I N H O C O M A
PA I SAG E M É E S S E N C I A L PA R A Q UA L Q U E R
PESSOA, NA MINHA OPINIÃO”
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Acima: a costa de Elgol revela o seu auge
ventoso numa das fotografias com a
assinatura de Calverley. Abaixo: Calverley e
o Discovery enfrentam um dos muitos
trilhos escondidos de Skye. Direita: uma
perspectiva do equipamento cuidadosamente selecionado de Calverley para a sua
viagem a Skye, incluindo as câmeras
personalizadas do fabricante suíço Alpa

R E T R AT O S : B R I A N C O T TA M
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“Diz-se que JMW Turner se amarrou ao mastro de um
barco durante uma tempestade. Foi a sua forma de ex
perienciar integralmente a intempérie”. O fotógrafo de
paisagens Julian Calverley fala sobre uma das maiores
inspirações por trás do seu trabalho. Julian tem regressado
ao noroeste da Escócia, e à Ilha de Skye, em particular,
durante os últimos 11 anos para capturar a essência
daquilo que vivencia neste ambiente majestoso.
Mas você não vai encontrar suas imagens nas latas de
biscoitos escoceses.
“Não pretendo capturar a imagem de Skye para
caixas de chocolates”, ele diz. “Eu ando à caça de
condições adversas”. Veio ao lugar certo. Aqui, o tempo
pode ser feroz. A Ilha de Skye é uma série de penínsulas
que se estendem como tentáculos pelas águas do Minch,
intercaladas por grandes lagos de água salgada. As
condições meteorológicas que chegam do Atlântico
são atraídas pelos picos ameaçadores da cadeia mon
tanhosa de Cuillin. Os cumes dentados de gabro da
cordilheira de Black Cuillin rasgam as nuvens que
chegam, deixando cordões de vapor que se acumulam
nos cones torneados de granito de Red Cuillin, a leste.
Esta paisagem quase não arborizada de vales arrebata
dores, rios impetuosos e límpidos e paredes rochosas
quase verticais atraem artistas e montanhistas desde o
despontar da época romântica, quando as pessoas
começaram a encarar estes locais com entusiasmo em
vez de medo. Para Julian, esta viagem a Skye é
diferente das anteriores, visto que é a primeira vez que
ele dirige o Novo Land Rover Discovery por esta região
remota da Escócia, tão impressionante e acachapante.
“Todas minhas viagens de 12 horas da minha casa,
perto de Londres, até esta região foram num Discovery”,
explica Julian. “Mas esta é a primeira vez que venho
ao volante do novo Discovery, por isso estou bastante
entusiasmado”.
Julian trabalha boa parte do tempo como fotógrafo
publicitário, com equipes de produção enormes. Já seu
trabalho com paisagens é uma oportunidade para deixar
tudo isso para trás e trabalhar sozinho. “Gosto de vir aqui
no inverno, entre setembro e março”, ele diz. “O fato de
haver menos luz significa que posso fotografar o dia
inteiro. Todas as manhãs começo bem antes do ama
nhecer para ter a certeza de que não vai haver ninguém.
Passar um tempo sozinho com a paisagem é essencial
para qualquer pessoa, na minha opinião. Essa solidão
tem um papel importante no processo de fotografar
paisagens – estarmos sós, sentirmos talvez até alguma
vulnerabilidade nesses grandes espaços, testemunharmos
a força do tempo”.

N OVO

D IS COVERY

ILHÉUS INOVADORES
TOM EVELING E
CRAIG STEELE
CAFÉ SIA COM SK YE
ROASTERY
“Todos os nossos produtos são
locais, mas o nosso tema é escocêsitaliano. Fui numa camioneta até
Pisa para buscar um forno de pizzas
a lenha. Craig foi a Hampshire
buscar o seu torrador de café
francês encarnado vivo da marca
Samiac de 1984. É uma peça de
tecnologia vintage magnífica onde
ele torra grãos de café especiais de
origem única de locais tão distantes
como a Tanzânia, a Indonésia e
as Honduras. Causamos sensação
na ilha”. www.cafesia.co.uk

S INAL D E AL ARM E
“O meu primeiro impulso foi simplesmente vir para a Es
cócia e tentar capturar esta paisagem extraordinária”, diz
Julian. “No entanto, percebi rapidamente que tinha de
abarcar a atmosfera do local. Assumi um compromisso.
Tenho feito um esforço para estar aqui. Não vou ficar no
hotel só porque está chovendo e as nuvens estão baixas”.
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Julian verifica o equipamento com uma lanterna antes
do amanhecer: uma câmera totalmente manual, mag
nificamente concebida pelo fabricante suíço Alpa; um
tripé Gitzo, os especialistas em acessórios fotográficos
do norte de Itália; a mecânica de precisão e os níveis de
bolha da cabeça do tripé suíça da marca Arca; um guar
da-chuva ventilado contra tempestades que pode segu
rar com uma só mão enquanto fotografa com a outra
disponível; uma cobertura impermeável para a câmera
(“a peça mais barata do meu equipamento, mas a que
me faz voltar ao hotel se a esquecer”); uma camada in
terior de lã merino e vestuário exterior totalmente im
permeável; mapas; compasso; uma garrafa térmica com
alguma bebida quente; e para me deslocar: o meu Land
Rover Discovery de confiança.
“É muito fácil ficarmos obcecados pelo material”,
explica Julian. “A minha lista de equipamento sempre é
mínima. Não tenho um arsenal de lentes. Isso contribui
para simplificar o processo, me permitindo enfocar o
momento. A câmera que uso não tem visor. Significa
que posso ver todos os diferentes elementos de forma
muito natural. Temos de nos entranhar no local”.
A P RIMEIRA LUZ
“Posso achar um lugar e nele me instalar durante mais de
uma hora”, diz Julian. “No entanto, o momento pode
chegar e desaparecer no espaço de um minuto. Aqui, as
condições podem mudar assim tão rapidamente – e o
momento pode não se repetir durante todo o dia”.
Mas qual é o atrativo de fotografar em condições
tão adversas, com a possibilidade de uma recompensa
tão pequena? “O mau tempo é empolgante”, diz Julian.
“Pode ser assustador. Pode ser intimidante. Nestas
condições, tenho uma sensação quase infantil. Chamo
isso de ‘o momento do arrepio’. Se não sentirmos esse
entusiasmo, para quê tirar fotografias?”
Julian mostra uma imagem capturada nos rochedos
baixos perto do porto de Elgol. “Nesta imagem, na
verdade, a água vem de trás de mim, não da minha
frente”. Ele explica. “As ondas vêm de todos os lados.
Temos de nos preparar e estar conscientes e atentos.
Mas uma coisa posso dizer: é verdadeiramente gratifi
cante quando se consegue tirar uma fotografia”.
Trata-se também de determinar o momento certo
para nos colocarmos em segurança. “Chegou a um
ponto em que pensei, pronto, acabou, agora tenho de
sair daqui”, relembra. “É ensurdecedor. O vento uiva.
As ondas precipitam-se. O casaco chacoalha. Quando
começa mesmo a apertar lá fora, é bom saber que es
tou num destes”. Bate levemente no volante aquecido
do Discovery.
O Discovery de Julian é alvo da mesma atenção aos
detalhes que o resto do seu equipamento. Da mesma
forma que escolheu os blocos individuais de pau-rosa
para as pegas da sua câmera Alpa, ele também pode
escolher entre acabamentos em carvalho, titânio e
alumínio e materiais em tecido e pele de alta qualidade,
incluindo o requintado couro Windsor com pespontos
duplos personalizados, para o interior do automóvel.
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ILHÉUS INOVADORES
SHIRLEY SPEAR
PROPRIETÁRIA DO
RESTAURANTE
‘THE THREE CHIMNEYS’
“A maior parte das pequenas casas de
campo têm apenas duas chaminés, duas
mansardas e uma porta no meio. Esta
tinha uma terceira adicional porque era
a loja da aldeia – daí The Three Chimneys
[As Três Chaminés]. Quando entrei aqui
pela primeira vez, havia uma fogueira
de turfa na lareira e chão de argila. Comi
cavala com batatas fritas. Cavala saída
do lago e frita com farinha de aveia.
Atualmente, temos no nosso cardápio
gado de Highland e carneiros de Soay
criados localmente, veados selvagens
e vieiras de Sconser colhidas à mão.
Sempre quis promover aquilo que é
bom na cozinha escocesa”.
www.threechimneys.co.uk

É um sinal de reconhecimento para aqueles que procuram
o mesmo que Julian: a qualidade discreta até no mais
pequeno dos detalhes.
“Sempre dirigi Land Rovers”, lembra Julian.
“Aprendi a dirigir num veículo ligeiro anteriormente de
uso militar. Um dia depois do exame, dirigi de Land’s End
até John o’Groats. Gostava da ideia dos Land Rovers, da
sua aparência, da natureza utilitária do veículo”.
À medida que as circunstâncias de Julian mudaram,
também mudaram os seus Land Rovers. Do Série I com
o que tirou a carteira de motorista para um Defender 90
e depois um Defender 110. Quando a família e o trabalho
fotográfico cresceram, por fim ele mudou para um
Discovery 3 e depois para um Discovery 4.
“O projeto é lindo”, diz simplesmente sobre a dianteira
dinâmica e a linha de cintura ascendente do Discovery.
“E é confortável”, ele menciona após a sua primeira
experiência de direção. “É luxuoso sem ostentação”.
O conforto, salienta, é também uma questão de
confiança. A versatilidade e as características fora de
estrada do Discovery proporcionam a liberdade de ir
aonde quiser e como quiser. “É um veículo que se sente
em casa em todos os ambientes. Eu me sentiria confiante
de levar este veículo para qualquer parte”, ele diz.
Esta eficiência de projeto, certa autoconfiança discreta
e, não menos importante, o desempenho estão em

O Novo Discovery atravessa uma
pequena ponte em Sligachan
quando cai a tarde.
Abaixo e à direita: Calverley e a
sua adorada câmera Alpa.
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“ D E S C O B R I Q U E O M E S M O L O C A L M U D A
CO N STA N T E M E N T E A CA DA V I S I TA”
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“ E N Ã O S Ó O V I . C A P T U R E I - O .
F I Z U M A F OTO G R A F I A .”
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harmonia perfeita com os gostos de Julian no que se
refere ao projeto das câmeras fotográficas.
A ÚLTIM A LUZ
Os dias não duram muito durante o inverno na Ilha de
Skye. A luz esmorece pelas três da tarde e, normalmente,
às quatro já desapareceu completamente. Contudo,
nesses momentos finais, podem surgir maiores mutações
com as nuvens em movimento constante, banhando
uma montanha distante ou a vastidão da água com
um raio de sol repentino e inesperado.
“Por vezes, depois, volto para o hotel e fico pensando
naquilo por que passei”, diz Julian. Frequentemente
passam-se semanas ou mesmo meses até olhar para o
trabalho. É uma forma de me distanciar. Tenho trabalhos
que fotografei há anos e que nunca vi. A distância
significa que algo têm que se destacar visualmente
quando a gente os revisita”.
Os lugares fotografados por Julian têm muitos admi
radores. Tanto que ele começou a fazer comunicações
públicas e passeios personalizados às Highlands e ilhas
para apenas uma ou duas pessoas. “Trazer as pessoas a
um lugar como este e mostrar como fazer algo de forma
diferente é realmente gratificante”, ele diz. “Muitas vezes,
trata-se apenas de encorajar as pessoas para pensarem
de outra forma e desafiarem seus hábitos”.
Enquanto abre a mala do Discovery, Julian explica
como a nova tecnologia de Bancos com Rebatimento
Inteligente se adequa à sua vida. “Na preparação da lis
ta de equipamento como fotógrafo de locais, o veículo
tem um papel fundamental”, ele explica. “Não é apenas
um automóvel de sete lugares, pode ser tudo aquilo
que precisarmos. A configuração me dá liberdade total
de utilizar uma combinação de bancos e área útil de
pendendo da quantidade de material que carrego”.
Das fotografias publicitárias ao trabalho individual
com paisagens e mesmo quando ele não está tra
balhando, o Discovery de Julian tem de servir como
base para pessoas e equipamento em qualquer
cenário. “É uma questão de flexibilidade em qualquer
situação. Posso organizá-lo para instalar o número de
passageiros que transporto a cada momento”. Quando
estou sozinho na estrada, como aqui em Skye, a cabine
também proporciona uma sensação de segurança e
calma que pode ser útil em condições adversas, diz.
“No inverno, as condições meteorológicas podem
mudar muito depressa. Mas sei que aqui estou seguro.
E posso me aquecer rapidamente”. E se a tempestade
perfeita aparecer, oferecendo aquela oportunidade úni
ca de tirar a fotografia perfeita, a nova pulseira Activity
Key robusta e impermeável dá a Julian a certeza de
poder voltar ao veículo e arrancar rapidamente, sem ter
que procurar a chave. De volta ao seu banco aquecido,
ele pode contar com a conectividade do visor sensível
ao toque de 10” do InControl Touch Pro, com a mais
recente geração de motores Ingenium e com o sistema
Terrain Response 2 para monitorar as condições de
direção e selecionar automaticamente o melhor modo
para dar conta delas.

ILHÉUS INOVADORES
ALAN DICKSON
RURAL DESIGN ARCHITECTS
“Fizemos o primeiro edifício contemporâneo em madeira de Skye e esta é
agora a primeira casa contemporânea
em metal folheado. Inspira-se nos edifícios agrícolas da ilha. As pessoas
pensam nas construções de Skye
como pequenas casas de campo brancas, mas a nós nos interessaram todos
os edifícios convertidos. A variedade
de materiais – madeira e metal –
constituem um maior desafio para os
arquitetos. Também nos interessamos
pela escala humana das casas de campo
antigas, com paredes ao alcance do
homem. Construí esta casa literalmente
com as minhas próprias mãos, desde
os alicerces.”
www.ruraldesign.co.uk

A paixão dele pela paisagem escocesa e pelo Land Rover
revela a valorização de certo tipo de solidez duradoura
e elegância. Há uma sensação de segurança em relação
a esta terra monumental que está presente não só nos
Land Rovers que enfrentam este terreno, mas também
nas outras obras de engenharia que Julian admira – os
acessórios da máquina fotográfica, os tripés e até
mesmo um relógio de pulso simples e elegante. “Usar
equipamentos com os quais me sinto confortável e nos
quais sei que posso confiar me dá o espaço e a liberdade
de que preciso para me deixar absorver pelo cenário”,
ele diz.
É isto que atrai Julian, muitas vezes para os mesmos
locais remotos, repetidas vezes. O fato de saber que eles
vão sempre revelar um segredo novo. “As pessoas acham
que é possível visitar um lugar, tirar uma fotografia em
15 minutos e pronto, missão cumprida”, ele diz. “Mas eu
descobri que o mesmo local muda constantemente a
cada visita. Capturar esses momentos me proporciona
uma verdadeira satisfação. Vi algo que ninguém mais vai
ver. E não só o vi. Capturei-o. Fiz uma fotografia”.
SA IBA M A IS S OBRE S K Y E
Acompanhe Julian na sua viagem à ilha de Skye e explore a história
interativa em landrover.com/skye-discovery
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Ao colocar quatro brasileiros apaixonados pela
Land Rover para atravessar diferentes rotas e desbravar paisagens
maravilhosas, o projeto “Filhos deste solo” abre os
braços para o nosso jeito tão especial de experimentar o mundo.
T E X T O
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Que o Brasil é um país de contrastes todo mundo já está cansado de ouvir.
Mas verdade seja dita: não é de hoje que a gente vem se superando. Da luta
pela sobrevivência no cenário internacional aos requintes alcançados em diversas formas de expressão cultural – das manifestações populares regionais à
influência de nossos pensadores, passando pela MPB e pelo estilo de vida das
grandes metrópoles –, a nossa mãe gentil se reafirma como batalhadora há
décadas, superando sistematicamente as dificuldades deparadas pela história.
Foi em reconhecimento a essa paixão nacional que a Jaguar Land Rover
decidiu investir na construção da sua primeira fábrica em território brasileiro,
mais especificamente em Itatiaia, no sul do estado do Rio de Janeiro. Assim, o
Brasil torna-se parte ativa em um relacionamento que já vem dando seus frutos há anos – e passa a colher a sua parte deles também.
Para comemorar, a Jaguar Land Rover promoveu o projeto intitulado
“Filhos deste solo”. Quatro viajantes percorreram quatro rotas diferentes a fim
de descobrir gostos, sons, sensações e pessoas espalhados pelos quatro
cantos do país. Afinal, só viajando é possível experimentar em primeira mão a
diversidade de cores e sotaques que faz a unidade do nosso povo.

FOTOGRAFIA: PR

CRIATIVIDADE

De Itatiaia a Sete Lagoas,
ou do mato ao sertão,
Felipe Gombossy se
inspirou nos cenários que
encontrou pelo caminho
para elaborar uma
exposição artística

A criatividade não depende apenas da inspiração individual. Ela pode ser incentivada por locais, pessoas, paisagens, sabores. Felipe Gombossy é prova viva disso. Ao atravessar os 600
quilômetros que separam Itatiaia, RJ, de Sete
Lagoas, MG, o chef de cozinha e fotógrafo de
mão cheia teve a chance de experimentar
intensamente sensações difíceis de se obter em
qualquer outro lugar do mundo.
Em seu caminho, Felipe encontrou, dentre
outros: as obras da artista plástica Tatiana Clauzet, inspiradas pela natureza do parque Itatiaia;
Edimar Silva, nascido em um quilombo, hoje
chefe de uma equipe de jardineiros do renomado
museu de Inhotim; a sobremesa de banana chamada “Sufoco”, criada por Marcelo e Paula, um
casal de dentistas; e Criolo, como é conhecido
Francisco Guimarães Moreira Filho, que dá vida
e voz ao romance épico sobre o sertão brasileiro
“Grande Sertão: Veredas”.

A bordo de uma Range Rover Evoque HSE
Dynamic, ele descobriu também alguns raros
prazeres – como o de conduzir um dos mais cobiçados veículos esportivos da Jaguar e o de rever
Minas Gerais, estado de sua antiga residência.
E pôde viajar à noite com facilidade, graças aos
faróis de LED do Evoque, que proporcionaram
uma iluminação incrível para fotos. Atravessada
pela luz desses faróis, a estrada e as suas imagens
transportaram Felipe de volta à infância. É claro
que o novo sistema de navegação e o amplo teto
solar também contribuíram para que tirasse o
máximo dessa experiência.
Felipe, para quem viajar é provar novos
sabores e temperos, mantém a sua própria
galeria de arte. Qual não será o resultado, então,
quando ele tiver levado a cabo o projeto de
transformar as suas impressões dessa aventura
em uma exposição artística? Só nos resta
esperar para ver.
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“A O A T R A V E S S A R O
RIO GRANDE DO SUL,
LUCIANA TEVE A
VA N TAG E M D E CO N TA R
COM UM CARRO QUE
SA B I A S E R TÃO F O RT E

ACO L H I M EN TO

ARTE SA N ATO

G UER R EIR A

Ruy Carlos Tone, empresário residente em São
Paulo, interessa-se por questões humanitárias,
além de defender o meio ambiente e promover
projetos educativos para a juventude. Por onde
passou no seu trajeto de Natal a Ponta do Mel,
ambas cidades do Rio Grande do Norte, procurou se reunir com ambientalistas atuantes – como
Valdemir Antônio de Andrade, que dedicou mais
da metade dos seus 52 anos ao Santuário Ecológico da Pipa. Além disso, nosso motorista tratou
de estabelecer novas direções para os seus projetos e incentivar a conscientização ambiental.
Mas o que o encantou e tocou seu coração
mesmo durante sua viagem, foi o acolhimento
de que foi alvo. Acolhimento de pessoas como
Valdemir, mencionado acima, e David Bezerra, pupilo do campeão mundial de surf Kauli Seadi. Ou
de Denilson Dalua, mergulhador de apneia na Ponta do Mel. Ou ainda de Francisquinha, Marquinha,
Fátima e Noêmia, bombardeiras da praia do reduto
que ajudaram a fazer com que Ruy se sentisse em
casa, mesmo estando literalmente na estrada.
E que estrada. No árduo trecho central da
jornada, compreendido entre São Miguel do
Gostoso e Galinhos, como condutor do Discovery
Sport HSE Luxury, teve a chance de testar o
sistema ATPC do veículo. Graças a ele, é possível
definir uma velocidade específica para cruzar os
terrenos mais difíceis. O sistema passa então a
monitorar e ajustar automaticamente fatores
como controle de tração, distribuição do torque
do motor e altura de passeio. Tudo isso em
frações de segundos. Aliado aos faróis de
xenônio e ao interior com bancos de couro
Windsor e luz ambiente ajustável, o acolhimento
do viajante é completo.

Todo mundo quer deixar sua marca. Maihara
Marjorie o faz com muita beleza e sensibilidade,
associando tecidos, paisagens e fotografias.
Conhecida pela vitalidade insuperável, a estilista,
figurinista e artista plástica embarcou numa jornada artesanal de Barreiras, na Bahia, a Palmas,
Tocantins. A bordo do Range Rover Evoque, ela
mergulhou em cachoeiras, fervedouros e nas histórias de alguns dos mais interessantes filhos deste solo. Trabalhando com tecidos e formas em
um projeto que reflete seu desejo de combater
o desperdício, ela também reuniu no porta-malas
diversos tecidos, máquinas e itens de costura.
Embarcar em uma jornada artesanal é viajar
pela própria história da Land Rover, contemplando um dos mais importantes pilares da marca: a
autenticidade. A autenticidade que sobra em brasileiros como Lucio Flavio, proprietário do hotel
Jalapão Ecolodge, com quem Maihara se aventurou numa “escalaminhada”, mistura de escalada
e caminhada. Ou em Renato Imbroisi, responsável por levar os trabalhos com capim dourado da
Comunidade Mumbuca a destinos como Tóquio
e Milão. Ou ainda em Wertemberg Nunes, criador da Companhia Artística de Taquaraçu, na aldeia de Taboka Grande, que surpreendeu a todos
com a tradicional queima de tambores. Os detalhes do carro pilotado por Maihara contribuíram
para criar o clima de conforto desfrutado pela artista durante essa viagem em busca de formas e
materiais. O toque do volante de couro perfurado. As curvas dinâmicas da carroceria. O sistema
multimídia InControl Touch Pro, que transformou
uma noite de acampamento em uma noite de diversão e relaxamento.
Assim como os itens produzidos por Maihara,
o Range Rover Evoque se revelou uma peça exclusiva – e a ferramenta ideal para aqueles que
querem deixar a sua marca.

É preciso muito mais que coragem para trocar
o calor e a exuberância do Rio de Janeiro
pela paisagem monocromática do Alasca. É
preciso ser guerreira. E foi isso que fez Luciana
Whitaker. Jornalista, etnóloga e fotógrafa, ela
escreveu inúmeros artigos para periódicos
como a Nature Conservancy, além de um livro
sobre a sua experiência no norte do mundo.
Forte, brava e destemida, ela encarna perfeitamente o espírito da Land Rover.
Ao atravessar o Rio Grande do Sul – de
Feliz, ao norte do estado, até o Chuí, um dos
pontos extremos do Brasil –, Luciana teve a
vantagem de contar com um carro que sabia
ser tão forte quanto si mesma. Pôde atravessar
riachos usando o sensor de profundidade do
seu Discovery Sport HSE Luxury, e não precisou se preocupar com o terreno graças a recursos como o controlador de descidas do veículo. O sistema de som Meridian Digital
Surround, bem como a tecnologia InControl
com painel sensível ao toque, não a deixaram
na mão na hora de interagir com a sua biblioteca multimídia. E o rack de teto foi muito útil
na hora de transportar os acessórios para suas
sessões de stand-up paddle e ciclismo.
O stand-up paddle foi praticado a convite
de Leandro Raí, cujo projeto de vida é cruzar a
Lagoa dos Patos em homenagem a seu falecido pai. Luciana encontrou ainda, em sua breve
peregrinação, Ismael Biegelmeier, um dos
maiores cuteleiros do Brasil, e Hamilton
Coelho, que dedicou a sua vida à escultura com
ossos de baleia. Em comum, todos têm de sobra a coragem e a capacidade que alimentam
o espírito guerreiro de todo brasileiro.
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Q UA N TO S I M E S M A”

De Barreiras a Palmas a
bordo do Range Rover
Evoque, Maihara teve a
oportunidade de conhecer
alguns dos pontos de maior
beleza natural da região

“ A T R A V E S S A D A P E L A L U Z D O S
FARÓIS DE LED DO EVOQUE,
A ESTRADA E AS SUAS IMAGENS
T R A N S P O RTA R A M F E L I P E D E
V O LTA À I N FÂ N C I A”

Uma guerreira como Luciana não poderia perder a chance de fazer um
relaxante passeio a cavalo durante sua estadia no Rio Grande do Sul
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VI AG ENS

D E FE N D E R

D E T E C TA R
ULURU

MARCO
Um dos veículos mais icônicos já
concebidos, O Defender continua sendo
um dos mais adorados. A natureza
robusta do veículo e a paixão e espírito
de aventura incondicionais dos seus
motoristas tornam as Viagens Defender
especiais – tão especiais que os seus
admiradores já concluíram 500 incríveis
Viagens Defender no mundo todo.
Veja o mapa interativo das primeiras
500 Viagens Defender no endereço
à direita.
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Jack Dobson batizou o seu Land Rover
Defender como Bruce. “Soa como um nome
australiano”, diz o consultor ambiental de
35 anos que se mudou do Reino Unido para
a Austrália há seis anos, “e a produtora, nos
bastidores do filme Tubarão, deu o nome
de Bruce ao próprio tubarão do filme. É uma
ligação tênue, mas tanto o tubarão como
o nosso Defender são cinzentos e temos
tubarões aqui”.
Com o nome certo na mão, partir com o
Defender para uma viagem épica nesta nova
pátria parecia ser o próximo passo óbvio.
Assim, ele deixou os subúrbios de Sydney
com os olhos voltados para o majestoso Uluru.
Num breve intervalo entre dois empregos,
Jack e sua companheira decidiram visitar o
monumento natural que personifica o país
que se tornou seu. Era algo que ele nunca
tinha feito antes, mas ele sentiu – australiano
de coração – que devia fazer.
No entanto, ao percorrer os caminhos e
atalhos empoeirados do vasto deserto australiano, ele estava ao volante de um automóvel
que o ligava de uma forma implacável ao seu
passado. “O meu contato com os Land Rovers
começou quando eu tinha 16 anos e vivia no
Reino Unido”, diz. Jack adquiriu seu primeiro
Land Rover Série 2A de 1964 com o seu pai,
que o ajudou a recuperá-lo durante um ano
inteiro. Quando já tinha 17 anos e podia dirigir,
era o seu meio de transporte. Passou no exame

e deslocava-se até a escola, depois até a
universidade e ao seu primeiro emprego no
veículo clássico. Quando se mudou para o
outro lado do mundo, ele adquiriu outro
Land Rover – um Série 2A de 1968 – e depois
o Bruce, um Defender de 2012.
“Os Land Rovers fizeram sempre parte
da minha vida, desde o início”, diz. A força
desta ligação pode ser constatada todos
os dias na sua conta do Instagram
@jackuar_land_rover, onde Jack compartilha
Land Rovers de todas as cores e modelos
com seus 75 000 seguidores.
A viagem pelo interior australiano até
Uluru foi organizada em menos de uma
semana e implicou converter a parte de trás
do Land Rover para rebater os bancos traseiros,
tornando possível dormir ali. Quando estava
preparado para a viagem, Bruce partiu de
Sydney em direção ao rochedo. No início do
primeiro dia de aventura, estavam um pouco
atordoados.
“Só ficamos totalmente despertos após
cinco horas de viagem”, admite Jack.
O objetivo era chegar ao Uluru o mais
rápido possível e depois demorar mais tempo
na viagem de regresso para saborear o cenário
e a aventura. O casal alternava no lugar ao
volante, apreciando a paisagem que desfilava
perante os seus olhos. “Sair de Sydney
demora algum tempo, mas, depois, a vastidão
é enorme”, diz Jack.
À medida que iam avançando, a terra
tornou-se cor de tijolo. Emas e cangurus
começaram a cruzar pela estrada. “Por algum
motivo que desconheço, as emas eram atraídas
pelo Land Rover”, relembra Jack. Logo elas
estavam correndo ao lado do Bruce, enquanto
a costa desaparecia no espelho retrovisor.
Após 3000 quilômetros e três dias acampando debaixo das estrelas, competindo
com cangurus e reabastecendo várias vezes
o líquido do limpador de para-brisas para lidar
com os insetos gigantes australianos, o Uluru
surgiu no horizonte. “De repente, estamos
de olhos postos neste magnífico relevo.
A quilômetros de distância, conseguimos vê-lo
a emergir do solo. “É apenas uma rocha,
mas absorve a luz de uma forma intensa”,
explica Jack.
“A transformação das estradas urbanas
em horizontes intermináveis, o barulho do
motor quando vemos o sol se pondo por trás
deste marco icônico, a ligação que sentimos
com a terra à nossa frente e o pó debaixo
de nós, tudo como parte da minha própria
descoberta da minha nova pátria – para mim,
é exatamente isso que significa uma viagem
Defender”.
JUNT E- S E À AVENT URA
Vá à página landrover.com/defenderjourneys
para ver outras emocionantes Viagens Defender
e compartilhar a sua própria viagem

CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY LAND ROVER.
TITANIUM STRONG FOR MAXIMUM PERFORMANCE.
CO-ENGINEERED TO MEET THE NEEDS OF LAND ROVER.
Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is our strongest
and most advanced range of engine oils yet. Its TITANIUM FST™ doubles
its film strength, preventing oil film breakdown and reducing friction.
This gives you the confidence to be in perfect sync with your car and push
the boundaries of performance. That’s why Castrol EDGE Professional
is recommended by Land Rover.
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