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Teste - Levante 700 Sport Fishing com 
2xYamaha F150 
Testámos, na foz do Tejo, em Setembro passado, o Levant 700 Sport Fishing 
com dois motores Yamaha F150, um conjunto poderoso que estava 
completamente equipado, pela SatSignal, com a mais recente electrónica 
Garmin, para embarcações que se destinam à pesca desportiva. 
  
O barco que ensaiámos, a convite da Yamaha Portugal, foi construído pelo 
estaleiro nacional Levant Nav para a SatSignal, que assim aposta numa iniciativa 
inédita que tem por objectivo disponibilizar uma embarcação, que vai servir para 
ensaiar o equipamento de electrónica junto dos agentes Garmin e dos seus 
clientes. 
A Levant Nav, com estaleiro em Vila Real de Santo António, lançou-se no 
desenvolvimento de projectos de embarcações para servir a pesca desportiva, 
que ofereçam com confiança um desempenho adequado à navegação costeira 
batida pelas nortadas. 
Presentemente, o estaleiro algarvio constrói quatro modelos Levant: 600 Fun 
Fishing, 600 Sport Fishing, 700 Fun Fishing e 700 Sport Fishing. Os Fun Fishing 
são barcos cabinados, com hard-top em aço inox com toldo, enquanto que os 
Sport Fishing têm um camarote à proa e uma cabina de pilotagem com porta de 
correr. 

Todos os Levant se caracterizam pelo mesmo 
design, com um estilo elegante e moderno, 
que a linha de união do casco com o convés e 
a decoração lateral no casco mais reforçam.   
A forma do casco é em V evolutivo do tipo 
semi-planante, com a proa bastante lançada 
para trás e dois robaletes de cada lado. 
Quanto à construção, os barcos são 

construídos para serem inafundáveis. Tanto o casco como o convés são 
construídos em poliester isoftálico reforçado a fibra de vidro e o poço é reforçado 
a sandwich de PVC de elevada rigidez.  
Nestes barcos deve-se salientar a organização do espaço interior, sobretudo do 
poço, de modo a permitir a movimentação fácil dos pescadores. Para aumentar a 
área disponível no poço, o posto de pilotagem é bastante chegado à frente, com 
a vantagem de oferecer excelente visibilidade do piloto para a frente.   
Também se destaca o completo equipamento de que dispõem, tanto standard 
como opcional, onde não são esquecidos, entre outros, os viveiros para isco vivo, 
paióis diversos, um porão onde cabe um açafate para guardar o peixe, duche de 
popa e porta canas.   

O Levant 700 Sport Fishing tem uma cabina 
de pilotagem com um pára-brisas de vidro 
temperado, limpa pára-brisas eléctrico e 
janelas laterais de correr. O piloto tem um 
assento individual em fibra de vidro, com 
encosto e um armário em baixo. Para o co-
piloto existe também um armário a bombordo 
com um banco. 

O posto de comando tem uma roda de leme com uma direcção hidráulica em 
opcional, painel de instrumentos com um kit de manómetros e uma agulha 
magnética.  
A cabina à frente, com 1,84 m x 1,82 m e o pé direito de 1,42 m junto à porta, tem 
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espaço para duas pessoas dormirem em dois beliches. Podem-se arrumar as 
canas nos dois paióis laterais. Para arejamento, no tecto encontra-se uma 
escotilha. A cabina leva uma sanita química, mas pode-se montar uma sanita 
marítima como opcional. 
O poço, com as dimensões de 2,40 m x 2,10 m, tem um amplo espaço 
desimpedido para a movimentação dos pescadores. A bor-da, com uma altura 
interior de 84 cm, oferece muita segurança e tem 4 porta canas. De cada lado no 
interior, existem estantes para arrumação de equipamentos. 
Junto à popa podem-se sentar duas pessoas, em dois bancos amovíveis.   
No piso encontra-se um porão com o depósito de combustível de 135 litros.   
Os cunhos de amarração da popa ficam atrás, deixando a borda livre. 
O poço tem dois auto-escoantes situados num rebaixo, para melhor saída da 
água.   
As passagens laterais para a proa são largas, têm um varandim e um corrimão de 
apoio em aço inox AISI 316 e saídas de água por auto-escoante. 
À proa encontra-se o paiol para o ferro, uma ferragem com roldana e apoio para o 
ferro e um cunho de amarração de cada lado. O molinete eléctrico é um opcional. 
  
A Electrónica Garmin 
No Levant 700 da SatSignal estavam montados os mais recentes equipamentos 
de electrónica da marca Garmin para a navegação com segurança no mar e a 
pesca desportiva, o radar GMR 18, o GPSmap 4012 e a sonda GSD 22. 
O novo radar GMR 18 tem dimensões reduzidas mas capacidades 
extraordinárias. Tem 4 Kilowatts, apenas 45 cm de diâmetro e o dobro da 
potência da maioria dos radares. É o equipamento ideal do tipo “plug and play” 
para interligar à Rede Marítima da Garmin, sendo que qualquer plotter 
cartográfico Garmin compatível pode funcionar como ecrã do radar. 
PVP: 1.199 € 
O novo GPSmap 4012, combina uma resolução de alta qualidade e cores 
brilhantes com a última versão de sensores e variadas informações.  
Este novo equipamento proporciona imagens de satélite e uma interface mais 
simplificada. Ele possui ranhura para os cartões SD, para a cartografia opcional 
Bluechart g2 Vision e inclui a função de orientação automática, imagens 
fotográficas de alta resolução, fotografias reais aéreas de portos e marinas, 
cursos de água navegáveis e outros pontos de interesse.  
Quanto ao grande ecrã, é de 12.1” XGA, legível mesmo sob a luz solar directa. 
PVP: 3.299 €  
A sonda GSD 22 é o primeiro módulo remoto de sonda digital da Garmin, que 
permite uma maior e mais precisa separação dos alvos e uma melhor 
performance. 
A unidade opera com trandutores de dupla frequência de 500 W, 1 KW e 2 KW, 
respectivamente, com alcances até 1.300 metros de profundidade. 
Esta sonda possui a função UltraScroll, que mantém o ecrã a funcionar a 
velocidades reais. 
PVP: 639 € 
  
Motor Yamaha F150 

O Yamaha F150 é um motor da nova geração 
da marca, a 4 tempos, com 4 cilindros em 
linha, 2.670 cm3 de cilindrada, 16 válvulas, 
dupla árvore de cames à cabeça (DOHC) e a 
potência de 150 HP. 
Trata-se de um motor que fornece potência 
instantânea com novos padrões de suavidade, 
nos diversos patamares.  

A alimentação é por injecção electrónica de combustível multiponto, que resulta 
em elevadas performances e reduzidas emissões no escape. 
O F150 tem um módulo de controlo do motor (ECM) que controla o avanço da 
ignição, a injecção e alerta para qualquer problema do motor. A combustão é 
sempre optimizada em qualquer posição de aceleração. 
O motor tem sistemas de redução de ruídos e de redução de vibrações no painel 
de popa, que oferecem uma navegação suave e maior comodidade. Incorpora 
ainda os sistemas de dupla queima do combustível e o de retorno dos vapores do 
combustível, que eliminam quaisquer fumos e cheiros e melhoram a eficiência e 
economia do combustível. 
O F150 tem o “power trim e tilt” de grande amplitude e dispõe do sistema de 
lavagem com água doce. 
  
O Teste 
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Na foz do Tejo, a corrente forte a vazar e o vento de Norte, provocavam uma 
mareta bastante agitada. 
Quando arrancámos, o Levant 700 mostrou bem a sua característica de casco 
semi-planante e ajudado pela forte aceleração dos dois Yamaha de 150 HP, em 
apenas 1,88 segundos o barco estava a planar e em aceleração, até às 5.000 
rpm, atingimos 32 nós em 7,03 segundos. Também graças ao tipo de casco, o 
barco aguentou o mínimo de velocidade a planar, com uns reduzidos 10 nós, às 
2.600 rpm. 
Acelerámos até às 5.900 rpm e fizemos de velocidade máxima 42 nós, a favor da 
corrente. Contra a corrente atingimos os 40,5 nós. 
Em velocidade de cruzeiro, fizemos com comodidade os 24,4 nós , às 4.000 rpm. 
O V do casco permite o barco curvar com segurança, ligeiramente adornado e 
bem colado à água, em curvas apertadas a 24 nós, às 4.200 rpm. 
O barco é bastante estável, facilitando a movimentação dos pescadores sem 
balançar, quando está parado. 
A posição do piloto é confortável e tem excelente visibilidade. Quanto à 
condução, faz-se sem esforço e o barco manobra-se com facilidade. 
Concluímos que o Levant 700 Sport Fishing com os dois Yamaha de 150 HP, 
forma um conjunto muito poderoso, rápido e bastante mais seguro para a 
navegação no mar do que se tivesse apenas um motor. 

 
 

 
Construtor e Distribuidor 
LevantNav  Zona Industrial, Lote n.º 1- 8900-264 Vila Real de Santo António 
Tel.: 281 542 201  Fax: 281 513 294  www.levantnav.com  
Yamaha Motor Portugal  Rua Alfredo da Silva n.º 10  2610-016 Alfragide 
Tel.: 21 47 22 100  Fax: 21 47 22 199  www.yamaha-motor.pt 
  
  
Texto e Fotografia Antero dos Santos 
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