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nossa banca 
é a oficina

O Jornal Farol Alto é a primeira publicação especializada 
do setor automotivo voltada ao dono do carro distribuída 

gratuitamente pelas oficinas aos seus clientes. 
Peça já para seu mecânico de confiança.

www.jornalfarolalto.com.br
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11.2925-7107
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Editorial

Recentemente li um 
texto que me pertur-
bou, pois havia mui-

ta verdade nele. Acredito 
que muitos também devem 
ter lido, pois se espalhou 
nas redes sociais como um 
vírus. O texto era um desa-
bafo de um norte-america-
no que morou três anos no 
Brasil, e ao ir embora dei-
xou uma lista de motivos 
para ter odiado nosso País.

Se de fato o texto foi es-
crito por um gringo, pouco 
importa. O conteúdo, po-
rém, é para ser estudado 
e analisado por todos os 
brasileiros, do mais humil-
de ao mais culto, do mais 
pobre ao mais rico, do mais 
introvertido aos políticos, 
enfim, todo mundo, inclu-
sive quem não sabe ler.

É um texto que conta 
muito sobre nós, brasileiros, 
da forma como agimos, nos 
comportamos e fazemos 
as coisas. É crítico e muitas 
vezes agressivo, e diz mui-
tas verdades doloridas, que 
estamos cansados de saber 
mas, como somos brasilei-
ros, ainda aguardamos al-
guém para agir por nós, e 
nos salvar de nós mesmos. 
Mas é um texto necessário. 

Pena que o brasileiro 
não tem vergonha de ser 
um coitado. Se tivesse, esse 
texto nunca teria sido escri-
to. Compramos os produ-
tos industrializados mais 

caros do mundo, só para 
mostrar para os outros que 
podemos pagar, e quem 
não pode comprar se faz de 
coitado, de pobrezinho, um 
infeliz que não teve sorte na 
vida, e quando finalmen-
te consegue atingir algum 
objetivo, age como aqueles 
que fizeram dele motivo de 
chacota. Isso é ser brasileiro.

Carro e moto
Esta edição inicia uma nova 
seção, o Consultor 2 Rodas, 
em que nossos colaborado-
res de motocicletas avaliam 
sob o ponto de vista mecâ-
nico as motocicletas que ro-
dam pelas ruas brasileiras.

Nossos especialistas 
são os consultores Valter e 
Diego Tartalho, da oficina 
Somoto, na zona Norte. 
Nesta edição, a atenção é 
para a Kawasaki ER-6n, 
um naked de  650 cc, boa de 
pilotar mas cara de manter, 
tanto em relação à manu-
tenção preventiva quanto 
ao seguro. 

E por falar em Kawa-
saki, fomos conferir o lan-
çamento oficial da superes-
portiva Ninja H2 no Brasil, 
que o colaborador Marcel 
Mano, do chassisblog.com, 
revelou detalhes antecipa-
damente na edição passa-
da. Até o preço ele acertou, 
uma vez que a moto será 
oferecida por R$ 120.000.

Para esta edição, Mano 

traz um especial sobre os 40 
anos da Honda Gold Wing, 
estradeira que quebrou 
paradigmas e iniciou uma 
nova onda entre motoci-
clistas. O comparativo da 
primeira Gold Wing com as 
atuais é muito interessante.

Já entre os carros o 
grande destaque é o Nissan 
Novo Versa, que ganhou 
novo motor 1.0 3 cilindros 
e promete alavancar ainda 
mais as vendas da Nissan 
no Brasil, apesar deste ser 
um ano extremamente difí-
cil para quem vive de ven-
der carro zero km.

E a tendência é ficar 
cada vez pior pois somente 
este mês foram pelo menos 
três lançamentos de SUVs 
compactas, para concorrer 
contra o então soberano 
Ford EcoSport: Honda HR-
V, Jeep Renegade e Renault 
Duster. Além disso, em fe-
vereiro, a JAC lançou o T6, 
que apesar de mais caro, 
também entra na lista de 
concorrentes, e o Peugeot 
2008, que muito em breve 
estará nas concessionárias.

Dizem que com a con-
corrência, quem ganha é o 
consumidor, e é uma ver-
dade desde que ele saiba 
consumir, o que não é for-
te do brasileiro. O Honda 
HR-V, por exemplo, tem 
ágio para compra, pois 
a procura é muito maior 
do que a oferta. O carro é 

bom? Até é, mas não jus-
tifica uma fila de compra. 
E isso porque estamos em 
plena crise econômica.

Mas crise só existe para 
uma parcela da população, 
aquela que paga impostos 
tal qual manda a lei, aos 
pequenos, médios e mi-
croempresários, que de-
pendem da classe média 
para sobreviver. A grande 
maioria que recebe bolsa 
auxílio do governo e a pe-
quena parcela mais rica da 
população, que detém 90% 
da riqueza, para estes crise 
só há nos noticiários.

E como disse o gringo 
no desabafo: “Os brasilei-
ros são agressivos e opor-
tunistas, e, geralmente, à 
custa de outras pessoas. 
É como um “instinto de 
sobrevivência” em alta 
velocidade, o tempo todo 
(...) Então, por que eles fa-
zem isso? É só porque eles 
podem, porque eles veem 
a oportunidade, por que 
eles querem ganhar vanta-
gem em tudo. Eles sentem 
que precisam sempre de 
tomar tudo o que podem, 
sempre que possível, inde-
pendentemente de quem é 
prejudicado como resulta-
do”. Pena que ele não está 
100% errado...

Boa leitura
Alexandre Akashi

Editor

Verdades que doem

comercial: Jéssica Monesi
jessica@jornalfarolalto.com.br

Redação: 
Editor: Alexandre Akashi (MTB: 30.349)
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29 de abril:
Seminário de Propulsões 

Alternativas
Instituto Mauá de Tecnologia 
Auditório H201
Praça Mauá, 01 - São Caetano do Sul-SP 
Das 8h às 17h

Próximos cursos AEA:
9 e 10 de Abril: Curso de Rede CAN - Mod I
23 e 24 de Abril: Gerenciamento de Proje-
tos – Mód I

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

Agenda AEA
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lançamento

A Kawasaki oficializou 
a importação para o Brasil 
da Ninja H2, o mais impor-
tante lançamento mundial 
da montadora japonesa, e 
que já é considerado um 
marco na história motoci-
clística. Com preço de R$ 
120.000 (sem frente nem 
seguro), o primeiro lote 
chega em junho, com 28 
unidades. Após este lote, 
o preço pode mudar, uma 
vez que o dólar tem au-
mentado freneticamente 
por conta da atual situação 
político-econômica do País.

Na edição do mês 
passado, o articulista de 
2 Rodas do Jornal Farol 
Alto, e do site chassisblog.

com, Marcel Mano, já ha-
via previsto o lançamento 
do modelo no Brasil, e até 
a estimativa de preço ele 
acertou: “... com a alta do 
dólar, o modelo poderá ser 
comercializado na casa dos 
100 mil reais”, escreveu.  
Dito e feito.

A H2 é diferente em 
quase tudo de uma moto 
comum. Maior destaque 
é o motor, com sistema 
supercharger de sobreali-
mentação que possibilita 
desenvolver até 210 cv de 
potência, em um motor 
1.000cc. E tem ainda a H2R, 
de 300 cv, específica para 
as pistas, que por hora não 
será vendida aqui. JFA

O preço vale apenas para o primeiro lote com 28 unidades que chega em junho

Fotos: Divulgação

Honda lança SUV compacta
C o m 

três versões 
de acaba-
mento (LX, 
EX e EXL)e 
duas opções 
de câmbio 
(manual de seis veloci-
dades e CVT), o Honda 
HR-V é a aposta da marca 
japonesa no agora con-
corrido mercado de SUVs 
compactos, até então ex-
clusivo do Ford EcoSport 
e do Renault Duster.

Os preços partem de 
R$ 69.900 (LX MT), R$ 
75.400 (LX CVT), EX CVT 
por R$ 80.400 e EXL CVT 
por R$ 88.700.  O motor é o 
i-VTEC 1.8 SOHC FlexOne, 
que desenvolve potência 
máxima de 139 cv a 6.300 
rpm e torque de 17,44 kgfm 
a 5.000 rpm com a utiliza-

ção de eta-
nol – quando 
abastec ido 
com gasoli-
na, são 140 cv 
a 6.500 rpm e 
17,34 kgfm a 

4.800 rpm.
De série, vem com 

de controle de tração e 
estabilidade, assistente 
de partida em rampa e 
freio de estacionamento 
eletrônico., ar-condicio-
nado, vidros elétricos 
com um toque para su-
bida/descida e sistema 
de áudio com CD player 
e entrada USB. Compac-
to, tem 4,3 m de compri-
mento, 1,6 m de altura, 
1,8 m de largura e 2,6 m 
de entre-eixos. O porta-
malas possui 437 litros 
de capacidade.

Divulgação

HR-V chega por R$ 69.900

Trinca de Renegade
S p o r t , 

Longitude e 
Trailhawk. 
Estas são as 
três versões 
do novo Jeep 
Renegade, 
que a marca acabou de lan-
çar no mercado nacional, 
fabricados na planta de 
Goiana (PE). A Sport conta 
com três opções de motor 
e câmbio: 1.8 Flex Manual 
(R$ 69.900), 1.8 Flex Au-
tomático (R$ 75.900) e 2.0 
Diesel 4x4 Automático (R$ 
99.900).

Já a Longitude chega 
com opções 1.8 Flex Au-
tomático (R$ 80.900) e 2.0 
Diesel 4x4 Automático 
(R$ 109.990), e finalmente 
a Trailhawk tem apenas 
a opção 2.0 Diesel 4x4 au-
tomático (R$ 116.800). O 

câmbio ma-
nual é de 
cinco velo-
cidades e o 
automático, 
seis. Já os 
m o d e l o s 

com motor diesel contam 
com câmbio automático de 
nove marchas.

O motor 1.8 flex desen-
volve 132/130 cv de po-
tência e 19,1/18,6 kgfm de 
torque  máximo e o 2.0 tur-
bodiesel 170 cv e 35,6 kgfm 
de torque máximo.

Desde a versão mais 
barata, o Renegade já vem 
com ar-condicionado, dire-
ção elétrica, vidros, travas 
e retrovisor elétrico, som 
com MP3 Player, USB e 
bluetooth, piloto automáti-
co, luzes diurnas, sensor de 
ré, entre outros.

Divulgação

Duster passa por facelift
Para não 

perder mer-
cado, a Re-
nault acaba 
de mostrar 
o primeiro 
facelift do 
Duster, SUV compacto po-
pular de origem Dacia que 
tem feito certo sucesso no 
Brasil pela aparência bruta 
e bom equilíbrio entre con-
forto, robustez e preço.

O modelo 2016 ganhou 
novos para-choques dian-
teiro e traseiro, e novos 
faróis dianteiros e agora 
também e lanternas trasei-
ras com LED. Vem ainda 
com sistema Media NAV 
Evolution, que passa a con-
tar com com informações 
de trânsito em tempo real 
e possibilidade de acessar 
mídias sociais por meio de 

um aplica-
tivo via 
smartphone, 
além de no-
vas funções 
como tem-
peratura ex-

terna, Eco-Coaching e Eco-
Scoring.

São três versões e duas 
opções de motor e câmbio: 
Expression 1.6 16V câm-
bio manual, Dynamique 
1.6 16V câmbio manual e 
Dynamique 2.0 16V câm-
bio manual e câmbio auto-
mático, e Dynamique 2.0 
16V 4x4 câmbio manual. 
O motor 1.6 ganhou mais 
torque  (1kgfm no etanol e 
0,6kgfm na gasolina) e o 2.0 
está 6 cv mais potente e com 
até 1kgfm a mais de torque 
máximo. O preço parte de 
R$ 62.990.

Divulgação

Kawasaki Ninja H2 chega por R$ 120.000

Escapamento mais alto

curtas

River Mark: para pouco

Supercharger: menor e leve

Jeep tem motor diesel e flex É o mais barato, por R$ 62.990

JFA JFA JFA
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confortável
Fiat Novo Uno Attractive

Mais masculino e

Kit Black&White deixa interior mais sofisticado

O Novo Uno ficou 
mais sofisticado 
e ganhou estilo 

mais agressivo para ten-
tar deixar de ser carro de 
menininha. Tarefa difícil, 
uma vez que as formas 
originais foram mantidas, 
ou seja o tal do “quadrado 
redondo”. De fato, ficou 
mais caro. Avaliamos a 
versão Attractive 1.0, de 

entrada, com motor qua-
tro cilindros 1.0 litro que 
rende 75/73 cv de potên-
cia máxima a 6.250 rpm 
(etanol/gasolina) e torque 
máximo de 9,9/9,5 kgfm a 
3.850 rpm (etanol/gasoli-
na), atinge 153 km/h de 
velocidade máxima e leva 
eternos 13,8s para ir de 1 a 
100 km/h (etanol).

Pesa 955 kg, mas com 

Na traseira, lanternas agora são transparente

a quantidade de opcionais 
inclusos devia ter mais de 
1.000 kg. Pelado, custa a 
partir de R$ 36.330, mas 
equipado do jeito que es-
tava, tem preço sugerido 
de R$ 42.840 no site da 
Fiat. Absurdo.

Estão computa-
dos neste preço o kit 
Black&White, por R$ 1.547 
(3° apoio de cabeça trasei-
ro, ambiente interno preto 
com detalhes em branco, 
apoia-braço central no 
banco do motorista, apoia-
pé para o motorista, banco 
com regulagem de altura, 
porta objetos no teto, vo-
lante com regulagem de 
altura, faixa horizontal no 
painel com tecnologia Soft 
Coating), kit Evolution 2, 
por R$ 1.599 (maçanetas 
e retrovisores na cor do 
veículo, rádio integrado 

ao painel com USB/AUX, 
bluetooth,  volante com 
comandos do rádio e tele-
fone, retrovisores externos 
com setas e rebatimento 
automático ao acionar a 
ré), kit Control, por R$ 
1.052 (alarme, chave cani-
vete com abertura e fecha-
mento das portas, vidros 
elétricos traseiros), rodas 
de liga leve aro 14, por R$ 
807, e sensor de estaciona-
mento traseiro, por R$ 526, 
além da cor metálica pra-
ta, por R$ 979.

Vale lembrar que já 
vem com ar-condicio-
nado, vidros elétricos, 
travas elétricas, faróis 
de neblina e quadro de 
instrumentos com dis-
play LCD de alta resolu-
ção com computador de 
bordo. Este último item 
o mais bacana de todos, 

apesar de parecer um 
palmtop embutido no 
painel, meio desconexo 
do resto do conjunto.

Vida a bordo
De forma geral, o Novo 
Uno ficou mais agradável 
de dirigir, apesar de a po-
sição ainda ser a de costu-
me: bem sentado como se 
estivesse em uma cadeira.

Mas indiscutivelmen-
te o interior está mais agra-
dável, ainda mais com o 
kit Black&White, que tira 
um pouco a sensação de 
carro popular compacto, 
e dá ar de veículo médio 
de luxo. Faltou a opção 
de câmbio automático ou 
automátizado, disponível 
apenas nas versões com 
motor 1.4l.

Nova frente ficou mais 
agressiva; com todos opcionais, 
custa acima de R$ 40.000

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

O primeiro facelift do Novo Uno tirou o ar de carro da 
Barbie do modelo, que ganhou mais conteúdo e distinção

Três apoios de cabeça atrás; painel com tela LDC de alta resolução no centro; porta-malas de 280l

Avaliação

Ficha técnica
Fiat Novo Uno Attractive 1.0 Flex

Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 1.0l, Flex (etanol/
gasolina)

Cilindrada: 999 cm3
Potência: 75/73 cv a 6.250 rpm (e/g)

Torque:  9,9/9,5 kgfm a 3.850 rpm (e/g)
Câmbio: manual de 5 velocidades

Direção: hidráulica
Tração: dianteira

Pneus: 165/70 R13
Freios: dianteira a disco sólido 240mm e e tambor na traseira 

185mm, com ABS, EBD
Dimensões: comprimento, 3.811mm; largura, 1.636mm, altura 

1.480mm e entre-eixos, 2.376mm
Peso: 955kg

Volumes: porta-malas - 280l; tanque de combustível: 48l
Desempenho: 0 a 100 km/h: 13,8s/14,7s (e/g); velocidade 

máxima 153km/h/151km/h (e/g)
Consumo (Km/l): cidade - 8,9/13 (e/g); estrada - 10,4/15,1 

(e/g)



Farol Alto6 www.jornalfarolalto.com.br
Abril de 2015 | Número 32 Ano 3

Avaliação

light
Chevrolet Spin Activ

Aventura
Com alguns quilos de plástico e estepe pendurado na 

tampa traseira, minivan ganha charme e estilo

Interior preto e cinza ajuda nos reflexos, segundo GM

Apresentado no Sa-
lão do Automóvel 
do ano passado, 

o Chevrolet Spin Activ é 
um carro como a grande 
maioria dos modelos com 
visual aventureiro: cheio 
de enfeites plásticos que 
elevam o peso, e estepe 
pendurado na traseira 
(tornando o ato de abrir 
o porta-malas uma ver-

dadeira missão impos-
sível). Faltou um item, a 
suspensão elevada, mas 
nem todos os aventurei-
ros têm. 

Além do visual exter-
no diferenciado, o Spin 
Activ conta com duas op-
ções de transmissão: ma-
nual de cinco velocidades 
ou automática de seis. A 
versão avaliada era auto-

Estepe para fora: abrir o porta-malas só com ajuda do manual

mática, transmissão que 
segundo a Chevrolet foi 
aperfeiçoada, proporcio-
nando trocas de marchas 
em tempo 50% menor e 
reduções duplas e triplas.

A versão avaliada tem 
preço médio de R$ 66.063 
(Fipe), e contava com sis-
tema multimídia MyLink 
com tela LCD sensível ao 
toque de 7’, bluetooth, 
câmera de ré, ar-condicio-
nado, direção hidráulica, 
vidros e travas elétricas, 
entre outros itens. 

Há a opção com câm-
bio manual, mais em con-
ta, por preço médio de R$ 
62.261 (Fipe).

Vida a bordo
Assim como os primei-
ros Spin, a nova versão 
Activ conta com sistema 
de amortecimento bas-

tante macio e confortá-
vel; ponto a favor para a 
GM uma vez que as ruas 
são esburacadas. A posi-
ção de dirigir é típica das 
minivans: sentado em 
elevação, o que facilita a 
entrada e saída do carro.

O interior agora é 
preto e cinza, ao invés do 
marrom do modelo ante-
rior. Segundo a GM, a ca-
bine predominantemente 
preta oferece maior con-
trole dos reflexos e au-
menta o conforto visual.

As rodas desta versão 
são de liga leve de 16 po-
legadas, inclusive o este-
pe, calçadas com pneus 
de uso misto 205/60 R16.

Pesa 1.325 kg, ante 
1.255 kg da versão con-
vencional, mas o motor 
é o mesmo 1.8 l flex de 
108/106 cv de potência 

máxima a 5.400 rpm (eta-
nol/gasolina) e torque 
máximo de 168/161 Nm 
a 3.200 rpm (etanol/ga-
solina), o que não traz ne-
nhum tipo de empolga-
ção na condução, mesmo 
com os dois pés no ace-
lerador. Afinal, o tempo 
de aceleração de 0 a 100 
km/h é de 12,4 segundo 
(etanol) e 12,5 segundo 

(gasolina) e em ambos 
combustíveis atinge má-
xima de 165 km/h.

Fato curioso é que a 
versão Activ conta ape-
nas com cinco lugares. 
Por conta disso, o porta-
malas é bem generoso, 
com 710 litros de capaci-
dade, que pode chegar a 
1.841 litros, com os ban-
cos rebatidos.

Espaçoso e confortável, a 
minivan conta com pneus 
de uso misto e rodas de 

Fotos: Alexandre Akashi

O painel podia ter termômetro; abertura do porta-malas é complicado; só dois encostos atrás

Ficha técnica
Chevrolet Spin Activ
Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 1.8, 8V, Flex
Cilindrada: 1796cm³
Potência: 108/106 cv a 5.400 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 168/161 Nm a 3.200 rpm (e/g)
Câmbio: automática de 6 marchas
Direção: hidráulica
Tração: dianteira
Pneus: 205/60 R16
Freios: discos ventilados dianteiros e tambor na traseira, ABS 
com EBD 
Dimensões: comprimento, 4.424 mm; largura, 1.735 mm; altu-
ra, 1.696 mm; entre-eixos, 2.620 mm
Peso: 1.325 kg
Volumes: porta-malas - 710 l (até 1.841 l); tanque de combustível: 
53 l
Desempenho: 0 a 100 km/h - 12,4/12,5 s (e/g); velocidade 
máxima: 165 km/h
Consumo (Km/l): cidade - n/d; estrada - n/d

JFA
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Evento

em festa
Automec 2015

Reposição

Com a queda nas vendas de veículos 
zero Km, aftermarket automotivo 

espera um excelente ano, uma 
vez que ao invés de trocar de 

carro, consumidor tende a fazer 
manutenção do usado

Os principais fa-
bricantes de au-
topeças estão à 

postos, pois 2015 é um 
ano que promete vendas 
melhores para quem atua 
no aftermarket automoti-
vo. O motivo é a crise nas 
vendas de veículos zero 
Km, causada pelo medo 
de perder o emprego, por 
conta da recessão econô-
mica que o país vive de 
forma geral, gerada pela 
má administração pública 
nas três esferas de gover-
no. E, como em um círcu-
lo viciado, menos consu-
mo gera menor demanda, 
que resulta em menor 
produtividade e maior 
chance de desemprego.

Mas, como dizem 
aqueles que já passaram 
por diversas crises, di-
nheiro há, em algum lu-
gar. E, segundo estudo 
do Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributa-
ção – IBPT, o mercado de 
reposição de peças auto-

motivas movimentou R$ 
105,84 bilhões em 2014, e 
tem apresentado expres-
sivo crescimento, uma vez 
que em 2013, o faturamen-
to foi de R$ 104,03 bilhões. 

De acordo com o 
IBPT, as montadoras re-
presentam 8,22% do fa-
turamento da reposição, 
os distribuidores ataca-
distas que vendem para o 
varejo e frotas 31,46%, e a 
venda para proprietários 
dos veículos ou para as 
companhias seguradoras 
equivale a 60,32% do fa-
turamento do mercado 
da reposição.

Automec
Com estes números, todos 
querem fazer bonito na 
maior feira de autopeças e 
acessórios da América do 
Sul. Veja ao lado as novida-
des que algumas das prin-
cipais empresas do setor 
mostram na Automec 2015, 
que ocorre em São Paulo 
entre os dias 7 e 11. 

Alexandre Akashi

Dayco
O principal lançamento 
da empresa em termos 
de peças, será o da sua 
linha de cilindros e 
atuadores hidráulicos. 
Além disso, leva três 
lançamentos de kits de distribuição e lançamentos 
complementares do portfólio comercial leve, assim 
como as já conhecidas linhas de tensionadores, cor-
reias e polias, e cabos de ignição.

Sabó
O retentor com baixíssimo atrito “F-RED” é o destaque da 
Sabó. Trata-se de uma solução desenvolvida pela empresa 
há cerca de 6 anos que está apresentando resultados ex-
cepcionais nos retentores de motores, permitindo atender 
todos os requisitos do Inovar-Auto em termos de vedação.

Taranto - Apresenta a linha de produtos da marca Filgar, que chegou ao mercado brasileiro com jogos de 
juntas sem retentores. O estande fica na rua J-400.

KS
O destaque são as linhas de 
produtos das marcas KOL-
BENSCHMIDT (KS), Pier-
burg e B.F, com itens como 
pistões, anéis de segmento, 
camisas, bronzinas, válvulas, 
bombas de água e de óleo, filtros, kits de motor, bielas, vi-
rabrequins e eixos de comando, além da linha de produtos 
Marwal, bombas de combustível e sensores de nível.

MTE-THOMSON
A empresa mostra lançamentos nas linhas de temperatura 
e injeção eletrônica e divulga a interatividade do site, com 
a área “Oficina do Saber”, com vídeos sobre “Como Fun-
ciona”, Como Instalar”, “Dicas Técnicas” entre outros 

conteúdos técnicos

Saint-Gobain Sekurit 
Apresenta o primeiro 
para-brisa com a tecnolo-
gia SGS LIGHTWEIGHT 
GLASS, de vidros finos. A 
Saint-Gobain Sekurit é a 
primeira a lançar essa tec-
nologia. Atualmente produzido na Europa, é mais leve 
e tem as mesmas características de resistência do para-
brisa tradicional.

IQA
Apresenta a certificação de serviços e produtos automotivos. 
Em serviços, destaque para a nova certificação de centros de 
reparação de transmissões (mecânicas e automáticas), de 
acordo com a NBR 15760. Já em produtos automotivos, um 
dos destaques será a certificação de dispositivos de retenção 

(cadeirinha de criança) que dispõem do sistema Isofix.

Delphi
Apresenta o portfólio completo de produtos e serviços para 
o mercado de reposição. São mais de 5 mil itens em pro-
dutos de injeção eletrônica, ignição, diesel, climatização & 
arrefecimento, equipamentos e suspenção & direção, além 

de serviços para as linhas leve e pesada.

Federal-Mogul
A novidade é a linha de pas-
tilhas de freio Stop, produzi-
das com materiais de fricção 
especiais, mas com preços 
atrativos. São cerca de 500 
aplicações para veículos de 
25 diferentes marcas, nacionais e importadas, produzidas 
com composição semimetálica, que facilita o seu assenta-
mento ao disco e proporciona maior eficiência.

Nakata
A fabricante de amortece-
dores apresenta os princi-
pais lançamentos do ano, 
como os amortecedores 
para as SUVs Hyundai 
Tucson (2006 a 2014) e Kia 
Sportage (2006 a 2010). Mostra também a linha comple-
ta de amortecedores HG, e contará com sessão de autó-
grafos do piloto Nonô Figueiredo, nos dias 8 e 9.

Mega Car Distribuidora
Distribuidora exclusiva dos 
produtos Koube em São 
Paulo, a empresa apresen-
ta a linha de aditivos para 
radiador, flush para motor, 

descarbonizante e demais produtos químicos que fa-
cilitam a vida na oficina. Mais informações: www.me-
gacarautomotive.com.br - 11.5842-8782

JFA
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custo-benefício

Lançado em 2011, o 
Volkswagen Jetta 
2.0 TSI chegou com 

uma proposta ousada no 
segmento dos sedans mé-
dios, posteriormente co-
piada por Peugeot, com o 
408, e mais recentemente 
pela Citroën, com o C4 
Lounge: adoção de motor 
turbo com injeção direta 
de combustível.

Quatro anos depois, o 
modelo já figura com certa 
frequência nas oficinas, e 
isso significa novos desa-
fios para os reparadores 
e também proprietários. 
Afinal, trata-se de um car-
ro repleto de tecnologia e 
uma estrutura eletro-ele-
trônica complexa. “É um 
carro de fácil manutenção 
porém requer equipamen-
tos de diagnóstico especí-
ficos da montadora”, aler-
ta o consultor Eduardo 
Topedo, da Ingelauto.

Na oficina
O modelo avaliado estava 
no Centro de Diagnóstico 
Automotivo Torigoe, do 

Sem dúvida, o 
Jetta 2.0 FSI é 

um carro de tirar 
o chapéu. Mas 
depois que a 

garantia acaba, a 
realidade muda

TSI usado: vale a pena?

consultor Sérgio Torigoe, 
com vazamento de líquido 
de arrefecimento pelo ra-
diador, troca de lâmpadas, 
módulo do vidro, e troca de 
óleo e filtros. “Tivemos sor-
te e conseguimos reparar o 
furo do radiador, se tives-
se que trocar o orçamento 
seria acima de R$ 2.000, só 
nesse item”,  afirma Tori-
goe ao comentar que não é 
comum esse tipo de defeito.

“O Jetta Turbo costu-
ma apresentar problemas 
na bomba de alta pressão”, 
comenta o consultor Clau-
dio Cobeio, da Cobeio Car, 
ao informar que já teve pelo 
menos quatro casos em que 
foi necessário trocar o com-
ponente. “O defeito ocorre 
por conta da quantidade 
de etanol na nossa gasolina, 

que prejudica a lubrificação 
da bomba, que é lubrificada 
pelo combustível”, explica. 
Para minimizar as chances 
disso acontecer, Cobeio re-
comenda sempre abastecer 
em postos de confiança, 
com combustível premium.

Cobeio comenta ainda 
que o proprietário deve fi-
car atento à troca do óleo 
de câmbio, que segundo o 
manual deve ser realizado a 
cada 60.000 km. “Acontece 
que muitos não fazem a tro-
ca, pois é cara, custa em tor-
no de R$ 1.600”, diz. “Isso 
causa problemas futuros, 
por isso sempre alerto meus 
clientes quando comentam 
que vão comprar um carro 
desses usado”.

De acordo com o con-
sultor Luiz Carlos Bailone, 

da Luizinho Reparações 
Automotivas, não se pode 
descuidar da troca de óleo 
motor desse carro. “Já tive 
alguns casos de obstrução 
no sistema de ventilação da 
tampa de válvulas causado 
por carbonização”, afirma. 
“O interessante desse pro-
blema é que quando ocorre, 
fica difícil tirar a tampa de 
abastecimento de óleo, pois 
cria pressão que aspira ela 
de volta”, explica.

O consultor Sérgio To-
rigoe comenta ainda que já 
teve casos de defeito no sis-
tema variável do coletor de 
admissão, e precisou trocar 
todo o conjunto. “O acio-
namento do sistema sofreu 
desgaste e não realizava 
todo o movimento, causan-
do falhas”, diz.

O modelo avaliado estava com 
vazamento de líquido do arrefecimento

Mecânica Audi: motor turbo de 200 cv e 
câmbio DSG, de dupla embreagem

Desgaste interno obrigou troca da chave 
de controle do coletor de admissão

JFA

Bomba de alta da injeção direta costuma dar problemas de lubrificação por causa do combustível

Fotos: Alexandre Akashi

Gosto muito desse carro, mas tem custo de manu-
tenção alto e defeitos crônicos no sistema de injeção 

de alta pressão, por causa do etanol na gasolina

Nota 9,5Claudio Cobeio, da Cobeio Car
Rua Américo Brasiliense, 1208 

(11) 5181-8447

Marcos de Castro, da Mecânica De Castro 
Av. Cons. Moreira de Barros, 625 

(11) 2950-0990

Carro de design simples, ótimo espaço interno e 
acabamento interno de boa qualidade e bom de-
sempenho esportivo, mas tem manutenção cara

Nota 8

Sergio Torigoe - Centro de Diagnóstico 
Automotivo Torigoe - Rua Serra de 
Botucatú, 2724 – (11) 2097-8440

Veiculo de estilo sóbrio ( não chama a atenção ), 
motor potente e econômico, suspensão esportiva ( 

meio dura, firme ), boa relação custo/beneficio

Nota 9

Francisco Carlos, da Stilo Motores 
Rua Mariquinha Viana, 700 

(11) 2977-1124

Este é mais um da série que enche os olhos de mui-
tos, mas cabe no bolso de poucos. É confortável e 

tem muita eletrônica, o que encarece a manutenção

Nota 8 

Eduardo Topedo, da Ingelauto 
Praça Albino Francisco Figueiredo 27 - 

(11) 3892-8838

Carro de fácil manutenção porém requer equipamen-
tos de diagnóstico específicos da montadora. Atenção 

especial para módulo da bomba de combustível

Nota 9

Júlio de Souza, da SouzaCar 
(Rua Baquiá, 520 - (11) 2295-7662)

Dificuldade de encontrar peças, dependendo do 
componente, precisa encomendar. Tem alguns 

problemas de barulhos na suspensão

Nota 8,5

*Valores de referência encontrados na região Leste da cidade de 
São Paulo. Podem variar de acordo com marca e localidade

Luis Carlos Bailone, Luizinho Repara-
ções Automotivas - Av. Cel. Sezefredo 

Fagundes, 2789 - (11) 2203-1627

Tem elevado custo de manutenção e dificuldade 
com peças de reposição. A troca de óleo deve ser 
feita sempre no prazo, para evitar danos maiores

Nota 8

Volkswagen Jetta 2.0 TSI Concessionária* Varejo*
Filtro ar R$ 100,00 73,39
Filtro de combustível R$ 119,00 124,78
Filtro de óleo motor R$ 89,00 40,64
Óleo motor (5W30) -litro R$ 220,00 101,66
Filtro de ar-condicionado R$ 52,00
Correia sincronizadora R$ 577,00 R$ 386,28
Correia Poli-V R$ 145,00 R$ 159,00
Jogo de polias R$ 880,00 R$ 639,00
Velas (Jogo) R$ 450,00 141,17
Cabos de ignição R$ 506,00 93,89
Bobina R$ 1.736,00
Pastilhas de freio dianteiro R$ 560,00 123,37
Lonas de freio traseiro R$ 82,50
Discos de freio dianteiro (Par) R$ 900,00 208,83
Tambor de freio traseiro (Par) 172,86
Amortecedores dianteiros (Par) R$ 3.010,00 R$ 1.440,00
Amortecedores traseiros (Par) R$ 1.680,00 R$ 1.280,00
Kit de embreagem R$ 2.980,00 R$ 773,17
Total R$ 12.216,00 R$ 7.628,54



Quando se trata de tecnologia, a Sampel vai em direção à inovação, investindo em equipamentos de 
última geração para produzir e garantir a melhor qualidade de seus produtos.
O portfólio da empresa apresenta uma grande variedade de itens para o mercado de reposição, com 
destaque para o Samkit, que é a integração da praticidade e da qualidade Sampel presente nos kits de 
suspensão distribuídos para todo território nacional e diversos países.

Certificações de Qualidade IS0 9001:2008 / ISO TS 16949:2009

Ampla cobertura de linha

Laboratório de pesquisas (Químico e Dinâmico)

100% Borracha natural

Serviço de atendimento ao cliente (SAC)

Empresa genuinamente brasileira

Fornece para sistemistas e montadoras

Exporta para Ásia, África, Europa, América do Norte,

América Central e América do Sul.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

PERFEITO PARA AS ESTRADAS DA CIDADE
E PARA AS CIDADES SEM ESTRADA.

PEÇAS AUTOMOTIVAS
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lançamento

Nissan Novo Versa

no Brasil
Agora feito

Segundo modelo pro-
duzido na planta de 
Resende - RJ, inau-

gurada no ano passado, o 
Nissan Novo Versa chega 
ao mercado com diversas 
novidades por fora, por 
dentro e mecanicamente.

A mais importante é 
a mecânica, com adoção 
do propulsor 1.0 litro de 
3 cilindros, uma tendên-
cia de mercado que real-
mente chegou para ficar. 
O motor é o mesmo que 
equipa o hatch March, 
que foi lançado semanas 
antes. Com bloco, cabe-
çote e carter em alumí-
nio, desenvolve 77 cv de 
potência máxima a 6.200 

rpm (etanol ou gasolina) 
e torque máximo de 10 
kgfm a 4.000 rpm (etanol 
ou gasolina).

Conta ainda com siste-
ma de partida a frio Bosch 
Flex Start, que aquece o 
etanol na partida e na fase 
fria do motor, dispensan-
do assim o uso de tanqui-
nho de gasolina. Outra 
tecnologia empregada 
pela Nissan é o CVVTCS 
(Continuosly Variable 
Valve Timing Control 
System), válvulas com 
sistema de abertura variá-
vel, que permite otimiza-
ção da admissão do ar em 
função da rotação do mo-
tor, resultando em melhor 

queima do combustível.
Segundo a Nissan, 

todas essas tecnologias 
resultaram em melhor efi-
ciência. O Novo Versa 1.0 
agora é nota A no Progra-
ma Brasileiro de Etique-
tagem (PBE), do Inmetro, 
com médias de 15,2/10,4 
km/l em estrada (gaso-
lina/etanol), e 12,6/8,5  
km/l (gasolina/etanol), 
no ciclo urbano.

Já o motor 1.6 litro 
não mudou em relação 
ao anterior, continua com 
quatro cilindros, 111 cv de 
potência máxima a 5.600 
rpm e torque máximo de 
15,1 kgfm a 4.000 rpm. Em 
comum com o 3 cilindros, 

tem agora sistema Flex 
Start Bosch e também é 
todo de alumínio. Ambos 
motores contam ainda 
com correntes de trans-
missão e velas de ignição 
de platina, com vida útil 
de 100.000 km.

Em termos de con-
sumo, o Novo Versa 1.6 
também obteve nota “A” 
no Inmetro, com consumo 
urbano de 8,6 km/l, com 
etanol, e 12,4 km/l, com 
gasolina. Na estrada, faz 
10,2 km/l, com etanol, e de 
14,8 km/l, com gasolina.

Design
O Novo Versa se alinha ao 
March e recebe a frente do 

hatch. Com isso, ficou 4,5 
cm mais comprido, agora 
co 4,49 m. As demais me-
didas permanecem inal-
teradas, com 1,695 m de 
largura, 1,51 m de altura e 
2,6 m de entre-eixos.

No visual, o destaque 
é a nova versão Unique, 
topo de linha, disponível 
apenas com motor 1.6 l. 
Completa, vem com di-
versos itens de série in-
teressantes como rodas 
de liga leve de 16 polega-
das calçadas com pneus 
195/55, repetidores de 
seta no retrovisor, faróis 
de neblina, bancos de cou-
ro, ar-condicionado digi-
tal, sistema multimídia 

Ficha técnica
Nissan Novo Versa 1.6
Motor: dianteiro, transversal, 
4 cilindros, 16 V, flex (gasolina 
e etanol), sistema de Variação 
Contínua da Fase de Abertura 
das Válvulas (CVVTCS)
Cilindrada: 1.598 cm³
Potência: 111 cv @ 5.600 rpm 
(etanol/gasolina)
Torque: 15,1 kgfm @ 4.000 
rpm (etanol/gasolina)
Câmbio: manual, 5 marchas
Direção: elétrica
Tração: dianteira
Pneus: 185/65 R15 ou 195/55 
R16 na versão Unique
Freios: discos ventilados (260 
mm) na dianteira e tambor 
(203 mm) na traseira ABS e 
EBD
Dimensões: comprimento, 
4.492 mm; largura, 1.695 mm; 
altura 1.506 mm: entre-eixos, 
2.600 mm
Peso: 1.060Kg (SV); 1.075Kg 
(SL) e 1.088Kg (Unique)
Volumes: tanque de combus-
tível: 41 l; porta-malas: 460l
Desempenho: aceleração de 0 
a 100 km/h: 10,4s velocidade 
máxima: 187 km/h
Consumo (Km/l): Cidade - 8,6 
(Etanol) / 12,4 (Gasolina); 
Estrada - 10,2 (Etanol) / 14,8 
(Gasolina)

Só Unique tem bancos de couro, rodas aro 16”, retrovisores externos com repetidores de seta e multimídia NissanConnect Motor 1.6l rende 111 cv

Produzido na planta de Resende (RJ), o sedan 
compacto ganhou motor 1.0 3 cilindros, nova 

frente e versão topo de linha 1.6 Unique

O Novo Versa 1.6 Unique tem equipamentos exclusivos por fora e por dentro; motor 1.6l flex ganhou sistema Bosch Flex Start que aquece combustível e dispensa uso do tanquinho
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Ficha técnica
Nissan Novo Versa 1.0
Motor: dianteiro, transversal, 
3 cilindros, 12 V, flex (gasolina 
e etanol), sistema de Variação 
Contínua da Fase de Abertura 
das Válvulas (CVVTCS)
Cilindrada: 999 cm³
Potência: 77 cv @ 6.200 rpm 
(etanol/gasolina)
Torque: 10 kgfm @ 4.000 rpm 
(etanol/gasolina)
Câmbio: manual, 5 marchas
Direção: elétrica
Tração: dianteira
Pneus: 185/65 R15
Freios: discos ventilados (260 
mm) na dianteira e tambor 
(203 mm) na traseira ABS e 
EBD
Dimensões: comprimento, 
4.492 mm; largura, 1.695 mm; 
altura 1.506 mm: entre-eixos, 
2.600 mm
Peso: 1.056,2 Kg
Volumes: tanque de combus-
tível: 41 l; porta-malas: 460l
Desempenho: aceleração de 
0 a 100 km/h: 16s velocidade 
máxima: 162 km/h
Consumo (Km/l): Cidade - 8,5 
(Etanol) / 12,6 (Gasolina); 
Estrada - 10,4 (Etanol) / 15,2 
(Gasolina) 

Com motor 1.0l, o Novo Versa chega nas versões Básica, a 
partir de R$ 41.990, e S (fotos), a partir de R$ 44.990, que conta 
com sistema de som, volante multifuncional e rodas aro15

Com nova frente e traseira, o modelo cresceu 4,5 cm; aerofólio traseiro é acessório; ar-condicionado vem de série Interior é mais simples

NissanConnect™ inte-
grado com mídias sociais, 
com câmera de ré e GPS.

Preços
Com a Unique, o Novo 
Versa é oferecido em cinco 
versões. A de entrada é a 
1.0 básica, custa R$ 41.990 
e já vem com ar-condicio-
nado, direção elétrica, air 
bag duplo, freios ABS com 
EBD e assistência de frena-
gem, computador de bor-
do, bancos e volante com 
ajuste de altura, vidros elé-
tricos dianteiros e alarme.

A versão 1.0 S custa R$ 
44.990 e vem também com 
sistema de áudio com rá-
dio, CD Player, entrada 

auxiliar para MP3 player/
iPod, conector USB e qua-
tro alto-falantes, bluetoo-
th e comandos no volante, 
e rodas de liga leve aro 15. 

Já as 1.6 começam com 
a 1.6 SV, por R$ 46.490. 
Vem com o mesmo paco-
te do 1.0 S (exceto rodas) 
e mais abertura interna 
do porta-malas, spots de 
leitura para motorista 
e passageiro dianteiro, 
quatro porta-copos, entre 
outros.  A 1.6 SL custa R$ 
49.490 e vem com banco 
traseiro rebatível, vidros 
elétricos traseiros, rodas 
de liga leve aro 15 e cintos 
de segurança traseiros la-
terais e central retráteis de 

três pontos. E, finalmente 
a versão 1.6 Unique custa 
R$ 54.990.

Voltinha
A Nissan ofereceu teste 
drive dos modelos em 
situação de transito urba-
no e rodoviário, com boa 
quantidade de curvas, 
aclives e declives em que 
foi possível avaliar bem o 
desempenho dos modelos. 
Focamos, porém, no 1.0 
S, com motor 3 cilindros, 
uma vez que o 1.6 não so-
freu mudança significativa 
no desempenho.

O motor 3 cilindros 
da Nissan mostrou ser 
balanceado sob medida e 

ancorado de forma corre-
ta ao chassis, com coxim 
hidráulico que filtra bem 
a vibração do propulsor. 
O tamanho do carro tam-
bém ajuda a reduzir a vi-
bração e isso é positivo.

Porém, em situação 
de rotação mais elevada, 
acima de 4.000 rpm, a vi-
bração fica mais nítida e 
difícil de disfarçar, assim 
como o ruído caracterís-
tico dos motores 3 cilin-
dros. Pode ser questão de 
costume, mas é preciso 
tempo, algo que uma vol-
tinha de 50 km não resol-
ve. Mas, com certeza isso 
não será problema para os 
futuros proprietários.

A posição de dirigir 
não é das piores; a regula-
gem de altura do banco e 
volante ajuda, e o desem-
penho do motor até que 
não é ruim. Nas diversas 
condições de subidas e 
curvas, o carro se sai ra-
zoavelmente bem, dadas 
as limitações de potência 
e torque. 

O conforto interno 
é relativo, afinal não se 
pode esperar muito de 
um carro popular. Mas o 
acabamento é bom. Pro-
blema são os preços, aci-
ma de R$ 40.000, mas este 
é o mercado brasileiro, 
que sobrevaloriza tudo 
que é manufaturado. 

Motor 1.0 com Flex StartPorta-malas de 460 litros

Raio-X do 
motor 1.0 

3 cilindros 
em funcio-

namento                 

Alexandre Akashi Fotos: Divulgação



Farol Alto | consultor Automotivo12 www.jornalfarolalto.com.br
Abril de 2015 | Número 32 Ano 3cAderno 

2rodas
consultor 2Rodas

JFA

Lançada em 2010, 
a Kawasaki ER-6n 
é o tipo de mo-

tocicleta para todas as 
situações, seja para uso 
diário o para passeios 
de final de semana. Com 
motor dois cilindros de 
649 cc, a moto acelera 
bem, é estável e fácil de 
pilotar e atinge veloci-
dade máxima próximo 
dos 220 km/h.

Listada na categoria 
das Naked, a ER-6n con-
ta com 72,1 cv de potên-

cia máxima a 8.500 rpm 
e torque máximo de 6,5 
kgfm a 7.000 rpm, inje-
ção eletrônica, refrige-
ração líquida e duplo 
comando de válvulas no 
cabeçote (DOHC), chas-
si de tubo duplo, câmbio 
de seis marchas, tanque 
de 16 litros e opção de 
freios ABS.

Nova, custa R$ 
28.774 (Fipe). O mode-
lo avaliado nesta re-
portagem é 2012/2013, 
com preço médio de R$ 

22.011 (FIpe). A moto 
estava na oficina Somo-
to, do consultor Valter 
Tartalho, para revisão 
geral. “É um modelo de 
manutenção cara, e se-
guro alto também”, afir-
ma Tartalho ao comen-
tar que o seguro custa 
em torno de R$ 5.000.

Na oficina
Um ponto crítico das 
motos da Kawasaki é 
com peças de reposição, 
que em muitos casos 

precisam ser encomen-
dadas, e portanto o con-
serto acaba demorando 
mais pela falta de peças 
em estoque.

Além disso, segundo 
Tartalho, o modelo apre-
senta alguns problemas 
que poderiam ser facil-
mente resolvidos, como 
os coxins dos suporte 
das pedaleiras, que com 
o tempo afrouxam e ne-
cessitam de troca, sob 
risco de soltar as peda-
leiras. “É algo simples, 

mas que precisa ser re-
visado a cada 3 mil km, 
pois solta com a vibra-
ção”, comenta.

Outro ponto que po-
deria melhorar também 
é, segundo o consultor, 
o para-lama traseiro. “É 
muito curto e molha as 
costas inteira do garupa 
quando chove”, reclama.

A motocicleta ava-
liada estava com 8 mil 
km, e recentemente 
passou por uma inter-
venção dispendiosa. “A 

ventoinha do radiador 
queimou, com apenas 
7 mil km, e tivemos de 
trocá-la”, comenta Tar-
talho ao explicar que a 
moto começou a esquen-
tar muito e quase quei-
mou a junta do cabeçote. 
”Não era para uma peça 
dessas dar problema tão 
cedo, mas aconteceu”, 
diz. O conserto neste 
caso não é barato, uma 
vez que somente a peça 
tem custo aproximado 
de R$ 1.700. 

de manter
Boa de pilotar, mas cara

A naked avaliada precisou trocar a ventoinha do radiador 
e passa por frequentes ajustes do suporte das pedaleiras

Kawasaki ER-6n

Valter Tartalho (esq) e o filho, Diego, da oficina Somoto, em São Paulo

Fotos: Alexandre Akashi

Para-lama traseiro é curto e molha o garupa Painel fácil de visualizar

Defeito na ventoinha ocorreu com 7.000 km; peça nova custa cerca de R$ 1.700 Os coxins do suporte da pedaleira afrouxam com o tempo e requer manutenção constante
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40 anos de reinado
Honda Gold Wing

Em 1972, uma equipe 
de projeto da Honda, 
liderada por Soichiro 

Irimajiri, desenvolve a M1, 
um protótipo top-secret 
projetado para explorar os 
limites do conceito de Gran 
Turismo. Assim nascia há 
40 anos a mundialmente co-
nhecida Honda Gold Wing.

Desde seu lançamento, 
em 1975, a Honda GL 1000 
passou por progressivas 
melhorias, sempre orien-
tadas pelo conceito funda-
mental de uma motocicleta 
touring, confortável para 
o piloto e passageiro, com 

características como uma 
grande área de proteção e 
malas para bagagens.

Em 1975, quando as 
“estradeiras esportivas” 
– atualmente touring ou 
no caso Gran Touring, 
estavam liderando a pre-
ferência da geração mais 
jovem do mercado norte-
americano, a Honda lan-
çou a GL 1000 com um 
motor de quatro cilindros 
contrapostos horizontais, 
com refrigeração líquida, 
criando um conceito de 
modelo “Rei das Moto-
cicletas”, dando inicio ao 
desenvolvimento de um 
novo mercado.

Mudanças nos primei-

ros anos, o motor teve sua 
capacidade aumentada 
para 1100cc em 1979 e 1200 
cc, em 1983, em conjunto 
com equipamentos e com-
ponentes que a fez cada 
vez mais confortável.

Em 1988, a Honda de-
senvolveu e lançou um 
modelo equipado com 
motor de seis cilindros con-
trapostos e 1500cc, além de 
ser considerada a primeira 
motocicleta do mundo, com 
uma marcha à ré.

Em 2000, a Honda le-
vou a cabo, pela primeira 
vez em 12 anos, uma com-
pleta mudança de modelo 
que recebeu um novo de-
sign e motor seis cilindra 

horizontalmente opostos e 
1800cc. O modelo foi desen-
volvido para aliar as quali-
dades das esportivas de rua 
com um nível de conforto 
elevado e refinado. Ele tam-
bém cumpriu as novas re-
gulamentações de emissões 
de gases poluentes no meio 
ambiente com novos canos 
de escape e um duplo qua-
dro do tipo diamante. 

Em 2005, um novo 
modelo com um sistema 
de navegação baseado em 
GPS foi lançado. A primei-
ra versão com airbag para 
motocicletas do Mundo foi 
desenvolvida em 2006.

Em seguida, em 2011, 
Gold Wing passou por uma 

reformulação radical. Com 
um design que combinou 
a natureza ágil e esportiva, 
com a mais recente tecnolo-
gia de áudio e navegação, 
proporcionando maior con-
forto em longas viagens.

Para atrair clientes de 
longa data e das novas 
gerações, a Honda lan-
ça em 2013 a Gold Wing 
F6B, com as características 
esportivas ainda mais re-
alçadas pela redução do 
peso total do modelo.

Desenvolvida para 
clientes de todas as gera-
ções a Gold Wing F6C foi 
lançada em 2014, como 
uma versão de entrada 
para a linha Gold Wing, 

concebida para satisfazer a 
sensação de “vento no ros-
to”, uma moto para o uso 
descompromissado e des-
contraído do dia a dia.

Em 2015, a Honda Gold 
Wing passa a ser uma qua-
rentona com uma edição 
comemorativa - não será 
comercializada por aqui, a 
GL 1800 Gold Wing 40th 
Anniversary, com pintura 
do tipo saia e blusa e em-
blemas comemorativos. 
Equipada com o mesmo efi-
ciente motor seis cilindros 
contrapostos de 1.832cc, 12 
válvulas, que desenvolve 
118 cavalos de potência e 17 
Kgf.m de torque dos mode-
los em linha.

Por Marcel Mano, 
do chassisblog.com

Lançado em 1975, o modelo deu 
início a um novo mercado, em que 

o importante é conforto, proteção e 
muito espaço para malas

Modelo 2001, com 1.800 cc Modelo 2006, com airbag Modelo 2012: reformulada Modelo F6B 2013, esportiva F6C 2014: versão de entrada Selo comemorativo 40 anos

Gold Wing 2015 
comemorativa aos 40 anos 

de mercado do modelo

Em 1975 tinha motor 4 cilindros de 1.000 cc Em 1979 ganhou motor 1.100 cc

Em 1988, motor 6 cilindros de 1.500 cc Modelo 1984, com motor 1.200 cc

Fotos: Divulgação
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Ser ecológico e amigo 
da natureza está na 
moda, porém poucos 

realmente sabem o que é 
isso. Tanto que as ruas são 
repletas de lixo e sujeira 
de todos os tipos, do mais 
inocente papel de bala a 
produtos de higiene ínti-
ma usados, sem falar no 
entulho que alguns por-
cos insistem em jogar nas 
ruas de menor movimen-
to, simplesmente porque é 
mais barato do que despe-
jar em um aterro sanitário.

A falta de educação e 
discernimento é um pro-
blema social grave, que 
somente com uma inter-
venção grande na educa-
ção é possível combater. 
Porém, o que esperar de 
uma administração pú-
blica que não enxerga um 
palmo a frente do nariz? 
A situação da poluição 
urbana é um verdadeiro 
caos, assim como o trân-
sito nas grandes metrópo-
les do País.

Muitos podem dizer 
que faltam informações 
oficiais sobre o nível de 
trânsito e congestiona-
mentos, e por isso é im-
possível pensar em so-
luções. Se é realmente 
isso que falta, então pre-
cisa ser implementado o 

quanto antes um progra-
ma para levantar dados 
estatísticos, pois fato é 
que o índice de congestio-
namentos em uma cidade 
é proporcional ao índice 
de poluição atmosféri-
ca, uma vez que 99,999% 
dos veículos que circulam 
nas ruas brasileiras são a 
combustão interna e emi-
tem gases poluentes e de 
efeito estufa.

A verdade é que uma 
cidade bem planejada tem 
baixo nível de congestio-
namento, o que signifi-
ca fluidez. Sem trânsito, 
perde-se menos tempo, 
ganha-se produtividade e 
qualidade de vida, gasta-
se menos com remediação 
e mais com diversão.

Estudo
Já faz alguns anos que a fa-
bricante de equipamentos 
de navegação (GPS) Tom 
Tom divulga um Índice 
de Trânsito anual, com  o 
impacto do congestiona-
mento no trânsito em mais 
de 200 cidades ao redor do 
mundo. Segundo o estu-
do, as cidades brasileiras 

do Rio de Janeiro (RJ), Sal-
vador (BA) e Recife (PE) 
estão entre as seis mais 
congestionadas do mun-
do, com índices de 51%, 
46% e 45%, respectiva-
mente, ocupando as 3ª, 5ª 
e 6ª posições no ranking. 
Fortaleza (CE) figura em 
23º, com 35%, e São Paulo, 
em 36º, com 33%.

O estudo ainda mostra 
os índices de trânsito nas 
cidade de Belo Horizon-
te - MG (27% de índice de 
trânsito), Porto Alegre -RS 
(25%), Brasília - DF (21%), 
e Curitiba - PR (19%). 

Porém, parte interes-
sante do estudo é a indi-
cação do nível de trânsito 
nos horários de pico da 
manhã e fim de tarde, e 
os dados revelam que a 
intensidade do trânsito 
quase dobra o tempo de 
viagem durante o horário 
de pico do final da tarde. 

Os motoristas do Re-
cife experimentam o pior 
congestionamento nas 
horas de pico, tanto na 
manhã, com 81% quan-
to no final da tarde, com 

Trânsito

Planejamento urbano

Ações em Estudo mostra que o tempo de uma 
viagem praticamente dobra nos 

horários de pico em algumas capitais do 
Brasil e isso não é sustentávelmarcha lenta

82%, enquanto os cariocas 
seguem em segundo, com 
72% e 81%, respectiva-
mente. Salvador fica em 
terceiro, com 62% e 75%, 
seguido por Fortaleza 
(52% e 62%) e São Paulo 
(44% e 59%).

“A missão da 
TomTom é reduzir o con-
gestionamento no trânsito 
para todos,” diz Ralf-Peter 
Schaefer, vice-presidente 
da TomTom Traffic. “As 
autoridades das estradas 
e governos locais podem 
fazer uso dos dados de 
trânsito da TomTom para 
melhor gerenciar o flu-
xo durante o horário de 
pico. Podemos ajudar as 
empresas a planejarem 
melhor as horas de traba-
lho, facilitando para que 
seus funcionários evitem 
se deslocar nesses perío-
dos. Também oferecemos 
aos motoristas, informa-
ções em tempo real e ro-
tas inteligentes para que 
evitem caminhos conges-
tionados e cheguem mais 
rápido em seus destinos”, 
afirma o executivo.

Assim, fato é que não 
faltam informações, mas, 
sim, vontade política para 
fazer o que é certo. Porém, 
quem tem interesse? Tal 
como o cidadão que joga 
papel de bala na rua, o 
problema do brasileiro é a 
complacência com peque-
nos e grandes atos de cor-
rupção, e falta de respeito 
com o que é público, uma 
vez que aqui é o país em 
que todos vieram para re-
tirar a parte que lhes cabe, 
e deixar o resto para quem 
achar que pode se benefi-
ciar com a sobra.

Em São Paulo, as vias expressas sempre congestionam no final da tarde, porém a cidade não é a campeã em trânsito no Brasil

Falta educação e discernimento é problema social grave

JFA
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