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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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Os carros
(realmente)
inteligentes
A

Test Rider deste mês traz reportagem sobre o avanço
da tecnologia no sentido de sentido de criação do carro
autônomo, aquele capaz de andar sozinho, sem a
intervenção de um motorista. O que há alguns anos aparecia
apenas em filmes de ficção científica está cada vez mais
perto de tornar uma realidade.

Revista Test Rider
www.testrider.com.br

Conselho editorial
Edimarcio Augusto Monteiro
Editor

Johnny Inselsperger
Editor

Osvaldo Furiatto Jr
Editor de Fotografia e Design

A Mercedes-Benz revelou que um S 500 equipado com o
sistema Intelligent Drive fez uma viagem de 100
quilômetros pela Alemanha, interagindo com todos os
obstáculos em sua volta. É o primeiro veículo com esse tipo
de tecnologia a percorrer um trajeto tão longo.
Engana-se quem acredita que é apenas uma experiência e
isso está longe de estar presente no carro que usamos no diaa-dia. A Mercedes prevê disponibilizar o sistema em 2018.
Já a japonesa Nissan promete apresentar os primeiros carros
com algo semelhante em 2020 e isso com “preços realistas”.
Para quem levantar a bandeira de pôr em dúvida a
segurança, vale lembrar que os grandes aviões comerciais
voam sozinho. O piloto apenas decola e pousa a aeronave.
Ao longo da viagem, a sua função é monitorar o voo. É o
futuro! Na década de 1980, o celular era caro, enorme e
servia apenas para fazer e receber ligações - e mesmo assim
cheio de problemas. A bateria durava apenas 15 minutos.
Hoje, os smartphones são computadores de bolso. O avanço
da tecnologia dá origem a novos equipamentos que há
alguns eram impensáveis. Vários carros hoje, até mesmo de
preço acessíveis, já contam com sistema de estacionamento
automático.
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Andar sozinho na rua é um novo passo. Para isso, os países
precisam mudar as leis, que precisão prever a condução sem
motorista. Confesso que dirigir é uma das coisas que mais
gosto de fazer. Mas já é hora de começar a me preparar para
uma nova era.

Contato
testrider@testrider.com.br

facebook.com/revistatestrider
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.

A vez das mulheres
Projetado especificamente para ajuste à anatomia
feminina, o macacão feminino Stella Motegi é
construído em couro de 1,3mm de espessura de alta
qualidade. Costuras principais múltiplas e painéis
frontais ventilados oferecem alto conforto térmico, e
ao mesmo tempo grandes painéis elásticos de
poliamida reforçada melhoram o ajuste, caimento e
movimentação na motocicleta. Confira mais em
www.staracer.com.br/linha-on-road/2013/08/
macacao-stella-motegi/22433

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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Na moda
A Machine Cult tem uma coleção com
estampas variadas inspiradas no mundo das
motos, que tem um visual retrô de bom
gosto. Confira toda coleção em
www.machinecult.com.br/categoria/camisetas-moto.html

Para colecionadores
Não dá para ter garagem um modelo de cada moto que te atrai. Por isso,
muitos aproveitam para colecionar seus modelos favoritos. A Mini Mundi
tem uma coleção completa das mais variadas marcas. Confira em
www.minimundi.com.br/loja/miniaturas-motos-c-37_113.html

Fotos: Divulgação

7

+

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

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

preciso ter juízo e uma dose
de experiência para pilotar a
Ducati Diavel Carbon 2013.
Ela convida o tempo todo a perder
a sanidade. A força do motor
parece um dragster, ainda mais se a
pista tiver longas retas e asfalto
lisinho. Mas é importante ter em
mente que você está no comando
de uma máquina de R$ 69.900.

É

A moto é a perfeita união de
beleza, força e tecnologia para
privilegiados. O principal atrativo
dessa categoria é o motorzão, mas
a Ducati vai além e agrega com
harmonia a elegância do design
italiano. A Diavel conquista
coração e olhos dando com beleza
em estado bruto de uma muscle
bike, com linhas e contornos que
seduzem pelo alto grau de requinte
até nas sutilezas. Destaque para as
belas rodas forjadas Marchesini,
que equipam o modelo Carbon
avaliado pela Test Rider.
O motor tem um desempenho que
é um convite ao pecado e não
precisa esticar muito o acelerador
para se tornar um "fora da lei",
ultrapassar os limites de
velocidade e sentir a adrenalina se
espalhar pelo corpo em sensações
de euforia. O Testastretta 11ª com
dois cilindros em "L" a 90º de
1.198 cm³ tem refrigeração líquida
e injeção eletrônica que entrega
uma força quase
desesperadora de 13,0
8
kgm.f de torque máximo

Ducati
Carbon: um
a insan
a 8.000 rpm e
162 cavalos de
potência na casa de
9.500 rpm, suficientes
para ter a sensação de
que está para ser deixado
para trás. Além disso, por ser
uma muscle bike, o peso completo
da Carbon é de apenas 234 kg
graças às rodas e as partes com fibra
de carbono. Para se ter uma

Muscle bike produzida no Brasil
tem arsenal tecnológico que
ajuda a controlar altas doses de
força e potência despejadas na
enorme roda traseira

comparação, a Harley-Davidson VRod Muscle pesa 307 kg e o Triumph
Rocket III pesa 367 kg. Isso faz muita
diferença no desempenho da Diavel
Carbon.
Tecnologia
Basta acelerar e a retomada de
velocidade vem como um soco
transmitido pela roda traseira. Para
auxiliar o piloto na prazerosa tarefa de
conduzir com segurança, a Diavel
espalha sua tecnologia ao longo da
moto. Os freios com sistema ABS
(antitravamento) são da marca
Brembo de última geração e estão
mais eficientes, principalmente em
pisos irregulares que costumam causar
oscilações durante os acionamentos do
manete e pedal dos freios dianteiro e
traseiro. As respostas foram sempre
rápidas e precisas, mesmo quando o
piloto deixa para frear um pouco
depois do ponto.

Diavel
m convite
nidade
Para uma moto
baixa e longa,
a agilidade da
Diavel é
surpreendente
e está bem
próximo das
nakeds.

Faltou um
indicador
do nível de
gasolina no
painel. Ele tem
apenas a luz de
reserva e os quilômetros percorridos
nela. Dependendo da
estrada, pode dar
sufoco.

A muscle bike ainda oferece oito
níveis para o controle de tração que
corrige erros na aceleração,
principalmente em entradas ou saídas
de curvas, e três modos de potência
que deixam o motor adequado para
rodar na cidade, estrada e
esportivamente. Juntos possibilitam
combinações que deixam a moto
rodando suavemente em baixa
velocidade com apenas 100 cv até o
ponto em que o piloto desliga a parte
eletrônica e assume o comando total
da moto para atingir o máximo da
performance dos 162 cv que a Diavel
pode oferecer, ainda mais com a
embreagem deslizante, que permite
reduções de marchas para uma tocada
mais esportiva sem o risco de travar
da roda traseira. O acelerador
eletrônico deixa a moto bem obediente
e facilita a condução, principalmente
nos momentos de trânsito urbano.
Para aumentar a alegria dos
pilotos, toda essa
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parafernália tecnológica ainda é
favorecida por uma ciclística
adorável. As trocas de marchas
são rápidas e precisas e a
transmissão final é por corrente.
Achei inconveniente o ponto morto
colocado entre a 4ª e 5ª e a 6ª.
Além disso, discrição não é seu
forte. Primeiro ela chama a atenção
pelo ronco característico da Ducati
e depois pelas formas marcantes,
que a tornam inconfundível.
Uma modelo com perfil mais
baixo e longo não parece ser muito
adequado para circuitos sinuosos,
mas a Diavel surpreende. A moto é
firme, agarrada no chão, não exige
esforço durante a condução e
convida para curvas mais
inclinadas, dando a impressão de
leveza do modelo Carbon. Já fazer
curvas dentro da cidade é outra
história. O contra-esterço funciona
bem para fazer o enorme pneu
ceder a resistência na hora de
inclinar, mas nada que seja um
martírio.
O chassi em treliça de aço mantém
a rigidez estrutural necessária e
forma um bom conjunto com a
suspensão dianteira com garfo
telescópico invertido Marzocchi e
a traseira com monobraço em
alumínio ajustável, ambas com 120
mm de curso. A posição para
pilotar é confortável. O largo
guidão é bom para manter os
braços relaxados e seu desenho
ajuda na hora de segurar firme nas
arrancadas. As pernas não ficam
muito dobradas e fáceis para
manter grudadas ao tanque. O
desenho do banco também
colabora e encaixa bem para
segurar o corpo. Apesar do perfil
baixo, a Diavel é rápida nas
mudanças de direção e
obedece aos comandos
10
prontamente.

Design
O design é imponente é único. Os
radiadores nas laterais do tanque
deixam a frente ainda maior. As
pedaleiras traseiras ficam
escondidas de uma forma única.
Além disso, as alças para a garupa
também são retráteis e a Ducati
não economizou na engenharia
para montar o suporte de placa. As
lanternas traseiras ficam na parte
de baixo da moto em duas partes.
O motor fecha o conjunto que
transmite muita esportividade e
agressividade do modelo.
O painel da Diavel Carbon é
dividido em duas partes. Na parte
de cima tem o velocímetro e contagiros digitais, hodômetro total e
dois parciais, além do relógio e a
temperatura do motor. Na parte de
baixo o piloto visualiza os modos
de potência e tração, o indicador
da marcha, médias de consumo,
tempo de viagem e até a
temperatura ambiente, entre outras
tantas informações. A Diavel
Carbon tem ainda duas irmãs:
a Diavel Black, que sai por
R$ 58.900, e a
Cromo,
R$ 63.900.

Por Cláudia Ramos

Sempre que olhei para a Diavel achei
que fosse uma moto monoposto.
Tanto que ela vem com uma cobertura
do banco traseiro. Mas basta soltar
dois parafusos e surge o banco do
garupa. A segunda surpresa também
foi boa. Ao montar na roadster
descobri que o assento é confortável e
mantém a garupa grudada. Tudo bem
que tenho dó de quem tentar usar a
alça retrátil que fica escondida atrás
do corpo. O único jeito é segurar no
piloto ou ser malabarista. Apesar de
ser uma moto baixa, as regulagens da
suspensão funcionam muito bem. As
pernas ficam flexionadas, mas não
chegam a doer. Nota 8.
Cláudia Ramos é motociclista desde os anos 1980.
Anda na garupa de motos antes mesmo de nascer

A moto utilizada na avaliação foi
cedida pela Ducati Campinas

Customização:
Cromo
P

ara iniciar a customização,
uma das primeiras etapas é definir
os tons de cores da moto. Pode ser
usado fosco, tudo preto ou, para
modelos mais clássicos,
combinamos pinturas com
cromados. Peças cromadas são
utilizadas há muito tempo nas
motocicletas, pela beleza do brilho
extremo e pela facilidade de
limpeza, manutenção e
durabilidade da peça.

Os materiais que podem ser usados
são ferro, latão, cobre, bronze,
zamac, alumínio, inox, aço, alpaca
ou plásticos ABS. A cromeação por
si só é um processo meio longo,
passa primeiro pelos polimentos
para alisar a peça, aos banhos de
cobre, níquel e cromo. Em boas
cromeadoras a fila é grande. Então,

Existem alguns tipos de tratamento
com diferentes acabamentos, são
eles: cromo, cromo fosco, cromo
fosco acetinado, cromo acetinado,
cromo acetinado escovado, níquel,
níquel fosco, níquel acetinado,
níquel acetinado escovado, níquel
escovado, latão polido, ouro velho,
zinco branco e zinco amarelo.
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Foto: Divulgação

Entre as principais dúvidas está
que tipo de peça cromar.
Orientamos nossos clientes no
sentido de que o que vale a pena
cromar peças que tenham algum
tipo de valor agregado (afetivo ou
real). A cromeação de boa
qualidade envolve valores
elevados. Nos acabamentos em
moto o bolso é o limite. Podemos
cromar parafusos até a moto toda.
As peças mais comuns cromadas
em customizações são bengalas,
suportes, mesa, balança e rodas.

sempre recomendo juntar o
dinheiro e cromar tudo o que
quiser na moto de uma vez, pois
não tem que ficar com a moto
encostada posteriormente para
realizar o serviço novamente.
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Edição limitada
comemoraos 110 an
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Touring top de linha da marca americana mistura clás

A

Harley-Davidson lançou
uma edição limitada do
modelo Touring Electra
Glide Ultra Limited 2013 para
comemorar os 110 anos de sua
fundação. Além de todo conforto,
segurança e força características do
modelo, a edição especial ganhou a
cor bronze perolado que divide
espaço com o preto em um visual
clássico e requintado. Os mimos
que fazem o diferencial estão
espalhados ao longo da moto.
Afinal, são 2.525mm de
comprimento.

+

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

Reforçando o estilo, na lateral do
enorme tanque de 22,7 litros, o
emblema com longas asas na cor
níquel destaca a edição
comemorativa dos 110 anos da
marca. Como a série foi produzida
para fazer história, cada modelo
recebe uma placa sobre a tampa do
tanque reforçando a exclusividade
limitada. Um escudo em aço
mostra quantas unidades foram
fabricadas e o número de série. A
Electra Glide ainda recebeu um
estofamento especial na mesma cor
da moto, o emblema do motor
recebeu a cor níquel e o baú na
traseira, que também ganhou
destaque da edição comemorativa.
Durante os sete dias de avaliação
foram percorridos 1.207
quilômetros e uma constatação em
todas as situações de
cidade ou estrada: a
12
Electra Glide Ultra

Limited 110 anos chama a atenção
por onde passa. Além do seu porte
enorme, o ronco grosso do motor
em V de dois cilindros com 1.690
cm³ com refrigeração a ar atrai os
olhares de pessoas de todas as
idades ou sexo.

Apesar de todo tamanho e da
gigantesca força - são 13,8 kgf.m
de torque máximo -, a HarleyDavidson conseguiu tornar a
condução da Electra muito
prazerosa. Quando o piloto sente o
peso do engate da primeira

a da Electra Glide
nos da Harley-Davidson

ssico com moderno em uma moto para superar longas viagens
parte de baixo deixa a moto
equilibrada e ajuda muito nas ruas
e avenidas. Na estrada, parece que
as rodas não estão tocando no
asfalto. O chassi é bastante rígido e
transmite confiança nas curvas.
Aliás, o conjunto motor, suspensão
e freios foi excepcional em trechos
sinuosos de estradas, com um
comportamento que passa
confiança e convida o piloto a
inclinar mais nas curvas. Como o
peso da moto pode ultrapassar
meia tonelada com garupa e carga,
a suspensão traseira tem
regulagens a ar e deve ser ajustada
de acordo com cada condição.

marcha, o coração começa bater
mais acelerado. Mas a moto tem
um excelente comportamento e
soltando a embreagem o piloto
percebe a entrega de potência
suave e linear. Mas basta acelerar
um pouco mais forte e a resposta é

uma arrancada e a velocidade
subindo rapidamente, mesmo se
estiver em overdrive na sexta e
última marcha.
Pesando 413 quilos com tanque
cheio, a distribuição de peso na

Um ponto sempre forte nos
modelos americanos desde o inicio
da produção de motocicletas é que
a transmissão final por correia
dentada tem funcionamento suave,
sem folgas, além de não exigir
manutenção e durar muito.
Observando o painel, que fica
posicionado de frente para o piloto
fixado na carenagem frontal,
parece que o motociclista está
assumindo o comando de uma
aeronave de tantos instrumentos.
São relógios analógicos onde os
dois maiores informam a
velocidade, rotação do motor, e os
três menores, o nível do
combustível, pressão do óleo e o
voltímetro. No visor digital tem os
hodômetros total e dois parciais,
temperatura ambiente,
além das luzes
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indicadoras de overdrive

(sexta marcha), reserva, ABS,
sistema de segurança e do farol
alto. Tem ainda o comando do
sistema de som com rádio AM/FM,
toca CD e entrada auxiliar para
MP3. A Electra Glide Ultra
Limited tem botões no painel para
eventuais acessórios que venham a
ser instalados e a eficiente tomada
de 12V com o legítimo acendedor
de charutos, é claro!
Um dos itens de série desse
modelo que reforça o conforto é o
piloto automático. Simples para ser
acionado na velocidade que o
condutor deseja e basta apertar o
freio que o comando do acelerador
volta para o piloto. E por falar em
conforto, assento do piloto é

enorme e tem uma quantidade de
espuma suficiente para aguentar
muitos e muitos quilômetros de
estrada. A garupa tem uma poltrona
com encosto para as costas, apoio
na altura dos rins e plataformas para
o apoio dos pés, sem contar que não
vai nenhuma mochila em suas
costas graças ao enorme baú
traseiro e as malas laterais rígidas
que contam com a proteção de
mata-cachorros. Os cursos das
suspensões dianteira e traseira são
maiores que na maioria das motos
custons e isso também reflete no
conforto. Mesmo com garupa e
bagageiros no limite do peso, a
moto não foi em nenhuma situação
até o final do curso causando aquela
batida que tira a coluna do lugar.

Na cidade, em linha reta a Electra
Glide Ultra Limited 110 anos vai
bem n linha reta, pois o guidão é a
parte mais larga, ou seja, se ele
passou, o restante vai embora,
mas não dá para querer ficar
"torcendo" a moto entre os carros
parados. Fazendo a combinação
entre embreagem, aceleração e
freios, o piloto demora em colocar
os pés no chão. Neste caso, a
distância do banco ao solo é de
apenas 745mm.
A edição limitada da Harley
Davidson Electra Glide Ultra
Limited 110 anos está disponível
apenas na cor bronze e tem preço
sugerido pela fabricante de R$
74.900.

Por Cláudia Ramos

Para amenizar o calor do motor,
a moto tem defletores na
carenagem frontal e na altura
dos pés que permitem aumentar
o fluxo do vento para as partes mais
quentes. Por outro lado, basta fechar e
cortar aquele ar gelado nas estradas e
também o número de insetos que ficam
grudados ao corpo. Aliás, na chegada de
uma viagem chamou a atenção da viseira
limpinha. Todos insetos haviam explodido na
gigantesca carenagem frontal e o para-brisa.
Até as mãos ficam protegidas.
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O calor do motor esquenta
muito as pernas dos ocupantes
da moto em paradas no
semáforo ou no trânsito mais
lento. Tem momentos que fica
difícil suportar a perna
queimando. O problema
deve ser amenizado
na nova geração de
motores que mistura a
refrigeração a ar com
líquida que vai equipar a
Electra Glide será um deles.

A Harley-Davidson Electra Glide
Ultra limited é uma moto pensada
para duas pessoas. Como já foi
dito na matéria, a garupa tem um
assento enorme e muito
confortável e ainda pode controlar
a estação da rádio, a escolha da
faixa no CD e o volume através de
botões instalados bem na altura
das mãos. A moto já vem com
entrada para intercomunicadores e
a suspensão garantiu meu conforto
até nos trechos sinuosos. A única
coisa estranha nessas big tourings
é a distância da garupa e piloto,
pois estou acostumada a segurar
no corpo do piloto e nestes
modelos ele fica muito longe. O
enorme para-brisa corta o vento
dos dois e dá para ouvir música
até em velocidades maiores, pois
tem dois alto-falantes na parte de
trás bem direcionados. É o tipo de
moto para juntar um grupo e fazer
o conhecido ‘bate e fica’.
Cláudia Ramos é motociclista desde os anos 1980.
Anda na garupa de motos antes mesmo de nascer

Em cartaz
Os vídeos mais vistos no site da Test Rider
Fotos: Reproduções

O motorista de um caminhão tentou atravessar
uma ponte inundada e acabou afundado no
rio. O acidente ocorreu na China.
testrider.com.br/?p=37530

A Alfândega dos Estados Unidos destruiu
um Land Rover Defender importado
ilegalmente. O SUV foi apreendido em abril
no Porto de Baltimore.
testrider.com.br/?p=36443

Um elefante atacou o jipe de safári no parque
nacional de Kruger, na África do Sul. A fúria
do animal foi registada pelo guia Joahnn
Lombard. testrider.com.br/?p=37324

Uma empresa norte-americana lança o
Panther Watercar, um veículo anfíbio com
visual inspirado em jipes.
testrider.com.br/?p=29040
Já mostramos diversas réplicas
de carros feitos com Lego. São
modelos de controle remoto,
sistema de suspensão,
portas e capôs que
+
no site
abrem. Um deles que
chamou a atenção
Veja esses e
outros vídeos
é um Fiat Panda 4x4.
no site testrider.com.br
testrider.com.br/?p=37869
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Modelo ideal para quem roda muito na terra, mas
precisa de uma motocicleta que possa ser emplacada

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

F

orça, dirigibilidade,
esportividade e
versatilidade para pular
barrancos, subir morros, mas
também levar o piloto para o
trabalho ou escola: assim é a nova
Honda CRF 250L 2013. O visual
da moto é totalmente off-road, mas
as setas de direção, lanternas, farol
e os retrovisores indicam que ela
está preparada e tem permissão
legal para rodar no asfalto.
Importada da Tailândia, a Honda
CRF 250L foi lançada no Brasil
para atender o consumidor que
roda a maior parte do tempo na
terra, mas também circula no
asfalto. Em sete dias de avaliação
foram percorridos 375 quilômetros
em variadas situações de estradas e
cidades. A motocicleta mostrou
que tem todos atributos para quem
busca superar o trânsito urbano
com muita agilidade.
De cara o condutor sente a
facilidade para pilotar a CRF 250
L. A posição de pilotagem é
confortável com corpo reto e
pernas e braços pouco flexionados
e relaxados. O modelo off-road
executa as manobras com muita
facilidade, com respostas precisas
e imediatas nas mudanças de
direção e excelente ponto de
equilíbrio. Mesmo com pneus para
rodar na terra, a moto ‘gruda’ nas
curvas e transmite segurança no
asfalto, mas o desgaste é maior por
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conta da composição macia da
borracha. O peso de 139 quilos
para rodar no asfalto é leve, mas os
acessórios fazem a diferença no
peso na hora de rodar por trilhas.
No trânsito, o motociclista utiliza
bastante o câmbio de seis marchas
para manter o motor sempre com
giro alto e obter respostas que
surpreendem. Com engates
macios, o escalonamento das
marchas é mesmo de um modelo
off-road, com mudanças rápidas
nas primeiras e mais longas nas
últimas. Como o modelo tem toda
concepção off-road, a CRF 250L
recebeu farol, retrovisores e luzes
indicativas de direção.
O motor de um cilindro tem
249cm³ tem uma série de
tecnologias que proporcionam um
funcionamento suave, mas com
força e desempenho. Com duplo
comando de válvulas, refrigeração
líquida – essencial para terra – e
balancins roletados, a potência
máxima chega aos 23 cv a 8.500 e
torque máximo de 2.2 kgf.m a
7.000 rpm. Destaque também para
o sistema de injeção eletrônica que
garante respostas rápidas e
precisas.
Mas é na terra que a CRF mostra
seu DNA. Novamente a
dirigibilidade é seu ponto mais
forte. A moto é estreita e alta – tem
875mm do assento ao solo vazia –,
pneus do tipo ‘biscoito’, aros de
alumínio preparados para receber
as travas para rodar nas trilhas. Na
dianteira, o longo garfo telescópio
invertido de 250mm facilita a

realização das manobras e passa
confiança ao piloto. Na traseira, o
monoamortecido Pro-Link tem
excelente desempenho na terra e
conforto no asfalto. O design é
todo da linha off-road da
montadora japonesa e semelhante
aos modelos de competição. A
ventoinha faz bem seu papel nos
momentos mais complicados em
trilhas e o radiador tem proteção
que evita a entrada do barro e deixa o fluxo livre para a entrada de
ar, mas faltou o protetor de mão.
Na estrada, a sexta marcha não tem
muita força, mas é ótima para
rodar dentro dos limites de
velocidade determinados por lei. O
assento é estreito e antecipa a
necessidade de paradas, mas
também, o tanque tem capacidade
para apenas 7,7 litros exige
abastecimentos constantes.
Para dar mais segurança e
frenagens precisas em qualquer
terreno, a CRF 250L recebeu freio
dianteiro a disco com 256 mm de
diâmetro com pinça de pistão
duplo. Na traseira, o disco de 220
mm de diâmetro é acionado por
pinça de pistão simples.
Painel tem o necessário para sua
proposta, com velocímetro digital,
hodômetro total e dois parciais,
relógio e o marcador do nível de
combustível. A Honda CRF 250 L
foi apresentada no Salão de Tóquio
de 2011 e acaba de chegar ao
Brasil importada da Tailândia e
está disponível na cor vermelha,
com preço púbico sugerido de R$
18.490.

Honda CRF 250L eleva
adrenalina em
qualquer terreno
A moto é
muito
esperta e
responde
bem na terra,
nas ruas e
avenidas e
também nas
rodovias.

Falta o importante botão lampejador
da luz alta do farol. Além disso, os
botões de acionamento da buzina
e pisca estão em posições
invertidas e algumas
vezes toquei a
buzina na hora
de acionar a seta.

Por Cláudia Ramos

Banco muito estreito, o corpo escorrega
nas frenagens. Mesmo assim, conforto
para as pernas e as costas de sobra. Boa
para pegar carona para o trabalho ou
escola, mas não para encarar uma
estrada. Também foi muito agradável
passear na garupa por estradas de terra,
mas nada radical.
Cláudia Ramos é motociclista desde os anos 1980.
Anda na garupa de motos antes mesmo de nascer
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Recheado d
Ela voltou
A Honda trouxe logo uma família.
Lançada na Europa no ano passado,
a fabricante japonesa vai montar no
País três versões da CB 500. A
versão naked CB 500F será a
primeira a chegar às revendas com
preço sugerido pelo fabricante de

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

R$ 22 mil, que deve agradar em
cheio o consumidor. Com motor
bicilindrico, a Honda ainda vai
oferecer as versões esportivas CB
500R com carenagem e a
crossover CB500X, que também
deve atrair muitos motociclistas.

A

12ª edição do Salão
Duas Rodas, que
ocorreu em São
Paulo entre os dias 8 a 13 de
outubro veio recheado de
novidades para os amantes
das motocicletas e ATVs.
Muitas montadoras apostam
suas fichas em sucessos do
passado e outras em oferecer
ainda mais tecnologia em
modelos que caíram no gosto
do público brasileiro.

Apostando no Brasil

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

A Triumph mostrou grandes planos
para o Brasil e apresentou sete
novidades. Com isso, a marca
inglesa passará a comercializar 15
modelos no País, sendo que 12
serão montadas na unidade de
Manaus (AM). Mirando o público
que busca uma motocicleta pelo
espírito de liberdade e rebeldia, o
destaque do stand vai para a
clássica Thruxton. Com visual retrô
e motor de dois cilindros de 865
cm³, o modelo deve chegar no
primeiro semestre do ano que vem.

de boas novidades
Toda nova
A Harley-Davidson mostrou que
continua acreditando no potencial
brasileiro e trouxe várias
novidades. Agora, toda linha 2014
será equipada com freios ABS. A
família Touring foi renovada
visualmente e a Ultra Limited
ainda ganhou o novo motor que
mistura refrigeração a ar com
líquida. A HD ainda apresentou a
Forty-Eight e a nova Fat Bob.
Destaque para a CVO Limited,
que vem recheada de mimos.

Motorzão
A musculosa V-Max, que já fez
muito sucesso por aqui, volta a ser
importada pela montadora japonesa e
estará disponível para o público
brasileiro por R$ 99 mil. Modelo tem
motor de quatro cilindros de 1.679
cm³ que desenvolve 200cv e torque
de 17 kgf.m. Seguindo a tendência
mundial, também foi lançado scooter
importado T-Max 530, com preço
sugerido de R$ 42.500. O público
também teve o primeiro contato com
nova tricilíndrica MT-09.

Tendência mundial
Nunca antes na história do País se
vendeu tanto scooter como agora e a
BMW não poderia deixar o público
brasileiro de fora e lançou no Salão o
C 600, que estará disponível para a
compra no começo do ano que vem.
Com 647 cm³, o motor bicilindrico
desenvolve 60 cv e tem visual
moderno. A fabricante alemã ainda
não revelou o preço. Outra novidade é
a versão Adventure da F 800 GS, que
chega em novembro, com preço
sugerido pelo fabricante de R$ 47.900.
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Série limitadíssima
A Ducati mexeu com os corações dos
brasileiros e lançou apenas no Brasil a
série limitada da 1199 Panigale S
Senna. Serão produzidas 161 unidades,
mesmo número de provas disputadas
pelo piloto brasileiro na Fórmula 1. A
moto foi baseada no modelo 916, que
teve a participação de Ayrton Senna no
desenvolvimento. A superesportiva
ganhou cor cinza e o grafismo com o
nome do piloto na carenagem. Tem
também as novas Hypermotard,
Hypermotard SP e Hyperstrada.

+

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

Briga nas 250CC
A Suzuki atendeu o pedido
dos amantes da marca
japonesa a apresentou no
Salão Duas Rodas a street
Inazuma, que chegará nas
lojas no segundo trimestre de
2014. O visual inspirado na
enorme B-King, o modelo
street vem equipada com
motor de dois cilindros com
248 cm³, refrigeração líquida,
injeção eletrônica e câmbio
com seis velocidades e ainda
não tem preço definido. As
outras novidades foram a
Boulevard M1800R, a
Hayabusa com ABS e as
novas Srad 1000 e 750.
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Melhor ainda
A Kawasaki trouxe todos seus modelos
para a 12ª edição do Salão Duas Rodas.
O maior destaque ficou para o
lançamento da remodelada Ninja 1000,
que recebeu melhorias no motor para
entrega de potência em baixas e médias

rotações e um visual mais jovem e
encorpado, graças as malas laterais de
série. A Sport Touring ganhou controle
de tração e modos de potência. Sem
preço definido, a previsão de chegar nas
lojas é para maio de 2014.

Lançamento mundial
A fabricante Bramont apresentou 9
modelos da centenária marca
italiana Benelli e outros 14 da marca
Keeway. Uma loja da Benelli será
aberta em São Paulo e os modelos
começam a chegar no começo do
ano que vem. A empresa afirmou
que ainda este ano irá produzir
motos em Manaus (AM). O
destaque ficou para a apresentação
mundial no Salão Duas Rodas do
protótipo B 600 Trail.

Invasão de scooters
A Dafra chegou ao Salão Duas Rodas repleta de novos modelos
de scooters. Depois do sucesso do CityCom 300i, que passou
por uma reestilização, a empresa decidiu apostar mais alto e a
estrela do stand foi o Maxsym 400i com ABS, que tem previsão
de chegada no primeiro trimestre de 2014. Também ocorreram
os lançamentos do scooter Cityclass 200i, que está previsto para
maio do ano que vem. Os preços dos modelos ainda não estão
definidos pelo fabricante.

Foras de estrada
A Polaris apresentou duas novidades durante a
12ª edição do Salão Duas Rodas. Um deles é o
quadriciclo Sportsman Touring 570, uma
versão para duas pessoas de entrada da linha
norte-americana. O outro é o RZR XP 1000,
um UTV para quatro passageiros que vem
equipado com motor de 999 cm³ e desenvolve
108 cavalos, que segundo o fabricante
americano é o mais potente da categoria.

Estão chegando
Os fãs da marca italiana MV Agusta que
estiveram no Salão puderam conferir de perto
três modelos que só chegarão às ruas do Brasil no
ano que vem. Os modelos serão equipados com
motor de 3 cilindros e 800 cm³ e a primeira a
desembarcar será a Brutale, com previsão para
março de 2014. No mês seguinte deve chegar a
F3 e para junho a Rivali. A intenção é fabricar os
modelos na unidade da Dafra, em
Manaus (AM). Os preços não foram
21
divulgados.

Cursos de pilotagem para
carros e motos aprimoram
técnicas e tornam condução
mais segura e prazerosa
Pamplona, César Urnhani e Eric
Darwich. São grupos pequenos, de
oito pessoas, que aprimoram sua
técnica no Autódromo Vello Città,
em Mogi Guaçu (SP).
As aulas para quem quer ser piloto
profissional são com o Lancer
Evolution R equipado com sistema
de telemetria. Isso permite uma
análise do desempenho no traçado,
velocidade, frenagem e outros
dados, que permitem a correção de
possíveis falhas. Para conseguir a
aprovação, é preciso atingir um
tempo de volta determinado pela
organização.

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro
e Johnny Inselsperger

A

pessoa ter uma CNH, a
famosa Carteira Nacional
de Habilitação, não quer
dizer que obrigatoriamente saiba
dirigir. Ela está autorizada a dirigir,
que também é diferente de pilotar.
A pilotagem envolve um
conhecimento mais amplo de
técnicas de condução, da parte
mecânica do carro ou moto e até
mesmo da própria pessoa, que
passar a identificar o seu limite e a
respeitá-lo. Há cursos promovidos
por montadoras e equipes
profissionais que buscam
aprimorar o motorista e o
motociclista do dia a dia e – para
quem quer ir mais longe – se
tornar um piloto profissional de
competição.

22

Basicamente, seja com
carro ou moto, têm um ou
dois dias de duração, com

aulas teóricas e práticas em
circuitos fechados, onde pode
executar com segurança várias
manobras durante o aprendizado.
Os participantes Podem ser
divididos essencialmente em três
tipos. O primeiro é quem quer
dominar melhor as técnicas e se
sentir mais seguro no dia a dia. O
segundo tipo é quem é apaixonado
por velocidade e quer ter o prazer
de dirigir um carro de corrida. O
terceiro é que aquele que busca
conseguir uma carteira da
Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA) e se tornar
um piloto profissional.
Aprendizado
A Mitsubishi mantém no Brasil a
Racing School, com aulas
ministradas por Info Hoffmann, 12
vezes campeão da Stock Car, e
outras feras, como Duda

Esportivos
Os cursos também são uma
oportunidade para dirigir o carro
ou moto do sonho. Aquele que está
ao alcance dos olhos e longe das
mãos. O Audi Driving Experience,
por exemplo, utiliza o esportivo
TT, equipado com motor turbo 2.0
de 211 cavalos de potência e que
chega aos 245 km/h, e o A3 Sport,
modelo usado no ano passado na
Audi DTCC, primeira categoria
monomarca da montadora no País.
As aulas permitem também
conhecer melhor a tecnologia de
ponta presente hoje nos veículos.
Muitas vezes uma pessoa compra
um veículo, paga mais por um
equipamento oferecido como
opcional por escolher uma versão
mais cara e nem sabe para que
serve. São, por exemplo, sistemas
avançados de controles de tração,
estabilidade e frenagem, que tornam o prazer de dirigir mais seguro e divertido. Basta saber usar.

Muito além
de dirigir
Segurança
Por falar em segurança, esse é
outro aspecto abordado. A BMW
promove o Driver Training, que
promove curso de direção
defensiva e segurança. Os
participantes são preparados para
prever, analisar e reagir a todas as
possíveis situações de risco no
trânsito. Foi o primeiro curso de
direção segura criado no Brasil por
uma montadora e simula situação
do cotidiano dos motoristas e
testes de dirigibilidade.
A piloto profissional Suzane
Carvalho, campeã brasileira de
kart e de Fórmula 3 e a primeira
brasileira a correr no Exterior,
mantém Centro de Treinamento de
Pilotos, voltado para competição e
também direção preventiva,
defensiva e evasiva. “É um curso
de domínio sobre o veículo. Eu
comecei a ver nas ruas, nas
estradas, pessoas com carros muito
potentes que não têm a menor ideia
do que está fazendo com eles”,
explica. “Eu senti a necessidade de
passar à frente o meu
conhecimento de técnica de
pilotagem para que todos os
motoristas tenham a possibilidade
de ter esse conhecimento para que
possamos ter um trânsito mais
seguro, com mais paz”, completa.
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Motos
A formação dos condutores que se
preparam para tirar a CNH para
motos é ainda mais deficiente do
que de motorista. Por isso, os
alunos das autoescolas precisam
buscar o conhecimento das
técnicas mais seguras e eficientes
para a condução das motocicletas.
O site da Honda
(www.honda.com.br/harmoniano
transito/) desenvolve o projeto
“Harmonia no Trânsito”. Lá

existem cursos online gratuitos
com treinamentos e técnicas para
aproveitar todo potencial das
motos com segurança, seja no
asfalto ou na terra. O conteúdo
ensina inclusive técnicas para
condução com garupa, situações de
chuva, visibilidade da moto e
principalmente sobre curvas. Para
isso são utilizados os recursos com
apostilas, simulações através de
animações em 3D e vídeos.

motociclistas para serem difusores
das técnicas de pilotagem segura.

Aliás, a Honda realiza um amplo
projeto na área de segurança em
dois Centros Educacionais de
Trânsito Honda (CETH) e também
ações itinerantes que capacitam

Pilotagem
Saindo da parte de condução de
motocicletas e passando para a
pilotagem, o motociclista tem
várias opções de cursos
particulares realizados em
autódromos. São ideais para quem
está trocando sua moto por outras
mais potentes ou de estilo
diferente.

Localizados nas cidades de
Indaiatuba (SP) e Recife (PE), os
CETHs realizam palestras e cursos
presenciais gratuitos para frotistas
e órgãos públicos, como policias e
bombeiros. Os cursos são
divididos em níveis até a formação
de instrutores de pilotagem para on
e off-road.

O jornalista e piloto de testes Tite
Simões já escreve sobre segurança
e técnica de pilotagem há mais de
30 anos, inclusive com trabalhos
premiados pela Abraciclo
(Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares.). Também
realizou cursos no Exterior e em
1999 iniciou o curso SpeedMaster.
Realizado em Piracicaba (SP), no
Autódromo do ECPA, é
direcionado para pilotos de motos
de qualquer estilo acima de 250cc.
Percebendo a incapacidade das
autoescolas de formar
motociclistas, ele também realiza,
em São Paulo, cursos para
condução de scooter e para
empresas.
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Para aumentar ainda mais a
possibilidade de acerto do upgrade
que o motociclista planeja, o
SpeedMaster aluga a esportiva
CBR 600F ou a naked Hornet 600

para realizar o curso. Mais do que
revelar novos pilotos, Tite busca
preparar o motociclista para
sobreviver no trânsito.
Dividido entre teoria e prática, os
alunos aprendem como pilotar de
forma racional e prazerosa em
cidades, estradas com a utilização
correta dos equipamentos de
segurança, frenagem, curva,
domínio da moto e o importante
contra-esterço, além da condução
na chuva. Existe também um curso
Racing, mais avançado para a
pilotagem esportiva. Para
equilibrar a turma e conter o
ímpeto, todos assinam o

regulamento, que prevê a expulsão
quem fere as normas de segurança.
Mais de 1,5 mil alunos já passaram
pelo curso SpeedMaster e o medo
mais comum é das curvas e o
maior erro é não saber utilizar o
freio traseiro. Muitos chegam
acreditando que não tem nada para
aprender. “Eu mesmo quando fui
para os Estados Unidos trazer as
teorias dos cursos de pilotagem
cheguei achando que sabia tudo e
voltei na certeza que aprendi uma
montanha de coisas”, revela Tite.
Tite Simões é autor do livro “O
Mundo é Uma Roda” e é

pessimista em relação ao futuro
do mundo motociclístico e vê a
educação como único modo de
mudar a situação. “Estou me
referindo à educação social.
Tem muito motorista com curso
superior, mas que age como se
fosse assassino. O Brasil está
crescendo economicamente,
mas a vida em sociedade está
piorando pelo excesso de
individualismo, falta de
educação social e total ausência
de fiscalização. Não acredito
em melhorias nos próximos 20
anos, pelo contrário, acredito
que vá piorar”, prevê o
jornalista.

Onde fazer?
Mitsubishi Racing School
Próxima turma: Data em
aberto
Local: Autódromo Vello
Città, em Mogi Guaçu (SP)
Cursos: Pilotagem e
formação de piloto
Valor: Não divulgado
Mais informações e
inscrições:
www.racingschool.com.br,
racingschool@mmcb.com.br,
(11) 5694-2788
Audi Driving Experience
Próxima turma: 2014
Local: Indefinido
Curso: Pilotagem e formação
de piloto
Valor: O programa S, de
pilotagem esportiva, custa R$
5.750. Sem o kit, o valor é de
R$ 4.750. Já o programa RS,
de direção profissional, sai
por R$ 10.925,00, com o kit
completo de competição Audi

(macacão, sapatilha, luva e
malaclava). Sem o kit, o valor
é de R$ 7.125,00.
Mais informações: 0800776-9696 ou
ade@audibrasil.com.br
BMW Driver Training
Próxima turma: Indefinida
Local: Fazenda Capuava,
Indaiatuba (SP)
Curso: Direção defensiva e
segurança
Valor: Não divulgado
Inscrições:
www.ingressorapido.com.br
Centro de Treinamento de
Pilotos Suzane Carvalho
Próxima turma: Os cursos
de Direção Defensiva/
Evasiva em turma são
programados com
aproximadamente um mês de
antecedência. Os cursos de
Pilotagem de Competição são

individuais
Local: Pode ser realizado em
qualquer parte do País
Curso: Direção defensiva,
segura, evasiva, agressiva,
escolta, kart e formação de
piloto
Valor: Depende do local e do
tamanho da turma. Vai de R$
380 a R$ 1.200.
Mais informações e
inscrição:
contato@centrodepilotos.com
.br; (11) 2255-2867, (11)
97450-2589 e (21) 8277-1935
SpeedMaster
Próxima turma: 19 de
outubro
Local: ECPA, em Piracicaba
Curso: Master
Valor: a partir de R$ 1.290
Mais informações e
inscrições:
www.speedmaster.com.br ou
(11) 99458-7351
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O ataque

Jaguar F-Type desembarca no Brasil em três
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

novo Jaguar F-Type
desembarca no mercado
brasileiro em três versões.
Ele é o sucessor espiritual do EType, um clássico dos anos 1960 e
1970, e vem fazendo sucesso nos
países onde é lançado. Ele segue a
linhagem com um belo e
aerodinâmico design marcado por
linhas fortes e elegantes.

É um legítimo esportivo de dois
lugares. A versão de entrada tem
sob o capô um moto V6 de 3.0
litros, que entrega 345 cavalos de
potência e 45,90 kgf.m de torque
entre 3.500 e 5.500 rpm, o mesmo
que equipa os sedãs XJ e XF. Ele
precisa de apenas 5,3 segundos
para ir da inércia aos 100 km/h e
atinge a velocidade máxima de 260
km/h (limitada eletronicamente).
Outras versões
Há ainda a versão F-Type S, que
tem o mesmo bloco, mas com 385
cv e 48,87 kgf.m na mesma faixa
de rotações, uma exclusividade do
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modelo. O sprint 0-100 é reduzido
pra 4,9 segundos, enquanto a
velocidade máxima chega aos 275
km/h.
A versão top de linha é a V8 S, que
tem propulsor de 5 litros
supercharged com 502 cv e torque
de 63,60 kgf.m já a partir dos
2.500 até 5.500 giros, que garante
uma velocidade máxima de 300
km/h. As três versões contam com
transmissão automática de oito
velocidades com opção de trocas
sequenciais através de aletas no
volante.
Tecnologia
Os motores são de alumínio. O V6
e V8 supercharged têm injeção
direta de combustível, um
compressor de vórtice duplo e um
permutador de calor arrefecido a
água que reduz a temperatura do ar
na admissão para otimizar a
potência e eficiência. O V6 S tem
uma taxa de compressão maior,
10.5:1 contra 9.5:1 do V8 S. Os
dois modelos contam ainda com
um sistema de exaustão ativo
controlado eletronicamente por
válvulas de derivação na parte

traseira do escapamento que ficam
abertas sob forte aceleração.
Em velocidade de cruzeiro, as
válvulas ficam fechadas, mantendo
um ronco agradável e com nível
confortável. O modelo de entrada
conta com discos de freio dianteiro
de 345 milímetros e de 325 mm na
traseira. No caso das versões S, os
discos dianteiros são maiores,
380 mm.
Estrutura
O F-Type tem chassi e carroceira
de alumínio. A capota é de lona
com acionamento elétrico. O
esportivo tem 4.470 milímetros de
comprimento, 1.585 e 1.627 de
largura (dianteira e traseira,
respetivamente) e distância

do felino

s versões, com até 502 cavalos de potência
entreeixos de 2.622 milímetros. Os
modelos supercharged contam com
suspensão ajustável
eletronicamente. O sistema
monitora o modo de condução e as
condições da pista para ajustar as
taxas do amortecimento até 500
vezes por segundo para melhorar a
estabilidade e a performance.
O layout da cabine é assimétrico e
tem foco no motorista, que tem

todos os controles ao
alcance da mão. O FType tem dois
sistemas de áudio
da britânica
Meridian. Eles
têm 10 ou 12
alto-falantes, com
saídas de 380 ou
770 watts,
respectivamente.

+

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

Fotos: Divulgação

Os preços sugeridos são:
n
F-Type: R$ 419.900
n
F-Type S: R$ 479.900
n
F-TypeV8 S: R$ 559.900
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McLaren revel

Supere
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

S

eis meses após ser
apresentado no Salão do
Automóvel de Genebra, na
Suíça, a McLaren apresentou a
versão final do superesportivo
híbrido P1 e revelou seus dados
técnicos. O carro foi apresentado
na cor preto carbono no deserto do
Arizona, nos Estados Unidos, após
testes em alta temperatura, que no
caso chegou a 52º graus. O P1 terá
uma edição limitada a 375
unidades, associado um motor a
gasolina biturbo V8 de 3.8 litros
trabalhando em conjunto com
outro elétrico, com a dupla
entregando uma potência
combinada de 929 cavalos e 91,77
kgf.m de torque.
O carro vai da inércia aos 100
km/h em menos de 3 segundos e a
velocidade máxima é limitada
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eletronicamente a 350 km/h. Além
disso, ele acelera de zero a 200
km/h em menos de 7 segundos e
chega aos 300 km /h em menos de
17 segundos, o que o torna 5
segundos mais rápido do que o
lendário McLaren F1. O P1 é
vendido no Reino Unido por 866
mil libras (R$ 3,11 milhões), mas
conta que quase todas as unidades
já estão vendidas.
Marca renegada
O superesportivo tem um
desempenho para deixar qualquer
proprietário satisfeito, mas não foi
o suficiente para a McLaren.
Circulam rumores de que o novo
P1 teria quebrado o recorde para
um carro de rua no Inferno Verde
de Nürburgring Nordschleife, com
o tempo de 7min4 segundos. É
bem abaixo do dos 7min11seg da

marca oficial reconhecida do
Gumper Apolo Sport.
Porém, a McLaren considerou o
tempo do P1 alto demais e não iria
assumir essa marca. Isso porque
ela queria que o superesportivo
fosse o primeiro a fazer o tempo
abaixo de 7 minutos, mas não
atingiu o objetivo. O curioso é que
poucos dias depois a Porsche
anunciou que o seu superesporivo
híbrido 918 Spyder, concorrente
direto do P1, havia quebrado o
recorde no Inferno Verde,
percorrendo os 20,6 quilômetros
em 6min57seg (leia reportagem na
página 30).
Não temos como saber se a
McLaren ficou sabendo antes do

la a versão final do P1

esportivo híbrido tem 929 cavalos de potência e faz 0-100 km/h em menos de 3 segundos

tempo da rival alemã e guardou
para si o tempo obtido. De
qualquer forma, evitou de pagar o
mico de encher o peito e anunciar
a quebra de recorde e pouco dias
depois ser passada para trás.

+

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

Fotos: Divulgação
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O

Texto: Edimarcio
Augusto Monteiro | Test Rider

A

Porsche apresentou a
versão final do 918
Spyder, seu primeiro
superesportivo híbrido. O sucessor
do Carrera GT terá apenas 918
unidades produzidas e é o novo top
de linha da marca alemã. É um
superesportivo híbrido, que associa
um motor a gasolina V8 de 4.6
litros naturalmente aspirado e dois
motores elétricos, um montado no
eixo dianteiro e outro fica na parte
traseira.
O carro chegou mostrando logo de
cara a que veio. Ele bateu um novo
recorde para um veículo de
produção em série com
homologação global no lendário
Circuito de Nürburgring
Nordschleife, na Alemanha. O
superesportivo híbrido, conduzido
pelo piloto de competições Marc
Libe, percorreu os 20,6
km em 6min57s, 14
30
segundos a menos do

que o Gumpert
Apollo Sport. A
velocidade média foi de
179,5 km/h.
Potência
O motor a combustão entrega 616
cavalos de potência a 8.700 rpm,
enquanto a dupla elétrica fornece
290 cv a 6.500 giros. A potência
combinada é de 899 cv e torque
binário de 93,51 kgf.m. A força é
transferida para as rodas dianteiras
por uma caixa automática de sete
velocidades de dupla embreagem
quando estiver rodando no modo
100% elétrico. No modo híbrido, a
energia vai para as quatro rodas.

inferior traseira
do monochoque. O
918 Spyder conta com
sistema de recuperação de energia
gerada na frenagem para recarregar
a bateria, que também pode ser
recarregada em uma tomada
doméstica. Rodando no modo EPower (elétrico), o superesportivo
faz 0-100 km/h em menos de 7
segundos e atinge a velocidade
máxima de 150 km/h.

Os motores elétricos são
alimentados por uma bateria de
íons de lítio instalada na parte

Visual de corrida
Quando é usado todo o potencial
(modo Race), o sprint 0-100 cai

O devorador de asfalto
O Porsche 918 Spyder, um superesportivo híbrido,
chega batendo recorde em Nürburgring

para 2,8 segundos, faz 0-200 km/h
em 7,7 segundos e atinge os 300 km
em 22 segundos. A velocidade
máxima é de 34 km/h. De acordo
com a Porsche, dependendo do uso,
o consumo pode ser de 30,30 km/l.

+

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

O superesportivo oferece como
opcional o pacote Weissach,
ganhando cores inspiradas em
carros de corrida da marca, rodas de
magnésio, cintos de segurança de
seis pontos e vários peças em
fibra de carbono. O 918 Spyder
tem 4.643 milímetros de
comprimento, 1.940
milímetros de largura e
1.167 de altura, com
distância entreeixos de
2.730 mm. Ele tem
rodas de 20” na
dianteira e de 21” na
traseira, calçadas,
respectivamente, com
pneus 265/35 ZR20 e
325/30 ZR 21. O preço
nos Estados Unidos é
a partir de US$ 845
mil (R$1,92 milhão),
que sobe para US$ 929
mil com o pacto Weissach
(R$ 2,11 milhões).

Ser motorist
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

título acima eu concebi
em um momento ao me
sentir obsoleto ao receber
a notícia que um veículo da
Mercedes-Benz fez recentemente
uma viagem de 100 quilômetros
sozinho pela Alemanha, sem a
intervenção de um motorista. O
condutor estava lá, atrás do
volante, mas deveria intervir
apenas em uma situação de risco, o
que não aconteceu.
O luxuoso sedã S 500 percorreu
rodovias, passou por quatro
cidades, entre Mannheim e
Pforzheim, e enfrentou os
obstáculos normais, como tráfego,
rotatória, pedestres etc. Para isso,
acelerou, reduziu a velocidade,
freou, parou, respeitou a
sinalização de trânsito com um
complexo sistema de computador e
outros equipamentos definindo
qual ação adotar.
É a tecnologia Intelligent Drive,
que simplesmente comanda todo o
carro. O S 500 com esse
mecanismo foi apresentado
durante o Salão de Frankfurt, na
Alemanha, e é um divisor de água.
Saímos da era do motorista e
entramos na era dos carros
autônomos. Os comandos são
definidos após uma série de
avaliações em tempo real feitas por
um programa de computador
abastecido com informações vinda
de câmeras de vídeo,
GPS, scanners e
sensores de presença.
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Outras montadoras
A Mercedes prevê que essa nova
tecnologia equipará um carro que
será vendido para seus clientes
dentro de 5 anos. “Nós podemos
fazê-lo agora, mas há regras, leis
em vigor que temos de aceitar”,
disse o diretor de Projetos e
Desenvolvimento da marca alemã,
Thomas Weber.
É algo que estava presente apenas
em filmes de ficção científica até
algum tempo atrás, mas que está
cada vez mais próximo de se tornar
uma realidade. Ocorrerá na época
da Copa do Mundo de 2018, na
Rússia, que é a próxima após a que
será realizada no Brasil no ano que
vem.
A montadora alemã não está
sozinha nessa linha. A
Volkswagen, Audi, Volvo, Nissan,
Chevrolet e Ford, para citar
algumas fabricantes, também
desenvolvem essa tecnologia. A
Mercedes foi a primeira a fazer
uma viagem de longo percurso e
mostrar que ela é viável.
A Nissan anunciou que lançará
vários modelos autônomos em
2020. Os carros serão totalmente
controlados por computador.
Segundo a montadora japonesa, os
veículos terão “preços realistas”.
Ela já testa o Leaf com essa
tecnologia, que usa scanners a
laser, câmera que monitoram 360
graus em torno do veículos e uma
“inteligência artificial avançada”.

ta é coisa do passado
Montadoras investem
em tecnologia em
que o carro anda
sozinho e dispensa
o condutor

Acima o Nissan Leaf
autônomo. Ao lado, o
Mercedes-Benz S 500
Intelligent Drive e abaixo,
o Google Self-driving car.

Para acelerar o desenvolvimento
da tecnologia e superar os desafios
técnicos, a Nissan vai construir um
campo de provas para direção
autônoma no Japão. Ele contará
com simulação de ações que
prometem “expor os veículos além
dos limites possíveis nas vias
públicas para garantir que a
tecnologia é segura.”
A pista está prevista para ser
concluída no final do próximo ano.
Segundo o CEO da Nissan, o
brasileiro Carlos Ghosn, “a
vontade da Nissan Motor
Company para questionar o
pensamento convencional e para
impulsionar o progresso é o que
nos diferencia.” Ele lembra que em
2007 prometeu a produção de um
carro elétrico em massa, com
o Leaf sendo o
cumprimento desse
compromisso.

Nova área
A Google, a gigante conhecida por
seu site de buscas e canal de vídeo,
também entra no desenvolvimento
da tecnologia de carros autônomos.
Ela desenvolve há anos pesquisas
nessa área e realiza testes de
campo.
A norte-americana General Motors
não pretende abolir
definitivamente a figura do
motoristas, mas ter veículos
semiautônomos nos próximos sete
anos. Dependendo das condições
da estrada, clima e outras
variáveis, o carro dispensaria o
trabalho do motorista e passaria a
ser conduzido pelo computador. A
tecnologia já é testada no Cadillac
SRX, com a marca sendo a
primeira a receber o equipamento.
Somente depois será incorporado
por outras marcas da GM.
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Brinquedo d

Adultos se divertem e surpreendem fazendo réplicas
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

uem nunca brincou com
peças de montar? Na minha
infância, o mais famoso era
o Hering-Rast, com o qual
construía fortalezas, barricadas,
carros, caminhões que me
ajudavam a viajar – e me divertir por um mundo imaginário. Os anos
passaram – e põe anos nisso – e
esses blocos continuam fazendo
sucesso.

Q

Na internet
Um dos famosos nessa área é um
estudante de Engenheira Civil na
Espanha que se identifica apenas
como Fernando, de 27 anos, que
até criou uma página na internet
para compartilhar seus projetos, a
Sheepo´s Garage
(www.sheepo.es). Seus
“brinquedos” já foram mostrados
no blog da Test Rider.

Engana-se que pensa que é apenas
diversão infantil. Muitos adultos se
especializaram em produzir
veículos com um desses jogos de
montar, especificamente o Lego,
que chamam a atenção pela
funcionalidade. Suspensão
independente, tração integral,
motor, barra de direção funcionais
tornam as criações bastante
divertidas.

A última foi um Caterham Seven.
O modelo é tão perfeito que
mantem a suspensão dianteira
double-wishbone e traseira
Multilink. O carro tem até marcha
à ré. O carro é na escala 1:7, com
45 centímetros de comprimento,
tem 2,5 mil peças e cinco motores,
pesando em 2,2 quilos. O carro não
é feito com um kit pronto da Lego,
mas peças personalizadas por
Sheepo.
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Mais um
É também de Fernando um
caminhão Peterbilt 379 na escala
1:10.2, que tem 80 centímetros de
comprimento, 25 de largura e 40
de altura. Ele pesa 5 quilos e foi
feito com 5 mil peças. O motor,
suspensão, freios e direção
assistida funcionam de verdade.
Mas não adianta procurar o kit em
uma loja. As peças de Lego são
apenas a matéria-prima, sendo
personalizadas de acordo com as
necessidades de Sheepo.
Outro carro que chama a atenção é
um Fiat Panda com rádio controle.
O carro tem várias características
interessantes, como tração integral,
sistema de suspensão, portas e
capô que se abrem. A criação é de
um fã desse conjunto de peças de
montar, que assina como Piterx.

de marmanjo

s de carros com peças de montar – e que funcionam
Outro modelos
Em 1989, o Nissan Skyline GT-R
ganhou o novo motor RB26
EWTD biturbo, de seis cilindros
com duplo comando no cabeçote,
com a potência pulando de 160
para 280 cavalos a 6.800 rpm. Um
usuário do YouTube fez uma
versão de propulsor em Lego, com
várias partes móveis.
Para os fãs de Batman, há o
Batmóvel Tumbler de controle

remoto feito em casa e que é
fantástico. Ele tem vários recursos
que não são encontrados nas
miniaturas disponíveis no
mercado, como suspensão
independente na frente, lançador
de foguetes, simulação de fogo
saindo do escapamento feito com
LED e outros itens. O criador
identifica-se como Sariel, que diz
ter usado somente peças originais
de Lego.

Essas peças de montar também são
usadas para peças promocionais.
No início da temporada 2013, a
Ferrari apresentou um carro de
Fórmula 1 em tamanho real feito
com esse jogo. O monoposto tinha
pneus de verdade, banco que
acomoda um piloto e chamou a
atenção pela riqueza de detalhes,
inclusive do volante cheio de
botões.
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Radar

Novo Panamera
desembarca
O novo Porsche Panamera
reestilizado chega ao
mercado brasileiro em
três versões. A principal
novidade da linha 2014 é
na versão intermediária
Panamara S, que teve o
motor V8 4.8 substituído
por um V6 biturbo 3.0, que entrega 420 cavalos de potência. O modelo
de entrada é impulsionado por um V6 aspirado de 3.6 litros, que
desenvolve 310 cv. Há ainda o Panamera Turbo, com um V8 biturbo 4.9,
de 520 cavalos.

Captiva agora com
motor Ecotec de 2.4l

O Hyundai iX35 passou a ser
montado no Brasil, na fábrica em
de Anápolis (GO). O anúncio foi
pelo Grupo Caoa, que detém os
direitos de importação e venda dos
modelos acima do i30. Não
foram divulgados os
detalhes da operação, mas
deve ser no regime CKD,
sendo montado com peças
importadas da Coreia do
Sul, seguindo o mesmo
esquema do Tucson. O
ix35 tem versão única com
motor flex de 2.0 litros.
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Montana 2014 ganha
um retoque
A Chevrolet Montana ganha duplo
airbag frontal e freios ABS com EBD
(antitravamento com distribuição
eletrônica de força) na linha 2014. A
picape compacta traz ainda pneus de
baixa resistência a rolagem de aro 15”
na versão LS e 16” na Sport, além de
volante com a base achatada e
controle satélites do rádio e do piloto
automático. Outra novidade é o painel
remodelado com novos mostradores.
Clio com indicador de troca de marcha
O Renault Clio passa a ser equipado com um indicador de troca
de marcha para reduzir o consumo, o GSI (Gear Shift Indicator).
Uma luz no painel avisa o motorista o momento em que deve
reduzir ou aumentar a marcha. O equipamento
passa a ser item de série em todos os
modelos do Clio, que é equipado com
um motor 1.0 16V flex, que entrega 80
cavalos de potência (etanol).

Fotos: Divulgação

ix35 Made in Brazil

O Chevrolet Captiva V6 3.0
AWD deixa de ser vendido
no mercado brasileiro com a
chegada da linha 2014. A
montadora anunciou que o
SUV será oferecido apenas
com motor Ecotec de 2.4
litros, que entrega 185
cavalos de potência a 6.700 rpm, com torque máximo de 23,8 kgfm a
4.900 giros. O câmbio é automático de seis velocidades, com opção de
troca manuais. O modelo ganha cor azul Berlin metálico O preço
sugerido é de R$ 98.990.

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

The Dark
Knight
Série dos
anos 1960

Fotos: Reprodução

Os super heróis e
as motocicletas
sempre tiveram
uma relação
muito próxima.
Um dos que mais
apareceram em
veículos de duas rodas em filmes e
gibis foi o Batman. Nos filmes
mais recentes do homem morcego,
as motos usadas são extremamente
futuristas e geralmente não seguem
um modelo comercial. Já na série
dos anos 1960, ele e seu parceiro
Robin eram vistos em uma Yamaha
Catalina 250 com sidecar.
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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.

Transporte com agilidade,
conforto e segurança.
A São Jorge Turismo oferece qualidade e rapidez. Ideal para
fretamentos, turismo, eventos de igrejas, escolas, empresas e grupos
da terceira idade. Ônibus executivo, com ar-condicionado e banheiro.

Telefones:
(19) 7829-1054
Nextel: id 111*64239
Vivo: (19) 9693-5800 e
(19) 3289-6601
e-mail:
ricardojrusso@gmail.com

