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editorial

Esta é a edição 37 do 
Jornal Farol Alto, 
e isso significa que 

completamos três anos de 
publicação. Tem sido um 
período de muito trabalho 
e perseverança, com objeti-
vo de publicar informações 
relevantes e interessantes 
para o leitor, de forma in-
dependente e livre de pre-
conceitos. Infelizmente, o 
Brasil ainda precisa ama-
durecer politicamente, eco-
nomicamente e socialmen-
te, para entender o quanto 
o bom trabalho jornalístico 
é importante. E o povo, 
aprender a votar.

Passamos por períodos 
difíceis, em que é preciso 
ter e usar a criatividade. 
Com isso, reformulamos 
nosso conteúdo editorial, 
e passamos a oferecer aos 
nossos leitores um núme-
ro maior de informações 
diretamente das oficinas 
de nossos consultores au-
tomotivos, a respeito dos 
casos mais frequentes e 
comuns encontrados por 
eles. São textos em forma-
to de artigos, na primeira 
pessoa, pois são casos re-
ais, que podem ajudar a 
entender um pouco mais 
sobre os motivos que le-
vam tantos veículos para 
as oficinas.

Ao todo são oito ar-
tigos com dicas das mais 
variadas possíveis, que 
valem para o dono do car-

ro e também para outros 
profissionais do setor, pois 
ninguém sabe tudo quan-
do o assunto é carro.

Aproveitamos tam-
bém para apresentar dois 
novos consultores, Adil-
son Abachioni, da Auto 
Astral Mecânica, e Alexan-
dre Morikawa, Automecâ-
nica e Elétrica Morikawa, 
que se juntam à equipe for-
mada por Claudio Cobeio, 
da Cobeio Car, Francisco 
Carlos de Oliveira, da Sti-
lo Motores, Júlio de Souza, 
da SouzaCar, Luis Carlos 
Bailone, Luizinho Repara-
ções Automotivas, Marcos 
de Castro, da Mecânica De 
Castro e Sergio Torigoe, 
do Centro de Diagnóstico 
Automotivo Torigoe, sem 
esquecer, claro, dos con-
sultores 2Rodas, Valter 
Tartalho e Diego Tartalho, 
da Somoto.

Juntos, são respon-
sáveis pela manutenção 
de mais de 1.000 veículos 
por mês nas oficinas que 
administram, dos quais 
menos da metade é de re-
visões preventivas, o que 
demonstra ainda a falta de 
cultura do motorista brasi-
leiro em cuidar do automó-
vel. Não é à toa, que desde 
de o ano passado, os Con-
sultores realizam o Pit Stop 
Farol Alto, para plantar a 
semente da prevenção, que 
além de ser mais barata, é 
mais inteligente e ambien-

talmente correta. O próxi-
mo evento está marcado 
para o dia 24 de outubro, 
no estacionamento coberto 
da Telhanorte Aeroporto, 
onde funcionava a Voli 
Autopeças. Será um sába-
do repleto de atividades, 
patrocinadas por empresas 
como Nakata, Tecfil, Sam-
pel, Dayco, Delphi e Perso-
nal Car.

Mercado
As vendas de carros zero 
Km não param de cair, 
fruto da má administra-
ção política-econômica-
social que os governantes 
brasileiros insistem em 
adotar. Segundo o presi-
dente da Anfavea, Luiz 
Moan Yabiku Junior, a 
confiança do consumidor 
e do investidor continua 
em xeque e a não conclu-
são do ajuste fiscal impe-
de um planejamento acu-
rado pelas empresas.

As vendas em agosto 
foram de 207,3 mil unida-
des, baixa de 8,9% em rela-
ção a julho, quando foram 
vendidas 227,6 mil unida-
des. Em relação a agosto 
do ano passado, a quando 
foram comercializados 
272,5 mil unidades, houve 
diminuição de 23,9%. No 
acumulado do ano, a que-
da nas vendas é de 21,4%, 
com vendas totais de 1,75 
milhão de veículos de ja-
neiro a agosto deste ano, 

ante  2,23 milhões em igual 
período do ano passado.

Existem, porém, mer-
cados que a crise não tem 
afetado ou tem sido mais 
branda, como a de veículos 
premium e o aftermarket 
automotivo. No primeiro 
caso, exemplo é a Audi, 
que com uma estratégia de 
lançamentos quase simul-
tâneos com a Europa, mar-
ca crescimento de 40,4% 
no acumulado de janeiro a 
agosto, com 11.007 veícu-
los emplacados, em relação 
ao mesmo período de 2014.

Já no aftermarket, o 
exemplo vem da Perfect, 
empresa nacional que atua 
exclusivamente no merca-
do de reposição, fornecen-
do  componentes produ-
zidos sob encomenda de 
fabricantes chineses. Com 
20 anos de mercado, a Per-
fect conquista os clientes 
(distribuidores, varejistas e 
aplicadores) com agilidade 
no atendimento e qualida-
de dos produtos.

Ao todo, fornece mais 
de 2.000 itens nas linhas de 
suspensão, motor e acessó-
rios, porém o segredo do 
sucesso é o rigoroso con-
trole de qualidade que efe-
tua sobre os componentes, 
assim como na especifica-
ção de cada projeto.

Boa leitura,
Alexandre Akashi

Editor
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Próximos eventos AeA:
setembro

24 e 25 - Curso Rede CAN – Módulo I
30 - Seminário de Integração entre Modais 
Instituto Mauá de Tecnologia (São Caetano)

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

Agenda Automotiva

Bodes do Asfalto (ZN)
tem novo coordenador

M a r c o 
A n t o n i o 
da Silva 
(Marcão) é 
o novo co-
ordenador 
da Família 
Zona Nor-
te do Motoclube Bodes 
do Asfalto. Marcão fica 
no cargo no período de 
2015/2016, e tem como 
missão a beneficência em 
creches e asilos, além de  
trazer de volta integrantes 
afastados. “Somos uma 
família e gostamos de 
todos juntos”, comenta. 
Atualmente, os Bodes do 
Asfalto (ZN) conta com 70 
casais de integrantes.

O Bodes do Asfal-

to está no 
Brasil há 12 
anos, sen-
do que em 
São Paulo 
há cinco fa-

mílias: Norte, 
Sul, Leste, 

Oeste e SuperCap. Trata-
se de um motoclube in-
ternacional, presente  em 
10 países da América no 
Norte e Sul, e para ser 
integrante há um único 
requisito: ser maçom. 

Para comemorar a 
eleição de Marcão, inte-
grantes de todas as Fa-
mílias do motoclube se 
reuniram em festa, com 
churrasco e claro, muito 
rock and roll.

Marcão (esq.) coordenador 
do Bodes do Asfalto Z.Norte

2rodas

Alexandre Akashi

JFA
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Curtas

Jaguar XE chega em outubro, por R$ 169.900
O novo sedan popular da Jaguar 

tende a conquistar corações dos jovens 
senhores que durante anos assistiram 
os galãs do cinema se exibirem na te-
lona com o felino na ponta do capô. O 
alvo é, portanto, homens com idade 
acima de 40 anos, executivos, finan-
ceiramente resolvidos, e que querem 
algo um pouco mais exclusivo do que 
a trinca alemã (Audi, BMW e Merce-
des-Benz).

E um bom negócio? Difícil dizer. 
A Jaguar apresentou o modelo e não 

permitiu testes dinâmicos, assim não 
foi possível avaliar a performance. 
Mas, é um carro bonito e bem reche-
ado de tecnologia, como não podia 
deixar de ser. Será oferecido em qua-
tro versões de acabamento duas op-
ções de motorização (4 cilindros tur-
bo de 240 cv e V6 3.0 Supercharged 
de 340 cv) e câmbio ZF automático 
de 8 velocidades. 

O XE 2.0 Si4 Pure custa R$ 169.900 
e é a versão de entrada da linha. A se-
guir vem o 2.0 Si4 Pure Tech, por R$ 

177.000, e por fim, 
o 2.0 Si4 R-Sport, 
por R$ 199.990. A 
versão top é a XE  
S, por R$ 299.000, 
única com motor 
3.0V6 Superchar-
ged com 340 cv de potência e 450 Nm 
de torque, o mesmo propulsor que 
equipa o superesportivo F-TYPE.

Confira todos os detalhes do mo-
delo no site: www.jornalfarolalto.com.
br, pelo QR Code acima. JFA

Chevrolet lança e-commerce
L o g o , 

todos os re-
paradores 
do País po-
derão com-
prar peças 
Chevrole t 
pela internet. O novo por-
tal de e-commerce que a 
marca está testando com 
algumas concessionárias 
é exclusivo para profis-
sionais, e não atropela a 
cadeia.

Trata-se, na verdade, 
de um novo canal de co-

municação 
entre con-
cessionária 
e oficinas 
clientes, com 
as vantagens 
de a monta-

dora oferecer todo suporte 
de informações técnicas, 
para minimizar os riscos 
de compra de peças erra-
das, uma vez que todos 
os catálogos e manuais de 
aplicação estarão disponí-
veis no portal www.peca-
chevrolet.com.br

Divulgação

Fiat Doblò chega a 2016
O family 

car da Fiat 
está mais 
bem equipa-
do. A versão 
At t rac t ive  
1.4 Flex pas-
sa a contar com ar condi-
cionado (R$ 65.590)

As versões Attracti-
ve  1.4 Flex e Essence 1.8 
Flex  (R$ 65.590) ganham 
volante com regulagem 
de altura e predisposição 
para rádio.

A versão Adventure 

chega com 
Rádio Con-
nect e sen-
sor de esta-
cionamento 
traseiro (R$ 
76.550).

A linha 2016 do Do-
blò Cargo 1.4 e Cargo 1.8 
ganha de série faróis de 
máscara negra, deixando a 
versão voltada para negó-
cios com um visual mais 
moderno, com preços de 
R$ 52.080 e R$ 58.090, res-
pectivamente.

Divulgação

JFA

Serviço exclusivo para oficina Versões vem mais equipadas

JFA

Lifan X60 é reestilizado
As mu-

danças são 
sutis, mas 
por fora, o 
SUV chinês 
conta com 
rodas maio-
res, nova grade dianteira, 
molduras nos paralamas 
e novas lanternas trasei-
ras.

O motor é o mesmo 
1.8 litro VVT de 128 cv de 
potência máxima a 6.000 
rpm e 16,8 kgfm de torque 
a 4.200 rpm, mas o câmbio 

mudou. Se-
gundo a Li-
fan, a caixa 
manual foi 
recalibrada,  
para dar um 
pouco mais 

de força nas arrancadas 
e reduzir o nível de ruído 
na cabine.

Além disso, o foram 
feitos outros ajustes na 
calibração da suspensão 
e no isolamento acústico 
da cabine, para permitir  
mais conforto ao rodar.

Facelift na frente e mecânica-

JFA

Porém, versão top de linha, com motor V6, custa R$ 299.000

Divulgação

Divulgação

JFA

Audi A6 ganha V6 de dupla injeção

O modelo 2016 do se-
dan A6 da Audi já está no 
Brasil, com duas grandes 

novidades: adoção do 
motor quatro-cilindros 
2.0l TFSI de dupla injeção 

(direta e indireta), com 
252 cv, e um novo V6 3.0l 
de 333 cv, agora também 
com dupla injeção. Os 
preços são, respectiva-
mente, R$ 260.190 e R$ 
335.190.

Entre as tecnologias 
embarcadas, destaque 
para o piloto automático 
adaptativo (ACC), siste-
ma infravermelho de vi-
são noturna e banguela 
eletrônica, que desengata 
e reengata a tração auto-
maticamente.

Peugeot lança acessórios para 208 e 2008
Proprietários de Peu-

geot 208 e 2008 contam 
com mais acessórios. A 
marca acaba de lançar 
dois novos pacotes: Kit 
Multimídia e Kit Mobili-
dade para o transporte de 
bicicletas (exclusivo para 
o 2008). 

O primeiro vem com 
tecnologia de espelha-
mento do smartphone 
(foto), TV digital e câme-
ra de ré, por R$ 4.890, e o 
segundo, com duas barras 
de teto e um porta-bici-

cleta e engate de reboque 
com ponteira removível, 
por R$ 1.390.

Em ambos, os preços 
já contam com mão de 
obra para instalação.JFA

Novo motor rende 333 cv; há ainda versão 2.0 TFSI, de 252 cv No Kit Multimídia, espelhamento, TV digital e câmera de ré

DivulgaçãoAlexandre Akashi
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muita sede
Hyundai New Azera

Conforto, tecnologia e

A traseira é bem resolvida e agrada até os mais críticos

Conforto, motor po-
tente, câmbio auto-
mático de seis velo-

cidades, espaço interno de 
sobra, câmera de estaciona-
mento de ré, sensores dian-
teiros e uma série de equi-
pamentos. Estes são alguns 
dos atrativos do Hyundai 
Azera, que ganhou nova 
denominação, New Azera. 
Atrativos, claro, se o com-

prador puder desembolsar 
R$ 149.990, pelo grande se-
dan da Hyundai. É inegável 
que o modelo tem muito a 
oferecer não só em termos 
de tecnologia, mas por todo 
o conforto para o motorista 
e aos passageiros.

Mas se existem várias 
vantagens, tem o outro 
lado: o consumo excessivo.  
E não poderia ser diferente, 

Por dentro, tem tudo que um sedan da categoria pode oferecer

afinal o carro conta com um 
motor V6 de 3.0 litros e 250 
cv de potência. Ao longo de 
todo o teste do Farol Alto, 
entre cidade e rodovia, a 
média de consumo ficou na 
faixa de 7km/l, melhoran-
do um pouco mais na estra-
da, quando chega a 10km/l, 
segundo o computador 
de bordo.  Certamente um 
dos maiores pecados do 
modelo sul coreano, princi-
palmente se for levado em 
conta que os concorrentes 
de segmento apresentam 
números menos assustado-
res, em termos de consumo 
e até mesmo em preço.

Apesar da “sede”, tem 
a seu favor vários fatores 
como a boa posição da dire-
ção, acesso fácil aos instru-
mentos (bem visíveis, vale 
destacar). O câmbio de seis 
marchas tem trocas suaves, 

no entanto, a retomada é 
um pouco lenta, mas nada 
que chegue a comprometer. 
Lógico que se deve levar 
em conta que o New Azera 
não tem a proposta de ser 
um esportivo ou ter desem-
penho neste sentido. É um 
veículo para quem deseja 
conforto e tecnologia.

Apesar de contar um 
conjunto de suspensão ajus-
tadíssimo, nunca é demais 
lembrar que ele foi desen-
volvido para países onde o 
piso asfáltico é de qualida-
de, o que não acontece em 
nossas cidades e rodovias.  
Ou seja, por mais que ab-
sorva as irregularidades, 
em algum momento o mo-
torista irá sentir as emendas 
e tapa-buracos feitos nas 
ruas e estradas.

Vida a bordo

De um modo geral o New 
Azera tem mais pontos fa-
voráveis do que negativos.  
Externamente o design não 
chega a ser ousado, mas 
visualmente ficou mais 
moderno. Mas é em seu in-
terior que ele se revela. Teto 
solar, nove airbags, controle 
de estabilidade e de tração, 
partida por botão, ar con-
dicionado dual zone, piloto 

automático, central multi-
mídia com tela de 8 polega-
das com GPS, se destacam.

De um modo geral o 
New Azera agrada, mas 
alguns fatores acabam pe-
sando contra, se for feita 
comparação com os concor-
rentes como Honda Accord 
ou o Ford Fusion, que cus-
tam menos e têm uma des-
valorização menor.

Com 4,92 m de comprimento e 
entre-eixos de 2,85 m, é grande 
e confortável, mas beberrão

JFA

Divulgação

Com preço de R$ 149.990, o sedan grande da Hyundai tem 
vida dura no confronto com Ford Fusion e Honda Accord

O motor V6 3.0 rende 250 cv; painel de fácil leitura; câmera de ré ajuda nas manobras

Avaliação

Ficha técnica
Hyundai New Azera

Motor: dianteiro, transversal, V6, 3.0l  (gasolina), DOHC com 
sistema VIS e duplo CVVT e acelerador eletrônico. 

Potência:250v a 6.400 rpm (gasolina)
Torque: 28,8 Kgfm/700 rpm 

Câmbio: automática de seis velocidades Shiftronic 
Direção: assistência hidráulica progressiva

Tração: dianteira
Pneus: 245/45 R18

Freios: dianteira discos ventilados (320x28mm), na traseira 
sólidos (2849x10mm), com ABS, EBD de quatro canais

Dimensões: comprimento, 4.920 mm; largura, 1.860 mm, altura 
1.470 mm e entre-eixos, 2.845 mm

Peso: 2,120 kg
Volumes: porta-malas – 461l; tanque de combustível: 70 l

Desempenho: 0 a 100 km/h: 8,7s
Consumo (Km/l) – n/d

Texto: Antonio Puga
Fotos: Antonio Puga/Divulgação
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a cidade
Jeep Renegade Longitude 2.0 Diesel

Muito carro para

Não é nem grande nem pequeno, mas confortável e estiloso

O Jeep Renegade 
marca uma nova 
era da marca no 

Brasil. Agora pertencente 
à Fiat, a Jeep (assim como 
a Chrysler, Dodge e RAM) 
recebe status de montadora 
nacional, com a inaugura-
ção da fábrica em Goiana, 
Pernambuco, onde o Rene-
gade é produzido, em qua-
tro versões, duas opções de 

motores (flex e diesel), três 
opções de câmbio (manual 
de 5 velocidades, automáti-
co de 6 e 9 velocidades), op-
ção de tração dianteira ou 
4x4, e preços de R$ 68.900 a 
R$ 119.900. Coisa de louco.

Avaliamos a versão in-
termediária Longitude 2.0 
Diesel AT9 4x4, que custa 
a partir de R$ 109.900 e é 
preciso tirar o chapéu para 

É bom de visibilidade, mas motor vibra muito quando parado

a Jeep, pois o conjunto da 
obra é muito bom. Claro 
que o veículo testado estava 
com todos os opcionais dis-
poníveis: roda de 18’’ e ban-
cos com couro (R$ 4.000), 
air bags laterais, de cortina 
e joelhos para o motorista, 
sistema de monitoramento 
de pressão dos pneus (R$ 
4.000), teto solar elétrico pa-
norâmico (R$ 7.650), Pack 
Tecnology 1  e 2 (R$ 9.090 e 
R$ 16.500 - detalhes no site). 
Preço final: R$ 151.140.

Vida a bordo
Com tudo isso, o carro tem 
tecnologia de sobra, motor 
robusto, é gostoso de dirigir 
e confortável, muito confor-
tável. O motor turbodiesel 
de 170 cv de potência e tor-
que máximo de 37,7 kgfm 
a 1.750 rpm é quase um 
exagero se a ideia é rodar 

somente na cidade. Assim 
como a caixa de transmis-
são automática de 9 veloci-
dades. Mas, se for para pe-
gar trilha, esse é o conjunto 
ideal, apesar de a versão 
não contar com pneus de 
uso misto. 

Porém, o motor é bem 
áspero e o carro precisa re-
ceber melhorias pois deixa 
passar bastante vibração 
para o habitáculo, princi-
palmente parado. Incomo-
da tanto que para minimi-
zar é aconselhável engatar 
neutro ao parar em semá-
foros ou congestionamento.

A dirigibilidade é muito 
boa, mesmo para um carro 
alto. É do tipo que permite 
enxergar o capô ao volante, 
e apresenta área de visão 
muito boa. Os bancos são 
confortáveis e abraçam o 
corpo como um sofá. Muito 

boa a sensação.
Mas, durante a semana 

de testes, o carro deu sus-
to por duas vezes, quan-
do sem mais nem menos 
todos os recursos eletrô-
nicos de freios deixaram 
de funcionar (ABS, ESC, 
controle de tração, controle 
eletrônico anticapotamen-
to, controle eletrônico de 
velocidade em descidas,  

Hill Start Assist e Panic 
Brake Assist). Felizmente 
os freios ainda acionavam, 
mas ao pisar fundo no pe-
dal, o carro balançava para 
todos os lados, o que mos-
trou o quanto são úteis em 
situações de emergência.

No geral é um excelen-
te veículo, que como todos 
no Brasil, custa caro. Mas, 
vale a pena.

O modelo tem preço inicial 
de R$ 109.900, mas com todos 
opcionais chega a R$ 151.400

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Com motor diesel 2.0l, câmbio automático de 9 marchas e 
tração 4x4, é um gigante para rodar somente na cidade

Painel em TFT colorido de 7”, porta-malas de 260 litros; bom espaço e conforto atrás

Avaliação

Ficha técnica
Jeep Renegade Longitude 2.0 Turbodiesel 4x4 9AT

Motor: dianteiro, transversal, 16 V, 2.0l, diesel, turbo
Cilindrada: 1.956 cm3

Potência: 170cv a 3.750 rpm
Torque: 35,7Kgfm a 1.750 rpm

Câmbio: automático de 9 velocidades
Direção: elétrica

Tração: 4x4
Pneus: 215/65 R17

Freios: dianteira a disco ventilado  e sólidos na traseira, com 
ABS, EBD, ESP, controle de tração e assistente de ladeira

Dimensões: comprimento, 4.242 mm; largura, 1.798 mm, altura 
1.716 mm e entre-eixos, 2.570 mm

Peso: 1.629 kg
Volumes: porta-malas - 260 l; tanque de combustível: 60 l
Desempenho: 0 a 100 km/h: 9,9s; velocidade máxima 190 

km/h (e/g)
Consumo -  cidade:  12,3 km/l; estrada: 15,9 km/l
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invocado
Volkswagen speed up! TSI

Pequenino

Se a tampa do porta-malas for preta, sob o capô há um 1.0 TSI

A Volkswagen saiu 
na frente da con-
corrência ao lançar 

no mercado brasileiro o 
up! TSI, primeiro compacto 
com motor 1.0 3 cilindros 
flex com injeção direta de 
combustível e turbocom-
pressor. É o que se pode ter 
de mais moderno em tecno-
logia de motor a combustão 
interna por um preço razo-

avelmente acessível (a ver-
são mais barata é a move 
up! TSI, por R$ 43.990).

É muito dinheiro em 
um compacto 1.0? É. Defi-
nitivamente. Mas, é assim 
que o consumidor brasi-
leiro gosta. Então, não há 
o que discutir. Esse tem, 
pelo menos, elevado índi-
ce de tecnologia. E, para 
comemorar, a Volkswa-

Banco da frente tem excelente apoio às pernas; volante enorme

gen lançou uma nova ver-
são, a speed up! TSI, por 
R$ 49.990, e que somente 
será comercializada com 
o novo motor. Esta é a 
versão avaliada nesta re-
portagem.

Vida a bordo
A dupla formada por inje-
ção direta e turbo pressu-
põe desempenho, perfor-
mance, boa aceleração, mas, 
ao mesmo tempo, econo-
mia. E isso o novo up! TSI 
entrega por completo. 

Acelerar o speed up! 
TSI é bem divertido. É 
certo que não entrega a 
mesma emoção que um 
V8 biturbo, mas para um 
1.0 3 cilindros é fantástico. 
E o carro é bom de curva 
também. Com entre-eixos 
curto, 2,41m - o carro tem 
3,64m de comprimento -, 

e rodas de aro 15 calçadas 
com pneus 185/60, e sis-
tema de suspensão sim-
ples, tipo McPherson na 
dianteira, independente, 
e interdependente com 
braços longitudinais na 
traseira, está na medida 
certa entre conforto e es-
portividade.

O bacana do speed up! 
TSI é sentir o corpo colar 
no banco ao arrancar e es-
ticar as marchas. E perce-
ber que ‘canta’ pneus em 
segunda! Em um 1.0! 

A posição de dirigir 
poderia ser um pouco 
mais baixa, socada, e o 
volante menor, mais es-
portivo. Mas para isso 
seria preciso redesenhar o 
painel, que não é feio, mas 
também não faz bonito. É 
funcional. Os bancos com 
design marcante contam 

com apoio de cabeça inte-
grado, bem interessante. 

Particularmente, o 
speed up! TSI é bacana 
pois é único. Não há ver-
são com motor aspirado, 
assim como as demais. O 
investimento de R$ 6.000 
a mais em relação à ver-
são TSI mais barata é 90% 
estética: faixas e retroviso-
res em azul, teto pintado 

de preto, spoiler lateral 
e outras perfumarias. O 
bacana é que é inconfun-
dível. up! branco com re-
trovisor azul é o top.

A versão acrescenta 
ainda faróis de neblina e 
sensor de estacionamento 
traseiro, e como opcional, 
sistema de infotainment 
com navegação Maps & 
More, por R$ 1.400.

A versão speed conta com faixa 
e retrovisor pintado em azul e 
somente na cor branca

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Indiscutivelmente é um carro que vai marcar a história dos 
modelos populares 1.0l; motor é o melhor do segmento

Painel pouco atraente; porta-malas de 285 litros é valente; banco traseiro com cinco apoios

Avaliação

Ficha técnica
Volkswagen speed up! 1.0 TSI

Motor: dianteiro, 3 cilindros, 1.0 litro, 12V, flex, injeção direta, 
turbo

Cilindrada: 999 cm³
Potência: 77/74 cv a 5.000rpm (etanol/gasolina)
Torque: 16,8 kgfm a 1.500 rpm (etanol/gasolina)

Câmbio: manual, 5 marchas
Direção: elétrica

Tração: dianteira
Pneus:  185/60 R15

Freios: discos ventilados na dianteira (256 mm) e tambor na 
traseira (200 mm), ABS,  EBD e Controle de Tração

Dimensões: comprimento, 3.645 mm; largura, 1.645 mm; altura 
1.504 mm: entre-eixos, 2.421 mm

Peso: 1.000 Kg
Volumes: tanque de combustível: 50 l; porta-malas: 285 l

Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h: 9,1s/9,3s (e/g) 
velocidade máxima: 184/182 km/h (e/g)

Consumo (Km/l): cidade: 9,6/13,8 km/l (e/g); estrada: 
11,1/16,1 km/l
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Custo-benefício

Com fama de produ-
zir veículos confiá-
veis, o Toyota  SW4 

não é diferente. Porém, 
não são infalíveis. O mode-
lo escolhido para esta ava-
liação estava na Luizinho 
Reparações Automotivas, 
do consultor automotivo 
Luiz Carlos Bailone, na 
zona Norte, com um defei-
to inusitado e um tanto o 
quanto pitoresco.

Luizinho conta que o 
carro chegou de guincho à 
oficina. “O cliente contou 
que a bateria explodiu”, diz 
o consultor. “Ele trouxe o 
carro pois ao ver a bateria 
danificada, colocou outra, 
mas o carro não pegou 
mais”, explica.

Na oficina
Após diagnóstico, Luizi-
nho  constatou que o de-
feito foi gerado pelo regu-
lador eletrônico de tensão 
do alternador, que entrou 
em curto e sobrecarregou a 
bateria. “Nunca havia visto 
algo assim”, comenta Lui-
zinho. Uma consequência 
do estouro da bateria foi a 
queima da central de deri-
vação da caixa de fusíveis, 
a queima diversos fusíveis 

Bateria explode 
após pane 

no regulador 
eletrônico de 

tensão do Toyota 
Hilux SW4

Sobrecarga elétrica

e da central de comando do 
ar-condicionado. 

“Deveria haver um 
sistema de proteção para 
evitar esse tipo de sobrecar-
ga na bateria”, comenta o 
consultor Júlio de Souza, da 
Souza Car. O mais interes-
sante deste caso é que a cen-
tral de derivação da caixa 
de fusíveis, que é uma peça 
complexa, custa cerca de 
R$ 100, nas concessionárias 
Toyota. “Tudo que é defeito 
crônico no carro as peças de 
reposição custam pouco”, 

afirma Souza, ao citar como 
exemplo os amortecedores 
do Honda Civic. 

Apesar deste episódio, 
os consultores automoti-
vos do Jornal Farol Alto 
comentam que trata-se de 
um carro que dá pouca ma-
nutenção. Porém, é preciso 
ficar atento a alguns itens, 
como a formação de água 
no filtro de diesel. “Sempre 
que fizer revisão no carro 
importante drenar essa 
água”, afirma Luizinho. 

Na oficina do consultor 

Sergio Torigoe, o Centro 
de Diagnóstico Automoti-
vo Torigoe, na zona Leste 
de São Paulo, o reparador 
comenta que já teve casos 
de defeito no módulo de 
comando dos bicos inje-
tores (transformador de 
12V para 90V), e também 
no imobilizador. “Quando 
ocorre problemas no imo-
bilizador é complicado, 
pois para ter acesso ao mó-
dulo é preciso retirar todo 
o painel interno, pois fica 
localizado atrás da caixa de 

Sobrecarga explodiu bateria

Bem avaliado, o Hilux SW4 dá pouca manutenção, mas quando acontece, custo é elevado

Fotos: Alexandre Akashi

Claudio Cobeio, da Cobeio Car 
Rua Américo Brasiliense, 1208 - (11) 5181-8447

Bom veículo, porém de manutenção dispendiosa. 
Manter revisões em dia ajuda a não gastar demais 

em caso de emergência, pois as peças são caras

Nota 8

Carro de fácil manutenção, só é preciso limpar 
periodicamente a tubulação de admissão, pois 

carboniza e o motor perde a força

Francisco Carlos de Oliveira, da Stilo Motores 
Rua Mariquinha Viana, 700, Mandaqui - (11) 2977-1124 Nota 8,5

Adilson Abachioni, Auto Astral Mecânica
Av. dos Pequis, 320 - Jd. Vl. Formosa (11) 2916-0599

É um carro que raramente aparece na oficina, pois 
não costuma apresentar defeitos. É grande e confor-

tável, ideal para quem faz longas viagens

Nota 9

Tradicionalmente, os carros da Toyota são muito 
bons em qualidade e confiabilidade. O SW4 não é 

diferente. Mas, peças só em concessionária

Alexandre Morikawa, Autoelétrico Morikawa - R.São 
Paulo de Oliveira, 877 - Guarulhos (11) 2481-3819 Nota 9

Marcos de Castro, da Mecânica De Castro - Av. Cons. 
Moreira de Barros, 625, Santana - (11) 2950-0990

O carro tem como pontos fortes a versatilidade, po-
sição de dirigir, conforto e boa resposta do motor, 

mas o espaço no porta-malas podia ser melhor

Nota 8

Veículo que não requer muita manutenção e tem 
boa qualidade dos sistemas e mecânica, mas aten-

ção: o seguro tem preço elevado.

Sergio Torigoe - Centro de Diagnóstico Automotivo Tori-
goe - Rua Serra de Botucatú, 2724 – (11) 2097-8440 Nota 9

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

É um carro que não dá problemas, mas recomendo 
atenção na qualidade do combustível que utiliza. 

Além disso, as peças de reposição não são baratas

Nota 9

A manutenção depende bastante da concessionária, 
pois não há muita oferta de peças, e com isso alguns 

reparos demoram mais do que gostaríamos

Luis Carlos Bailone, Luizinho Reparações Automotivas 
- Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2789 - (11) 2203-1627 Nota 8,5

Central de derivação queimou Imobilizador fica sob o painel

ar”, explica Torigoe. 
Outro detalhe da ma-

nutenção do carro, segundo 
Luizinho, é em relação aos 
freios. “Tem motorista que 
só troca as pastilhas, nós 
recomendamos trocar tam-

bém os discos, pois quando 
se substitui somente as pas-
tilhas, a vida útil cai drasti-
camente, dependendo da 
qualidade. Já vi casos em 
que foi preciso trocar com 
10.000 km”, diz. JFA
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No elevador

Os sistemas eletrô-
nicos dos auto-
móveis estão cada 

vez mais sofisticados e, se 
por um lado isso é bom, 
pois traz mais conforto 
para o motorista, por ou-
tro requer mais atenção, 
principalmente em relação 
à manutenção preventiva. 
Assim, o dono do carro 
precisa ficar atento e não 
descuidar, pois as mon-
tadoras têm investido 
milhões e milhões em es-
tratégias eletrônicas para 
tornar os veículos cada 
vez mais seguros.

O que uma coisa tem 
a ver com a outra: manu-
tenção preventiva, estra-
tégia eletrônica e seguran-
ça? Tudo. Recentemente 
acompanhamos um caso 
assim. O dono do carro, um 
Volkswagen Voyage i-Mo-
tion, trouxe o veículo para 
a oficina pois o câmbio au-
tomatizado não funcionava 
direito, a troca das marchas 
só era possível de forma 
manual, pelas borboletas 
atrás do volante. No modo 
automático, não realizava a 
mudança de marchas.

No painel, a luz de 
EPC (Eletronic Power 
Control) estava acesa.  
Com o scanner, fizemos 
a leitura dos defeitos e foi 
constatado duas possi-
bilidades: interruptor de 
freio ou lâmpada de freio. 
Verificamos o interruptor 
primeiro e ele realmente 
estava com problemas. Fi-
zemos a substituição por 

um novo e resolvemos o 
defeito. Fizemos, então, 
uma experiência para en-
tender melhor por que o 
câmbio deixa de trocar as 
marchas  automaticamen-
te quando o interruptor fa-
lha. Assim, retiramos uma 
das lâmpadas de freio e ro-
damos com o carro. Tudo 
normal. Decidimos, então, 
retirar a outra lâmpada 
e fomos para a rua. Des-
sa vez, o carro entrou em 
emergência e as marchas 
pararam de funcionar no 
modo automático. Enten-
demos assim a estratégia 
utilizada pela engenharia 
da montadora. Sem luz 
de freio, o risco de colisão 
traseira aumenta, e atua 
sobre o funcionamento 
do câmbio como forma de 
obrigar o motorista a bus-
car uma oficina.

O arremate do serviço 
é apagar a luz de EPC no 
painel com ajuda do scan-
ner. Não recomendamos 
o desligamento dos cabos 
da ECU para fazer o reset 
da lâmpada (procedimen-
to que tem sido divulgado 
por vídeos amadores na 
internet), pois pode ocorre 
de o veículo não reconhe-
cer mais a módulo, e se 
isso acontecer será preciso 
levar o carro de guincho 
a uma autorizada, uma 
vez que somente a rede 
concessionária dispõe do 
scanner original para efe-
tuar esse serviço. De uma 
forma geral, este é um ‘de-
feito’ que ocorre em todos 

os modelos VW com câm-
bio i-Motion. 

Modo de condução
Algo me tem me intrigado 
bastante em relação aos 
câmbios automatizados e 
o grande número de recla-
mações, principalmente 
de trancos na mudança de 

marchas. Muitos criticam 
o pois não entendem que 
é preciso mudar a forma 
de dirigir. 

Imagine que está em 
um carro manual. Ao 
trocar a marcha, instinti-
vamente tira-se o pé do 
acelerador, aperta a em-
breagem, troca de marcha, 

solta a embreagem e volta 
a acelerar. Faça isso sem ti-
rar o pé do acelerador. Ao 
soltar a embreagem, terá 
um tranco. Assim, quando 
perceber que o carro vai 
mudar de marcha, alivie 
o pé do acelerador. Isso 
vai reduzir o tranco ou até 
mesmo evitá-lo.

Estratégia eletrônica

Ao aumentar o nível de eletrônica nos sistemas de gerenciamento e controle do veículo, as montadoras criaram regras para 
tornar os carros mais seguros, e isso inclui fazê-lo parar de funcionar direito para obrigar o motorista a realizar a manutenção

Segurança em primeiro lugar

Adilson Abachioni, 
Auto Astral Mecânica
Av. dos Pequis, 320 
Jd. Vl. Formosa 
(11) 2916-0599

JFA

Estratégia do i-Motion é não trocar marchas automaticamente se luzes de freios estiverem ruins

Fotos: Divulgação
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No elevador

Os clientes de 
serviços auto-
motivos estão 

cada vez mais atentos e 
exigentes, e por isso nos 
dias atuais o reparador 
precisa, além de saber 
trabalhar, saber o que 
está usando nos veículos 
em termos de peças de 
reposição. 

Prova disso é uma si-
tuação ocorrida aqui na 
oficina, a Automecânica 
e Elétrica Morikawa. Um 
cliente chegou para fa-
zer revisão de um carro 
usado que tinha acabado 
de comprar. Era um Che-
vrolet Montana 2009 1.8 
flex. Fizemos um check-
list visual de todo os 
itens e segundo o cliente, 
o proprietário anterior 
comentou que havia tro-
cado o kit de transmissão 
(correia dentada, bomba 
d’água, rolamento tensor 
e demais componentes) 
há 20.000 km. 

Mesmo assim fize-
mos uma avaliação do 
sistema e quando remo-
vemos a capa protetora 
da correia dentada en-
contramos um problema 
muito sério. E, o pior de 
tudo é que este não foi o 
primeiro caso desse tipo 
que pegamos na oficina. 
Nos últimos dois anos, 
nos deparamos com ou-
tros dois casos idênticos: 
correia dentada desgas-
tada de forma irregular, 
com metade da  largura 
de fábrica.

Em todos os casos, 
um vilão em comum: a 
bomba d’água com polia 
de plástico. De alguma 
forma, a correia é da-
nificada ao passar pela 
bomba d’água, tanto 
que os resíduos de bor-
racha ficam acumulados 
nos dentes da polia e 
em todo alojamento da 
correia dentada. É um 
problema de engenharia 
da peça e que precisa ur-
gentemente de correção.

Nos três casos a peça 
era  do mesmo fabrican-
te, aplicada no motor 
GM 1.8 Flex, mas em mo-
delos de veículos dife-
rentes. É preciso lembrar 
que esse motor era usa-
do também em veículos 
Fiat, assim não será es-
panto saber de casos em 
modelos da montadora 
de origem italiana.

Para ter certeza ab-
soluta que o problema 
era (e ainda é) a bomba 
d’água, substituímos o 
componente e monito-
ramos a cada 5.000 km. 
Foi assim no primeiro e 
segundo casos, nos anos 
anteriores. Em ambos a 
mesma constatação.  

Entramos em contato 
com o fabricante da peça, 
que é da região de Cam-
pinas, mas em nenhuma 
das vezes recebemos re-
torno. O pior de tudo é 
que a marca em questão 
era, até então, de boa qua-
lidade e procedência. Isso 
nos leva a crer que tan-

to o reparador quanto o 
consumidor final precisa 
ficar muito atento na hora 
de escolher a marca das 
peças que instala no ve-
ículo, pois algumas em-
presas têm simplesmente 
embalado os produtos 
sem mais os mesmos cri-
térios de qualidade.

Desde aquela época 
não compro mais dessa 
marca, e inclusive nossos 
fornecedores também pa-
raram de trabalhar com 
ela. Lamentamos muito 
tudo isso, principalmen-
te a falta de atenção do 
fabricante em relação ao 
atendimento ao cliente. 

Não estamos aqui 
para jogar pedras, mas 
para ajudar, pois o tra-
balho do reparador 
depende da qualidade 
dos componentes insta-
lados. Se não podemos 
contar com um mínimo 
de atenção, só nos resta 
lamentar.

Qualidade

Nos últimos dois anos, detectamos um problema grave na bomba d’água de um tradicional fabricante, que com o tempo 
desgasta a correia dentada de forma irregular, porém em nenhuma das vezes que acionamos a marca recebemos retorno

Fome de borracha

Alexandre Morikawa
Automecânica e Elétrica 
Morikawa
R. São Paulo de Oliveira, 877 
Jd. Cumbica, Guarulhos 
(11) 2481-3819

JFA

Problema de projeto da bomba d’água dos motores GM 1.8 Flex desgasta correia dentada 
prematuramente; fabricante já foi alertado, mas até agora não tomou providências

Fotos: Divulgação
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No elevador

Há cerca de 10 
anos, o gás na-
tural veicular 

(GNV) entrou em moda, 
pelo apelo comercial do 
combustível que era 50% 
mais barato do que a ga-
solina e ainda rendia até 
60% mais. Economica-
mente, valia a pena para 
quem rodava mais de 100 
km/dia, assim ficou mui-
to popular entre taxistas e 
transportadores autôno-
mos. As oficinas conver-
tedoras se multiplicaram 
para acompanhar a de-
manda de mercado, e a 
tecnologia evoluiu. 

Hoje, somente uns 
poucos se aventuram 
nessa seara, pois o pre-
ço do combustível já 
não compensa tanto, e a 
tecnologia evoluiu a um 
patamar que ficou quase 
proibitivo a instalação do 
sistema de GNV. Mas, 
quem tinha, manteve o 
equipamento, e muitos 
ainda usam. A manuten-
ção desse sistema é relati-
vamente simples, não há 
muitos segredos, princi-
palmente o chamado sis-
tema de 3ª Geração, mais 
comum e barato. 

O defeito mais comum 
que atendemos na oficina 
é luz de injeção acesa no 
painel. Isso normalmente 
ocorre pois o GNV é um 
combustível de mistura 
super pobre, e para con-
tornar isso, os kits GNV 
contam com um disposi-
tivo chamado simulador 

de sonda, que envia para 
a ECU um sinal próximo 
do ideal. Porém, para 
funcionar corretamente, 
é preciso fazer um ajus-
te fino na quantidade de 
GNV enviado ao motor e 
ocasionalmente o sistema 
pode ficar desregulado.

Quando isso acontece, 
a consequência é o acen-
dimento da luz de injeção. 
A solução é simples, po-
rém requer conhecimento 
e um scanner automotivo 
em modo contínuo, em 
que é possível ler os valo-
res dos sensores, ou ainda 
m analisador de gases.

Para se obter a melhor 
performance, o motor ne-
cessita trabalhar com a 
relação ar/combustível 
correta. A isso chamamos 
relação estequiométrica. 
Cada combustível tem 
um valor diferente de es-
tequiometria. O do etanol 
é 9,0:1 (9 partes de ar para 
1 de etanol), a gasolina 
brasileira, com 22% de 
etanol, é de 13,3:1, o die-
sel, é de 15,2:1, e o GNV, 
15,4:1. A gasolina pura é 
de 14,7:1.

Dessa forma é possí-
vel entender porque o eta-
nol rende tão pouco. Para 
um motor de 1 litro fun-
cionar bem com etanol, a 
cada 900 ml de ar, é pre-
ciso misturar 100 ml de 
etanol. Se fosse gasolina, a 
relação seria de 924,81 ml 
de ar e 75,19 ml de gasoli-
na. Assim, fica claro que é 
preciso bem menos gaso-

lina para encher o motor 
do que etanol. 

Para facilitar a leitura, 
os instrumentos medem o 
fator lambda, que quando 
está no nível ideal é 1, in-
dependente do combus-
tível utilizado. Qualquer 
valor abaixo de 1 significa 
mistura pobre, ou seja, 
mais ar do que o ideal, 
e qualquer valor acima 
de 1, é mistura rica, mais 
combustível do que o ide-
al. O segredo para a luz 
de injeção não acender é 

manter o sistema sempre 
bem regulado, com fator 
lambda o mais próximo 
de 1 possível.

Variador de avanço
Muitas empresas insta-
lam o variador de avanço 
no carro porém este é um 
componente que não reco-
mendamos, pelo grande 

índice de problemas que 
apresenta. Serve para re-
gular o tempo da faísca na 
ignição mas é muito sensí-
vel e costuma apresentar 
falhas, e quando isso acon-
tece, corta o pulso da bobi-
na e bicos, o que imobiliza 
o veículo. Como  a relação 
custo/benefício é baixa, 
não vale a pena.

Defeitos colocados

Quando bem regulado, o veículo convertido é confiável e econômico; quem costuma fazer manutenções preventivas não 
tem o que reclamar, mas quem só leva o carro na oficina quando quebra, tem problemas com o sistema

Não se assuste com veículos GNV

Claudio Cobeio,
Cobeio Car 
R.Américo Brasiliense, 1208 
Chácara Sto.Antônio
(11) 5181-8447

JFA

O gráfico ao lado indica o 
ponto de melhor queima da 

gasolina pura (14,7:1), e as 
consequências da mistura rica 

e pobre. Independente do 
combustível, o ideal é sempre 
seguir o fator lambda 1, que é 

a linha central do gráfico

Fotos: Divulgação
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Algo muito comum 
de acontecer aqui 
na oficina, a Stilo 

Motores, é receber clien-
tes insatisfeitos com o ser-
viço prestado em outros 
lugares, pois não conse-
guiram resolver o proble-
ma do veículo. 

Isso é péssimo, pois 
denigre a imagem dos 
bons profissionais, que 
investem em cursos e trei-
namentos para estarem 
sempre atualizados. Mas, 
como muitos buscam 
preço, acabam caindo em 
roubadas. O serviço mais 
caro é aquele que se paga 
e não se tem o resultado 
esperado.

Um exemplo disso é 
um caso que aconteceu 
com um Volkswagen Gol 
G5, 2009, 95.000 km ro-
dados. Chegou à oficina 
com aceleração, mas sem 
força. O motor não en-
chia e parecia que estava 
arrastando outro carro. O 
dono do carro disse que já 
tinha levado em uma ofi-
cina, onde foram trocadas 
algumas peças, mas não 
solucionou o defeito.

Isso acontece frequen-
temente. Em algumas ofi-
cinas, o procedimento de 
diagnóstico é falho, o que 
nem sempre gera uma 
solução para o problema, 
além de custar caro. Nes-
te caso, o técnico deve ter 
passado o scanner no car-
ro, que leu diversos códi-
gos de falhas, e sem con-
siderar mais nada trocou 

as peças e pronto: bobina, 
sensor de fase e sensor de 
rotação, segundo infor-
mou o cliente. 

Depois, com ajuda do 
scanner, apagou os códi-
gos de defeitos e entregou 
o carro, sem ao menos 
testar. Com peças novas, 
funcionou relativamente 
bem durante um tempo, 
mas voltou a apresentar 
os mesmos sintomas. Por 
que? Me perguntou o 
cliente assim que explicou 
o acontecido.

A resposta é simples. 
Porque o defeito principal 
não estava nos compo-
nentes trocados. Pode até 
ser que estavam no fim da 
vida útil, mas não era isso 
que deixou o carro fraco. 
O problema era mecânico 
e não eletrônico.

Adotamos alguns pro-
cedimentos simples para 
nos certificar de um de-
feito. Passamos o scanner, 
imprimimos os códigos 
de falhas, e apagamos a 
memória. Depois, saímos 
para rodar com o carro e 
novamente passamos o 
scanner. Se aparecerem os 
mesmos códigos de falhas 
de antes, é porque os sis-
temas ligados a estes códi-
gos precisam de atenção. 
Se aparecerem códigos 
novos é porque há mais 
sistemas para investigar.

No caso do Gol G5, 
como o scanner não apre-
sentou nenhum defeito, 
suspeitamos do catalisa-
dor. Retiramos a sonda 

lambda pré-catalisador 
e encontramos uma cena 
bem feia, catalisador der-
retido e entupido. Nossas 
suspeitas para o que pode 
ter causado isso são com-
bustível de baixa quali-
dade, superaquecimento 
e falha na ignição, sendo 
essa última e a primeira, 

juntas, as mais cotadas. 
Fato é que o cliente 

gastou aproximadamen-
te R$ 1.000 na primeira 
oficina que não resolveu 
o problema dele. Foi em 
vão? Não necessariamen-
te, mas como não teve o 
problema resolvido, foi 
um gasto elevado. 

A solução nesse caso é 
trocar o catalisador e ago-
ra acompanhar para en-
tender porque a peça der-
reteu. De qualquer modo, 
com 95.000 km, já era hora 
de trocar mesmo, uma vez 
que a vida útil do compo-
nente é, segundo os fabri-
cantes, de 80.000 km.

Acerte no diagnóstico

Geralmente, quem busca preço quando o assunto é serviços automotivos, encontra decepção. 
E para aqueles que não valorizam um bom diagnóstico, um alerta: o barato pode sair caro

Só trocar peças não adianta

Francisco Carlos de Oliveira
Stilo Motores 
Rua Mariquinha Viana, 700, 
Mandaqui 
(11) 2977-1124

JFA

O miolo do catalisador estava todo quebrado e obstruía a passagem dos gases de escape

Fotos: Divulgação
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Ler o manual do pro-
prietário antes de 
colocar qualquer 

tipo de fluído no carro é 
muito importante e pode 
evitar grandes prejuízos. 
Isso porque lá estão (ou 
deveria estar) as princi-
pais características dos 
componentes que for-
mam o veículo e a correta 
forma de manutenção.

Temos recebido na 
nossa oficina, a Souza Car, 
diversos casos de defei-
tos no sistema de direção 
hidráulica causado por  
falta de atenção do mo-
torista. A cena típica é a 
seguinte: pela manhã, na 
garagem, o dono do carro 
percebe uma mancha de 
óleo de chão. Ao verificar, 
constata que é fluido da 
direção hidráulica.

Abre o reservatório, 
percebe que está com o ní-
vel abaixo do mínimo,  vai 
a um posto de combustí-
vel ou autopeças e pede o 
fluido para o atendente. 
Diante das várias opções 
de marcas e preços, esco-
lhe o mais barato. Afinal, 
vai vazar mesmo. Porém, 
existem tipos diferentes 
de fluido para direção 
hidráulica e eles não são 
compatíveis. 

Aqui na oficina, temos 
atendido diversos Honda 
Civic com caixa de di-
reção estragada por uso 
de fluido incorreto. Nos 
modelos Honda, a espe-
cificação do fluido é PSF 
(Power Steering Fluid) 

e não Dexron, como na 
maioria dos veículos. 

O problema de se 
usar Dexron em direções 
hidráulicas que pedem 
PSF é que os componen-
tes internos da bomba 
hidráulica se desgastam 
por conta do atrito, da-
nificando rotor, conjun-
to rotativo, e até mesmo 
a carcaça.

Porém, o mais tris-
te é que normalmente o 
problema de vazamento 
é simples de resolver, e 
barato, pois na maioria 
dos casos é uma man-
gueira estourada ou um 
minúsculo anel de bor-
racha tipo o’ring. 

O preço do conserto 
do vazamento é de no 
máximo R$ 400, depen-
dendo da origem. Já o 
conserto de uma bomba 
hidráulica, custa acima 
de R$ 1.000 e, no caso 
dos Honda, que a bom-
ba hidráulica não aceita 
reparo, é preciso substi-
tuir o conjunto inteiro, 
que na concessionária 
custa R$ 3.200, e este é o 
tipo de componente que 
recomendamos instalar 
o original.

Algo incrível em to-
dos os casos que aten-
demos é que o dono do 
carro convive com o va-
zamento de fluido por 
pouco tempo. Em ape-
nas dois meses a direção 
hidráulica do Honda 
passa a ficar pesada e 
fazer ruídos estranhos. 

Nessa hora, infelizmen-
te, já é tarde. 

E este não é uma ex-
clusividade de veículos 
Honda, os modelos da 
Audi e Mercedes-Benz 
também utilizam fluido 
PSF. 

No caso dos Honda, 
especificadamente, reco-
mendamos o uso do flui-
do genuíno, da embala-
gem com a logomarca da 
montadora, PSF-S, pois 
além de ser o ideal, tem 
preço competitivo com 
os demais do mercado.

O produto é produ-
zido especificadamente 
para a Honda pela Che-
vron, feito com óleos 
básicos minerais, sinté-

ticos e aditivos compa-
tíveis com os diversos 
elastômeros do sistema 
de direção hidráulica do 
carro.

Defeitos colocados

Por desconhecimento, muitos motoristas acabam completando o nível do sistema de direção hidráulica com fluido errado e, 
ao invés de preservar o componente, estraga mais ainda. O ideal, em caso de vazamento, é corrigir logo o problema

Atenção ao fluido de direção

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

Nas fotos, 
é possível 

verificar 
que o fluido 

incorreto 
corroeu a 

pista central 
e o rotor 

da bomba 
hidráulica

Fotos: Divulgação
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O caso que vamos 
comentar esse 
mês ocorreu com 

um Honda New Civic, 
porém poderia ter sido 
com qualquer outro veí-
culo. Com apenas 50.000 
km, o carro, ano/modelo 
2011, chegou de guincho 
na oficina, a Luizinho 
Reparações Automoti-
vas, sem partida. Veio 
ainda de outra oficina, 
que não conseguiu fazer 
o diagnóstico.

Realizamos uma ins-
peção visual no motor e 
tudo parecia em ordem. 
Com auxílio de um boros-
cópio, instrumento para 
observação óptica em lo-
cais de acesso muito difí-
cil, observamos formação 
de goma na cabeça de vál-
vula de escape do motor, 
o que nos deu uma ideia 
do que poderia ser.

O boroscópio é uma 
ferramenta muito útil 
para fazer diagnóstico em 
motores, pois é possível 
ver qual é o problema sem 
a necessidade de abrir o 
motor, e assim realizar or-
çamentos precisos.

Fizemos também uma 
verificação da vedação 
do cabeçote, com a ferra-
menta de vazamento de 
cilindro, e descobrimos 
que não estava em ordem. 
Abrimos o motor e encon-
tramos muita goma na 
parte superior. 

Decidimos, então, tirar 
o carter e nesse momento 
encontramos mais uma 

surpresa desagradável: os 
anéis de pistão estavam 
travados na canaleta do 
pistão por causa da goma. 
Eis o motivo pelo qual o 
motor não pegava. 

Conversamos com o 
dono do carro que contou 
que o veículo sempre foi 
abastecido com etanol, 
desde que foi comprado, 
zero Km. Isso nos faz sus-
peitar fortemente da qua-
lidade do combustível, 
pois não há outra expli-
cação para a formação de 
tanta goma, ainda mais 
em um carro com tão bai-
xa quilometragem.

Felizmente não houve 
necessidade de uma reti-
fica total. Apenas a par-
te superior, no cabeçote, 
pois não assentava corre-
tamente. Mas, foi preciso 
trocar anéis e bronzinas 
de biela, por precaução.

Combustível
É muito importante que 
nos dias de hoje o mo-
torista preste bastante 
atenção na qualidade 
do combustível que uti-
liza no veículo. A for-
mação de goma tal qual 
encontramos neste carro 
impressionou. É reco-
mendável, inclusive, nos 
carros flex, a utilização 
de gasolina de vez em 
quando, para evitar esse 
tipo de problema.

Porém é preciso aten-
ção. Se o carro sempre 
usou etanol, antes de tro-
car de combustível é in-

dicado substituir o filtro 
de combustível primei-
ro, pois a goma se for-
ma nele também, assim 
como no tanque, bomba 
e bicos injetores. Se usar 
o mesmo filtro, pode pre-
judicar todo o sistema de 
alimentação do veículo.

A gasolina neste caso 
funciona como solvente da 
goma, e limpa o sistema. 
De novo, fica a recomen-
dação para uso de gasoli-
na de boa procedência. 

No caso do New Ci-
vic atendido na oficina, o 
custo total do conserto foi 
de R$ 8.000, mas poderia 
ter chegado a R$ 15.000 

com facilidade. A sorte 
foi não precisar de retífi-
ca das camisas do motor.

Como disse no início, 
poderia ter sido qual-

quer marca e modelo de 
veículo. Temos conheci-
mento de carros da PSA 
-Peugeot Citroën com o 
mesmo problema. 

Combustível sob suspeita

Alguns modelos de carros sofrem mais com a falta de qualidade do combustível. É bom ficar atento, abastecer em locais de 
confiança e sempre pedir a nota fiscal, pois ela é a principal arma contra eventuais danos que podem acontecer no veículo

Goma que cola tudo

Luis Carlos Bailone
Luizinho Reparações 
Automotivas 
Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 
2789, Jardim Tremembé 
(11) 2203-1627

JFA

Com o uso de equipamentos 
como o boroscópio (na caixa 

vermelha) e o medidor de 
vazamento de cilindro, 

constatamos o defeito antes 
mesmo de abrir o motor; na 

foto abaixo, o motor após 
realização do serviço

Fotos: Divulgação
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A negligência cus-
ta caro. Falamos 
e repetimos isso 

constantemente. Alguns 
ouvem, outros não. É pena, 
pois apesar de nós, repara-
dores automotivos, viver-
mos de consertar carros, 
queremos o melhor para 
nossos clientes. E para eles 
é muito mais vantajoso fa-
zer manutenção preventi-
va do que a corretiva.

Atendemos recen-
temente um Peugeot 
207, 1.6 flex, ano modelo 
2009/2010, com 189.500 
km, mas este caso poderia 
ter acontecido com qual-
quer outro modelo de ve-
ículo. Chegou de guincho 
na nossa oficina, a Mecâ-
nica de Castro, pois estava 
com o radiador furado. O 
dono do carro queixava-se 
de barulho no motor, além 
do vazamento de água.

Avaliamos o problema 
e encontramos o motivo do 
barulho no motor: o coxim 
inferior do câmbio havia se 
rompido e, conforme o car-
ro se movimentava, o po-
wertrain batia no radiador 
e em partes da suspensão.

O coxim inferior do 
câmbio deste carro possui 
um parafuso no centro que 
em caso de deterioração da 
borracha, sustenta o peso 
do powertrain por algum 
tempo. Sem a borracha, o 
motorista ouve uma batida 
forte de metal sobre me-
tal, e quando isso acontece 
deve ir o mais rápido pos-
sível a uma oficina, saber 

do que se trata. 
Com 189.500 km, esse 

coxim nunca havia sido 
substituído, era o original 
de fábrica, o que é uma 
conquista pois normal-
mente deve ser trocado a 
cada 40.000 km, de forma 
preventiva, e com verifica-
ções a cada 10.000 km.

Deu para perceber que 
o dono do carro não era 
muito adepto da manuten-
ção preventiva e, mesmo 
depois de rompido, aguar-
dou o carro parar defini-
tivamente para levá-lo a 
oficina. Constatamos que 
o parafuso que de susten-
tação já não se encontrava 
mais onde deveria estar e, 
por isso, o deslocamento 
do conjunto motor-câmbio 
aumentou e danificou o ra-
diador, assim como as bie-
letas da suspensão.

A moral dessa história 
é que o conserto ficou caro 
para o dono do carro. Se 
ele tivesse parado assim 
que o ruído começou, teria 
gasto no máximo R$ 300 na 
troca do coxim inferior do 
câmbio e na mão de obra. 
Mas, infelizmente preci-
sou desembolsar mais de 
R$ 2.000, pois foi preciso 
ainda trocar o radiador e o 
líquido de arrefecimento, 
e as bieletas do sistema de 
suspensão.

Só lamentamos o fato 
de o cliente ter se recusado 
a fazer o serviço completo, 
que era ter trocado os de-
mais coxins de forma pre-
ventiva e (que também são 

os originais de fábrica).
Por sorte utilizamos 

um sistema de gestão de 
oficinas, o OnMotor, que 
nos fornece informações 
interessantes, a partir do 
perfil de utilização do ve-
ículo, que nós mesmos, da 
oficina, cadastramos. Sabe-
mos, assim que este cliente 

utiliza o carro de forma 
intensa, e necessita de uma 
mãozinha para realizar as 
revisões periódicas. Assim, 
no tempo certo o OnMotor 
nos informará que já está 
na hora desse cliente trocar 
o líquido de arrefecimento, 
e assim enviaremos para 
ele um email e um SMS 

para alertá-lo desse pro-
cedimento. Desta forma, o 
sistema Onmotor, trabalha 
nos auxiliando a conscien-
tizar nossos clientes da im-
portância e do menor custo 
que manutenção preventi-
va representa para o dono 
do veículo, em relação à 
manutenção corretiva.

Manutenção preventiva

Prevenir é sempre melhor do que remediar. Mas, ainda assim, existem pessoas que pagam para ver. O problema é que a 
conta pode ficar muito mais alta. Por isso, se o carro mostrar algum sinal de defeito, não espere piorar para levá-lo à oficina

E quando o coxim quebra?

Marcos de Castro
Mecânica De Castro 
Av. Cons. Moreira de Barros, 
625, Santana 
(11) 2950-0990

JFA

Se o coxim tivesse sido trocado logo que se rompeu, o radiador não teria furado e o conserto seria 
bem mais em conta

Fotos: Divulgação
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No mês passado, 
avaliamos uma 
picape Volkswa-

gen Amarok com proble-
mas de água no cabeçote, 
que após muito trabalho 
descobrimos a causa do 
defeito: o interior do re-
frigerador do sistema 
de EGR estava podre e a 
água ia para o cabeçote 
juntamente com o ar frio. 

Dias depois de libe-
rar o carro, uma outra 
Amarok chega à nossa 
oficina, Centro de Diag-
nóstico Automotivo To-
rigoe, dessa vez com um 
problema ainda maior. 
A picape ano/modelo 
2013/2014, era idêntica a 
anterior, 2.0 turbodiesel, 
cabine dupla, 4x4, na ver-
são S, com apenas 46.700 
km rodado.

O carro chegou de 
guincho, pois não tinha 
partida. Engatamos o 
scanner na tomada de 
diagnóstico e nada. Tam-
bém não havia comuni-
cação com a ECU. Com 
o esquema elétrico do 
carro em mãos, retiramos 
o módulo para verificar a 
alimentação positiva e ne-
gativa, e neste momento 
encontramos o problema.

Antes, porém, é preci-
so comentar que a retira-
da do módulo da Amarok  
é um trabalho que exige 
ferramentas especiais, 
pois a ECU é fixada com 
parafusos lacre quebra-
cabeça para dificultar o 
roubo do veículo. 

Durante o procedi-
mento de retirada do mó-
dulo, observamos que o 
motor do veículo havia 
sido lavado. Infelizmen-
te, muitos ainda insistem 
em jogar água no motor 
para deixá-lo ‘impecá-
vel’. E isso é um erro. Um 
erro muito grande e que 
pode custar muito caro.

Defeito
Retiramos o módulo e 
descobrimos que os pinos 
estavam oxidados, e qua-
tro deles havia quebrado, 
dano causado provavel-
mente pela água utiliza-
da na lavagem do motor. 
É até difícil de acreditar 
que isso possa acontecer, 
pois o chicote é bem pro-
tegido, mas quando o as-
sunto é água no compar-
timento do motor, nada é 
impossível. As imagens 
não nos deixa mentir. 

A solução mais sim-
ples para este tipo de 
problema é trocar o mó-
dulo. Afinal, o que se há 
de fazer, correto? Con-
sultamos uma concessio-
nária e descobrimos que 
uma ECU da Amarok 
custa R$ 14.000, e claro, o 
dono do carro ficou com 
os cabelos em pé, e pediu 
para tentarmos recupera 
o existente. Sem prome-
ter fazer milagres, fomos 
atrás de uma solução.

Conseguimos com 
muito esforço e trabalho 
digno de relojoeiro lim-
par os contatos e refazer 

os pinos, com um proces-
so de soldagem fino. Não 
ficou como novo, mas 
bom o suficiente para fe-
char contato e fazer o car-
ro funcionar.

Este não é um defeito 
corriqueiro da Amarok e 
nem tampouco exclusivo. 
Nos veículos modernos, 
lavar o motor é como jogar 
na loteria, mas de forma 
invertida. Se for premia-
do, perde um monte de 
dinheiro. Neste caso, con-
seguimos encontrar uma 
alternativa e, ao invés de 
gastar R$ 14.000 em um 
módulo novo, o cliente 
desembolsou apenas R$ 
2.000. Assim, recomenda-
mos a nunca, jamais, lavar 

o motor, pois não há jus-
tificativa que compense o 
possível prejuízo.

E mais um detalhe: não 

há garantia do serviço, pois 
ainda pode haver água no 
chicote e voltar a acumular 
nos conectores.

Defeitos colocados

Volkswagen Amarok chegou de guincho à oficina sem partida e sem comunicação com 
o scanner. Ao retirar o módulo da injeção, uma surpresa que pode custar até R$ 14.000

Lavar o motor para que?

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

JFA

Com sinais claros de que o 
motor foi lavado, a água se 

acumulou nos conectores 
da ECU, que oxidaram e 

perderam o contato

Fotos: Alexandre Akashi
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AUTOCHECK–UP 
REPARAÇÃO 

AUTOMOTIVA
Av. Cerejeiras, 593 / 601

Vila Maria – SP 
(11) 2967-6611 / 2954-5103

contato@autocheckup.com.br
www.autocheckup.com.br

AUTO MECÂNICA 
SCOPINO

Rua Santa Eudoxia, 508
Casa Verde –  SP 

(11) 3955-2086 / 3857-2685
scopino@goe.etc.br

www.automecanicascopino.
com.br

FOXCAR 
OFICINA TÉCNICA

Rua Itiúba, 01
Vila Prudente–SP

(11) 2965-0632
foxcar@foxcar.com.br
www.foxcar.com.br

MEGA CAR CENTRO 
TÉCNICO AUTOMOTIVO

Av. Carlos Lacerda, 1.428
Campo Limpo–SP

(11) 5841-3213 / 3892-8713
megacar@megacar.etc.br

www.megacar.etc.br

PARDAL MOTORES 
AUTO TÉCNICA

Rua Araritaguaba, 241
Vila Maria-SP 

(11) 2631-7421 / 2955-0093
pardal_motores@outlook.com
www.facebook.com/Pardal-

Motores

PEGHASUS 
POWERED MOTORS

Rua Dr. Paulo Meirelles, 120
Lauzane Paulista-SP

(11) 2231-1929 / 2231-4024
contato@peghasus.com.br

www.peghasus.com.br

SERV CAR 
AUTO MECÂNICA

Av. Hercílio Wustemberg, 
1700

Embú das Artes-SP
(11) 4704-6417 / 4704-6327

servcar@servcar.etc.br
www.servcar.etc.br

TAKUSHI  SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS

Rua Irmã Emerenciana, 963
Vila Nilo-SP 

(11) 2308-7235 / 2308-7234
jorgeifuku@gmail.com

TECNICAR REPAROS 
AUTOMOTIVOS

Rua Padre Adelino, 1059
Belenzinho-SP
(11) 2605-5171

arnaldo@tecnicarreparos.
com.br

www.tecnicarreparos.com.br

VERA LUCIA 
CENTRO AUTOMOTIVO

Rua Faustolo, 974
Lapa - SP

(11) 3862-7206 / 3862-8808
mecveralucia@uol.com.br

Oficinas Amigos Farol AltoArtigo

Aparecem muitas 
pessoas na oficina 
que sequer sabem 

da importancia do alinha-
mento de direção do veí-
culo, nunca ou raramente 
fazem o serviço simples-
mente por desconhecer o 
assunto. Afinal, o que é 
alinhamento? Trata-se de 
um processo que regu-
la os ângulos de direção 
e suspensão do carro, e 
beneficia diretamente os 
pneus. Se mal feito ou 
ignorado, pode causar 
avarias, prejudicando o 
equilíbrio, segurança e ro-
dagem do veículo.

Existem três tipos de 
desalinhamento: diver-
gência ou convergência, 
que é a inclinação positiva 
ou negativa dos pneus no 
eixo horizontal, câmber 
- a inclinação positiva ou 
negativa dos pneus no 
eixo vertical, e o cáster - a 
inclinação do pino mestre 
em relação à suspensão.

Aqui na oficina, encon-
tramos diversos proble-
mas, como a cambagem 
fora das especificações, 
devido a impacto em bu-
racos e guias. A não cor-
reção provoca desgaste 
prematuro dos pneus e 
prejudica a dirigibilidade. 
Pneus fora de calibragem 
também são frequentes, e 
isto afeta e muito a dirigi-
bilidade do veiculo, causa 
desgaste prematuro e de-
formação. Recomendamos 
a calibragem a cada sema-
na e com os pneus frios 

(logo que sair de casa ou 
do trabalho, pare no pri-
meiro posto e verifique a 
calibração).

Por conta das péssi-
mas condições do asfalto 
nas vias brasileiras, re-
comendamos aos nossos 
clientes que revise o ali-
nhamento a cada 3 meses 
ou 5.000 km. Caso ocorra 
um impacto, uma bati-
da de roda, orientamos 
a trazer o carro à oficina 
para conferir a geometria 
da suspensão, pois pode 
ocorrer de  comprometer 
a segurança, além de afe-
tar dirigibilidade, estabili-
dade, conforto, e também 
causar desgaste irregular 
pneus.

Nesta revisão, tam-
bém são verificados itens 
relacionados a suspensão, 
tais como buchas, bande-
jas, amortecedores, braços 
axiais, caixa de direção,  
pivô, terminais, barras 
direção, itens que estão 
diretamente ligados ao 
alinhamento, sendo que 
se qualquer um deles es-
tiver com folga afeta dire-
tamente na geometria do 
veiculo e segurança dos 
usuários.

O alinhamento deve 
ser realizado ainda sem-
pre que um elemento na 
suspensão ou direção for 
substituído, e também 
sempre que os pneus fo-
rem substituídos.

Alinhamento de direção

Com ruas esburacadas, lombadas e outros obstáculos, fica fácil desalinhar a 
direção e isso pode causar prejuízos grandes, e até mesmo descontrole do veículo

Ajuda conservar pneus

Roberto Montibeller é 
proprietário da High Tech, 
e conta com  31 anos de 
experiência em oficina. 
Estudou mecânica na 
escola Urubatan, conta com 
certificação ASE e diversos 
cursos na área

JFA

Recomendação é de verificação a cada 3 meses ou 5.000 km

Fotos: Divulgação



cAderno 
2rodAs

Consultor 2rodas

Produzida no Brasil 
de 1997 até 2002, 
a Yamaha Virago 

250 é uma custom de bai-
xa cilindrada com motor 
de dois cilindros em V 
que conquistou o consu-
midor pelo preço, uma 
vez que a grande maio-
ria dos modelos deste es-
tilo tinha motorização de 
alta cilindrada e custava 
muito mais caro.

O motor em V de 
250 cc é refrigerado a ar, 
com comando simples 
no cabeçote com duas 
válvulas por cilindro, 
que desenvolve potência 
de 21,49 cv a 8.000 rpm 
e torque máximo de 2,1 
kgfm a 6.500 rpm. Com 
câmbio de 5 marchas, 
acelera bem e atinge ve-
locidade de cruzeiro de 
110 km/h, com reserva 
para ultrapassagens. 

Na oficina
O modelo avaliado nes-
ta reportagem é uma 
2001, com 67.500 km 
rodados, que custa R$ 
9.247, segundo a tabela 
Fipe. Estava na oficina 
dos Consultores 2Rodas 
do Jornal Farol Alto, 
Valter e Diego Tarta-
lho, da Somoto, na zona 
Norte, para fazer o mo-
tor, pois travou por falta 
de lubrificação.

“Esse é um problema 
sério nessa moto, pois as 
engrenagem da bomba 
de óleo são de plástico e 
como ficam escondidas, 
atrás do compartimento 
da embreagem, é compli-
cado verificar a integri-
dade”, comenta Valter. 
“O ideal é que seja feita 
uma averiguação a cada 
troca de embreagem, 
mas poucos se atentam a 
isso”, explica o consultor.

Por ser de plástico, 
as engrenagens se des-
gastam com o tempo 
e devem ser trocadas, 
pois do contrário a bom-
ba deixa de lubrificar o 
motor, principalmente o 
virabrequim. “Quando 
não é feita a manutenção 
corretamente, acontece o 
que vemos nessa moto: 
o motor trava e é preci-
so refazer”, diz Valter, 
ao comentar que o preço 
do jogo original de en-
grenagens custa R$ 90, 
enquanto a retífica do 
motor acaba custando 
muito mais caro, cerca 
de R$ 2.500. “Não vale 
a pena fazer essa econo-
mia”, diz.

Outro problema co-
mum na moto é o esta-
tor, que segundo Valter, 
precisa ser rebobinado 
a cada 40.000 km, pre-
ventivamente, e também 

substituir o retificador. 
“O estator perde as pro-
priedades, e o isolamen-
to do cobre se deteriora, 

assim recomendamos o 
serviço para evitar que a 
moto pare”, afirma.

“Essa é uma moto mui-

to bem construída e se não 
fosse esses dois pequenos 
detalhes, seria excelente”, 
avalia Valter.

Fotos: Alexandre Akashi

O que faz o motor fundir
Yamaha Virago 250

Modelo quer atenção especial nas engrenagem da bomba de óleo; recomendação é 
trocá-las sempre que fizer a embreagem, pois do contrário, pode causar perda do motor

Engrenagens plásticas se 
desgastam com o tempo e 

precisam ser trocadas para 
evitar travamento do motor; 
estator e retificador também 

precisam de atenção de 
tempos em tempos

JFA

Valter e Diego Tartalho
Somoto
Rua Mariquinha Viana, 628, 
Mandaqui 
(11) 2950-2012
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lançamento

Hyundai iX35

versões
Agora em três

Duas novidades 
marcaram o lan-
çamento do mo-

delo 2016 do SUV ix35, 
da Hyundai: a amplia-
ção da gama de versões, 
e a estreia de uma nova 
cor. E, claro, um leve fa-
celift, com nova grade 
dianteira,  farol de milha 
redesenhado,  adição de 
spoiler e luzes diurnas 
em led.

O mais chocante do 
lançamento é a nova cor 
metálica laranja. Uma re-
volução na Caoa, já que 
até bem pouco tempo 
atrás só se falava em pre-
to e prata, e mais recen-
temente, em branco, de 
carona na onda das mar-

cas premium. Mas, não se 
alegrem muito. Somente 
300 unidades serão pro-
duzidas na nova cor, em 
edição especial batizada 
de ix35 Launching Edi-
tion. Estará disponível 
nas versões intermediá-
rias e topo de linha.

E, por falar em ver-
sões, esta é uma forma 
que a Caoa encontrou 
para oferecer menos pelo 
mesmo preço. Até o ano/
modelo 2015, o carro era 
oferecido em versão úni-
ca, por R$ 99.990, com 
um bom nível de itens 
de série. No New ix35, 
esse é o preço da ver-
são de entrada, que vem 
mais ‘pelado’. O similar 

à versão única de 2015 é 
a intermediária 2016, por 
R$ 109.990. E há ainda a 
topo de linha, por incrí-
veis R$ 123.000. Quase o 
preço de um Audi Q3 ou 
Mercedes-Benz GLA.

Assim, por R$ 99.990, 
o New ix35 oferece rá-
dio CD/MP3 com USB, 
Bluetooth, rodas aro 18”, 
chave tipo canivete, ar 
condicionado com saída 
também para os bancos 
traseiros.

A versão intermedi-
ária tem botão de parti-
da e entrada sem uso de 
chave, piloto automáti-
co, comandos no volante 
do sistema de som, tela 
de LCD, central de entre-

tenimento com câmera 
de ré e GPS integrados. 

Já a topo de linha 
conta com controle de es-
tabilidade (ESP) e tração 
(TCS), ar-condicionado 
Dual Zone, regulagem 
elétrica do banco do mo-
torista com ajuste lom-
bar, airbags laterais e de 
cortina, lanternas trasei-
ras em LED e teto solar 
panorâmico.

Vida a bordo
Avaliamos a performan-
ce do motor 2.0 flex do 
New ix35 em teste drive 
curto e reto, sem gran-
des surpresas, na versão 
topo de linha. Apesar do 
desempenho satisfatório, 

não chega a empolgar. O 
preço é alto para o nível 
de conforto que ofere-
ce, e além disso, não dá 
o mesmo status de um 
Audi ou Mercedes-Benz. 

A nova cor chama 
atenção. É interessante 
ver a marca evoluir nesta 
questão. Mas os leds nos 
faróis dianteiros são opa-
cos e quase imperceptí-
veis durante o dia. 

É um carro que tem 
público certo. A reestili-
zação deixou um pouco 
mais atraente, encareceu, 
e adicionou itens de con-
forto e sofisticação. Mas, 
vai ter vida dura no mer-
cado, que está mais acir-
rado do que nunca. 

Ficha técnica
Hyundai New ix35
Motor: em alumínio, quatro 
cilindros, 2.0 litros, 16 válvu-
las, DOHC, flex
Cilindrada: 1.998 cm³
Potência: 167/157 cv a 6.200 
rpm (etanol/gasolina)
Torque: 20,6/19,2 kgfm a 
4.700 rpm (e/g)
Câmbio: automático - 6 
marchas
Direção: elétrica
Tração: dianteira
Pneus: 225/55 R18
Freios: dianteira a disco venti-
lado, e traseira a disco sólido, 
com ABS e ESP
Dimensões: comprimento, 
4.410mm; largura, 1.820mm; 
altura 1.655mm: entre-eixos, 
2.640mm
Peso: 1.500kg
Volumes: tanque de combus-
tível: 58 l; porta-malas: 728l
Desempenho: aceleração de 0 
a 100 km/h: n/d; velocidade 
máxima: n/d
Consumo: n/d

Atrás, bom espaço interno Ao volante, conforto Câmbio de 6 marchas, auto Luz diurna de led é novidade Na top, lanterna traseira de led Pedal de freio: projeto antigo

Sem nomenclatura específica, a básica custa R$ 
99.990, a intermediária R$ 109.990, e a top, R$ 
123.000; todos tem motor 2.0l flex de 167 cv

A cor laranja é experimental e estará disponível como série especial limitada a 300 unidades, nas versões intermediária e top de linha, sem custo adicional

JFA



Tecnologia em diagnóstico e manutenção automotiva

Nossas especialidades:
• Injeção Eletrônica
• Diagnóstico computadorizado
• Motor
• Câmbio
• Suspensão
• Freios

ASSISTÊNCIA AO CLIENTENO LOCAL

11.2977-1124 - 2283-5056
11.7753-4169 - ID: 100*46973

Rua Mariquinha Viana, 700 
Mandaqui - São Paulo

Conheça nosso 
seguro socorro 
grátis para clientes 
cadastrados

Rua Serra de Botucatu, 2724 - Tatuapé - São Paulo - SP
11.2097-8440 l 11.3473-0225 l contato@torigoe.com.br

Empresa
certificada

Na Torigoe, a responsabilidade e 
a sustentabilidade são metas tão 
importantes quanto a qualidade 

de nossos serviços. 

O respeito pela saúde, 
segurança e uso racional dos 

recursos são princípios básicos 
do nosso negócio.

Pç.Albino Francisco de Figueiredo, 27
Vl.Fernandes - SP | 11.3892-8837

Serviços automotivos

acesse
www.cobeiocar.com.br

Reprogramação de módulos | injeção eletrônica | ABS | Airbag | câmbio automático

valtersomoto@hotmail.com | 11.2950-2012
rua Mariquinha Viana, 628 - Mandaqui - SP

acesse
www.cobeiocar.com.br

PEÇAS, ACESSÓRIOS E MECÂNICA
ESPECIALIZADA PARA MOTOS

Credenciada

God be praised
25 Anos de experiência e total dedicação

SOMOTO
VALTER/DIEGO

11.7718-7678
ID: 88*12065

Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2789, Tucuruvi - São Paulo

Tradição desde 1964

Oficina especializada em 
Eletrônica Embarcada
Autoelétrico
Mecânica
Diagnóstico
Inspeção Veicular

11.2203-1627 
11.2203-2411
eletricaluizinho@hotmail.com

R. Américo Brasiliense, 1.208
Chácara Sto.Antônio-SP

11.5588-1363
oficina@cobeiocar.com.br

Um novo conceito em serviços automotivos
Faça já sua adesão e desfrute de diversos benefícios

- mão-de-obra grátis
- check-up inicial de mais de 100 itens
- manutenções programadas
- registro de revisões

acesse
www.cobeiocar.com.br

Nossos serviços:
Troca de óleo de câmbio automático
Troca de embreagem robotizada 
(Dualogic e i-Motion)
Revisão geral, freio, suspensão e motor
Troca de correia dentada e Poly-V
Alinhamento e balanceamento

COBEIO CAR

R. Conselheiro Moreira de Barros, 625
Santana - SP - 11.2950-0990 | 2283-2370

 automecdecastro@gmail.com

Serviços automotivos

acesse
www.cobeiocar.com.br

Credenciada

AUTOMECÂNICA
25 Anos de experiência e total dedicação

rua Baquiá, 520 - Carrão - SP | 11.2295-7662

acesse
www.cobeiocar.com.br

Credenciada

God be praised
25 Anos de experiência e total dedicação

Centro Técnico Automotivo
Mecânica geral | Suspensão | Injeção Eletrônica | Freios ABS | Airbag

regulagem de Motores 
Injeção eletrônica
sistema elétricos
suspensão
Troca de Óleo 
Alinhamento e Balanceamento
Freios



4º PIT STOP

Revisão gratuita de mais de 30 
itens do veículo (carro e moto)

Local: Telhanorte Washington Luis 
(Rua Itagyba Santiago, 552 - no estacionamento coberto - antiga Voli Autopeças)

Data: 24 de outubro|das 9h às 17h

Traga 2Kg de alimentos 
não perecíveis (exceto sal e 

açúcar) e troque pela revisão 
do seu carro ou motocicleta

A organização do evento doará 
mais 1Kg para cada veículo 
revisado. Participe! Seja um 
motorista consciente. Faça 

revisões regularmente

Patrocínio Ouro Patrocínio Prata Apoio institucional


