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ALTA RODA

Jogo de cena

D

uas boas notícias brinuma campanha de esclarecidam esse fim de ano e
mento para convencer muitos
resolvem – ou pelo memotoristas de que o valor da tanos indicam caminhos
rifa compensaria os gastos com
– algumas pendências
a falta de manutenção preventilegislativas sobre asva. Por fim, possibilitaria algum
suntos de alto interesse
grau de renovação da frota em
para os consumidores de veícumédio prazo.
los, os fabricantes, os três níveis
Ainda mais importante é a
de governo e os cidadãos comuns,
Resolução 717. Trata de uma preincluídos os não motorizados. Os
visão sobre itens de segurança
temas são sensíveis: emissões e
que passarão a ser exigidos de
segurança passiva/ativa.
todos os veículos novos imporEsta Coluna sempre defendeu a
tados ou produzidos no Brasil.
Inspeção Técnica Veicular (ITV) de
Finalmente há uma iniciativa de
forma integrada, ou seja, um único
racionalidade e, acima de tudo,
centro de controle capaz de verifide previsibilidade em um camcar simultaneamente itens ligados
po onde o País precisa avançar.
Fernando Calmon
à poluição atmosférica e aqueles
No total são 38 regulamentafernando@calmon.jor.br
vitais para circulação segura. Insções, de diferentes níveis de
twitter.com/fernando.calmon2
piração é o modelo europeu bascomplexidade, porém respeitatante testado, a custos suportáveis
rão prazos rígidos de estudos e
e vigente por mais de meio século. Parece surreal que
posterior implantação.
o Código de Trânsito Brasileiro, desde 1997, tenha preEstaria aberta, assim, a possibilidade em médio
visto um programa nacional de inspeções e “apenas”
termo de um racional e efetivo Brasil NCAP (sigla,
20 anos depois tenha sido regulamentado.
em inglês, para Programa de Avaliação de Veículos
O Estado do Rio de Janeiro criou um arremedo
Novos), outra bandeira desta Coluna. Com uma frota
de ITV, a partir de 1998, mas sempre foi algo polêde mais de 42 milhões de veículos leves e pesados,
mico e sem grande rigor técnico. Agora, a Resoluque continuará a se expandir ainda por muito temção 716 do Contran estabelece a data de 31 de depo, é perfeitamente factível criar um roteiro de mézembro de 2019 para todos os governos estaduais
dio e longo prazos. O objetivo está claro: adequar
iniciarem as inspeções. O prazo parece bem apernível maior de segurança aos volumes de produtado e é improvável que os 26 Estados e o Distrito
ção que promoveriam uma relação harmoniosa
Federal cumpram integralmente o cronograma.
entre custos, escala econômica e, principalmente,
Persistem algumas
dentro do poder aquidúvidas. As inspeções
sitivo de quem compra
serão bienais e a partir
os veículos.
do quarto licenciamenNão basta ofereto (veículos com mais
cer modelos mais sede três anos de uso). No
guros. Precisam estar
Rio de Janeiro é anual
dentro da realidade do
e teria, em teoria, de se
mercado nacional (ou
ajustar. Também faltam
regional, no caso Meresclarecimentos sobre
cosul). Exigências em
periodicidade
menor
países desenvolvidos
para motocicletas (por
servem de parâmetro,
seu uso intensivo) e vemas tentar replicá-las
ículos leves a diesel (liaqui por mero voluntamites frouxos de emisrismo, trata-se apenas
sões). Precisaria ainda
de jogo de cena.

Anfavea admite que as vendas ao
mercado interno, a partir dos números consolidados até novembro,
deverão crescer 10%, acima de sua
previsão de 7,3% para 2017. No mês
passado, a média subiu para mais
de 10.000 emplacamentos/dia e estoques se mantiveram dentro da
normalidade: 34 dias. Só nível de financiamentos ainda preocupa.

EXPORTAÇÕES,

por sua vez,
continuam batendo recordes históricos seguidos. Este ano devem crescer cerca de 50% sobre 2016, o que
impulsionou a produção e a recuperação de empregos. Até meados de
2018 todos os funcionários em layoff
(suspensão temporária de trabalho)
voltarão aos seus postos. Para o próximo ano já se fala em crescimento
de até 15% do mercado.

KWID

pode demorar ainda alguns meses para se consolidar no
mercado de subcompactos, porém
continua com ótima relação preço-benefício. Internamente, um pouco
estreito e rústico no acabamento.
Porta-malas muito bom, mas tanque
de combustível é pequeno. Faltam
apoio para pé esquerdo e pouco
mais de “peso” no volante. Desempenho coerente com a proposta.

POLO foi eleito Carro do Ano 2018
pela revista Autoesporte. Outros
vencedores: Audi A5 (Carro Premium); BMW Série 5 (Carro Superpremium); Nissan Frontier (Picape);
Ford 1,5 3-cilindros, do EcoSport
(Motor abaixo de 2 litros) e Chevrolet
Ecotec, do Equinox (Motor igual ou
acima de 2 litros). No total, 29 jornalistas e engenheiros votaram nessa
51ª edição do prêmio.
SSANGYONG

ainda não fixou
preços para os quatro produtos que
chegam a partir de março próximo.
Três SUVs e uma picape, no entanto,
têm faixas de preços estimados bem
competitivas. Importadora Venko
espera comercializar até 10.000 veículos/ano (incluído novo Rexton),
sem fixar datas. Com 30.000 veículos/ano seria possível pensar em
operação CKD.

Motor+ é uma publicação PontoBr Comunicação CNPJ 18 616 432 0001/97 Jornalista responsável - Igor Ramos MTB 29 858 Reportagens - Igor Ramos Nicholas Gonzalez Diagramacao - Wit Design - e-mail: atendimento@witdesign.com.br Distribuição gratuita mensal - Circulação - todo dia 15 de cada
mês Contato comercial - igor@jornalmotormais.com.br, comercial@jornalmotormais.com.br Fone 16 99615 5050 site - www.jornalmotormais.com.br
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DUAS RODAS

Honda reforça segmento Trail
Ciclística
eficiente

As versões Rally
e Adventure

Marca apresenta XRE 300 2018 com duas novas
versões para consolidar liderança no segmento
nico modelo no segmento com opção de
freios ABS, a a nova XRE
estreia em 2018 com
mais novidades. A Honda traz novas combinações de
cores no modelo, onde a exclusiva versão Adventure passa a
ser de série na ABS. A nova XRE
300 2018 chega às concessionárias da marca a partir de janeiro,
mantendo os grafismos que impulsionaram as vendas dentro
de sua categoria.
O modelo será comercializado nas versões STD nas cores
preto e verde perolizado e na
versão ABS nas cores, verde perolizado, cinza metálico (Adven-

ture) e branco rally.
Com desempenho e praticidade tanto para os deslocamentos urbanos quanto para
passeios em pequenas trilhas,
a XRE 300 2018 conta com motor
monocilíndrico DOHC (Double
Overhead Camshaft) de 291,6
cm³, 4 tempos, com injeção eletrônica PGM-Fi (Programmed
Fuel Injection), arrefecido a ar e
tecnologia FlexOne, que permite

a utilização de gasolina ou etanol como combustível. A potência é de 25,4 cv a 7.500 rpm com
torque de 2,76 kgf.m a 6.000 rpm
(gasolina), e 25,6 cv a 7.500 rpm
com torque de 2,8 kgf.m a 6.000
rpm, quando abastecida com
etanol. Confortável, a
XRE 300 está equipada ainda
com sistema de partida elétrica
e câmbio de 5 velocidades com
transmissão final por corrente.

Fácil de pilotar e com ótimo desempenho, a XRE 300 é uma excelente opção
para os consumidores que procuram um
upgrade para os modelos trail de menor
cilindrada. Por conciliar características
das motocicletas street e off-road, oferece
equilíbrio e versatilidade, com resistência
e disposição para encarar os mais diversos
desafios em qualquer situação de trânsito.
Sua ciclística mantém papel fundamental para o equilíbrio de todo o conjunto neste sentido. O chassi tubular utiliza uma configuração de berço semiduplo
que, aliado às suspensões, oferece ótimas
respostas na pilotagem. Na frente o sistema usa um garfo telescópio com 245 mm
de curso. Já na traseira a suspensão é do
tipo Pro-link monoamortecida com curso
de 225 mm.
Disponível em duas versões, Standard
e ABS, a XRE 300 2018 está equipada com
freios a disco com diâmetro de 256 mm na
frente; e
220 mm atrás. Em ambos os casos o
sistema oferece uma condução mais estável, confortável e segura, mesmo em condições de piso com desnível, não pavimentado ou escorregadio.

Preços
Versão STD nas cores preto e verde perolizado

R$ 16.650,00

Versão ABS nas cores, verde perolizado, cinza
metálico (Adventure) e branco rally

R$ 17.990,00

Painel moderno compõe a XRE 300

BMW vem com scooter médio

A

C 400 X ainda não tem previsão de chegada ao mercado, mas já foi exibida no
Salão de Milão, gerando
grande expectativa na Europa e, também por aqui.
O foco é o público jovem com
o lançamento do C 400 X. Com a
proposta de unir mobilidade urbana e conectividade – dois assuntos
em voga – a fábrica alemã instalou
um painel com tela TFT de 6,5 polegadas no seu novo scooter médio.
O sistema pode “parear” informações com o smartphone como, por
exemplo, selecionar músicas ou
oferecer rotas alternativas, além
de mostrar informações sobre as
condições do veiculo
C 400X tem freios ABS e até
controle de tração Nesse novo
scooter médio, a BMW C 400 adotou um monocilíndrico de 350 cm³,
arrefecimento líquido, e capaz de
produzir 34 cv de potência máxima
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a 7.500 rpm, e 3,5 kgf.m de torque
6.000 rpm. A transmissão utiliza o
prático câmbio CVT. A velocidade
final chega a 140 km/h, segundo a
marca. Outro destaque do modelo
é a adoção do controle de tração,
item que já equipa outros scooters
europeus. sistema promete ajudar
o condutor a controlar o C 400X em
pisos escorregadios.
A BMW promete baixo consumo
de combustível: oficialmente, a fábrica declara que o C 400 X roda 28
km com um litro de gasolina. Com
12,8 litros no tanque, a autonomia
deve superar os 300 km.
Com 2,21 m de comprimento e
204 kg em ordem de marcha, o C
400 X é compacto e oferece boa
capacidade de carga. Sob o assento é possível acomodar dois
capacetes: um integral e um jet,
com o sistema flexcase, criado
pela BMW. (com informações da
agência InfoMoto)
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DUAS RODAS

K 1600 Bagger
estreia no Brasil
BMW lança a cruiser no
mercado brasileiro com
valor próximo a R$ 135 mil

D

estaque da BMW Motorrad no Salão Duas Rodas 2017, a
inédita BMW K 1600 Bagger estreou no Brasil, com preço
sugerido de R$ 134.900. De visual elegante e desenho
de contornos futuristas, esta cruiser ostenta aparência
robusta e pilotagem dócil. Sua silhueta é sóbria, o que
contribui para torná-la um objeto de desejo para aqueles que
almejam uma máquina para encarar longas distâncias de forma
imponente e tranquila.
Assim como a BMW K 1600 GTL, a Bagger conta com um motor
de seis cilindros em linha de 1.649 cm³, 4 tempos, 24 válvulas com
duplo comando, e capaz de entregar 160 cv de potência, a 7.750 rpm,
e 175 Nm de torque, a partir de 5.250 rpm. O conjunto motriz agrega
ainda câmbio de seis marchas e transmissão por eixo cardã.
A lista de equipamentos de série também é ampla e engloba freios assistidos por ABS Pro, Controle de Tração Dinâmico
(DTC), Ajuste Eletrônico de Suspensão (ESA), manoplas e banco
aquecidos, farol xênon, lanterna e luzes indicadoras de direção
em LED, Controle Eletrônico de Velocidade, computador de bordo, modos de pilotagem e para-brisa com ajuste elétrico.
Outro destaque desta cruiser da família K são os recursos
tecnológicos semelhantes aos encontrados em automóveis premium; entre eles farol direcional, Assistente de Partida em Ladeira (HSC), Controle de Pressão dos Pneus (RDC), partida sem
chave (keyless), Assistente de Trocas de Marchas Pro, luzes adicionais em LED, interface Bluetooth, sistema de alarme antifurto, sistema de áudio com preparação para GPS e marcha a ré.
A BMW K 1600 Bagger está disponível na cor preta e traz malas laterais também na mesma cor da motocicleta.

Site www.jornalmotormais.com.br
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FIQUE POR DENTRO

Se não pisar, não liga

Por que em alguns carros é necessário pisar na embreagem para
dar partida ? Entenda esse procedimento que preserva o motor,
mas é muito mais associado à questão de segurança

S

e você tem ou já teve um
carro assim, talvez tenha se
perguntado. Afinal, por que
é necessário pisar no pedal
da embreagem para que o
motor seja acionado ao comando
da chave? E por que ele não liga se
não apertarmos o famoso pedal da
esquerda?
Nem todos os carros exigem
esse procedimento. Ford, Hyundai
são algumas montadoras que adotam esse procedimento em seus
veículos. Mas afinal, qual a vantagem.? São duas na verdade.
O mecânico é evidente. Isso
porque o motor de partida sofre
uma grande carga quando o carro é
acionado, pois movimenta os com-

ponentes internos do motor do
automóvel, para fazer com que ele
pegue. Mas além do peso do motor,
está o do câmbio. Quando se pisa
na embreagem, o motorista faz
com que o motor seja desacoplado
da caixa de marchas, o que alivia o
peso. A embreagem também não é
prejudicada nesta prática, pois sofre uma carga pequena.
O tranco que o carro dá na partida engatado pode gerar pequenas avarias nas engrenagens ao
longo do tempo.
Quando pisamos na embreagem para ligarmos um automóvel,
o motor gira, mas a transmissão
não. Sem precisar girar o volante
do motor, a partida fica aliviada,

Questão de segurança
fala mais alto
Discussões a parte sobre a vida útil do motor e do câmbio, o fato é
que a segurança é o mais relevante nestes carros onde não basta girar
a chave para acordar o motor.
Se o motor de partida for acionado com a marcha engatada, essa
ação pode gerar um movimento brusco no veículo, e assim causar algum
dano ou machucar alguém. Ou então, já imaginou deixar o seu carro
estacionado com a frente bem próxima à parede. Sem perceber que o
veículo está engatado, você dá a partida e o veículo “beija” o muro.
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preservando a vida útil da bateria
e evitando o desgaste prematuro do motor de arranque, apesar
de estarem cada vez mais resistentes. Apesar disso há controvérsias sobre a durabilidade. O
argumento contrário ao impacto
na vida útil dos componentes é
que essa recomendação vem do
tempo que o sistema elétrico dos
carros era de 6 volts. Não girar
algumas engrenagens durante a
partida era uma economia, bem-vinda, da carga da bateria. Desde
os anos 60 os sistemas elétricos
são de 12 volts e os motores de
arranque, mais eficientes. O uso
de reduções planetárias internas
também ajudou a tornar essa prática desnecessária do ponto de
vista mecânico.

Vale lembrar
Dirigir pisando na
embreagem causa danos
Quando o assunto é embreagem também é importante lembrar que descansar o pé na embreagem causa danos. E aí não há
controvérsia.
Isso porque quando o motorista fica com o pé no pedal, pressiona a embreagem, afasta o platô
do disco, e promove o lixamento
dele”, explica Caldas. Ao gerar esse
desgaste prematuro do disco, o
motorista irá causar o superaquecimento do sistema de embreagem, o que a médio ou curto prazo
acarreta na quebra dele.
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AVALIAÇÃO

Test-drive do mês: Avaliamos
o Nissan Kicks SV nacional
Confira nossas impressões do SUV que agora é produzido em Resende/RJ

S

om um leque mais de versões, o Kicks ficou ainda
mais interessante, especialmente nas opções de
preços que partem de
R$ 70.500 e chegam a R$ 94.900.
Isso porque o carro, que antes
era importado do México, agora
é produzido em Resende, no Rio
de Janeiro.
Nós avaliamos durante uma
semana a versão SV com câmbio
automático, acima portanto da
versão de entrada que vem com
câmbio manual de cinco marchas.
Por R$ R$ 70.500, ela sai da fábrica equipada com ar-condicionado, trio elétrico, direção elétrica
com volante multifuncional, computador de bordo, rodas de aço
de 16 polegadas e rádio com entrada para MP3 player, USB e conectividade Bluetooth.
A versão avaliada pelo Motor+
é a SV com câmbio CVT, cujo preço
é de R$ 85.600,00.
Ela vem equipada com controles eletrônicos de tração e estabilidade de série, assistente de partida em rampa, que fazem parte do
"Pack Safety”.
A versão SV inclui itens como
câmera traseira, chave inteligente
presencial, rodas de liga leve de
17 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, central multimídia
com tela sensível ao toque colorida de sete polegadas e sistema de
navegação.
Como se comporta
Que o carro é bem equipado
não restam dúvidas. E não poderia
ser diferente, em razão dos R$ 85
mil cobrados por ele. Ao volante o
Kicks apresenta um bom conjunto
mecânico.
Debaixo do capô está o motor
1.6 flex de 114 cv e 15,5 kgfm que
dá conta do recado no dia a dia.
Causa um certo incômodo o fato
de ele só entregar potência e torque em giros muito altos, que fazem o motor “gritar”.
Essa foi a solução da engenharia para que houvesse compensação desse regime de força com bai-

xo peso. Com 1.142 kg de peso total,
o Kicks é mais leve do que todos os
principais rivais do mercado.
Tal desempenho permite ao
carro uma boa perfomance na cidade, exibindo fôlego em subidas
e boas acelerações. Na estrada rola
ainda mais suave e mostra melhor
seus atributos. Destaque positivo
para a dirigibilidade do Kicks. A
versão avaliada traz direção elétrica e transmite esportividade para
quem está no controle. Resultado de um motor bem ajustado ao
ótimo câmbio CVT, que simula seis
velocidades.

Interior bem resolvido

No interior o SV tem uma boa oferta de equipamentos. Especialmente
o quadro de instrumentos com tela colorida de 7 polegadas,
multifuncional, como conta-giros, velocímetro digital, bússola e
menus para diversas configurações do carro. O sistema multimídia
touch, entrada USB, GPS e Bluetooth.
Ar-condicionado digital, volante multifuncional, chave presencial,
partida por botão, câmera e sensor de ré e faróis de neblina,
completam a lista.

Poderia ser melhor…
O Kicks passa de ano com louvor e ainda mais pelo fato de oferecer mais opções aos mais variados
bolsos. No caso da versão SV, ela
possui um bom custo-beneficio.
Mas não há como deixar passar em
branco a ausência do controle de
velocidade de cruzeiro, que não é
oferecido nem na versão mais cara
do carro. Este item é básico mesmo
em modelos mais baratos.

Preços e versões
do Kicks Nacional
Kicks S Manual

R$ 70.500

Kicks S CVT

R$ 79.200

Kicks SV CVT

R$ 85.600 *

Kicks SL CVT

R$ 94.900

Ficha técnica
• Motor: Dianteiro, transversal,
4 cilindros em linha, 16V,
comando duplo, flex
• Cilindrada: 1.598 cm³
• Potência: 114 cv a 5.600 rpm
• Torque: 15,5 kgfm a 4.000 rpm
• Câmbio: Automático do tipo CVT, 6
marchas virtuais, tração dianteira
• Direção: Elétrica
• Suspensões: Independente
McPherson na dianteira e eixo de
torção na traseira
• Freios: Discos ventilados na
frente e tambores atrás
• Rodas: 205/55 R17
• Comprimento: 4,29 m
• Largura: 1,76 m
• Altura: 1,59 m
• Entre-eixos: 2,61 m
• Tanque de combustível: 41 litros
• Porta-malas: 432 litros (fabricante)
• Consumo de etanol (Inmetro):
• Urbano: 8,1 km/l
Rodoviário: 9,6 km/l

* Versão testada
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LANÇAMENTO

O melhor de todos os tempos
Mustang GT Premium com
motor V8 5.0 já está a venda no
mercado brasileiro. Modelo 2018
já é apontado como o
melhor de todos os tempos

L

ançamento global da Ford,
o Mustang desembarcou
no Brasil em grande estilo na semana passada. A
montadora realizou uma
grande apresentação para
anunciar a chegada do Mustang no
Brasil, na versão GT Premium com
o motor V8 5.0. Com 466 cv, este é
o modelo mais poderoso da linha
do esportivo mais emblemático
do mundo. Lançado praticamente junto com os Estados Unidos,
trazendo novo design e repleto
de tecnologia e conectividade, o
Ford Mustang 2018 terá o início de
vendas antecipadas a partir de 11
de dezembro em um site exclusivo
com diversas informações sobre o
produto.
No evento com a presença da
imprensa e convidados no Jockey
Club de São Paulo, o presidente da
Ford América do Sul, Lyle Watters,
ressaltou a importância deste lançamento para a Ford no Brasil.
“A Ford tem uma habilidade
única de combinar a grandeza da
sua história com foco no futuro e
o Mustang é um carro que resume

=

12

tudo isso. Este é o momento certo de trazer ao Brasil tudo o que o
Mustang oferece”, disse. “O Mustang ocupa um lugar especial no
coração da Ford: ele simboliza a
nossa paixão pela liberdade, nossa
paixão pela aventura e nossa paixão pela inovação.”
O Mustang 2018 é considerado
pela imprensa internacional como
o melhor de todos os tempos. O esportivo teve uma grande renovação
no design, que valoriza a essência
da sua personalidade, com interior inteiramente atualizado e um
surpreendente painel digital totalmente configurável e esportivo.
A linha está sendo lançada nos
Estados Unidos, Europa e China. O
Mustang ganha as ruas brasileiras
no primeiro trimeste do próximo
ano, trazendo a versão mais imponente da série.
Preços
Motorização

V8 5.0 com 446 CV

Preço

R$ 229.900,00

Potência é um verdadeiro coice
O Mustang GT Premium é um ícone da linha global do esportivo voltado

à performance. Ele é equipado com o poderoso propulsor V8 5.0 de 466 cv
e transmissão sequencial de 10 velocidades com acionamento por borboletas no volante. Além do desempenho e ronco marcante dessa versão V8,
que desperta paixão nos entusiastas do mundo inteiro, o Mustang 2018
traz um design ainda mais arrojado e imponente.
Entre outros itens, o Mustang conta com saídas exclusivas de ar no
capô, conjunto óptico único e exclusivo em LED, com as lendárias luzes de
assinatura de três barras na dianteira e na traseira, rodas esportivas de 19
polegadas com acabamento preto brilhante, aerofólio traseiro e um recurso exclusivo: luzes de cortesia nos retrovisores que projetam a imagem do
ícone no chão. Outras informações sobre o veículo serão divulgadas mais
próximo do lançamento.
As primeiras unidades do veículo devem ser entregues aos proprietários no final do primeiro trimestre de 2018. O Mustang no Brasil, que chega
com o competitivo preço de R$ 299.900. Para aqueles que desejam estar entre os primeiros proprietários do novo esportivo global, a pré-venda será feita por meio de um processo exclusivo com inscrição pelo site
www.mustangford.com.br, ou diretamente nos distribuidores da marca,
de modo a proporcionar um atendimento personalizado aos clientes. Há
um número limitado de unidades disponibilizado no primeiro lote. Para
a confirmação da reserva é necessário o pagamento de um sinal correspondente a 10% do valor do carro, com previsão de entrega das primeiras
unidades aos proprietários ao final do mês de março de 2018.
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Evolução do volante
A Ford conta a história
da evolução do volante
de direção por meio
do icônico esportivo
Mustang

C

om mais de 50 anos de história e inovações, o veículo é um
símbolo de design e tecnologia,
que mostra o avanço dos carros
esportivos. O volante é um dos
itens que revelam o carisma e constante
desenvolvimento do carro, com funções
que retratam a estética e o grau técnico
de cada época.
No lançamento do primeiro Mustang,
em 1964, os volantes eram grandes, finos
e, além de comandar as rodas, no máximo
incorporavam a buzina. Atualmente, reúnem cada vez mais funções, são digitais e
acompanham o avanço da eletrônica embarcada. Pioneiro entre os carros esportivos de massa, o “pony car” é também
uma referência em design e inovações
que ditaram as tendências da indústria.
Veja abaixo e no infográfico a evolução dos volantes mais representativos
do esportivo.
1964 – A primeira geração do Mustang
introduziu o padrão clássico de capô longo,
cabine estreita e traseira curta, que se
tornou a assinatura da linha. O interior, de
cockpit duplo, tinha um volante emblemático
de três raios de alumínio com aro imitando
madeira e a buzina no centro. Seu diâmetro
grande, de 16 polegadas, facilitava as
manobras, já que a assistência hidráulica
era opcional.
1967 – A direção ajustável em sete
posições permitia escolher a melhor posição
para dirigir, além de facilitar a entrada e
saída do veículo. A direção assistida com
relação mais rápida (20,3:1) dava uma
sensação mais esportiva.
1968 – O Mustang introduziu a
coluna de direção retrátil para reduzir
a possibilidade de lesão em acidentes,
aumentando a segurança. O volante de dois
raios também ganhou uma seção central
maior e almofadada, com o controle da
buzina no aro de metal.
1974 – Na segunda geração, o Mustang
II ganhou um volante de dois raios revestido
em couro. A opção de direção assistida com
pinhão e cremalheira permitiu a oferta de
um volante menor, de 15 polegadas, em vez
do padrão de 16 polegadas.
1979 – O volante de dois raios foi
substituído por um de quatro, mais
tarde compartilhado com outros carros
da Ford. Os comandos do limpador de
para-brisa e faróis passaram para uma
haste na coluna de direção. O piloto
automático, oferecido em versões com
transmissão manual, era controlado por
botões no volante.
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1984 – O Mustang SVO (Special
Vehicle Operations), lendária versão de alta
performance com motor turbo de quatro
cilindros, trouxe um volante de três raios
com ajuste de altura e profundidade, aro
mais grosso e diâmetro menor, de pegada
esportiva. Os logotipos Ford e “SVO” vinham
gravados no centro do revestimento de
couro.
1990 – O Mustang recebeu seu primeiro
airbag de série, instalado no centro do
volante. Com isso, a buzina foi transferida
para dois botões laterais, acionados pelos
polegares do motorista. Os botões do piloto
automático também ganharam uma posição
mais ergonômica.
1994 – A quarta geração do Mustang
fez uma homenagem ao modelo original
de 1964, com cockpit duplo e formas
esculpidas no painel. Vários comandos
ficaram mais fáceis de usar, aumentando
a praticidade e segurança. O comando
da buzina voltou para o centro do volante,
integrado à tampa articulada do airbag.

2013 – O volante do Mustang tornou-se
o centro de controle de tecnologia do carro.
Passou a incluir um botão de quatro vias,
além de um “OK” para controle da tela do
painel de instrumentos. Nos modelos Boss
302 e Shelby GT500, era revestido de couro
Alcantara, inspirado em competições.
2015 – Na sexta geração do Mustang, o
volante totalmente redesenhado incorpora
até 20 botões. Os da direita comandam o
SYNC e o rádio, enquanto os da esquerda
controlam o piloto automático adaptativo e a
tela do painel de instrumentos. Os controles
de marcha no volante “paddle shift” foram
oferecidos pela primeira vez no Mustang
com transmissão automática. Seu airbag
circular, projetado especialmente, é o único
com esse formato em toda a linha Ford. É

também o volante de menor diâmetro da
marca, com apenas 14 polegadas. Os raios
de alumínio têm acabamento nas bordas
para que o motorista toque apenas no couro
ao segurar o volante.
2017 – O volante do novo Mustang 2018
mostra a grande evolução tecnológica do
esportivo, adicionando funções como os
modos de direção, controle de arrancada
e outros, além dos comandos do quadro
de instrumentos, que agora é totalmente
digital. Criado com a colaboração de
ex-desenvolvedores de videogames, o
quadro de instrumentos de 12 polegadas
oferece vários layouts de tela, que pode
ser facilmente personalizada e dispõe
do recurso MyMode para salvar as
configurações preferidas.

2005 – O volante de três raios da quinta
geração do Mustang fez uma releitura
do modelo 1965-1967, com raios de
polímero, ou opcionalmente de alumínio.
Diferentemente dos volantes em que se
inspirou, era revestido de couro.
2010 – Com a tecnologia SYNC, muitos
botões foram adicionados para os comandos
de voz do telefone, músicas, rádio e outras
funções. O emblema central de acrílico
foi trocado por um de alumínio polido,
estampando o cavalinho ou uma cobra, no
caso do Shelby GT500. Os acabamentos de
alumínio e couro davam unidade à cabine.
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Novidades a caminho

Nos próximos dois anos os usuários de veículos vão se
deparar com mudanças, que vão desde a inspeção veicular
obrigatória até novos modelos de CNH e CRLV digitais

A

CNH de papel está com os
dias contados, assim como
o Registro de Licenciamento (CRLV). Elas serão digitalizadas e até disponível por
meio de aplicativo. A Inspeção Veicular também será obrigatória no ano
que vem. Essas são algumas das alterações que estão programadas para
os próximos dois anos no Brasil.
CNH Digital
A partir de 2019, o documento
será emitido em formato de cartão
de plástico com microchip. Segundo
as informações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o novo modelo da CNH será semelhante a um
cartão de crédito convencional.
De acordo com o órgão, a proposta é que no futuro a nova CNH possa
ser utilizada para outras finalidades.
O condutor poderá usá-la, por exemplo, para pagar as tarifas do pedágio,
metrô ou ônibus. O controle de acesso a prédios públicos, universidade e
estacionamento também poderá ser
feito por meio do cartão inteligente.
Outra possibilidade futura é de
usar o documento como identificação biométrica. O Contran explica
que as digitais estariam carregadas
dentro do chip e seriam utilizadas
para validar a identidade em bancos
e serviços públicos.
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CNH-e
Para os esquecidinhos de plantão, vem ai a CNH-e. Por enquanto o aplicativo CNH digital pode
pode ser baixado por motoristas
em celulares Android. O novo formato do documento está disponível apenas em versão de demonstração. Futuramente, o app será
disponibilizado para todos os usuários dos sistemas Android e iOS.
A intenção é que a CNH-e, como é
chamada, seja disponibilizada até
1º de fevereiro de 2018. Segundo o
Governo, o novo documento terá o
mesmo valor jurídico da CNH física. A CNH-e será opcional e caberá
ao condutor escolher se quer utilizar o aplicativo ou não. O usuário
poderá fazê-la pelo smartphone,
se tiver certificado digital, ou no
Detran de seu Estado. O app ar-

mazenará todas as informações do
documento original, como foto e
dados do motorista.
A carteira eletrônica será disponibilizada apenas a motoristas que
tenham uma habilitação impressa
com QR Code.
Em caso de perda ou roubo do
celular, será necessário fazer um
bloqueio para impedir o uso do documento. Isso poderá ser feito pelo
portal de serviços do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito).
CRLV digitalizado
O Contran, Conselho Nacional
de Trânsito, criou a versão digital
do Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV), batizada de
“CRLVe”. O documento digital poderá ser utilizado pelos proprietários dos carros através de smar-

tphones. O novo certificado deverá
ser implementado pelos órgãos
competentes de todos os Estados
do país até 31 de dezembro. Os motoristas poderão optar pela versão
física ou digital do documento.
No caso de o veículo estar com
débitos, o CRLVe só será emitido e
liberado após o pagamento de todas
as dívidas, de qualquer natureza. O
futuro documento que deverá aposentar os antigos feitos de papel, a
quem interessar, segue pela mesma
mão de direção da nova Carteira Nacional de Habilitação com chip, que
deve estrear por aqui em 2019.
O novo certificado digital ainda
não foi regulamentado, mas o Denatran trabalha no seu desenvolvimento junto com o SEPRO “Serviço
Federal de Processamento de Dados” para apresentá-lo em breve.
O Ministério das Cidades informou
que os órgãos de trânsito terão 180
dias para atualizar as suas bases
de dados, junto ao Renavam, com
informações sobre débitos de tributos, encargos, multas de trânsito
e ambientais dos veículos. Segundo o Denatran, cada órgão de trânsito estadual terá autonomia para
definir os custos dessa operação,
assim como acontece com a CNH-e.
Um protótipo deve ser apresentado em breve.
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Volvo confirma preços do XC40
Estão confirmadas a
data da chegada e os
preços do novo SUV
da Volvo, o XC40.
A marca sueca está ansiosa por 2018
e não é para menos. O XC40, inédito SUV
compacto da marca, chega às lojas brasileiras em março, com a promessa de se tornar
o carro mais vendido da empresa no país.
E ele já tem preço inicial para a pré-venda, que começa em janeiro: R$ 169.950 para a versão de
entrada T4. Mas a configuração mais completa T5 R-Design custará R$ 209.950.
O modelo será vendido em três versões :T4, T5 Momentum e T5 R-Design. Serão duas opções de
motor : T4 2.0 turbo, que renderá 190 cv com tração dianteira, e T5 ( com turbo e compressor mecânico), de 254 cv com tração integral. O câmbio é sempre automático de oito marchas.
Com 4,42 metros de comprimento e 1,86 metro de largura, o XC40 tem o porte semelhante ao
dos concorrentes BMW X1, Audi Q3, Mercedes GLA e Range Rover Evoque.

Ecosport fica mais
cara após novo
reajuste da Ford
A Ford aumentou os preços do Ecosport pela segunda vez desde o seu lançamento. O SUV compacto agora parte de
R$ 77.990, um acréscimo de R$ 1 mil em
relação à tabela de novembro.
A versão com o maior aumento foi a
Freestyle 1.5. Tanto as configurações manual como automática subiram R$ 1.500,
sendo vendidas por R$ 83.990 e R$ 89.990
respectivamente. Já a topo de linha Titanium, equipada com motor 2.0 e câmbio
automático, sofreu o menor acréscimo,
subindo de R$ 95.890 para R$ 96.850.
A SE 1.5 encareceu R$ 1 mil. Na configuração manual, ela subiu de R$ 76.990
para 77.990. A versão com câmbio automático aumentou de R$ 95.890 para R$
96.850

Os mais vendidos na
primeira quinzena de
dezembro
O Hyundai Creta foi o grande destaque deste início de
dezembro. Líder entre os SUVs/crossovers compactos no
mês passado, o modelo não só manteve a posição como
ainda ultrapassou o Jeep Compass (2.564) na geral do segmento, fechando a quinzena em sexto lugar com 2.889 emplacamentos.
O Onix seguiu absoluto, com 8.918 unidades – mais do que
a soma do Hyundai HB20 (5.031) e do Ford Ka (3.817), adversários mais próximos. O Toyota Corolla, com 3.507 unidades,
deixou para trás o VW Gol (3.246) e garantiu o quarto lugar.
Na disputa mais quente do momento, o Argo levou a melhor sobre o Polo. Com 2.702 unidades, o Fiat foi o sexto, enquanto o modelo da VW, responsável por 2.138 unidades, por
muito pouco não garantiu presença entre os dez primeiros.
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Porsche Panamera é mais
um híbrido a rodar por aqui
Chega ao Brasil o Porsche Panamera 4 E-Hybrid, versão do luxuoso cinco-portas que
associa motores elétrico e gasolina, com preço sugerido a partir de R$ 529.000. Além do
modelo básico, a fábrica alemã oferece a versão Executive, com maior distância entre eixos,
e a perua esportiva Sport Turismo.
O conjunto híbrido combina um V6 biturbo de 2,9 litros, 330 cv e torque de 45,9 m.kgf
a um motor elétrico de 136 cv e 40,8 m.kgf. Em modo combinado eles obtêm 462 cv e 71,4
m.kgf, o que faz o Panamera acelerar de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 278 km/h. Só com o motor elétrico, percorrem-se até 50 quilômetros com
máxima de 140 km/h.
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