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Editorial

O caro leitor não 
tenha dúvida: 
vivemos um mo-

mento de forte recessão 
na economia brasileira, 
apesar de a grande mídia 
ter afastado esse trágica 
palavra do noticiário. Tal-
vez seja porque Operação 
Lava a Jato soa mais pom-
poso, e dê a falsa impres-
são de que algo está real-
mente sendo feito entre 
as paredes do Congresso 
Nacional e Palácio do 
Planalto. Quero acreditar 
nisso, mas como?

No último dia de feve-
reiro realizamos a segun-
da edição do Pit Stop dos 
Consultores Automotivos 
do Jornal Farol Alto, um 
mutirão de check-up gra-
tuito em que além de revi-
sar o carro dos motoristas, 
fazemos a doação de 1 
kg de alimento por carro 
revisado, e convidamos 
os motoristas a doar tam-
bém. Pois bem. Avaliamos 
50 veículos e fomos às 
compras. Os consultores, 
como sempre, decidiram 
que 50 kg era pouco, e au-
mentamos a quantidade, 
para o mesmo da última 
compra, em novembro, 
quando realizamos o 1º Pit 
Stop. Foram, ao todo, 80 
kg de alimentos.

A surpresa, porém, 
veio ao passar no caixa. 
Mais de 30% de aumen-

to em relação à compra 
anterior, para os mesmos 
itens. O que aconteceu 
com o País em tão pouco 
tempo? Acredito que to-
dos vocês, caros leitores, 
já se deram conta de que 
o custo de vida aumentou 
muito acima do previsto 
e que o momento agora é 
de cortes no orçamento, o 
que significa recessão.

Carro e moto
Os números não mentem. 
A Anfavea, associação 
dos fabricantes de auto-
móveis, vai rever as pro-
jeções para 2015, frente 
aos maus resultados dos 
primeiros dois meses do 
ano. Em fevereiro, para se 
ter ideia, foram vendidos 
apenas 185,9 mil veículos 
(automóveis, picapes e co-
merciais leves, caminhões 
e ônibus), ante 259,3 mil 
unidades de fevereiro do 
ano passado, uma queda 
de 28,3% nas vendas. No 
acumulado do ano, o sal-
do é negativo em 23,1%.

Vendas em baixa, 
produção também em 
baixa. A relação feverei-
ro 2015 e 2014 é negativa 
em 28,9%, e no acumula-
do do ano, em -22%. Isso 
significa desemprego e 
desemprego é recessão.

Na Abraciclo, asso-
ciação dos fabricantes de 
motocicletas, a situação 

não é diferente. Em feve-
reiro deste ano houve re-
tração de 21,8% nas ven-
das em relação ao mesmo 
mês do ano passado, e a 
produção registrou que-
da de 21%. Mais uma vez, 
menos produção, menos 
empregos, mais recessão.

O que fazer, então? 
Muitos já estão de olho na 
exportação, como forma 
de enfrentar a crise. Mas, 
será que nossa indústria 
está preparada para a 
acirrada competição in-
ternacional? A indústria, 
sim. Afinal, cortam cus-
tos diariamente, sempre 
na busca de maior renta-
bilidade. Mas, e a parte 
que cabe aos políticos? 
Em outras palavras, os 
impostos? Ainda somos 
um país de elevada carga 
tributária e as contas pú-
blicas não param de subir. 

Pagamos caro por 
tudo, e principalmente 
Saúde e Educação, pois 
pagamos em dobro: ao 
governo e às empresas 
privadas que exploram 
esses setores. E o pior: 
gostamos disso. Nos 
sentimos orgulhosos de 
poder pagar escola par-
ticular e plano de saúde, 
pois assim nos diferencia-
mos dos pobres que não 
podem. E fazemos ainda 
questão de ficar doentes 
para ir ao médico, fazer 

raio-X, tomografia e um 
monte de exames tecno-
lógicos que no sistema 
público de saúde demora 
anos para conseguir agen-
dar... É triste, mas é real.

Somos um país de 
mais de 200 milhões de 
habitantes dos quais 1% 
detém maior parte da ri-
queza e 60% não tem o 
que comer, e cabe aos de-
mais 39% levar todos nas 
costas, pois rico e miserá-
vel paga pouco imposto. 
E, como somos minoria (e 
número e poder aquisiti-
vo), dificilmente mudare-
mos isso.

Vivemos, assim, um 
política de recessão que 
apesar dos bons resul-
tados macroeconômicos 
dos primeiros anos deste 
século, tem se revelado 
um péssimo negócio, a 
ponto de ficar insustentá-
vel nos próximos meses. 
Fato é que o Brasil não vai 
falir, mas a vida vai ficar 
cada vez mais difícil para 
quem está acostumado a 
ser classe média. O empo-
brecimento é inevitável a 
não ser que algo seja feito. 
A única certeza é de que 
os ricos e miseráveis não 
farão nada para mudar 
essa situação. 

Boa leitura
Alexandre Akashi
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Erramos

Chamada de Trabalhos 
IX Prêmio AEA 

de Meio Ambiente
Inscreva o seu trabalho e participe!

As inscrições podem ser feitas até o dia 
07/04 no site www.aea.org.br

Chamada de Trabalhos 
SIMEA 2015

Apresente seu trabalho em uma sessão 
técnica do SIMEA 2015 e seja encontrado 

no Google
Entre no site www.aea.org.br, confira o 

regulamento e inscreva-se!
Data limite para submissão dos resumos: 

09/04/2015

Próximo Cursos AEA:
12 e 13 de março: Motores – Módulo 1
26 e 27 de março: Lubrificantes – Módulo 1

Confira a programação e inscreva-se no 
site www.aea.org.br

agenda aea

Na legenda da pri-
meira foto e no texto da 
matéria “Os 18 anos de 
estrada dos Jacarés do As-
falto” publicada na edição 
número 30, de Fevereiro 
de 2015, creditamos o sr. 
Picka-Pau como vice-
presidente dos Jacarés do 

Asfalto, quando na verda-
de ele é ex-presidente do 
motoclube. 
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Lançamento

Depois de apresentar 
o novo Discovery Sport 
durante o Salão do Auto-
móvel de São Paulo, no 
ano passado, a Land Ro-
ver oficializa as versões 
preços do modelo que 
chega às concessionárias 
em abril para substituir 
o Freelander, que deixará 
de ser produzido.

Neste primeiro semes-
tre, o consumidor brasi-
leiro terá apenas a opção 
com motor gasolina, sen-
do que o diesel deve che-
gar somente no final do 
ano. Segundo o diretor 
de marketing e produto 
da marca, Gabriel Patini, 
a demora é em função 

da demanda pelo novo 
modelo, que acaba de ser 
lançado na Europa. Vale 
lembrar que no velho con-
tinente os motores diesel 
são mais populares do 
que os gasolina, e portan-
to têm prioridade.

Assim, resta ao brasi-
leiro a opção a gasolina. O 
conjunto motor é o mesmo 
do Range Roger Evoque, 
quatro cilindros 2.0 tur-
bo de 240 cv e 350 Nm de 
torque máximo. O Disco-
very Sport chega em três 
versões de acabamento, 
SE, a partir de R$ 179.900, 
HSE de R$ 202.900 e HSE 
Luxury, topo de linha, de 
R$ 232.000. JFA

Modelo tem sete lugares de série e vai substituir o Freelander, que não será mais produzido; motor e câmbio é o mesmo do Evoque

Fotos: Divulgação

JFA

Novo Audi R8 tem 610 cv
O mo-

delo aca-
ba de ser 
a p r e s e n -
tado no 
Salão de 
G e n e b r a 
(Suíça), e  
conta com 
duas ver-
sões, uma 
de 540 cv 
e a topo 
de linha, 
R8 plus, 
com 610 cv. A base é a 
mesma, motor aspirado 
V10  5.2 FSI, com câmbio 
S-Tronic de sete veloci-
dades, e tração integral 
quattro com distribuição 
de torque sob demanda. 
Segundo a Audi, a ver-
são topo de linha atinge 
330 km/h e vai de 0 a 

100 km/h 
em 3,2 se-
gundos. 

Por fora 
o modelo 
não mudou. 
Apenas o 
c o n j u n t o 
ótico foi 
moderniza-
do, agora 
com faróis 
de leds de 
série, com 
opção de 

projetor à laser para o 
farol alto. Por dentro, 
porém, ganhou novo 
painel, com mostradores 
digitais. 

A versão R8 plus da 
segunda geração do mo-
delo está 50 kg mais leve 
que a anterior, agora 
pesa 1.454 quilos.

Divulgação

Por fora, nada novo

JFA JFA

Honda  relança Civic EXR
C o m o 

de costume, 
mal o ano 
começa e as 
montadoras 
adiantam o 
calendário 
do modelo dos carros. A 
Honda acaba de mostrar o 
Civic 2016, com destaque 
para o relançamento da 
versão EXR, topo de linha, 
que por fora tem poucas 
diferenças das demais ver-
sões, LXS e LRX, com des-
taque para o teto solar e as 
maçanetas das portas cro-
madas.

Por dentro, a versão 
top de linha traz um novo 
sistema multimídia com 
monitor LCD escamoteável 
de 7” e navegador integra-
do ao painel, com conexão 
Wi-Fi e browser para aces-

so à internet 
(quando o 
veículo não 
estiver em 
movimento), 
além da co-
nexão Blue-

tooth. O sistema conta ain-
da com entrada HDMI, de 
alta definição.

O motor é o i-VTEC 2.0 
SOHC, de 155 cv de po-
tência a 6.300 rpm quando 
abastecido com etanol e 150 
cv com gasolina, na mesma 
rotação. A transmissão é 
automática de cinco veloci-
dades com paddle shift.

O Civic EXR custa R$ 
88.400, enquanto o LXR sai 
por R$ 78.400. É muita dife-
rença de preço por um teto  
solar e um kit multimídia 
um pouco mais moderno. 
Mas, é para quem pode.

Divulgação

Fiat renova Bravo para 2016
Tal como 

o Honda 
Civic, o Fiat 
Bravo tam-
bém já che-
gou a 2016. 
A maior no-
vidade é, porém, a versão 
BlackMotion 1.8 16V com 
conteúdos exclusivos de 
série como interior todo em 
preto e bancos em couro, 
Uconnect Nav, ar-condi-
cionado automático digital 
Dualtemp e tapetes luxuo-
sos em carpete.

Por fora, conta com ro-
das de liga de 17”, faróis 
escurecidos, minissais la-
terais, ponteiras duplas de 
escapamento cromadas, 
entradas de ar, retrovisores 
e spoilers com acabamento 
preto ônix, barras frontais 
com acabamento cromo 

Dark, e fai-
xas laterais 
e soleira da 
porta com o 
logo Black-
Motion.

C o n -
ta ainda com suspensões 
com acerto esportivo, cali-
bradas para maior desem-
penho e pilotagem mais 
precisa, além de sensor de 
estacionamento O motor é 
o mesmo dos demais, o 1.8 
litro 16V Flex com poten-
cia de 132/130 cv (etanol/
gasolina) trazem câmbio 
mecânico de cinco mar-
chas, e podem ser equipa-
das opcionalmente com a 
transmissão automatizada 
Dualogic Plus. Na confi-
guração básica, custa R$ 
68.990. O Dualogic acres-
centa R$ 3.310.

Divulgação

Land Rover Discovery Sport parte de R$ 179.900

Lanternas lembram Evoque Volante funcional de série

curtas

Dentro, o painel é digital

Interior sem muita nobreza Teto solar só na topo de linha

Versão tem teto e multimídia Blackmotion é destaque
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ao volante
Ford Novo Ka Hatch SEL 1.0

o melhor

Traseira estranha: lanternas curtas e desconexas do conjunto

O preço é salgado, 
a partir de R$ 
43.190, segundo o 

site da Ford, mas o Novo 
Ka com motor 1.0l de 3 ci-
lindros mostrou um pon-
to muito forte durante a 
semana de teste de avalia-
ção: a posição de dirigir.

Fazia tempo um po-
pular compacto não apre-
sentava uma posição de 

dirigir tão boa quanto o 
Novo Ka. Talvez o mode-
lo que chega mais perto 
disso é o Fiat Punto na 
versão T-Jet, e o Peugeot 
208, porém são outra ca-
tegoria de carros. Entre os 
modelos 1.0 litro, nenhum 
tem um encaixe tão bom 
quanto o Ford.

É preciso, no entanto, 
explicar. A posição do vo-

Os bancos da frente impressionam pelo bom apoio às pernas

lante no Novo Ka é prati-
camente a 90º do painel,  o 
que pressupõe um banco 
mais rente ao assoalho, tal 
como em modelos espor-
tivos. E é exatamente isso 
que o carro oferece, en-
quanto a maioria dos mo-
delos utiliza ângulos mais 
abertos pois conta com 
bancos mais altos. Em 
outras palavras, a posição 
de dirigir no Novo Ka é 
menos sentado do que 
em um Novo Uno, por 
exemplo. Porém, nem to-
dos gostam disso, o que é 
uma pena. Assim, se você 
é daqueles que gosta de 
dirigir sentado como se 
estivesse em uma cadeira 
do McDonald’s, o Novo 
Ka não é para você.

Vida a bordo
Bom, à parte disso, o mo-

tor 1.0l 3 cilindros compre 
bem o papel para o qual 
foi desenhado: ser rui-
doso, fraco e econômico. 
Mas, nada muito pior ou 
melhor do que os da con-
corrência. Na cidade, até 
que cumpre bem o papel. 
E em comparação com 
outros carros menores, 
como o VW up!, a sensa-
ção de aspereza é menor.

Mas, o que diferen-
cia a versão avaliada da 
concorrência é a quan-
tidade de itens de série 
que a Ford fez questão 
de instalar no Novo Ka 
top de linha. Afinal, conta 
com itens que nem todos 
os modelos médios têm 
de série, como controle 
eletrônico de estabilida-
de (ESC) - como se fosse 
muito fácil sair de frente 
ou traseira com um motor 

1.0 de 85 cv .
Mas chamou atenção 

o assistente de partida em 
rampas (HLA), que por 
não ter câmbio automático, 
mas sim manual, é muito 
útil, principalmente para 
quem tem pouca experi-
ência ao volante e não se 
entende direto com os três 
pedais. Se todos os carros 
tivessem HLA, metade dos 

reparadores de para-cho-
ques iria à falência.

Outros itens interes-
santes são as rodas de 
liga leve 15”, os faróis de 
neblina dianteiros, com-
putador de bordo, alarme 
volumétrico e as lanternas 
traseiras escurecidas. Po-
rém, ainda assim é muito 
dinheiro para um carro 
tão pequeno.

Não é o mais rápido nem 
o mais econômico, mas é o 

mais divertido de dirigir

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Entre os hatches compactos populares, o Novo Ka 
surpreende pela posição de dirigir e agilidade

Painel segue tendência e elimina termômetro; porta-malas de 257l; topo de linha, só 2 encostos

Avaliação

Ficha técnica
Ford Novo Ka Hatch SEL 1.0

Motor: dianteiro, transversal, 3 cilindros, 1.0l, Flex (etanol/
gasolina)

Cilindrada: 997,35 cm3
Potência: 85/80 cv de 6300 até 6500 rpm (e/g)

Torque:  105,0 Nm a 4500 rpm (e)/ 100,0 Nm a 3500 rpm (g)
Câmbio: manual de 5 velocidades

Direção: hidráulica
Tração: dianteira

Pneus: 195/55 R15
Freios: disco na dianteira e tambor na traseira, com ABS, EBD
Dimensões: comprimento, 3.886 mm; largura, 1.695 mm; altu-

ra, 1.525 mm; entre-eixos, 2.491 mm
Peso: 1.026kg

Volumes: porta-malas - 257l; tanque de combustível: 51l
Desempenho: 0 a 100 km/h: nd; velocidade máxima nd

Consumo (Km/l): cidade - 8,9/13 (e/g); estrada - 10,4/15,1 
(e/g)
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JFA

Avaliação

boa opção
Renault Fluence Privilège

Ainda uma
Sedan de luxo francês muda pouco, ganha requinte 

estético e mantém boa fama

Por fora, não mudou nada, mas agora conta com câmera de ré

Desde o lançamen-
to, em dezembro 
de 2010, o Renault 

Fluence tem se mostrado 
uma boa opção para quem 
busca um sedan médio 
com tamanho acima do 
normal, conforto e estilo. 
Apesar de não ser um pro-
jeto Renault, mas, sim da 
subsidiária norte-coreana 
Samsung, o modelo tem 

se mostrado bem melhor 
adequado para o território 
brasileiro. Mais até do que 
o Megane, esse sim um 
projeto Renault de verda-
de mas que por aqui nun-
ca foi muito bem aceito.

No final do ano passa-
do, a montadora renovou 
levemente o modelo, que 
ganhou mais itens de série  
e alinhamento da iden-

Bancos em couro macios lembram um sofá

tidade visual, com novo 
para-choque dianteiro e 
luzes diurnas de leds. Fi-
cou mais atraente e com 
um tom de sofisticação 
que faltava ao modelo, em 
relação à concorrência.

A versão avaliada era 
topo de gama, Privilège, 
que vem com faróis de 
xênon e o teto solar, lu-
zes de led nas setas inte-
gradas dos retrovisores, 
rodas aro 17 polegadas, 
câmera de ré, chave car-
tão com função walk 
away closing (as portas 
travam automaticamente 
ao se afastar do carro por 
cinco metros). O modelo 
conta ainda com seis air-
bags (dianteiros, laterais 
e cortina), freios ABS com 
assistência de frenagem 
de urgência (AFU) e dis-
tribuição eletrônica de 

frenagem (EBD), além de 
sistema de controle de es-
tabilidade (ESP).

O preço da versão 
parte de R$ 85.590 na cor 
branca, mas se quiser ou-
tra, é preciso desembolsar 
mais R$ 1.600 (preto, pra-
ta, bege, cinza e verme-
lho). Caro, mas competi-
tivo pela quantidade de 
tecnologia que oferece.

Vida a bordo
As mudanças estéticas 
foram bem sutis, assim 
como as internas. Na par-
te mecânica, o conjunto 
motor-transmissão ficou 
inalterado, com o 2.0l flex 
que rende até 143 cv e 20,3 
Kgfm de torque (etanol), e 
câmbio CVT com 6 mar-
chas virtuais.

A condução é bem 
suave e o câmbio CVT 

torna tudo muito fácil. O 
modelo conta com piloto 
automático, porém o bo-
tão de acionamento está 
mal localizado, no conso-
le central logo abaixo da 
alavanca do freio de mão, 
enquanto os demais con-
troles estão no volante.
Por que não colocar a cha-
ve liga-desliga também 
no volante? 

A suspensão é bem 
macia e mesmo calçado 
com rodas de 17 polega-
das o carro vai bem nas 
ruas esburacadas da ci-
dade. O entre-eixos, de 
2,7 metros, oferece além 
de conforto nível de es-
tabilidade condizente à 
proposta do modelo: um 
carro de família para ho-
mens executivos.

Leds diurnos e sistema de 
fechamento automático fazem 
parte dos itens de conforto

Fotos: Alexandre Akashi

O painel agora tem velocímetro digital; porta-malas de 570 litros; bom espaço interno e conforto

Ficha técnica
Renault Fluence Privilège
Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 2.0, 16V, Hi-Flex 
DOHC CVVT
Cilindrada: 1997cm³
Potência: 143/140 cv a 6.000 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 20,3 / 19,9 mkgf a 3.750 rpm (e/g)
Câmbio: Automática CVT X-Tronic, com opção de trocas 
sequenciais de 6 marchas
Direção: Elétrica com assistência variável
Tração: dianteira
Pneus: 205/55 R17
Freios: discos ventilados dianteiros (280 mm) e sólidos na 
traseira (260 mm), ABS com AFU e EBD 
Dimensões: comprimento, 4.620 mm; largura, 1.810 mm; altu-
ra, 1.470 mm; entre-eixos, 2.700 mm
Peso: 1.372 kg
Volumes: porta-malas - 530 l; tanque de combustível: 60 l
Desempenho: 0 a 100 km/h - 9,9/10,1 s (e/g); velocidade 
máxima: 195 km/h
Consumo (Km/l): cidade - n/d; estrada - n/d
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Especial Manutenção Preventiva

mais cuidados
2º Pit Stop dos Consultores Farol Alto

Carros precisam de
Somente dois dos 40 carros avaliados 

estavam com 100% dos itens 
avaliados Ok. Elevado índice de 

problemas revela necessidade de mais 
campanhas de conscientização

O 2º Pit Stop dos 
Consultores Au-
tomotivos do 

Jornal Farol Alto revelou 
que os motoristas e moto-
ciclistas da zona Norte da 
cidade de São Paulo pre-
cisam dar mais atenção à 
manutenção dos seus ve-
ículos. Dos 40 automóveis 
e 10 motocicletas avalia-
das, apenas dois carros e 
uma moto passaram com 
100% dos itens revisados 
em total conformidade. 

Entre os carros, o item 
que mais apresentou fa-
lhas foi o sistema de ilu-
minação, com 55% de 
problemas no total. Isso 
indica que mais da meta-
de dos carros revisados 
tinha pelo menos uma 
lâmpada queimada, en-
tre lanternas dianteiras e 
traseiras, farol baixo, farol 
alto, piscas, luz de freio, 
luz de marcha à ré e/ou 
luz de placa. 

As lâmpadas de placa 
e de freios foram as mais 
anotadas, com incidên-
cia de 20% e 10% respec-
tivamente. “Como são 
lâmpadas que raramente 
o motorista do carro vê, 
por ficarem na parte de 
trás do veículo, são as que 
mais passam desapercebi-

das no dia-a-dia”, afirma 
o consultor Francisco Car-
los de Oliveira, proprietá-
rio da Stilo Motores.

Pneus
A avaliação das condições 
dos pneus dos carros que 
participaram do Pit Stop 
também é preocupante, 
uma vez que os consulto-
res encontraram proble-

mas em 50% dos veículos. 
Isso significa que a cada 
dois carro, um tinha pelo 
menos um pneu ruim, no 
limite do TWI.

“Muitos consumido-
res ainda não entendem 
o conceito do TWI e pen-
sam que enquanto o pneu 
não ficar totalmente care-
ca, não é necessário tro-
car, mas a lei diz que os 

sulcos do pneus devem 
ter pelo menos 1,6 mm de 
profundidade, exatamen-
te a altura do TWI, que 
nada mais é do que um 
indicador de referência”, 
comenta o consultor Luis 
Carlos Bailone, proprietá-
rio da Luizinho Repara-
ções Automotivas. 

Outro problema en-
contrado pelos consul-

tores foi a diferença de 
calibração entre os pneus 
dianteiros e traseiros, com 
33% e 25% de incidência 
entre os veículos avalia-
dos, respectivamente. 
Chamou atenção no en-
tanto a enorme diferença 
encontrada entre os pneus 
traseiros, em que foram 
constatados casos de mais 
de 25% diferença entre os 

pneus direito e esquerdo. 
“Pode parecer bobagem, 
mas má calibração dos 
pneus reflete diretamente 
na dirigibilidade e consu-
mo do veículo”, explica 
Bailone. “E esse é um pro-
cedimento que não custa 
nada realizar uma vez por 
semana, sempre que pa-
rar no posto de combus-
tível para abastecer”, diz.

O dia parecia que ia ser perfeito para um mutirão de revisão grátis, porém a chuva afugentou os motoristas; mesmo assim 40 carros e 10 motos foram avaliados

Fotos: Alexandre Akashi
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da ação
2º Pit Stop dos Consultores Farol Alto

Resultados

Problemas com lâmpadas foram os 
mais frequentes, seguidos do desgaste 
dos pneus e limpadores de para-brisa; 

quase todos os carros tinham pelo 
menos um defeito para ser reparado

43%
precisam trocar as 
palhetas de limpa-
dor de para-brisas

38%
necessitam atenção 

à correia Poly V

33%
com diferença de 
pressão entre os 
pneus dianterios

50%
com pelo menos um 

pneu no limite de tro-
ca indicado pelo TWI

8%
com problemas 

de bateria

25%
com problemas de ex-

tintor de incêndio (ven-
cido e/ou inexistente)10%

com problemas no 
fluido de freio18%

com embreagem dura

8%
com problemas de nível 

de óleo lubrificante

5%
com problemas no siste-
ma de arrefecimento (ní-
vel baixo e vazamentos)

25%
necessitam atenção 

à correia dentada
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Apoio

Patrocínio Ouro Patrocínio Prata

25%
com diferença de 
pressão entre os 
pneus traseiros

18%
reprovados na 

análise de gases

55%
com problemas de lâm-
padas (faróis, lanternas, 

freios, placa, piscas)

35 %
com problemas de coxins 
e borrachas do sistema de 

suspensão/direção
13%

com problemas nos itens de 
segurança obrigatórios (estepe, 
macaco, cinto e/ou triângulo)
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Chuva
Aparentemente, nem mes-
mo os frequentes dias de 
chuvas tem sido o sufi-
ciente para conscientizar os 
motoristas da importância 
de substituir as palhetas do 
limpador de para-brisas pe-
riodicamente. O 2º Pit Stop 
dos Consultores do Jornal 
Farol Alto constatou que 
43% dos automóveis pre-
cisavam trocar o item ou 
realizar algum tipo de ma-
nutenção no sistema.

“Além de palhetas 
ressecadas, encontramos 
problemas no sistema do 
lavador de vidros também, 

que simplesmente não fun-
cionavam”, comenta o con-
sultor Sergio Torigoe, do 
Centro de Diagnóstico Au-
tomotivo Torigoe. “Como 
estamos bem nos meses de 
maior incidência de chuvas, 
ficar com a visibilidade pre-
judicada por falta do equi-
pamento aumenta o risco 
de acidentes”, diz.

 
Dayco
A avaliação das correias 
ficou à cargo da Dayco, 
que participou como pa-
trocinadora do evento. 
Segundo levantamento 
dos técnicos da empresa, 

38% dos veículos tinha 
algum tipo de problema 
com as correias de acessó-
rios, e 25% com a tensão 
das correias dentadas. 
“Isso indica que mais da 
metade dos carros avalia-
dos precisava de atenção 
nesse item, um índice ele-

vado se considerado a im-
portância para o veículo”, 
afirma Torigoe.

O consultor lembra 
que as correias, principal-
mente a dentada, devem 
ser substituídas preven-
tivamente para evitar da-
nos maiores aos compo-

nentes internos do motor. 
“Na maioria dos veículos, 
este componente é feito 
de borracha, que se des-
gasta com o uso e tempo, 
e por isso deve ser troca-
do de tempos em tempos, 
de acordo com a recomen-
dação do fabricante do 
veículo”, explica Torigoe, 
ao comentar ainda que 
é recomendada a troca 
conjunta dos tensionado-
res. “Nem sempre isso é 
necessário, porém é uma 
segurança a mais”, diz. 

Sampel
Uma novidade desta se-

gunda edição do evento 
foi a avaliação de com-
ponentes da suspensão e 
direção, realizada pelos 
técnicos da Sampel, que 
encontraram problemas 
em 35% dos veículos ava-
liados. Ao todo, foram 
verificados nove itens (co-
xim do amortecedor, kit 
de batentes do amortece-
dor, buchas das bandejas, 
buchas do eixo traseiro, 
bieleta, bucha da barra 
estabilizadora, coxim su-
perior e inferior do motor, 
e coxim do câmbio).

“Esses componentes, 
apesar de secundários, 

Adesivo da campanha de manutenção preventiva automotiva

Especial Manutenção Preventiva

Com um total de 
10 motocicletas 
avaliadas, o 2º 

Pit Stop dos Consultores 
Automotivos do Jornal 
Farol Alto foi um suces-
so na avaliação do con-
sultor Valter Tartalho, 
da Somoto. “Tivemos 
alguns contratempos 

como a chuva mas isso 
não impediu de reali-
zarmos nosso trabalho. 
Poderia ter sido melhor 
se o tempo tivesse aju-
dado, mas considero 
satisfatório o volume de 
motocicletas avaliadas. 
Pena que o pessoal ain-
da insiste em sair com 

a moto sem verificar se 
está tudo Ok, mas isso 
é um trabalho de for-
miguinha, para ser feito 
diariamente, ininterrup-
tamente”, afirma.

Segundo Tartalho, 
do total de motocicletas 
avaliadas, apenas uma 
estava com todos os itens 

Das 10 motos avaliadas, apenas uma estava com 100% dos item verificados Ok

Problemas em motos 
também é grande

Especial Manutenção Preventiva

em perfeito estado de 
manutenção. “A maio-
ria tinha pouca coisa 
para fazer, como luzes 
queimadas, mas outras 
precisavam de um tra-
to completo”, afirma.

Entre os principais 
defeitos, Tartalho con-
tabilizou problemas 
com freios em 57% das 
motos avaliadas, cali-
bragem de pneus em 
43, necessidade de tro-
ca de pneus em 29%, 
vazamentos de óleo 
de suspensão em 29%, 
lâmpadas queimadas 
em 29%, vazamentos 
de óleo motor em 14%, 
troca de relação em 
14% e alinhamento da 
frente em outros 14%.

Perfil
Entre as motocicle-
tas avaliadas, 60% era 
Honda e 40% Yamaha, 
com idade média de 8 
anos de uso.As Hondas 
se dividiram nos mode-
los Shadow, VT 750, VT 
600 e Bros 150, enquan-
to as Yamaha em Fazer 
250, Midnight e Scooter 
Majesty. JFA

Técnicos da Sampel avaliaram itens de borracha da suspensão

Baterias também foram checadas pelos consultores do jornal

Motorista ainda teve veículo avaliado em itens de funilaria
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Consultores 
ajudam idosas do 
Lar Simão Pedro

Ao todo, foram arrecadados 100 kg de alimentos

Assim como no Pit 
Stop de novem-
bro do ano passa-

do, esta edição do evento 
arrecadou alimentos não 
perecíveis para serem 
doados a uma institui-
ção de caridade. No total, 
foram arrecadados 100 
kg de alimentos entre 
arroz, feijão, café, ma-
carrão, molho de tomate 
e açúcar, além de uma 
cesta básica completa, 
que foram doados para o 
Lar Abrigo de Senhoras 
Simão Pedro, localizado 
na Vila Mazzei, em São 
Paulo.

Fundada em 1972, 
a casa abriga gratuita-
mente senhoras idosas 
sem família e, apesar de 
ter capacidade para 12 
pessoas, atualmente tem 
apenas sete moradores. 
A diretora da institui-
ção, Sandra Regina de 
Paula, explica que a casa 
se mantém por meio de 
doações de empresas 
e pessoas da região, 
porém passa constan-
temente por necessida-
des, como doações de 

alimentos, roupas, di-
nheiro e pessoas volun-
tárias para auxiliar nos 
cuidados das idosas.

“Contamos com um 
médico voluntário e um 
quadro de funcionários 
de quatro enfermeiras, 
que trabalham em es-
cala de revezamento, 
e uma faxineira/cozi-
nheira, mas estamos 
sempre precisando de 
voluntários para fazer 
companhia para as se-
nhoras”, afirma.

Sônia explica ainda 
que parte do dinheiro 
necessário para as des-
pesas é arrecadado por 
meio de bazar benefi-
cente que ocorre todos 
os sábados na institui-
ção. “Vendemos roupas 
e aparelhos eletrônicos 
e eletrodomésticos que 
nos são doados”, diz 
ao comentar que quem 
puder ajudar, é sempre 
bem-vindo. Mais in-
formações sobre o Lar 
Abrigo de Senhoras 
Simão Pedro pelo site 
http://www.simaope-
dro.k6.com.br.

Especial Manutenção Preventiva

são importantes para a 
dirigibilidade do veícu-
lo, e por isso devem ser 
verificados pelo menos 
uma vez por ano”, expli-
ca o consultor Claudio 
Cobeio, da CobeioCar, ao 
comentar ainda que são 
itens verificados na inspe-
ção de segurança veicular 
(ISV), e qualquer sinal de 
ressecamento ou ruptura 
de uma única borracha é 
motivo para reprovação 
do veículo.

Extintor
Causador da última polê-
mica de 2014 - e primeira 

do ano -, o extintor de in-
cêndio de 25% dos veícu-
los avaliados estava ven-
cido, fora de especificação 
(não era do tipo ABC), ou 
simplesmente ausente.

“Apesar de ser item 
obrigatório, nem todo 
mundo se atenta para 
isso”, comenta Cobeio. O 
consultor lembra que o 
prazo para regularizar o 
item foi prorrogado para 
1º abril, e lembra os con-
sumidores para não deixar 
a troca para a última hora, 
para não correr o risco de 
ficar sem, tal como ocorreu 
em dezembro.

Sachs
Tal como no primeiro 
evento, a Sachs esteve 
presente para avaliar as 
embreagens dos veículos, 
e constatou problemas em 
18% dos automóveis que 
passaram pelo Pit Stop. O 
mesmo índice foi consta-
tado na avaliação de aná-
lises de gases, com 18% 
dos carros reprovados. 

“A tendência é piorar 
com o passar do tempo, 
pois não contamos mais 
com a inspeção ambiental 
veicular”, comenta Cobeio. 

Segurança e mecânica

Além do extintor de in-
cêndio foram verificados 
os demais itens de segu-
rança obrigatórios (este-
pe, macaco, cinto e/ou 
triângulo), sendo que 13% 
dos carros tinha algum 
problema um pelo menos 
um desses itens. Foram re-
alizados também testes de 
fluido de freios e bateria, 
com 10% e 85 de reprova-
ções respectivamente.

Além disso, o Pit Stop 
revelou ainda que 8% dos 
carros tinha problemas 
de nível com o óleo do 
motor, e 5% com o fluido 
de arrefecimento.

Frota precisa melhorar
O 2º Pit Stop dos 

Consultores Au-
tomotivos do Jor-

nal Farol Alto foi realiza-
do no estacionamento do 
Telhanorte Zona Norte, 
localizado no bairro da 
Vila Guilherme, em São 
Paulo. Ao todo, foram 
atendidos 40 automóveis, 
durante as seis horas de 
realização do evento, que 
foi interrompido uma 
hora antes do previsto por 
conta da chuva.

Entre os carros que 
passaram pela linha de 
inspeção, 10 eram Fiat, 
oito eram Chevrolet e 
outros oito Ford. Passa-
ram ainda quatro carros 
Volkswagen, dois Citroën, 
dois Hyundai e dois Re-
nault, além de um Honda, 
um Kia, um Peugeot e um 
Toyota, o que totalizou 11 
marcas diferentes.

Destas 11 marcas, fo-
ram contabilizados 27 
modelos diferentes, com 
cinco Fiat Palio, dois Idea, 
dois Siena, e uma pica-
pe Strada. Os Chevrolet 

eram Prisma e Corsa 
(dois de cada), e uma 
unidade de Agile, 
Astra, Bonanza e Cel-
ta. Já entre os Ford, a 
divisão foi de três Ka, 
e um de cada entre 
Ecosport, Fiesta 1.0, 
New Fiesta, Fusion e 
Royale.

Os Volkswagen se 
dividiram em Fox e 
Voyage (dois de cada), 
enquanto os dois Ci-
troën eram Picasso, os 
dois Hyundai HB 20 e 
Tucson, e os dois Renault, 
Clio e Twingo. As marcas 
com um único modelo fo-
ram Honda Accord, Kia 
Soul, Peugeot Partner e 
Toyota Corolla.

9 anos
A idade média dos carros 
avaliados foi de 9 anos de 
uso, sendo os mais anti-
gos fabricados em 1992 
(Ford Royale e Chevrolet 
Bonanza), e o mais novo, 
2015 (Fiat Strada). 

“Apesar de a idade 
média da frota brasileira 

ser de 8 anos de uso, a es-
tatística deste segundo Pit 
Stop permite dizer que é 
cada vez mais evidente a 
necessidade do governo 
implementar uma políti-
ca de segurança veicular, 
com a adoção da inspeção 
técnica veicular obriga-
tória, tal como ocorrem 
em outros países como a 
Inglaterra,  onde carros 
com mais de três anos de 
uso devem ser verificados 
anualmente para poder 
rodar pelas ruas e estra-
das”, afirma o consultor 

Sergio Torigoe, do Centro 
de Diagnóstico Automoti-
vo Torigoe. 

“O pequeno número 
de carros com 100% dos 
itens avaliados em or-
dem (apenas 2 entre 40), 
mostra que o brasileiro 
ainda não é bem relaxado 
e irresponsável quando 
o assunto é manutenção 
veicular, e precisa de mais 
campanhas de conscien-
tização sobre os riscos 
que corre ao utilizar o 
automóvel em más condi-
ções”, finaliza.

Chevrolet
20%

Citroen
5%

Fiat
25%Ford

20%

Honda
2%

Hyundai
5%

Kia
2%

Peugeot
3%

Renault
5%

Toyota
3% VW

10%

Perfil da frota avaliada durante o 2º Pit Stop Farol Alto; ao todo, 
foram 40 carros, divididos em 27 modelos de 11 marcas

JFA

JFA
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Fotos: Alexandre Akashi

Perfil

Sociedade ilimitada

Com mais de 30 anos de existência, a Cobeio Car é uma referência entre as oficinas de São Paulo

Cobeio e o formulinha: paixão pelas pistas; o interior da oficina, muito trabalho e estudo comprovados pelos diplomas na parede

Já faz anos que José 
Claudio Cobeio, 
proprietário da Co-

beioCar (www.cobeio-
car.com.br), na zona 
Sul de São Paulo, iden-
tificou a necessidade 
de oferecer aos clientes 
algo mais do que sim-
plesmente o reparo do 
veículo avariado. 

Por conta disso, aca-
ba de lançar no merca-
do um novo conceito 
de manutenção veicu-
lar, o Cobeio Car Care. 
“É como um clube de 
compra, em que o con-
sumidor paga uma taxa 
anual e durante 12 me-
ses pode utilizar nossos 
serviços quantas vezes 
for necessário”, comen-
ta Cobeio.

O empresário explica 
que ao assinar a adesão, 
o veículo passa por uma 
rigorosa verificação de 
100 itens e a partir deste 
check-up é feito um pla-
no de manutenção. “O 
cliente não precisará se 
preocupar mais com da-
tas para troca de óleo e 
filtros, por exemplo, pois 
avisaremos por telefone, 
email ou SMS que a data 
da revisão está próxima 
e o convidaremos a tra- JFA

Com o plano Cobeio Car Care, oficina 
convida cliente a se tornar sócio

zer o veículo á nossa ofici-
na”, diz.

O Cobeio Car Care co-
bre todos os gastos com 
mão de obra para serviços 
mecânicos e elétricos rea-
lizados na oficina, porém 
o cliente arca com a com-

pra de peças e serviços 
eletrônicos e terceirizados 
“Assim conseguimos um 
valor baixo de adesão, e o 
cliente passa a ter liberda-
de para comprar a peça no 
local que for mais conve-
niente”, afirma Cobeio.

Serviços
Com mais de 30 anos de 
experiência, Claudio Co-
beio é um técnico inquieto, 
que sempre quer aprender 
sobre as novas tecnologias, 
entender o funcionamento 
para realizar o serviço de 

forma rápida e definitiva.
Entre os serviços que 

oferece, destaque para 
os consertos de motores 
(eletrônicos e carbura-
dos), sistema de direção, 
suspensão, freios, ar-con-
dicionado, autoelétrico e 

manutenção em GNV. 
“Somos especializados 
em manutenção de equi-
pamentos GNV já insta-
lados. Fazemos reteste 
de cilindro, troca de vál-
vulas de abastecimento 
e válvulas de cilindro, 
troca do redutor, e re-
gulagem de motores”, 
explica Cobeio.

Scuderia
Desde 2011, Cobeio tem 
dedicado parte do tem-
po a uma atividade que 
sempre lhe foi prazero-
sa, os carros de corrida. 
O que começou como 
um hobbie virou uma 
nova atividade da ofici-
na, com a criação da Scu-
deria Cobeio, que aluga 
monoposto para partici-
par da Fórmula Vee, mo-
dalidade existente desde 
os anos 1950.

“Nosso ‘formuli-
nha’ é preparado com 
o mesmo carinho que 
cuidamos dos carros de 
nossos clientes, pois o 
importante é rodar bem, 
do início até o fim da 
prova. Mesmo que o pi-
loto não vença, ficamos 
orgulhosos de o carro 
sempre terminar a corri-
da”, diz Cobeio.

Fotos: Alexandre Akashi
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Serviço

os pneus?
Qual a hora certa de trocar

Pneu “careca” repre-
senta perigo iminen-
te ao motociclista, 

seja na hora de acelerar, 
frear e contornar curvas. 
Em piso molhado, então, 
piora ainda mais. Entre as 
diversas funções dos sul-
cos dos pneus está a dre-
nagem da água. Os sulcos 
pouco profundos não dre-
nam a água corretamente 
e uma simples frenagem 
pode causar uma queda 
em dia de chuva. Dessa 
forma, pneus em boas con-
dições são fundamentais 
para garantir a segurança 
do motociclista. Mas como 
é possível saber se o pneu 
ainda está bom e qual a 
hora de trocá-lo?”.

Pensando em facilitar 
a vida de todo e qualquer 
motociclista, as fábricas 
de pneus dotaram seus 
produtos de uma manei-
ra simples e eficaz de se 
averiguar se está na hora 
de substituí-los. Trata-se 
do T.W.I., um dos avisos 
dos limites para o uso dos 
pneus de moto. A sigla 

vem do inglês Tread Wear 
Indicator, que significa 
indicador de desgaste da 
banda de rodagem. Todo 
pneu conta com o TWI, 
um filete de borracha –res-
salto – disposto transver-
salmente entre os sulcos 
em alguns pontos da ban-
da de rodagem. Quando 
esse filete ficar aparente, 
no mesmo nível da banda 
de rodagem está na hora 
de trocar o pneu.

Ressalto de borracha
A disposição desses indi-
cadores de desgaste pode 
ser facilmente localizados 
nos flancos (lateral) dos 
pneus, onde geralmente 
há a inscrição T.W.I. ou 
ainda alguma indicação 
como, por exemplo, uma 
seta ou o logotipo do fa-
bricante. Nessa direção, o 
motociclista vai encontrar 
o filete de borracha indi-
cando a altura mínima de 
uso do pneu.

A indicação muitas 
vezes é utilizada pelos po-
liciais para verificar se o 

pneu ainda está em condi-
ções de uso. Caso o compo-
nentes esteja desgastado a 
moto pode ser apreendida 
(recolhida) e o motociclista 
terá que pagar uma multa 
de R$ 127,69 e ter cinco 
pontos na CNH - Carteira 
Nacional de Habilitação.

O TWI está localizado 
na lateral do pneu. Mas é 
bom lembrar ao motociclis-
ta que a troca do pneu só 
estará vinculada ao T.W.I 
se o pneu estiver em boas 
condições. Bolhas, cortes 
ou desgastes irregulares 
também podem condenar 
o pneu. Se houver algum 
desses defeitos, mesmo que 
a banda de rodagem não 
tenha atingido a profundi-
dade mínima, o pneu deve 
ser substituído por outro 
novo, nas mesmas medidas 
indicada pelo fabricante da 
motocicleta. E, não esqueça: 
para garantir uma maior 
vida útil aos pneus da sua 
moto, verifique semanal-
mente a calibragem.

Cerca de 9,5 milhões de motociclis-
tas circulam no Brasil sem a proteção do 
DPVAT, o seguro obrigatório que garante 
ao cidadão o direito à indenização em caso 
de acidentes que resultem em morte, invali-
dez ou despesas médicas. 

Segundo dados da Seguradora Líder, 
responsável pela contribuição, em 2014 o 
índice de inadimplência atingiu um recor-
de: 41,2% de um total de 23 milhões de mo-
tos. Isso significa que R$ 2,77 bilhões deixa-
ram de ser arrecadados.

Definir o preço de seguro não é uma 
tarefa fácil, pois envolve muitas estatísticas 
baseadas no histórico de sinistros e outros 
fatores. Mas quando comparamos o valor 
cobrado pelo DPVAT em relação a qual-
quer outro seguro, percebemos o quanto ele 
é elevado. O motociclista é o mais penali-
zado nesta equação, pois o preço do seguro 
para motos é de R$ 295 enquanto para car-
ros é de R$ 105. Talvez esteja exatamente aí 
o motivo de tanta inadimplência. 

As estatísticas apontam que acidentes 
de motos provocam mais indenizações do 
que automóveis, mas além da despropor-
ção entre as categorias, o preço cobrado 
pelo DPVAT é muito maior frente as inde-
nizações que proporciona.

Só para se ter uma base simples de com-
paração, o Sindicato dos Motofretistas de 
São Paulo tem um seguro de vida para es-
tes profissionais que custa R$ 120 por ano. 
Há de se considerar que eles passam de 6 
a 8 horas por dia sobre a moto. A adesão 
é voluntária, portanto, cada sinistro acaba 
pesando mais em um volume de receita 
infinitamente menor do que o do DPVAT.

Contudo, concluímos que o atual preço 
do DPVAT está “empurrando” muitos mo-
tociclistas para a ilegalidade e não é difícil 
entender por quê. Uma motocicleta 0km de 
até 125 cilindradas custa em média R$ 5.500 
sendo que a desvalorização anual é de cerca 
de 15% do valor.

O DPVAT vai ficando cada vez mais 
pesado em relação ao valor de mercado 

da moto e, se somarmos todas taxas e im-
postos que vencem anualmente, este custo 
chega a 20% do valor do bem. É um cenário 
que se agrava a cada ano. 

O resultado segue uma lógica perversa, 
ou seja: o motociclista não suporta pagar os 
R$ 295 e acaba ficando inadimplente. Além 
de estar descoberto do seguro, o veículo es-
tará irregular perante os órgãos de trânsito.

Acontece que o proprietário da moto 
não tem como regularizar sua situação, 
portanto vai circular com ela enquanto não 
for parado e tê-la apreendida, e “já que a 
moto está irregular, por que respeitar as leis 
de trânsito?”, pensam eles. Este comporta-
mento tende a provocar mais acidentes.

Entendendo bem essa situação, em 
2011, o então governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos, pleiteou junto à presi-
dente Dilma Rousseff e ao ministro Guido 
Mantega a redução do valor do DPVAT. 
Segundo ele, a inadimplência em seu esta-
do era de 90%, afirmando que com isto os 
cofres estavam recebendo “nada de muito”. 

Sua intenção era baixar a taxa para R$ 
100 e anistiar os inadimplentes, resultando 
em uma receita para as contas públicas da 
ordem de 1 bilhão de reais. A partir desta 
iniciativa, ele traria centenas de motos para 
a regularidade, permitindo que um núme-
ro muito maior de usuários passassem a 
seguir as leis e normas de trânsito. Ele en-
tendeu que seria melhor muitos pagando 
pouco, do que poucos pagando muito. 

A iniciativa mostra a necessidade de 
repensar esse modelo. Por que não reverter 
esta lógica e dar cobertura ao usuário da 
motocicleta? Isso garantiria a viabilidade 
financeira desta cobrança e elevaria a recei-
ta do Estado, desonerando o cidadão. Sem 
dúvida, é um projeto que atenderia aos in-
teresses de todos.

artigo

DPVAt: 41,2% dos motociclistas 
não pagaram o seguro obrigatório

Fernando Medeiros é 
diretor executivo da 
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Aldo Coppedé
Agência Infomoto

Rodar com pneus em bom estado 
de conservação é uma questão de 

segurança e evita multas e a possível 
apreensão da sua moto, saiba a hora 

certa de trocar
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Na lona: perigo iminente
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Lançamento

Para os próximos 
meses a Kawasaki, 
já oferece em seu 

site no Brasil, a nova Nin-
ja H2. O lançamento, de 
acordo com o fabricante, 
proporciona “uma experi-
ência sensorial superando 
qualquer coisa”. O nome 
H2 faz alusão ao primei-
ro projeto da Kawasaki 
Mach IV H2 (750cc) de 
1972, ainda se referindo 
as Kawasaki H1 Mach III 
(500cc) e Z1 Super Quatro 
(903cc) como referências. 
Modelos que também uti-
lizaram compressores. 

A Ninja H2 nasceu a 
partir do inédito modelo 
H2R – versão de pista com 
cerca de 300 cv de potên-
cia, que na irmã street (210 
cv) herdou o propulsor 
supercharger, desenvol-
vido a partir da larga ex-
periência da Marca com 
a fabricação de turbinas e 
compressores para a área 
aero espacial, assim como 
os seus espelhos.

São tantas as divisões 
do grupo Kawasaki en-
volvidos no desenvolvi-
mento da Ninja H2, que 

recebeu um logotipo “Ri-
ver Mark” que representa 
essa colaboração, utiliza-
do em modelos de impor-
tância histórica.

A Ninja H2, ao con-
trário de um modelo de 
fabricação em massa, tem 
sua produção mais próxi-
ma ao “artesanal” o que 
requer mão de obra espe-
cializada para manuseio e 
montagem, assim como no 
tratamento de metais, sol-
dagem, pintura e inspeção 
final, a fim de criar um pro-
duto de qualidade supe-
rior, na fabrica de Akashi, 
Japão, onde é produzida 
em uma área exclusiva.

Motor quatro cilindros 
de 998 cc, arrefecimento 
liquido, quatro tempos, 
DOHC, 16 válvulas, sis-
tema de injeção eletrôni-
ca dupla, borboletas do 
acionamento de válvulas 
eletrônico e compressor 
Kawasaki. O que lhe con-
fere pouco mais de 210 cv 
a 11 mil RPM de potência 
máxima e 14.3 kgf-m de 
torque a 10.500 RPM, com 
a atuação do sistema de 
indução de ar. Câmbio de 

seis velocidades.
Novo quadro em tre-

liça e curta distância en-
tre-eixos, projetado tanto 
para aproveitar a força do 
motor sobrealimentado, 
quanto para flexibilidade 
equilibrada à condução 
em ruas e pistas. Os freios 
ABS tem disco duplo dian-
teiro de quatro pistões ra-
dial monobloco Brembo 
com 330 mm de raio e tra-
seiro simples de 250 mm, 
dois pistões.

Suspensão dianteira 
de competição KYB AOS-
II totalmente regulável, 
invertida com barras de 43 
mm e inédita suspensão 
traseira ajustável Uni Tra-
ck com único amortecedor 
a gás. O pacote de eletrô-
nica embarcada conta com 
sistemas, como: KTRC 
(Kawasaki Traction Con-
trol), KLCM (Kawasaki 
Launch Control Mode), 
KEBC (Kawasaki Engi-
ne Brake Control) e KIBS 
(Kawasaki Intelligent anti-
lock Brake System).

O conjunto de luzes 
em LED – com design 
das luzes dos LED fron-

de 210cv
Motor supercharger

Por Marcel Mano, 
do chassisblog.com

Com motor quatro cilindros de 998 
cc, deve custar cerca de R$ 100 

mil, por conta da alta do dólar; na 
Europa, custa 25 mil euros

Kawasaki Ninja H2

JFA

Painel com contagiros até 16.000 rpm

Motor é DOHC com 16 válvulas e sistema de injeção dupla

Supercharger quase como 
um turbo

Modelo herdou o 
propulsor da H2R, 
feita para as pistas

tais lembrando os dentes 
afiados de um predador, 
painel de controle digital 
e pintura especial – à som-
bra parece preta, a luz do 
sol fica reflexiva, graças 
à camada de prata pura, 
responsável pelo acaba-
mento espelhado.

Chassis, propulsor, 
desenho, acabamento, ba-
lança traseira, amortecedor 

eletrônico de “direção” 
Öhlins e processos manuais 
“artesanais” são exclusivos, 
e com o dólar em alta, o mo-
delo poderá vir a ser comer-

cializado na casa dos 100 
mil reais. Na Europa, onde 
foi apresentada em setem-
bro último é vendida por 25 
mil euros.

Fotos: Divulgação
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Pode ser que o leitor 
já saiba disso, mas 
o que não sabe, com 

certeza, é o quanto um 
motor desregulado polui 
a mais do que um com a 
manutenção em dia. 

Medir isso é fácil. Bas-
ta comparar o consumo 
de do carro antes e depois 
de ter o motor revisado 
e regulado. Quanto mais 
combustível é queimado 
para percorrer a mesma 
distância, maiores são as 
emissões de gases poluen-
tes na atmosfera.

Por isso, a recomenda-
ção dos consultores auto-
motivos do Jornal Farol 
Alto é a revisão anual do 
veículo como um todo, 
para que sejam avaliados 
todos os itens de mecâni-
ca e segurança.

Saúde pública
O assunto é sério a ponto 
de ser estudado por di-
versas entidades. Um dos 
mais recentes estudos, 
divulgado em outubro 
do ano passado, realiza-
do pela Companhia Am-
biental do Estado de São 
Paulo (Cetesb) aponta 
que 12% dos automóveis 
em circulação em territó-
rio paulista  (cerca de 2 
milhões de veículos) têm 
mais de 20 ano de uso 

e são responsáveis pela 
emissão de 45% de alguns 
dos principais poluentes 
que afetam a qualidade 
do ar, como monóxido de 
carbono (CO) e de hidro-
carbonetos não-metano 
(NMHC).

O relatório da Cetesb, 
chamado Emissões Vei-
culares no Estado de São 
Paulo 2013, mostra que as 
emissões totais no Estado, 
em 2013, foram de 423 
mil toneladas de monó-
xido de carbono (CO), 72 
mil toneladas de hidro-
carbonetos não-metano 
(NMHC), 1,6 mil tonela-
das de aldeídos (RCHO), 
192 mil toneladas de óxi-
dos de nitrogênio (NOx), 
5,5 mil toneladas de mate-
rial particulado (MP) e 15 

mil toneladas de óxidos 
de enxofre (SOx).

Os automóveis e as 
motocicletas foram os 
maiores emissores de CO 
e de NMHC, e os cami-
nhões foram os maiores 
emissores de MP, NOx e 
SO2. O relatório traz ain-
da uma estimativa das 
emissões de gases de efei-
to estufa provenientes dos 

veículos automotores, que 
totalizaram 41 milhões de 
toneladas.

Segundo o estudo, 
em 2013 a estimativa da 
frota circulante no Estado 
era de aproximadamente 
14,8 milhões de veículos, 
sendo 9,8 milhões de au-
tomóveis, 1,9 milhões de 
comerciais leves, 540 mil 
ônibus e caminhões, e 2,6 

milhões de motocicletas.
Todas essas informa-

ções justificam um eleva-
do número de mortes e 
internações hospitalares 
por conta da poluição do 
ar. Dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS)
mostram que sete milhões 
de pessoas morreram por 
contaminação do ar em 
2012, no mundo. No esta-
do de São Paulo, pesquisa 
divulgada pelo Instituto 
Saúde e Sustentabilidade 
contabiliza 100 mil mortes 
entre 2006 a 2011.

Além disso, a OMS re-
vela ainda que 2,6 milhões 
de pessoas morrem em 
2013 prematuramente por 
ano em todo mundo, de-
corrente da contaminação 
atmosférica. São pessoas 

Serviço

Manutenção preventva

Motor regulado A poluição do ar é questão de saúde 
pública e deveria ser levada mais à sério 

pelas autoridades brasileiraspolui menos
que já possuem algum 
tipo de doença ligada ao 
sistema respiratório ou  
em condição de risco,  as-
sim como idosos e recém 
nascidos, que são mais 
suscetíveis à variação dos 
índices de poluição. Só na 
Região Metropolitana de 
São Paulo são cerca de 8 
mil mortes e no Estado de 
São Paulo 18 mil, todos os 
anos, devido aos particu-
lados, de acordo com o 
Instituto Saúde e Susten-
tabilidade em 2013.

Soluções
Uma das formas de mi-
nimizar isso é através da 
inspeção veicular e por 
meio de políticas para in-
centivar a renovação da 
frota, apesar de o Estado 
de São Paulo possuir uma 
das frotas mais jovens do 
país, com idade média 
de 8 anos. Conscientizar 
o cidadão também é uma 
alternativa válida, com 
campanhas publicitárias 
de incentivo à manuten-
ção preventiva do auto-
móvel.

Outra solução é traba-
lhar de forma mais inteli-
gente os horários de pico 
com objetivo de reduzir 
lentidões e congestiona-
mentos, além de incenti-
var o consumo de veícu-
los híbridos e elétricos, 
que quando parados não 
emitem gases tóxicos nem 
de efeito estufa.

Fato é que nos últi-
mos anos a tecnologia 
tem ajudado a melhorar 
o quadro, porém somente 
isso não é o suficiente. É 
preciso mais austeridade 
e bom senso. 

Em 2013, carros emitiram 423 mil toneladas de CO, 72 mil toneladas de HC

Fumaça deveria se combatida com mais rigor pelas autoridades

JFA

Efeito de gases poluentes é 
similar ao do cigarro 

Fotos: Divulgação




