Novidade

Dica do garupa apresenta um outro ponto de vista para cada avaliação das motos
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O boneco e a motocicleta usados nesse anúncio foram criados pelo artista Frederico David Sena com sucatas de informática recicladas
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Alçando voo
T

emos o prazer de apresentar a vocês a revista Test
Rider. O projeto nasceu da união de três profissionais
da área de comunicação que adoram carros e motos:
Johnny Inselsperger, Edimarcio Augusto Monteiro e
Osvaldo Furiatto Júnior, com anos de experiência
nessas áreas. Composto por uma revista digital e um
site, Test Rider pretender ser um ponto de referência
em avaliações e notícias do mundo da locomoção.
Além de motocicletas e automóveis, serão produzidos
conteúdos com outros produtos como motos aquáticas,
bicicletas elétricas, patins, skates ou qualquer outro
meio de locomoção ou diversão. As avaliações
também se estenderão à acessórios e complementos
desses produtos, como capacetes, GPSs, roupas de
proteção etc.
Os produtos da Test Rider estarão acessíveis em
multi-plataformas e com conteúdo totalmente aberto,
inclusive com a possibilidade de download da revista.
No site, a área de hot news será alimentada
diariamente com novidades, tendências dos setores,
tecnologia, curiosidades para lhe manter bem
informando sobre esse universo. Além disso, o site
funcionará como mídia de apoio à revista, onde estarão
disponíveis complementos das reportagens como
galerias de fotos, vídeos, sons etc.
Não poderíamos deixar de falar sobre a visão de
vanguarda da equipe da Test Rider. Os conteúdos serão
produzido com linguagem de fácil compreensão e ao
mesmo tempo bastante informativa. Esse conceito foi
desenvolvido para que os leitores, mesmo os que não
são tão ligados ao tema, venham a se sentir envolvidos
durante a leitura, sem jargões e dados muito técnicos
que dificultem a compreensão. Para finalizar, o visual
da revista foi desenvolvido de maneira a surpreender
seu leitor. Convidamos todos a conhecer a Test Rider.
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facebook.com/testrider
Os artigos e colunas assinados na Test
Rider são de inteira responsabilidade de
seus autores e não refletem
necessariamente a opinião da revista.
As imagens, fotografias, desenhos e/ou
ilustrações contidos nas páginas que
compõem a revista Test Rider são
protegidos pelas leis de direitos autorais e
tratados internacionais de propriedade
intelectual. A reprodução ou distribuição
não autorizada destas imagens, fotografias,
desenhos e/ou ilustrações ou de qualquer
parte delas, poderá resultar em severas
punições civis e criminais, e os infratores
serão punidos dentro do máximo rigor
permitido por lei. As imagens, fotografias,
desenhos e/ou ilustrações são de
propriedade de seus devidos idealizadores
e/ou criadores, os quais detêm os direitos
descritos acima. Qualquer reprodução e/ou
cópia das mesmas deve ser autorizada pelo
detentor legal de seus direitos.
© Copyright. Todos os direitos reservados.
Todo material que compõe a revista Test
Rider em todo ou em parte não pode ser
copiado, publicado, transmitido, reescrito
ou redistribuído sem prévia autorização
formal dos devidos autores.

Vitrine

Protegem e combinam
com sua máquina
A Kawasaki possui uma linha especial de produtos e
acessórios para incrementar a experiência dos fãs e
usuários da marca que inclui jaquetas, calças, luvas,
capas de chuva, malas e mochilas, moda casual e artigos
colecionáveis (canecas, chaveiros, canetas). No entanto,
alguns dos destaques são os capacetes genuínos
Kawasaki Motores do Brasil. Eles são fabricados com
materiais de altíssima qualidade, testados e aprovados em
conformidade com as normas do Contran (Conselho
Nacional de Trânsito) para oferecer a segurança
necessária ao motociclista. Sem abrir mão do conforto, os
capacetes possuem visual moderno, acompanhando o que
há de mais recente no mercado, oferecendo ainda, ótimo
custo beneficio. A linha inclui os modelos Classic 1 (top
de linha), City, Sport, Evolution e N-20, todos
disponíveis do tamanho 56 ao 64. Podem ser
encontrados na rede de concessionários
autorizados Kawasaki (procure o mais
próximo de você acessando o site
kawasakibrasil.com.br). Lembre-se,
use o capacete sempre, ele pode
salvar sua vida.

Quer publicar seu produto na coluna Vitrine da revista Test Rider?
Então envia e uma foto juntamente de um texto falando sobre o produto
para o endereço de e-mail testrider@testrider.com.br
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O GPS feito para motociclistas
Com design único, criado para o motociclista, o navegador
Moto Rider tem corpo resistente à chuva e poeira, carcaça
rígida que pode ser fixada ao guidão por abraçadeira, que
elimina o desprendimento do aparelho em altas
velocidades. A tela ampla de 3,5 polegadas (TFT LCD
Touch Screen) é sensível ao toque, o que facilita o uso
mesmo com luvas. Acompanha ainda um parassol para
evitar reflexos e aumentar a qualidade de visualização.
Para manter os olhos do condutor sempre na pista, o kit
vem com receptor Bluetooth, com controle remoto para
comandar o nível de volume e fones para fixação interna no
capacete. O aparelho ainda reconhece arquivos nos formatos
TXT, MP3, WMA, ASF, AVI, MPG, ASX, MP4, 3GP, DIVX,
DAT, XVID, WMV e MOV. A transferência de arquivos é simples e
pode ser feita por cabo USB incluso. Informações adicionais podem ser
encontradas no site unicoba.com.br

Tênis de pilotagem melhoram a
proteção e o conforto no dia a dia
A Alpinestars lançou recentemente uma nova linha de tênis
de pilotagem com novas cores. O CR4 GORE-TEX®
XCR® é inspirado nos tênis de montanhismo,
construído com combinação de couro resinado
com PU, camurça e painéis de tecido sintético
para máximo conforto e durabilidade, 100%
impermeável garantido por sua membrana. Já o
Fastlane foi criado para uso urbano, onde a construção do
tênis integra várias proteções discretas que permitem
alcançar estilo com segurança. O design aerodinâmico foi
inspirado na coleção de automobilismo da Alpinestars.
Leve e anatômico asseguraram conforto ao longo do dia.
Para finalizar, o S-MX 1 está de volta na cor preta
combinando as linhas de corrida da S-MX R com o
cano curto para mais conforto e comodidade. A
parte superior da bota em microfibra ultraleve é
reforçada com uma densa proteção de TPU e o
tornozelo é reforçado com uma mistura
especial de borracha para melhorar seu
fechamento e durabilidade. Mais detalhes
dos produtos podem ser encontrados
no site www.staracer.com.br
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Esbelta, esperta
e potente: a
moto do ano
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

A

ntes de escrever sobre motor,
design ou tecnologia, o que mais
se destacou durante os 750
quilômetros percorridos com a CB
1000R 2012 foi a incrível
facilidade para domar e dominar o
modelo de 998,3 cm³, seja na
cidade ou na estrada.

CB 10
00

R
Facilidade nas
manobras
parece de
uma 125cc
no trânsito,
inclusive na hora
de estacionar:
modelo tem
atributos para
brigar no
segmento das
extreme street
fighter

A facilidade nas manobras parece
de uma 125cc no trânsito, inclusive
na hora de estacionar. Isso graças à
concentração de peso no centro da
moto, deixando as extremidades
leves. A maneabilidade do modelo
impressiona e o piloto coloca a
moto onde o olho aponta.
Lançada pela Honda no final do
ano passado, a CB 1000R foi uma
das estrelas do 11º Salão Duas
Rodas e o modelo mostrou que tem
muitos atributos para brigar no
segmento das extreme street
fighter.
Entre as armas fortes da moto está
o conforto. O guidão largo e pouco
inclinado proporciona praticidade
na hora de pilotar, principalmente
rodando na cidade. As pernas
também encaixam muito bem,
graças ao assento mais estreito e o
desenho do tanque de 17 litros. A
moto é equilibrada e o piloto não

sente o peso,
que é de 204kg e 208kg com ABS.
O design moderno é outra arma. A
big naked tem um visual atraente.
Na frente, o conjunto ótico do farol
vem com sete LEDs. Tudo
integrado ao painel e envolvido
por uma pequena carenagem que
cria um diferencial para o modelo.
O monobraço traseiro deixa o belo
desenho da roda totalmente visível.
O assento é confortável para o
piloto e o passageiro e as
pedaleiras estão posicionadas um
pouco para trás, com bom apoio
para os pés. Já o ronco grave e
abafado do escapamento atrai a
atenção das pessoas, mas quando o
piloto acelera, o som fica agudo e
alerta os motoristas da nossa
presença no trânsito.
Mesmo sem o ABS no modelo
testado, o sistema de freios foi
sempre eficiente, com acionamento
preciso. Na dianteira, dois discos
de 310mm e na traseira um disco
no centro da roda de 256mm, não
me deixaram no sufoco em
nenhum momento.
9

Estrada

Matéria de capa
Um dos momentos de maior prazer
de pilotagem ocorreu em partes
sinuosas das estradas. Com torque
sobrando e um conjunto
harmonioso, a moto deita com
segurança e permite saídas de
curvas que fazem a adrenalina
subir.
E se o objetivo for percorrer
longos percursos, o piloto vai
brigar um pouco com o vento pela
falta da carenagem, mas somente
nos momentos de
acelerações
muito fortes.

Honda

Disponível nas
cores preta e
verde metálica, a
CB 1000R 2012 tem
preço sugerido pelo
fabricante de R$ 37.800,00
para a versão standard e
R$ 40.800,00 com freios
C-ABS.
Ao lado a CB 1000R na
avaliação de estrada.
Abaixo os detalhes do painel
digital,do farol que faz uma
alusão ao “coração” do Homem de Ferro,
e o sistema de tração por corrente
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no site

Agradecimentos: Wanessa
Cannonieri (modelo da
agência Elite), João Carlos
Barbosa (cabelo e maquiagem)
e Parque D. Pedro Shopping

Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br
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Motor

R

O motor com quatro
cilindros em linha de
998,3 cm3 e
arrefecimento a líquido
geram poderosos 125
cavalos com torque de
10,1 kgf.m, que permite
acelerações rápidas,
mas nem por isso é uma
moto violenta.

A CB 1000R tem força
e retomada rápida de
velocidade em todas as
seis marchas, mesmo
assim, a entrega de
potência ocorre de
forma suave e linear,
sem os costumeiros
trancos durante as
variações de aceleração.

Por Cláudia Ramos

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Não é por menos que ganhou o prêmio
máximo de Moto do Ano 2013 e
também na categoria Naked até
1.200cc. A incrível facilidade que o
piloto tem para conduzir a moto reflete
no garupa. Apesar do motor ser um
“canhão”, as saídas e retomadas são
suaves. O corpo do garupa fica em
excelente posição, tanto a coluna mais
ereta, quanto as pernas que ficam
menos dobradas. Boa espuma, mas
poderia ser mais largo. As alças
embutidas ficam embaixo da rabeta e
deixam os braços bem esticados.Além
de dar um charme a moto, a suspensão
de apenas um braço é muito competente
no trabalho e transmite conforto ao
garupa. Resumindo: só prazer para
rodar nas estradas ou mesmo na cidade.
Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer
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O surpreendente
Citycom 300i
Maxiscooter da Dafra conquista
pela praticidade, charme,
desempenho e preço atrativo
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

O

Citycom 300i me ensinou
que não importa quantas motos
você pilote, sempre é possível
ser surpreendido e foi isso que a
Dafra me proporcionou com
esse maxiscooter. Lógico que eu
já havia escutado muitos
elogios, mas só mesmo rodando
com ele que você vai mudando
alguns paradigmas.

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br

Nunca foi muito amigo desse
estilo de moto pelo desconforto
de pilotar em pisos irregulares
ou quando cai em buracos nas
ruas – e aí vem a primeira
surpresa. Para um scooter, o
Citycom tem rodas grandes,
com aro 16 e amortecedores
telescópicos, com 100mm de
curso na frente e dois
amortecedores na traseira,
com curso de 91mm.
Medidas suficientes para
assimilar as imperfeições
dos pisos.
Rodei quase 1.500 km com
o modelo cedido pela
fabricante e o Citycom não
13

Avaliação

transmitiu a trepidação das ruas
de paralelepípedo para o corpo
e nem minha coluna saiu do
lugar quando cai em buracos
no asfalto.
Outra surpresa positiva foi a
questão dos freios. Os scooters
não contam com a ajuda do
freio motor na hora de reduzir a

14

é vendido em países como
Espanha, França, Itália e EUA.
No Brasil, o Citycom lidera
no segmento dos maxiscooter.
Entre os atrativos estão o design
italiano, o porta-malas debaixo
do banco, a grande bolha frontal
e o banco largo e muito
confortável, os pés protegidos
pelo assoalho, pedaleiras
retráteis para o garupa e a
importante tomada 12v no
porta-luvas, que pode ser
utilizado para carregar o GPS
ou o celular. Além disso, as
mulheres têm a facilidade de
pilotar usando vestido ou saia.

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Acima, o scooter
Citycom 300i. Ao lado,
detalhes do portasacolas ao lado da
chave, do painel, dos
faróis e do bagageiro,
que cabe inclusive um
capacete.

velocidade ou parar. Mesmo
assim, circulando pelas ruas e
estradas durante mais de um
mês, não passei nenhum sufoco.
O Citycom tem disco com
pistão duplo nas rodas dianteira
e traseira. Mais um preconceito
que eu tinha com esse tipo de
veículo que foi quebrado.
Os maxiscooters ainda estão
engatinhando no Brasil, mas
lideram as vendas tanto para
homens como mulheres em
várias cidades da Europa pela
facilidade para pilotar e a
praticidade. O modelo da Dafra

Na ga

rupa

A melhor palavra para
sentetizar o garupa que
anda na Citicomm 300i é
Por Cláudia Ramos
conforto. O assento é
grande, tem bastante espuma e as pernas não ficam muito
flexionadas. Mesmo sendo um scooter, a suspensão
funciona bem e não transmite as vibrações e impactos do
piso. Uma dica importante: como a moto é forte e tem um
bom arranque, o passageiro deve estar sempre atento para
não ficar para trás nas saídas. As alças para o garupa se
segurar são eficientes e bem acessíveis. Para quem vai na
garupa, é sentar e aproveitar.

O maxiscooter Dafra Citycom 300i
tem preço sugerido pela fabricante
de R$ 13.550 e está disponível nas
cores azul, branca e preta.

Cláudia Ramos é motociclista desde os anos 1980. Anda na garupa
de motos antes mesmo de nascer

Motor
Apesar da proposta de ser um maxiscooter urbano, durante o período de testes
tive a oportunidade de viajar por duas
vezes com garupa. Na estrada, o motor
OHC de um cilindro, de 263 cm³ do
Citycom mostra força nas subidas.
Mesmo em dois não perdia muita
velocidade e, sem passar do limite
indicado no conta-giros, nunca ficou
abaixo dos 110 km/h na Rodovia dos
Bandeirantes. A injeção eletrônica e a
refrigeração líquida dão suavidade e
respostas precisas.
Na cidade é preciso ficar esperto para
não andar acima da velocidade das vias e
ser flagrado pelos famigerados radares.
Com transmissão automática CVT
(transmissão continuamente variável),
basta acelerar e sentir a entrega rápida de
potência do motor, que desenvolve 23
cavalos a 7.500rpm. De olho no
segmento de duas rodas que não
sentiu a retração nas vendas, em
2010 a Dafra inaugurou uma
nova faixa de cilindrada entre os
scooters e acertou em cheio.
Além de tudo já relacionado na
matéria, o Citycom ainda é pouco
visado pelos bandidos e isso conta
muito na hora da escolha.
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Lançamentos

Novidades para
fechar bem o ano

Honda apresenta o moderno
PCX 150 e mais seis modelos.
A Kawasaki deixa a Ninjinha
mais musculosa.

Kawasaki
lança no Brasil
a Ninja 300
Para manter a
liderança na categoria
esportiva de média
cilindrada, a
Kawasaki lançou no
Brasil a Ninja 300,
que está mais
musculosa e ganhou
itens das "irmãs" de
maior cilindrada.

M

esmo com um ano difícil
para o mercado de motos, as
montadoras fecharam o ano
apostando no mercado brasileiro
e no aumento das vendas em
2013. Para alcançar esse objetivo,
a Honda apostou em modernos
modelos de baixa cilindrada tanto
para o asfalto, como off-road.
O moderno PCX 150 será
fabricado no Brasil. O scooter de
150 cm3 com refrigeração líquida
é híbrido entre a moto e o scooter.
Com rodas maiores de 14
polegadas e os eficientes freios
ABS, o PCX 150 deve estar
acessível aos consumidores no
mês de abril do ano que vem.
Os outros lançamentos foram a
moto de entrada na categoria
Utility On Off NXR 125 Bros. As
16

importadas CRF 110F, que deve
chegar nas concessionárias em
fevereiro de 2013, e a versátil CRF
250L, que tem o DNA de uma fora
de estrada, mas vem com todos
equipamentos necessários para o
emplacamento da moto.
A CB 300R e a XRE 300R
sofreram suaves alterações no
design e agora são flex, podem ser
utilizadas com etanol, gasolina ou
os dois juntos.
A Honda Pop 100 tem um novo
desenho do paralama dianteiro,
com asas que envolvem o
cilindro da suspensão, e a carenagem ganhou volume e ficou
mais envolvente, chegando até
as laterais da moto.
+

no site
Veja texto
completo em
testrider.com.br

A Ninja 300 tem
nova concepção,
design e ciclística.
Segundo a Kawasaki,
o motor bicilíndrico
gera potência de 39
cv a 11.000 rpm e
torque de 2,8 kgfm a
10.000 rpm.
A Ninja 300 modelo
2013 tem preço
público sugerido de
R$ 17.990, na versão
sem ABS) e
R$ 19.990 com ABS.

Sandrinha Rezende
é pin-up e apaixonada
por motocicletas

Topetes e costeletas
Os amantes de topetes ou de uma
barba muito bem feita com direito a
costeletas estilo Elvis agora contam o
lugar ideal. A Barbearia Paulista é um
espaço estilo vintage especializada
nesse tipo de corte. Os valores variam
entre R$20,00 (barba) e R$25,00
(cabelo). Av. Dom Pedro II, 93,
Centro, Salto, SP. Fones: (11) 46022278 e (11)99912-8351

Estilo
alternativo
Se você
curte roupas,
calçados e
acessórios no estilo
alternativo, a dica são os produtos da
Black Frost. No site você encontra
tudo que precisa para arrasar. Não
deixe de conhecer, mesmo que por
curiosidade, blackfrost.com.br

Cantora de estilo
Já ouviu falar em Florence and the Machine?
Não? Pois então lhes apresento esta banda de
indie rock liderada por Florence Welch. A
cantora britânica tem um estilo próprio,
comparado por muitos com a também
talentosíssima Adele. Confira você mesmo e
tenha a sua opinão. Veja o vídeo em
youtu.be/a3X0XE61fvQ

Pin-Up
Agora se você curte o estilo
pin-up uma boa página para
curtir no Facebook é a
Pin-Ups Do Brasil. Curte lá
www.facebook.com/pinupsdobrasiloficial

Classic rock
Ainda falando do estilo vintage, o bar
Woolly Bully Classic Rock, que fica em
Vinhedo (SP), acaba de completar 18 anos.
A casa é toda estilizada nos anos 50 e 60 e, além da
belíssima decoração, conta com shows de bandas
rockabilly e drinks premiados. Para mais detalhes
visite o site woollybully.com.br
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Exclusiva

Uma Harley-D

Customização e
preparação torna o
modelo único, que
ultrapassa os 280km/h

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

P

ara quem já atingiu o sonho
de ter uma moto HarleyDavidson, o desejo passa, quase
sempre, a ser e customização
modelo e a preparação do
motor, que pode chegar a
2.200cc.
Geralmente, quem compra um
modelo da marca americana,
que completa 110 anos em
2013, sonha em ter uma moto
única e, na maioria das vezes,
tudo começa pelo escapamento
e o guidão.
Foi assim com o industrial
Albano Pegorari Neto, de
18

Itapira (SP), que tem uma Fat
Boy há três anos. “Quando
comprei, ela desceu da picape
na oficina para trocar a ponteira
do escapamento.”
Agora Bani, como é conhecido,
resolveu radicalizar com
modificação na pintura,
acessórios e a melhora no
desempenho do motor. Sem
precisar ir até São Paulo, o
sonho foi concretizado por
Paulinho Henn, de Campinas
(SP), que se especializou em
Harleys.
Para a preparação dos motores,
o mecânico customizador
investiu em equipamentos,

inclusive adquirindo um
dos dinamômetros mais
modernos do País,
desmontador de pneus,
balanceador, além de
muitos treinamentos.
“Desde os
14 anos
modificava minha Yamaha
Jog e fiz uma que andava mais
que Honda Biz. Em 2010
comprei minha Harley
Davidson (HD) Fat Low e fui
conhecendo esse mundo. Hoje
tenho equipamentos que
ninguém tem e também o
suporte de um amigo de São
Paulo que trabalha com isso há
20 anos. Sem contar que a

Davidson inconfundível

Harley tem esse
conceito de fazer
em casa. Por isso,
tudo vem muito
bem explicado”,
disse Paulinho.
Um dos
pontos fortes
de Paulinho é a
preparação de motores.
Um motor original da Fat
Boy de 1.600cc pode chegar
até 2.200cc. “Isso faz a
moto chegar aos 293km/h e
nem as superesportivas
acompanham na arrancada.
Além disso, após as alterações,
a moto melhora a emissão de
calor e a marcha lenta fica mais

semelhante as carburadas, que
dá aquele ronco inconfundível”.
Já sobre a fama dos motores de
Harley apresentarem muitos
defeitos, Paulinho é enfático:
"O motor é muito confiável.
Tem muita lenda nessa história.
O problema é que tem muita
gente que não sabe
trabalhar."

Paulinho Henn optou por se
especializar na HD por ser um
mercado que dá retorno. “Ela é
muito pessoal. Se pintar de rosa,
vai ficar legal. Você faz a
customização de uma Harley e
ela valoriza. Isso não acontece
com motos de outras marcas”,
afirma.

+

Ele revela que participava de
encontros e os donos de Harleys
começaram a admirar sua Fat
Low modificada. Logo alguns
proprietários começaram a pedir
projetos para suas próprias
motos. “A divulgação é boca a
boca e pelas redes sociais.”

no site
Veja galeria
completa de fotos
com o passo-a-passo
da customização da
motocileta HarleyDavidson da matéria
em testrider.com.br
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Exclusiva

Planejamento
Tudo começa no computador.
Além do visual tem também as
alterações de motor para
melhorar a performance,
aumentando a potência.
Durante a transformação dos
modelos, a maior parte das
peças e partes vem do exterior.
Por isso, o trabalho pode variar
de um mês até um ano. Tem

Proprietário explica
que sua Fat Boy é é
como um álbum que
vai ganhando as
figurinhas, mas que
"nunca está completo”
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muitas alterações pequenas. A
primeira coisa é trocar o
escapamento e depois mexer no
visual. E isso vai desde os
clientes mais tímidos que
colocam um sissybar (encosto
para o garupa), alforges (bolsas)
até os mais radicais que fazem
preparações especiais no motor.
“Depende muito da grana do
cliente”.

Quem pode chega a gastar mais
de R$ 100 mil. “Tem roda de
U$ 2 mil (cerca de R$ 4 mil). A
HD começa a se tornar um
estilo de vida.”

Após customização e
preparação do motor,
modelo HarleyDavidson tornou-se
única, inconfundível
(e com a cara do
proprietário) opcional
para adequar ao
tamanho da lenda

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Moda
Paulinho revela que é bastante
procurado para rebaixar a
suspensão da motocicleta e que
a moda atual é a caveira da
Skull . “Mas é tudo muito
pessoal”.

Sonho sem fim
Mesmo após tantas moficações
no visual e no motor da Fat
Boy, Bani não pensa em parar
de “mexer” na sua moto. “A
Harley-Davidson é como um
álbum de figurinhas. Você
compra e vai preenchendo. Nos
Estados Unidos todas são
customizadas. A própria
Tennessee (concessionária de
Campinas) está customizando
motos para venda. Bani lembra
que padeceu com a expectativa
e ansiedade durante o mês que
aguardou pelas mudanças.
“Valeu a pena, mas é uma coisa
que nunca tem fim”.
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Salão do Automóvel de São Paulo

Eventos
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Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Três salões de
agitam a cidad

Salão do automóvel atrai p

A

27ª edição do
Salão do Automóvel de
São Paulo reuniu mais
500 veículos de 49
montadoras, além de
113 expositores. Um
crescimento de 7% em
relação a edição do ano
passado.
Segundo a organização,
o evento atraiu cerca de
750 mil pessoas que
circularam pelos 85 mil
metros quadrados do
Pavilhão de Exposições

três segmentos
de de São Paulo

público de 750 mil pessoas
do Anhembi para conferir
todas as novidades do
mundo das quatro rodas..
O maior e mais
importante evento
automotivo da América
Latina trouxe muitos
lançamentos de grandes
marcas. Com a crise pela
Europa, os fabricantes de
automóveis apostaram
todas as fichas no
mercado brasileiro, que
continua em constante
crescimento.

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
com estas e outras
novidades dos salões
em testrider.com.br

1- Renault Captur; 2- Aston Martin
Vanquish; 3- Ford Mustang Boss 302
ao lado da Garota Mustang; 4- Mini
Paceman; 5- Dodge Viper SRT;
6- Protótipo apresentado pela Suzuki;
7- Toyota iiMo; 8- Nissan Extreme;
9- Citroen Survolt. Mais uma vez, o
protótipos encantaram os
visitantes do salão.
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Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Eventos

Salão da
Motocicleta atrai
apaixonados
pelo mundo das
duas rodas

M

Salão da Motocileta

ais de 100 mil pessoas visitaram o 3º Salão
da Motocicleta, que ocorreu em novembro, no
Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo.
Além de poder apreciar os lançamentos do setor de
duas rodas, como a Yamaha XJ-6N 2013, ou os
atraentes scooters da Piaggio com duas rodas na
dianteira, os amantes do motociclismo ainda
puderam fazer bons
negócios. Mais de 200
empresas montaram
stands e oferecem desde
capacetes, roupas,
acessórios, até minimotos que custam a
partir de R$ 500.
Uma das principais
atrações do evento foi o
leilão de motos,
capacetes e pneus. Além
da exposição de motos
vintage, o visitante teve
a oportunidade de fazer
test drive de alguns
modelos e curso de
pilotagem.

1- Scooter da Piaggio
com duas rodas
dianteiras;
2- As motocicletas
customizadas
granharam grande
destaque;
3, 4 e 5- Exemplares
da exposição de motos
antigas da Yamaha;
6- Moto dragster do
Salão Bike Show
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Para todos os
gostos e bolsos

A

15ª edição do São Paulo Boat
Show apresentou novidades para todos
os amantes do setor náutico. Realizado
no Transamérica Expo Center, em São
Paulo, a feira reuniu cerca de 150
expositores e aproximadamente 200
embarcações para agradar todos os
gostos e bolsos.

1 e 2- Destaques no stand da Yamaha; 3- Lancha
Phoenix; 4- Ventura, a mais acessível do salão;
5- O luxuoso Black Mamba
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

São Paulo Boat Show

Uma das atrações do evento
foi a lancha V160 Comfort,
da Ventura Marine, que tem
o atraente preço de
R$ 27,9 mil. Já no extremo
oposto, na categoria alto
luxo, destaques para a
Continental 50 Tender e a
Bellagio 54, que chega
aos R$ 3 milhões.
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Lançamento

Fluence agor

Versão esportiva GT entrega 180 cv de po

Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

Renault apresenta duas
novidades para o mercado
brasileiro, o Fluence GT, o
primeiro carro turbo da marca
no País, e o novo Clio. O GT é
a versão mais apimentada do
sedã da montadora francesa e
leva a assinatura da Renault
Sport, divisão responsável pela
preparação de seus modelos
esportivos na Europa. Ele traz
sob o capô um motor 2.0 16V
turboalimentado, que entrega
180 cavalos de potência a 5.500
rpm, mas 80% da força já estão
disponíveis a partir de 1.500
rpm, de acordo com a
26

montadora. O torque de 30,6
kgfm já está disponível a partir
de 2.250 rotações.
Isso reflete no desempenho do
carro, que leva 8 segundos para
ir da inércia aos 100 km/h e
chega aos 220 km/h de
velocidade máxima. A Renault
aponta que o câmbio de seis
velocidades tem relação mais
longa para melhor
aproveitamento do torque,
melhorando o desempenho e
reduzindo o consumo. De
acordo com a montadora, uma
série de detalhes técnicos foram
retrabalhados, com o esportivo
tendo pistões, bielas,

virabrequim e bronzinas
reforçados, além de outras
mudanças.
Na parte estética, as mudanças
dão um ar mais esportivo ao
sedã, com spoiler dianteiro
integrado ao para-choque, faróis
de neblina, circundados por
moldura cromada, e os faróis de
xenon. Na traseira, há um
discreto aerofólio incorporado à
tampa do porta-malas, com as
saídas de escapamento sendo
cromadas.
A altura da carroceria em
relação ao solo do Fluence GT é

ra turbinado

otência e faz 0-100 km/h em 8 segundos

igual à das demais versões, mas
o spoiler reduz a distância entre
a carroceria e o chão. Na
dianteira, por exemplo, ele é 4
cm mais baixo que as versões
Privilége e Dynamique. Com o
preço sugerido de R$ 79.370, o
Fluence GT é equipado com
controles de estabilidade (ESP),
tração (ASR), antitravamento
(ABS), auxílio de frenagem de
urgência (AFU) e distribuição
eletrônica de frenagem (EBD).
Ele traz ainda seis airbags de
série: dois frontais, dois laterais
e duplos do tipo de cortina.

O sedã traz ainda sistema de
navegação desenvolvida pela
TomTom, com tela de 5’’
integrada ao painel e acessível
por controle remoto via
Bluetooth. O sistema de som,
por sua vez, foi desenvolvido
com exclusividade pela
Arkamys, empresa francesa
especializada em customização
de som automotivo. O conjunto
inclui rádio CD Player MP3 de
140W, duas antenas, quatro
alto-falantes e quatro tweeters,
conexões USB/iPod, Bluetooth

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br

e auxiliar, tudo controlado pelo
comando satélite instalado na
coluna de direção.
Em termos de conforto, o
Fluence GT traz arcondicionado digital dual zone
Os três passageiros do banco
traseiro também se beneficiam
com as saídas traseiras exclusivas do ar-condicionado.
Ele é equipado ainda
27
com teto solar elétrico.

Foto: Divulgação

+

Foto: Osvaldo Furiatto Jr.

Lançamento

Renault
Clio

O novo Clio durante a apresentação de lançamento
no Salão Internacional de São Paulo

Outra novidade da Renault é o
Clio, que aposta na redução e
consumo para atrair o público.
O motor 1.0 16V foi modificado
e agora gera 80 cavalos a 5.570
rpm e 10,5 kgfm de torque
(etanol) a 4.250 rotações. Isso
deu mais fôlego ao hatch, que
conquistou a nota “A” no
programa Brasileiro de
Etiquetagem do Inmetro

Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia
(Inmetro). Batizado de “HiPower” – antes era “Hi-Flex” -, o
motor atingiu a marca de 9,5 km/l
no ciclo urbano e de 10,7 km/l
quando abastecido com etanol.
No caso de gasolina, as médias
são, respectivamente, de 14,3
km/l e 15,8 km/l. Segundo a
Renault, 71 componentes do
bloco foram modificados para
chegar a esses números.

Preços do Renault Clio
Authentique de duas portas:

R$ 23.290
Authentique de quatro portas:

R$ 24.950
Expression:
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R$ 29.260

Em cartaz
Os vídeos mais vistos no site da Test Rider

A empresa norte-americana Lit apresenta C1,
a primeira moto do mundo que não tomba.
Ela usa a mesma tecnologia aeroespacial
empregada no telescópio Hubble.
testrider.com.br/?p=5219

Andar de moto é mais sensual do que se
pode imaginar. Casal faz um jogo de Kama
Sutra de acordo com as características de
vários tipos de moto.
testrider.com.br/?p=4615

Piloto ensina como andar com a moto sobre
a água. Ele descobriu o segredo após várias
tentativas e os inevitáveis tombos. São os
ossos do ofício.
testrider.com.br/?p=1239

Todo o motorista corre o risco de sofrer um
acidente, mas não é sempre que é atropelado
por um avião. É o que aconteceu em um
aeroporto nos Estados Unidos.
testrider.com.br/?p=821

Mercedes
SLS AMG
vira um fogão
+
no site
de luxo numa
divertida
Veja esses e
outros vídeos
mensagem
no site testrider.com.br
de Natal.
testrider.com.br/?p=5511
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Lançamento

Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

Lamborghini lançou o
Aventador Roadster, a versão
conversível do superesportivo
apresentado em 2011, que já
teve mais de 1.300 unidades
entregues aos clientes, segundo
a montadora italiana. Ele tem a
capota removível feita com
duas placas de fibra de carbono,
que combinam resistência e
leveza. Elas pesam menos de 6
quilos e são facilmente
instaladas ou removíveis, sendo
guardadas em um compartimento na frente do carro.
O Aventador Roadster é
impulsionado pelo motor V12
de 6.5 litros do cupê, que
despeja 710 cavalos de
potência, associado a um
câmbio automatizado de sete
velocidades. Com a capota, ele
vai da inércia aos 100 km/h em
3 segundos, praticamente o
mesmo tempo do cupê, que faz
o sprint em 2,9 segundos. A
velocidade final de ambos é de
350 km/h.
As diferenças estéticas são
poucas. O capô do conversível
se diferente pela coluna
espinhal com duas janelas
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Aventador Road
uma ode ao s
Casa de Sant'Agata Bolognese apresenta a
versão conversível de seu superesportivo
hexagonais que visam resfriar o
motor e drenar a água de chuva.
Além disso, permite admirar a
beleza do propulsor de 12
cilindros. O pilar traseiro
foi redesenhado para
oferecer suporte para
o teto removível e
acomodar um
sistema de
proteção
automática
para os
passageiros.
O motorista
e o passageiro podem
escolher como
querem desfrutar
a condução. Eles
podem instalar um
para-brisa traseiro, que tem a
função de ser um defletor de ar,
garantindo o silêncio quase
completo no interior do modelo,
mesmo em alta velocidade. A
peça também pode ser removida
e guardada no compartimento
frontal. O Aventador Roadster
tem duas portas no estilo tesoura, com as bordas chanfradas
para garantir o perfeito ajuste
com o uso da capota.

Beleza
O conversível tem o
acabamento do corpo em dois
tons. O pilar do para-brisa, o
teto e as molduras do vidro do
capô são pintados em preto
brilhante, que se destacam das
linhas elegantes da carroceria,
formando um conjunto
equilibrado. Entre as opções de
cores do novo modelo está a

dster,
sol

Lamborghini

Foto: Divulgação

Azzuro Thetis, um tom azulado
que varia de acordo com o
ângulo da luz e é uma
referência ao Miura Roadster
1968, relata a casa de Sant’
Agata de Bolognese.
O interior do superesportivo é
revestido em couro costurado
artesanalmente. As rodas são de
alumínio forjado de 20 ou 21
polegadas, que reduzem o peso

do veículo em 10 quilos, em
comparação às rodas
convencionais.
No aspecto tecnológico, o
Aventador Roadster conta com
sistema de desativação de
cilindros quando o motor está
trabalhando com capacidade
parcial. Ele é equipado ainda
com sistema Start&Stop, que
desliga o motor quando está

parado no semáforo. Para ligar,
basta pisar no acelerador. A
combinação reduz o consumo
de combustível e diminui as
emissões de gás carbônico
(CO²).

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br
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Lançamento

Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

alemã Mercedes-Benz
apresenta o mais poderoso e
rápido carro que já produziu, o
SLS AMG Black Series. É uma
versão mais apimentada do
superesportivo com “asas de
gaivota”, inspirada no modelo
de corrida que disputa
campeonatos de GT3. O motor
V8 aspirado de 6.2 litros foi
trabalhado e entrega 631
cavalos de potência a 7.400
rpm, um ganho de 39 cv em
relação ao modelo padrão. O
modelo chega aos 333 km/h de
velocidade máxima, depois de
fazer 0 a 100 km/h em apenas
3,6 segundos.
Entre as mudanças feitas no
propulsor estão mudanças no
comando de válvulas e na
refrigeração do óleo e da água.
A força do propulsor é
transmitida para as rodas por
uma transmissão AMG
SPEEDSHIFT DCT de sete
velocidades. O novo top de
linha da marca da estrela de
três pontas tem suspensão
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Mercedes SLS A
O ladro negro d
esportiva regulável feita com
peças em alumínio e CFRP
(plástico reforçado com fibra de
carbono). Há partes da
carroceria em fibra de carbono.
O quinto modelo representante
da linha Black Series, que
surgiu em 2006 com o SLK55,
ganha ainda um kit
aerodinâmico, que inclui parachoque dianteiro com spoiler, o
traseiro com difusor, saias
laterais e aerofólio. Para segurar
toda a impetuosidade do carro,
os freios são de cerâmica de alta
performance, com discos de 402
x 39 milímetros na frente e 360
x 32 milímetros atrás.
O sistema de escapamento é
feito pela primeira vez em
titânio e proporciona um ronco
ainda mais impres-

sionante ao superesportivo. Há
ainda um pacote aerodinâmico
opcional que inclui asa traseira
ajustável e uma alteração no
para-choque dianteiro que
confere mais downforce.
Mais leve
Para ressaltar a esportividade,
diferenciar o modelo e
aumentar a sofisticação do
interior, o console é em
carbono, os bancos são
esportivos e o volante é
revestido em Alcântara.
O SLS AMG Black Series pesa
1.550 quilos, sendo 70 quilos
mais leve do que o SLS AMG,
graças ao uso de novos
materiais. Isso confere

AMG Black Series
da força
Edição
limitada
tem 631
cavalos,
a máquina mais
poderosa já
feita pela
marca alemã
uma relação peso/
potência de 2,45 kg/cv. Para
aumentar o prazer de dirigir, o
superesportivo tem suspensão
mais firme e regulável, com os
modos Sport e Sport+.

As rodas exclusivas são de 19”
na frente e 20” atrás, calçadas
com os recém-desenvolvidos
pneus Michelin Pilot Sport Cup
– 273/35 na dianteira e 325/30
na traseira.

A estreia diante do público foi
feita no Salão do Automóvel de
Los Angeles, nos Estados
Unidos, que terminou no último
dia 9, no Los Angeles
Convention Center. As vendas
do novo superesportivo terão
início em junho de 2013, mas a
Mercedes não divulgou o
número de unidades a serem
produzidas e nem o preço.

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br
Foto: Divulgação
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E

Comparativo

Modelos recém-chegados
ao mercado brasileiro
conseguem nota A em
teste do Inmetro

Hyundai HB20
com câmbio manual

Toyota Etios

Ford Novo
Ecosport

O novo hatch da marca sulcoreana, que é fabricado em
Piracicaba (SP), conseguiu nota
A quando equipado com o
motor 1.0, com consumo de 7,6
km/l na cidade e de 9,8 km/l na
estrada quando abastecido com
etanol. No caso da gasolina, as
médias sobem para, respectivamente, 11,5 km/l e 14,5 km/l.

A versão hatch 1.3 obteve nota
A, com 8,5 km/l na cidade e 9
km/l na estrada quando rodando
com etanol. A média foi de 12,5
km/l e 13 km/l na estrada com
gasolina. A versão top, a XLS,
equipada com propulsor 1.5,
atingiu as marca de 8,5 km/l no
ciclo urbano e de 8,9 km/h na
rodovia, com etanol, e 12,4
km/l e 13,4 km/l, com gasolina.

O novo motor Sigma melhorou
a classificação do SUV
compacto em relação ao Rocam
usado na geração anterior e que
foi aposentado. Ele também
conseguiu a nota máxima do
Inmetro, enquanto o modelo
anterior ficava com C e E. De
acordo com o órgão do governo
federal, tanto os modelos S, SE
e FreeStyle, com motor 1.6,
quanto a top Titanium, equipada
com bloco 2.0, tiveram o
mesmo desempenho. Com
etanol, a média no ciclo urbano
ficou em 7 km/l e, na estrada,
de 8,4 km/l. Levando gasolina
no tanque, as marcas foram 10,2
km/l e 12 km/l.

Já o HB20 com motor de 1.6
litro conseguiu a classificação
B, com 7,6 km/l na cidade e 8,7
km/l em rodovia quanto tem
etanol no tanque. Com gasolina,
a média foi de 11,6 km/l e 12,7
km/l.
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A nota A também foi obtida
pelo sedã com motor 1.5, com
médias para etanol de 8,4 km/l
(cidade) e 9,3 km/l (estrada).
Com gasolina no tanque, foram,
em média, 11,9 km/l em vias
urbanas e 14 km/l na estrada.

Estreantes se dão bem
em teste de consumo
Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro) divulgou
os níveis de consumo de novos
veículos, incluindo os recémlançados Hyundai HB20,
Toyota Etios e o Ford Novo
EcoSport. Eles passam a
integrar o Programa Brasileiro

de Etiquetagem (PBE), que
classifica o nível de consumo,
assim como ocorre com
geladeiras e outros
eletrodomésticos. Atualmente, a
adesão das montadoras é
voluntária, e o novo regime
automotivo, que valerá de 2013
a 2017, estabelece incentivos

para quem participar. Os testes
com os novos modelos foram
feitas antes que eles chegassem
às concessionárias. A nota “A”
indica o menor consumo,
enquanto a “E”, o pior. O
Inmetro divulgará novos
resultados em janeiro.

Fotos: Divulgação

Citroën DS3

Peugeot 308
Cupê Cabriolet

Volkswagen
Voyage

O esportivo compacto francês,
equipado com motor turbo 1.6
turbo de 165 cv, exclusivamente
a gasolina, ficou com nota A,
com 11,3 km/l na cidade e 14,4
km/l na estrada.

Esse modelo também francês
ficou com D, com 8,2 km/l na
cidade e 12 km/l na estrada,
repertindo o desempenho do
RCZ, 3008 e 508.

O sedã compacto 1.0 obteve A
com as médias de 7,7 km/l
(ciclo urbano) e 9,6 km/l
(rodoviário) ao usar etanol. No
caso da gasolina, fez 11,6 km/l
e 13,9 km/l. Quando
impulsionado pelo motor 1.6,
levou a nota B, com 7,3 km/l e
9,4 km/l (etanol) e 10,7 e 13,7
km/l (gasolina).
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Testes

A evolução
da segurança
Seis modelos conseguem quatro estrelas em
crash test, mas dois deixam a desejar

Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

s resultados dos testes de
segurança realizados pelo Latin
NCap, braço para a América
Latina da organização europeia
que promove testes
independentes com carros,
revelam que a segurança nos
carros comercializados no
mercado brasileiro está
aumentando. Dos oito veículos
testados na fase 3 do crash test,
cinco conseguiram quatro das
cinco estrelas possíveis –
Volkswagen Polo, Renault
Fluence, Honda City, Toyota
Etios Hatch e Ford New Fiesta.
Destes, dois conseguiram a
mesma classificação na
proteção infantil – New Fiesta e
City. O JAC J3 e o Renault
Sandero foram mal na avaliação
do Latin NCap, conseguindo
apenas uma estrela no quesito
segurança para adultos e duas
para crianças. Os modelos
testados têm em comum serem
equipados com dois airbags
frontais, com exceção dos
Sandero. A avaliação simula
uma colisão frontal a 64 km/h
contra um obstáculo
deformável, que faz a vez de
um outro veículo.
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Fábricas
O crash test promovido
anualmente pelo Latin NCap
não é uma unanimidade entre as
montadoras. Elas questionam,
de uma forma geral, a
metodologia do teste, critério
das notas e parâmetros
adotados. O fato do modelo não
ser equipado de fábrica com
airbag, por exemplo, já
influencia em uma nota mais
baixa.
Porém, os resultados servem
como uma referência para o
mercado. Para o Latin Cap, a
segurança de alguns dos
veículos mais comercializados
ainda “estão 20 anos
atrasados em relação aos
países industrializados e
abaixo dos padrões
globais.”
Desde a primeira fase dos
testes, em 2010, foram
avaliados 26 veículos.
Destes, nove conseguiram
quatro estrelas – além dos já
citados, aparecem o Toyota
Corolla, Chevrolet Cruze,
Ford Focus, Volkswagen Polo
e Nissan Tiida. Em três anos,
outros modelos conseguiram
melhorar a classificação,
como Peugeot 207,

Volkswagen Gol 1.6 Trend, Fiat
Palio ELX 1.4 e Nissan March.
Além do Sandero e JAC J3,
aparecerem com uma estrela o
Chevrolet Celta, Ford Ka Fly
Viral, Chevrolet Classic e Fiat
Novo Uno. Até agora, nenhum
modelo atingiu a nota máxima.
O zero – nenhuma estrela – é
uma exclusividade do chinês
Geely CK1 1.3, que não é
comercializado no Brasill, mas
está presente em outros
merca dos latino-americanos.

A coluna Na fama vai
mostrar os vídeos,
filmes, clips, e outras
situações onde são
usadas motos, carros,
aviões, entre outros.
Confira mais veículos
famosos acessando o site
testrider.com.br

Sugira você também
um veículo famoso.
Escreva pra
testrider@testrider.com.br
ou pelo Facebook.
facebook.com/testrider

ZZ Top e
os hot roads
A banda ZZ Top, umas
das pioneiras em usar
carros e motos
customizadas em seus
vídeos musicais, lançou o
clip da música I Gotsta
Get Paid, que é uma
maravilha para quem
gosta de hot rod. Tendo
o Texas como cenário,
quatro modelos vão
cortando o deserto,
enquanto vão sendo
alternadas imagens da
banda e os detalhes
dos carros.
testrider.com.br/?p=5386

Desenho
no clip

A banda A-há usou no clip da música Take on me
uma série de ilustrações feitas em papel e grafite
para compor o vídeo. As imagens mostram um
conjunto de situações onde são usadas motos de
competições e as disputas entre seus pilotos.
testrider.com.br/?p=5996
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Quer associar sua imagem a
um produto de vanguarda?

testrider.com.br
testrider@testrider.com.br

Novidades, tendências, tecnologia,
curiosidades, sem falar no jornalismo
profissional e no design de vanguarda.
Então, ainda está em dúvida?
Anuncie conosco.

