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STEPHANE
PETERHANSEL
EDOUARD
BOULANGER
(MINI JCW BUGGY)

O “Mr. Dakar” chegou
à 14ª vitória na prova de todo o
terreno com o primeiro lugar obtido
na edição 2021. Stephane Peterhansel
estreou Edouard Boulanger como seu
navegador depois da experiência
não muito bem sucedida com Paulo Fiuza.
Contas feitas, são 6 vitórias nas motos e 8 nos
automóveis, quando já passou, alegremente,
a casa dos 50 anos!
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SEBASTIEN OGIER
(TOYOTA YARIS WRC)

Naquele que será o seu
último ano no Mundial
de Ralis, o francês
vai tentar conquistar
o 8º título de pilotos.
Começou com o pé direito
ao assumir-se como
o recordista de primeiros
lugares no Monte Carlo.
Contas feitas,
são já oito vitórias!
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FILIPE ALBUQUERQUE
(WAYNE TAYLOR RACING)

Talento! Classe! Filipe Albuquerque voltou
a ganhar as 24 Horas de Daytona, agora
com a equipa do pai do seu anterior
rival, Ricky Taylor. Que se vergou
perante o talento de Filipe
Albuquerque entregando-lhe
o carro para as horas finais
onde o português alardeou
a sua classe não
dando chances aos
adversários. Conquistou,
assim, a segunda vitória
à geral (3ª contabilizando um sucesso
nos GT) na mítica prova norte americana.
Ele que é Campeão em título da Categoria
LMP2 no Mundial de Endurance
e Campeão do European Le Mans Series.
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MICHAEL McDOWELL
(FRONT ROW
MOTORSPORT)
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Os contos de fadas são
possíveis na NASCAR.
Michael McDowell ganhou
a sua primeira corrida na
categoria principal após 358
participações, e logo nas 500
Milhas de Daytona. Um conto
de fadas semelhante
ao de Trevor Bayne quando
o jovem piloto ganhou,
à primeira, a Daytona 500.
Curiosamente, há dez anos,
quando Bayne ganhou,
ao volante de um Ford Fusion
da equipa Wood Brothers,
sabem quem era o condutor
da caravana de Trevor Bayne?
Esse mesmo, o vencedor
de 2021, Michael McDowell!
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CITROEN AMI
PODE CUSTAR
7.000 EUROS
O AMI não precisa de carta
de condução, tem espaço
para apenas duas pessoas,
motorização 100% elétrica,
não anda mais depressa
que os 50 km/h e com
uma autonomia de 70 km,
pode ser carregado em
apenas 3 horas ligado a
uma tomada doméstica.
É um “brinquedo” muito
interessante para a
mobilidade urbana e para
que os jovens fiquem
“agarrados” ao modelo,
o AMI só será vendido
online. Resta saber se
a Citroen o vai oferecer
numa grande superfície e
se haverá unidades para
usar no esquema “pay per
use”.
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MASERATI MC20
A Maserati prometeu e
cumpriu: o MC20 é um
carro lindíssimo e com
muita tecnologia, tanto na
construção do chassis
como no que toca
ao motor,
conhecido
como
“Nettuno”.
É um V6
com 3.0
litros, 630 CV
e 730 Nm de
binário. Cifras
capazes de
levar o MC20 dos
0-100 km/h em 2,9
segundos e tocar os 326
km/h. Pesa apenas 1300
kgs e promete quebrar
os corações dos mais
apaixonados por carros
desportivos
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McLAREN
ARTURA
Híbrido Plug In,
estreia motor V6
de 3.0 litros com
680 CV. Cortesia
de um peso pluma
de 1498 kgs, chega
dos 0-100 km/h
em 3 segundos.
Graças à bateria
consegue andar
em modo elétrico
durante 30 km
tendo um consumo
de... 5,7 l/100 km.
Curiosidade:
a caixa de dupla
embraiagem não
tem marcha
atrás, substituída
por um motor
elétrico...
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RENAULT 5

O clássico utilitario da Renault está de regresso, com um estilo que não
decalca as formas do original, mas que nos faz viajar até aos anos 80. Vai
surgir com motorização 100% elétrica. Musculado, com as portas traseiras
dissmuladas, o novo Renault 5 é uma ideia de Luca de Meo, o CEO da Renault
que esteve por trás do fantástico sucesso do Fiat 500.Gilles Vidal,
o responsável pelo estilo deste Renault 5 referiu que “entretanto, olhem
bem para ele porque a marca vai, mesmo, fazê-lo!”
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TOYOTA
AYGO
PASSA
A SER
CITADINO
CROSS!

A

final… o protótipo que a Toyota andou
a promover é a versão quase definitiva do citadino que a casa
japonesa vai continuar a fazer apenas com motor a gasolina.
A reinvenção do Aygo em citadino com aspeto de todo o terreno vai permitir, diz a Toyota,
reinventar o segmento A. Como? Primeiro pelo aspeto robusto e semelhante a um todo o terreno. Depois pela frente radical que abandona o X, embora a sua imagem por lá continue na grelha
dianteira. Finalmente, porque a Toyota entende que o Aygo X prova “que os carros tradicionalmente apontados como acesso à marca podem ter um desenho impactante.” O protótipo Aygo X
Prologue exibe uma generosa altura ao solo e jantes de 19 polegadas, junto com cavas das rodas
alargadas, conferindo um aspeto poderoso ao modelo. Porém, todas estes destaques não deverão
ser mantidos no carro final.
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O facto de não ter grelha supePrologue seria um

rior levou a pensar que o
modelo elétrico. Mas não é
verdade, o Aygo será um carro com motor a gasolina.
Quanto ao protótipo, destacamos ainda as proteções
em cores contrastantes, as
câmaras montadas nos espelhos exteriores para captar
imagens de ação e momentos
de inspiração. Atrás, o protótipo mostra um portão traseiro
que bebe inspiração no modelo
atual, mas com uma interpretação
moderna onde as fontes luminosas
contornam o próprio portão. No para choques está um
porta bicicletas que se integra como uma gaveta.
O Toyota Aygo X está baseado na plataforma GA-B que tem estas dimensões: 3700 mm de
comprimento e uma distância entre eixos de 2430 mm. O Aygo continuará mais pequeno que o Yaris
e terá 1,5 metros de altura. Para o situar, o atual modelo tem 3465 mm de comprimento, 1460 mm
de altura e 2340 mm entre eixos. Como dissemos acima, o Aygo terá um motor a gasolina com 1.0
litros com caixa CVT ou caixa manual de 5 velocidades. O Toyota Aygo irá continuar a ser o automóvel mais barato da casa japonesa na Europa, ficando apenas por saber se um Aygo Gazoo Racing (GR) será ou não possível. Ian Cartabiano, responsável pelo departamento de estilo da Toyota
Motor Europe localizado em França, referiu que “reimaginar o segmento A significa oferecer algo
novo ao consumidor. Por isso adoro que o nosso Aygo X tenha algumas influências de crossover,
mas que tenha um aspeto mais divertido e definitivamente, mais urbano.”
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Dacia Spring chega a Portugal em 7 de abril e vai custar 16.800€!

P

ara a Dacia o “prometido não é de vidro” e
quando anunciou o Spring como o modelo
100% elétrico mais barato do mercado,
cumpriu e a partir de 7 de abril estará à
venda por 16.800€. Com o incentivo do Estado, o
carro fica por 13.800 euros. São 13.800 euros por
um SUV compacto de vocação urbana, ágil e robusto, 100% elétrico. E como diz a Dacia, o Spring
é o elétrico mais barato do mercado por uma diferença de 5 mil euros!
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O Spring será comercializado com dois níveis de
equipamento: Comfort e Comfort Plus. A primeira
custa 16.800 euros que se transformam em 13.800
com o incentivo do Estado, oferecendo de série
equipamentos como a assinatura luminosa LED, o
ar condicionado, o rádio com Bluetooth e USB, o
computador de bordo, os vidros dianteiros e traseiros elétricos, os espelhos retrovisores exteriores
com comando elétrico, as jantes de 14 polegadas,
o banco do condutor regulável em altura, o siste-

ma de ajuda ao arranque em subida, o limitador de
velocidade, o sensor de luminosidade, entre outros.
Por apenas mais 1.500€ (18.300€ ou 15.300€ com
o incentivo do Estado), a versão Comfort Plus distingue-se pelos detalhes estilísticos, em laranja, no
exterior e no habitáculo, mas também por um nível
de equipamento superior, com destaque para a câmara de marcha-atrás, os estofos em pele sintética
(TEP), o sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, o sistema multimédia MediaNav de 7 polegadas

e o “stripping” lateral com decoração em laranja.
O Dacia Spring oferece uma autonomia de 230 km
(WLTP) e 305 km em ciclo urbano (WLTP). O carro
abrirá as encomendas a partir de 7 de abril com
as primeiras unidades a serem entregues em outubro. O Spring vai ser disponibilizado numa versão
Business e Cargo. A primeira para os frotistas, a
segunda será uma variante comercial de 2 lugares
com 1100 litros de capacidade e uma carga útil de
325 kgs.
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UM “RESTO MOD” ELEGANTE
JEEPSTER BEACH

O “Easter Jeep Safari” não ficaria completo sem
prestar homenagem a modelos de fora-de-estrada
da Jeep do passado. O “Resto-Mod” deste ano é
um regresso ao Jeepster da segunda geração. O
Jeepster Commando foi o primeiro veículo compacto de tração às quatro rodas com transmissão
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automática e, contrariamente aos Jeeps CJ da
época, oferecia, de série, comodidades modernas,
como portas, janelas laterais de enrolar, aquecimento e tejadilho. A carroçaria foi modificada e o
exterior funde o acabamento cromado original com
um moderno esquema

brilhantemente colorido de dois tons, Hazy IPA e
Óxido de Zinco. Sob o capô, esconde-se um motor
de quatro cilindros sobrealimentado de 2 litros com
340 cv de potência e 500 Nm de binário. Uma
transmissão automática de oito velocidades acoplada a uma caixa de

transferência de 4:1 fornece tração aos pneus de
35”. O personalizado habitáculo do Jeepster Beach
caracteriza-se por bancos premium com apoio lombar revestidos de pele encarnada. O banco traseiro
foi substituído por uma gaiola de proteção e os tapetes foram removidos para facilitar a limpeza da areia.
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CLÁSSICOS

MUSEU ZAMA
NISSAN

Através de fotografias,
fique a conhecer o
excelente museu dedicado
à história da competição
da Datsun e da Nissan

ão já 35 anos de jornalismo e
33 anos ligado ao automóvel
e ao desporto automóvel.
Tive a felicidade de passar
por projetos de enormíssima
qualidade e ainda maior
felicidade por ter aprendido
esta profissão com os
melhores deste país. Mas, como em tudo na
vida, há dias melhores, há dias piores e há
pessoas com quem trabalhamos que não
merecem o esforço. É assim no jornalismo,
é assim no desporto e é, também, assim, na
vida da humanidade. Nestes 35 anos de vida
profissional muita água passou por baixo da
ponte e muitos foram os que a atravessaram.
Alguns foram marcantes e ainda hoje o são,
outros receberão, sempre, o meu respeito.
Infelizmente, alguns já esqueci, outros faço por
esquecer e muitos atirei ao lixo, pois não valiam
absolutamente nada.
Enfim, alguns saíram do leito do rio profissional e
entraram na minha esfera pessoal.
A todos sinto-me grato – mesmo aos que
me maltrataram e maltratam – pois aprendi
sempre e continuo a aprender. Nestes dias de
pandemia, não tenho nenhum projeto, não se
vislumbra nenhum projeto e com tempo livre
decidi regressar às revistas e ao tempo em que,
graças a grandes nomes, aprendi a fazê-lo. O
fruto dessa decisão é esta revista, online, claro!,
que é um sonho gratuito como é esta edição
do AUTOBLOGUE. Despretensiosa, simples
e com a imagem que entendo ser a melhor
para os dias que correm. Faltam coisas? Claro
que faltam! Mas sozinho, não foi possível fazer
melhor. Espero que gostem e que se divirtam a
ler como me diverti a fazer esta primeira edição
quadrimestral do AUTOBLOGUE. Obrigado a
todos!
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NOTÍCIAS

VOLKSWAGEN GOLF FOI O CARRO
MAIS VENDIDO NA EUROPA EM 2020
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Com mais de 312 mil unidades comercializadas no
Velho Continente, o modelo emblemático da VW
continua a dar cartas.
O modelo híbrido foi fundamental no crescimento
das vendas, já que um
em cada três Golf vendidos em 2020 foi da versão híbrida.
Assim foi possível manter
o estatuto da sétima geração do Golf (e de mais
algumas anteriores), num
ano de dificuldade que

viu as vendas encolherem
significativamente.
“Com o Golf 8 conseguimos perpetuar a história
de sucesso das anteriores gerações. O carro
continua a estabelecer o
marco tecnológico em diversas áreas. Depois do
confinamento provocado
pela Covid-19, o interesse pelo Golf foi enorme na
segunda metade do ano”
comentou Ralph Brandstatter, o CEO da marca
Volkswagen.

FIAT QUER PREMIAR
CONDUTORES
ECOLÓGICOS COM…
CRIPTO MOEDA!

PORSCHE SE
COM 2,6 MIL
MILHÕES
DE EUROS
DE LUCRO
A Porsche SE) apresentou os
resultados de 2020 e, após
impostos, registou um lucro
de 2,6 mil milhões de euros.
Este número representa um
recuo de 40,5% face a 2019
(4,4 mil milhões de euros
registados após impostos).
Outro impacto nas contas
da Porsche SE foi o resultado do investimento contabilizado na Volkswagen AG de
2,7 mil milhões de euros, depois de em 2019 ter colocado 4,4 mil milhões de euros.
Contas feitas, no dia 31 de
dezembro de 2020, a Porsche SE tinha uma liquidez de
563 milhões de euros (553
milhões de euros em 2019).
As previsões da Porsche
para 2021 apontam para
uma recuperação económica mundial e um intervalo
alargado para o lucro entre
2,6 e 4,1 milhões de euros.

DS4 É NOVIDADE DA MARCA
PREMIUM FRANCESA

O novo modelo, herdeiro do
anterior DS4, retirado do catálogo de vendas da marca
em 2028, irá estar no coração das vendas europeias,
o segmento C. E, como já é
tradição, com um modelo que
foge aos estereotipo. O DS4
é um crossover que mistura
tudo num carro que, olhando
para as fotos, é feliz nas suas
linhas tortuosas e uma traseira

que não será consensual. É
um carro grande (4,4 metros
de comprimento, 1,83 metros
de largura e 1,49 metros de
altura) que a DS fez questão
de muscular com a aplicação
de jantes entre as 18 e as 20
polegadas. O DS4 terá duas
carroçarias: uma “berlina” e
um “Cross”. Este pode parecer muito diferente, mas na
realidade é praticamente igual.

“O plano Renaulution consiste em fazer mudar toda a
empresa do mantra do volume para a criação de valor
(...) é um plano estratégico ‘feito dentro de portas’,
que iremos desmultiplicar e realizar da mesma forma:
coletivamente!”
Luca de Meo, CEO do Grupo Renault

SEAT LEON
É CARRO DO ANO
2021 EM PORTUGAL

A Fiat quer destacar os defensores do ambiente e durante
a condução, o sistema de info
entretenimento do Fiat 500
elétrico oferece uma avaliação
e uma nota pela sua condução ecológica. Naturalmente,
quanto mais frugal for, melhor
avaliação recebe e mais “Kiri
Coins” ganha. Um condutor
pode receber até 150 euros
por ano em Kiri Coins (cada
Kiri Coin vale dois cêntimos de
euros) que depois pode trocar
por cartões oferta da Netflix,
Amazon, Spotify ou comprar
bens dentro do “Kiri Market”.

A 38º edição do Carro do Ano/Troféu
Volante de Cristal voltou a ser ganha
pela SEAT. Organizado pela SIC
Notícias e pelo Expresso, o Carro do
Ano Troféu Volante de Cristal 2021 foi
ganho pelo Leon. O júri, composto por
20 jornalistas da especialidade, escolheu o modelo da casa espanhola de
entre um grupo de sete finalistas que
juntou Citroen C4, CUPRA Formentor, Hyundai Tucson, Skoda Octavia, Toyota Yaris, VW ID.3 e o Leon

EV6 EXIBE NOVO
ESTILO DA KIA

É um automóvel 100% elétrico
que carrega nos ombros várias
novidades. A primeira delas a nova
linguagem de estilo da Kia, conhecida como “Opposites United”. O
EV6 tem uma nova frente com um
“Tiger Nose” revisto que se passa

a chamar “Digital Tiger Face”. O carro é totalmente diferente com luzes
diurnas num padrão sequencial, a
grelha está mais baixa, fazendo o
carro parecer mais baixo e largo.
O interior aproveita a plataforma para
veículos elétricos para oferecer um
habitáculo espaçoso onde a tecnologia domina. A Kia diz que o conjunto de ecrãs oferecerá uma experiência imersiva para os passageiros.

A diferença é feita pelas barras
no tejadilho, logótipos nas portas e um tejadilho da mesma
cor da carroçaria, cria a ilusão
de um carro mais alto e capaz
de aventuras fora do alcatrão.
Feito com base numa evolução
da plataforma EMP2 da PSA, o
DS4 estreia esta evolução que
está, igualmente, na base do
Peugeot 308. O DS4 não terá
um eixo traseiro independente
multibraços, mas um mais simples eixo de torção. Nada que
seja preocupante, pois a DS e
outras marcas já deram provas
que sendo bem afinado é eficaz.A hibridização estará presente com uma versão E-Tense com uma unidade híbrida
Plug In a debitar 225 CV e uma
bateria de 12,4 kWh, capaz de
oferecer 50 km de autonomia
100% elétrica.

MINI SERÁ MARCA
TOTALMENTE
ELÉTRICA EM 2030

A Mini vai tornar-se marca elétrica a partir de
2030. A marca britânica é mais uma a fazer este
anúncio depois da Ford Europe, Bentley, Jaguar
e Volvo. Todas vão vender, apenas, carros 100%
elétricos a partir de 2030. Esta estratégia não é

vencedor. Numa edição em que se
apresentaram a concurso 34 modelos,
foram entregues mais prémios. Para lá
do Carro do Ano, para o SEAT Leon, o
Citadino do Ano foi para o Toyota Yaris
Hybrid e o Familiar do Ano foi o Skoda
Octavia Break 2.0 TDI. O Desportivo
do Ano foi o CUPRA Formentor 2.0 TSI
310 CV e o SUV Compacto ficou com
o Hyundai Tucson HEV. Finalmente, o
Elétrico do Ano ficou para o VW ID.3
e o híbrido do Ano para o SEAT Leon
1.4 PHEV. A edição 2021 distinguiu,
ainda, a Volvo e o sistema “Care Key”
com o Prémio Tecnologia e Inovação e
entregou o galardão de Personalidade
do Ano a Rodolfo Florit Schmid, atual
responsável pela SIVA.

TOYOTA YARIS
É COTY 2021

O utilitário da Toyota ganhou face a
modelos como o VW ID.3 ou o Fiat 500
Electric.Devido à pandemia, a cerimónia
de entrega do troféu COTY 2021 (Car of
The Year 2021) foi feita, pela segunda
vez, de forma virtual. Independentemente disso, fica a vitória do Toyota Yaris na
edição 2021, escolha do júri internacional
composto por 59 jornalistas onde pontificam dois jurados portugueses: Francisco
Mota (blogue Targa 67) e Joaquim Oliveira.
O utilitário da casa japonesa, oferecido
em Portugal com uma versão híbrida e a
gasolina conquistou 266 pontos. Ficou
na frente do Fiat 500 Electric (240 pts),
Cupra Formentor (239 pts), VW ID.3 (224
pts), Skoda Octavia (199 pts), Land Rover
Defender (164 pts) e Citroen C4 (143 pts).
Foi este o alinhamento dos sete finalistas.
Recordamos que esta foi a segunda vez
que o Yaris ganha o troféu. A outra vitória
aconteceu em 2000. O Toyota Yaris sucedeu ao Peugeot 208 (2020) e ao Jaguar
i-Pace (vencedor no “tie break” com o
Alpine A110 em 2019). O primeiro troféu
“Car of The Year” aconteceu em 1964 e o
primeiro vencedor foi o… Rover 2000.

nova e permite ao Grupo BMW evitar colocar “os
ovos todos no mesmo cesto”: Mini será 100%
elétrica, a Rolls Royce e BMW serão eletrificadas. Assim, 2025 será o último ano que verá o
lançamento de um modelo com motor de combustão interna, 2027 verá as vendas de modelos elétricos representarem 50% e em 2030
serão, apenas, elétricos. Recordamos que a
Mini vende, atualmente, apenas um carro 100%
elétrico, o Mini Electric, oferecendo versão híbrida Plug In do Countryman.
janeiro - abril 2021 autoblogue
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NOVO CITROEN C3 AIRCROSS ESTARÁ À
VENDA EM JUNHO A PARTIR DE 19.307€
O renovado C3 Aircross está a chegar a Portugal com uma gama completa
com motores a gasolina e a gasóleo, com os preços a arrancar nos 19.307 euros para os primeiros e 21.817 euros para os segundos. O C3 Aircross oferece
uma extensa liberdade de personalização, com um máximo de 70 combinações possíveis para o exterior graças às 7 cores de carroçaria (3 das quais
são novas), aos 4 Packs Color, dos quais 2 novos, com inserções originais
nos vidros de custódia e 2 cores de tejadilho contrastantes. No que toca às
tecnologias, o C3 Aircross disponibiliza 12 tecnologias intuitivas de ajuda à
condução.
No que toca à mecânica, o novo C3 Aircross está disponível com motores a
gasolina, da família PureTech, e diesel, BlueHDi, de última geração Euro 6d,
focados na eficiência e na performance. A gama a gasolina é esta: PureTech
110 S&S CVM6, a partir de 19.307 €, disponível nos níveis de equipamento
Feel, Feel Pack, C-Series e Shine; PureTech 130 S&S EAT6, a partir de 24.107
€, disponível nos níveis de equipamento C-Series, Shine e Shine Pack.
No lado dos motores diesel, duas ofertas: BlueHDi 110 S&S CVM6, a partir de
21.817 €, disponível nos níveis de equipamento Feel, Feel Pack, C-Series e
Shine e BlueHDi 120 S&S EAT6, a partir de 27.007 €, disponível nos níveis de
equipamento C-Series e Shine.

NOTÍCIAS

HONDA HR-V PASSA
A SUV HÍBRIDO
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A terceira geração do
HR-V é um salto em
frente com a Honda a
oferecer, apenas, motorização híbrida.
O sistema híbrido pode
ter o bloco com 1.5
litros, o mesmo usado no Jazz. Porém, o
e:HEV utiliza, igualmente, o motor 2.0 litros,
desta feita, no CR-V.
Veremos!
Esta terceira geração é
muito diferente da anterior, tal como a segunda
geração significou uma
mudança radical.
Um dos destaques
é a frente, com faróis
rasgados, finos e diferenciados e uma grelha
que se salta à vista pelo
seu desenho integrado
e pelo friso que liga os

dois grupos óticos.
O capô é longo e curvo
em forma de concha. O
tejadilho segue, praticamente, a direito até ao
portão traseiro.
A linha de cintura é
muito elevada e reta
ligando a concha
do capô aos farolins
traseiros, passando por
cima dos puxadores
das portas dianteira, já
que as traseiras têm os
puxadores escondidos.
O interior tem espaço
para quatro adultos em
“máximo conforto”.
Tudo no habitáculo
foi redesenhado para
maximizar o efeito de
espaço abundante. O
minimalismo “atacou” o
tabliê e os bancos “mágicos” estão de volta.

“Estamos convencidos que banir os
motores térmicos ou os híbridos Plug
In é um erro, pois o problema não é
o motor, mas sim o combustível que
queima! Há espaço na legislação para
o uso dos combustíveis sintéticos que
reduzem o CO2 de forma clara.”

MERCEDES
HOMENAGEIA
SOC. COMERCIAL
C.SANTOS
PELOS SEUS
75 ANOS
A Soc. Comercial C. Santos foi distinguida pela Mercedes-Benz Portugal com um painel comemorativo
dos 75 anos que o concessionário
da marca assinala em 2021. O
painel comemorativo dos 75 anos
da empresa tem a indicação que
“a Mercedes-Benz Portugal dá os
parabéns à Soc.Comercial C. Santos pelos seus 75 anos de paixão
e dedicação”. A entrega simbólica
deste painel, que já se encontra na
sede da Soc.Comercial C. Santos
(na Maia-Aeroporto), decorreu nas
instalações da Mercedes-Benz
Portugal, na Abrunheira (Sintra).

Michael Steiner, patrão da pesquisa e desenvolvimento Porsche

ISUZU D-MAX À VENDA ENTRE
24.300€ E 38.500€

TEAM HYUNDAI
PORTUGAL
NO CPR 2021
O Hyundai i20 R5 do Team Hyundai
Portugal vai voltar a animar as estradas nacionais em 2021 com Bruno
Magalhães e Carlos Magalhães.
Uma boa notícia para os ralis nacionais a manutenção da equipa Hyundai que venceu o título em 2018 e foi
vice-campeã em 2019 e 2020.
A equipa manterá Bruno Magalhães
e Carlos Magalhães e quando o carro estiver homologado, vão passar a
usar o Hyundai i20 N Rally2 no lugar
do i20 R5. Homologação que será
concretizada no mês de julho. Para
Bruno Magalhães, “é com enorme
orgulho que represento a Hyundai
por mais um ano. Estamos desejosos que o campeonato se inicie e
que o possamos realizar na totalidade, mostrando mais uma vez a excelência do Hyudnai i20 R5 já para
não falar do esperado i20 Rally2 para
terminar o ano em grande!”

A nova geração da pick-up D-Max já está á venda com novo
estilo e a novidade das 5 estrelas EuroNCAP. A Isuzu D-Max
surge entre nós com toda a gama: cabina simples (2 lugares),
cabina Longa (3 lugares) e cabina Dupla (3 e 5 lugares), bem
como versões 4×2 e 4×4. Para além das capacidades fora de
estrada, a Isuzu D-Max apresenta um bloco 1.9 litros turbodiesel com 164 CV (norma Euro6D). Um motor com turbo de
geometria variável com controlo eletrónico, sistema “stop&start”
e tratamento dos gases de escape com utilização de AdBlue. A
transmissão ás quatro rodas tem uma caixa manual de 6 velocidades.A Nova D-Max tem um preço de entrada de gama de
24.300 € (s/IVA) para a versão de Cabina Simples 4X2 e um
preço máximo de 38.500 € (s/IVA) da versão topo de gama LSE
4X4 de Cabina Dupla e caixa automática.

PORSCHE INVESTE
NOS COMBUSTÍVEIS
SINTÉTICOS
A Porsche está a investir nos combustíveis sintéticos para que possa continuar
a vender carros com motores de combustão interna para lá de 2030. Estes
combustíveis, que não emitem CO2
quando queimados, podem ser usados
em motores de combustão interna com
algumas alterações. Por isso mesmo, Michael Steiner, responsável pela pesquisa
e desenvolvimento da Porsche, refere
que “estamos convencidos que banir os
motores térmicos ou os híbridos Plug In é
um erro, pois o problema não é o motor,
mas sim o combustível que eles queimam” lembra Steiner. Acrescentando
que “temos muito que fazer para reduzir
as emissões de CO2 – e nos estamos
totalmente comprometidos com esse
objetivo – mas o problema não mora no
motor, mas sim no combustível. Estamos
a fazer tudo para convencer a comunidade que há espaço, em termos de legislação, para este tipo de veículo, desde
que consumam combustíveis sintéticos.
Se isto vai ser plasmado na legislação,
não sabemos, mas o princípio é que os
danos no ambiente estão a ser tratados.”
A Porsche vai começar a testar o combustível sintético em 2022 com unidades
do 911. Não é inocente: a Porsche já
veio dizer que o 911 será o último a ter
motorização elétrica, pelo que o sucesso
dos combustíveis sintéticos pode alongar a vida do 911 com motor térmico.

PORSCHE TAYCAN 4S ART CAR
A noticia seria banal, mas quando se percebe qual é o objetivo deste leilão, a coisa muda de figura. O carro é um “Art
Car” que será levado a leilão para encontrar a maior verba
possível para entregar aos castigados membros do setor
cultural suíço. Foi feito com uma explosão de cores num
desenho do estilista norte americano Richatrd Phillips. Este
Porsche Taycan 4S Art Car será levado a leilão entre os dias
6 a 13 de abril pela RM Sotheby. Toda a receita apurada,
incluindo as comissões da leiloeira, será entregue à associação dos elementos culturais suiços “Suisseculture Sociale”
para apoiar os massacrados artistas, produtores e técnicos.
janeiro - abril 2021 autoblogue
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NISSAN QASHQAI

ELETRIFICADO, ESPAÇOSO E OUSADO

NOVIDADE

O carro que deu origem ao segmento acaba de ser apresentado com um
estilo mais ousado, com um interior mais espaçoso e eletrificado com a
estreia do sistema e-Power.
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A NISSAN
ABANDONOU
OS MOTORES
A GASÓLEO
PROMOVENDO
A ELETRIFICAÇÃO
DO QASHQAI
ATRAVÉS DO
INOVADOR
SISTEMA
“E-POWER”
QUE SE ESTREIA
NA EUROPA

O

carro que deu origem ao segmento
acaba de ser apresentado com um
estilo mais ousado, eletrificação com
a estreia do sistema e-Power e um
interior mais espaçoso. O percursor
dos crossover chegou à terceira geração depois de mais de 3 milhões de
unidades vendidas e uma vida longa
de 16 anos. E chega com o distanciamento necessário das duas anteriores
gerações sem perder o elo de ligação com o Qashqai original. É totalmente novo... mas é um Qashqai!
Desenhado, concebido e produzido no Reino Unido, começa na nova plataforma da Aliança Renault Nissan Mitsubishi, a CMF-C. Mas a Nissan não deixou de atualizar esta
base, revestindo-a com um estilo mais musculado e ousado. Quase tocando o estilo do Juke, o Nissan Qashqai tem
uma aparência mais robusta, atlética e dinâmica (reclama a
casa japonesa) com a frente dominada pela grelha “V-Motion”. Esta grelha está rodeada por faróis LED Matrix, mais
finos e com uma forma de “boomerang”.
O carro está mais comprido 35 mm e está mais largo 32
mm que o atual Qashqai. Desta forma, o novo Nissan parece mais encorpado e mais baixo (o que não é verdade,
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pois o carro é mais alto... 10 mm), passando a oferecer
como opção as jantes de 20 polegadas, novidade no
Qashqai. Um pequeno empurrão para as variantes de topo
se posicionarem mais acima no segmento.
O responsável pelo estilo do Nissan Qashqai é o britânico
Matt Weaver – embora tenha sido supervisionado por Alfonso Albaisa, o patrão global do estilo da Nissan, baseado
no Japão – lembra que a passagem para exclusiva utilização de motorizações eletrificadas, influenciou o estilo do
Qashqai. Porquê?
Porque foi necessário reforçar o desempenho aerodinâmico, com as entradas de ar verticais na frente, o formato em
cunha diferente do atual carro, que, evidentemente, não foi
pensado para a eletrificação.
Por outro lado, o Qashqai conheceu uma cura de emagrecimento. A carroçaria é mais leve com a utilização de
materiais compósitos e painéis de alumínio. São menos
60 kgs face ao atual Qashqai. Mas isso não impediu que
com novas técnicas de estampagem e soldadura, a Nissan tenha aumentado de forma significativa a rigidez do
carro em 41%. Consequência disso? Mais refinamento, segurança e resposta às exigências dos utilizadores.
Como dissemos acima, o Qashqai utiliza a plataforma
CMF-C remodelada, tendo suspensões de estrutura
janeiro - abril 2021 autoblogue
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McPherson à frente e atrás. Sem surpresas, os carros
de duas rodas motrizes têm um eixo traseiro de torção, enquanto os 4x4 estão equipados com um mais
sofisticado sistema de rodas independentes multibraços. Outra diferença face ao atual Qashqai é uma
nova direção assistida que
a Nissan reclama ser
mais
di-
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reta, responde melhor aos impulsos do condutor,
oferecendo uma recompensadora experiência de
condução. Tudo o que seja melhor que o atual sistema do Qashqai é ganho!
Se o exterior recebe atenção redobrada e um estilo
mais ousado e musculado, o interior marca uma grande diferença face ao atual modelo. Isto está de acordo
com o objetivo da Nissan em oferecer um novo patamar de qualidade com um aspeto e sensações Premium com estilo distinto e utilidade melhorada. Esta é
a teoria da Nissan que é colocada á prova dentro do
Qashqai. Com a tónica no sistema de info entretenimento e nas tecnologias de segurança, o habitáculo do Qashqai começa por destacar a
maior habitabilidade. Graças a uma maior
distância entre eixos (mais 20 mm), há
mais espaço para arrumar as
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pernas no banco traseiro – são
mais 28 mm – na altura ao tejadilho (mais 15 mm) e a maior largura
oferece um pouco mais de folga ao
nível dos ombros.
A acessibilidade melhorou com as
portas traseiras a abrirem num ângulo de 85 graus.
A bagageira também recebe um
aumento de capacidade de 75
litros face ao atual modelo (passa para 504 litros). A versatilidade
continua com o rebatimento dos
bancos.
No que toca à visibilidade, o Qashqai tem os espelhos exteriores reposicionados, pilares A mais finos
e um para brisas mais inclinado.
Tudo conjugado, oferece melhor
visibilidade que no atual Qashqai.
O painel de instrumentos passa a
ser totalmente digital com um ecrã
de 12,3 polegadas e o ecrã do sistema de info entretenimento passa
a ser de 9 polegadas (até agora
era de 7). Para além de toda a conectividade com o Apple Car Play
e Android Auto, o NissanConnect
disponibiliza a assistente da Google, Alexa, com controlo por voz
de várias funções. Pode ligar até 7
aparelhos diferentes, há fichas USB-A e USB-C.
A app do sistema NissanConnect
permite o controlo remoto de certas funções do carro como a buzina, luzes e fecho central de portas.
A Nissan disponibiliza um “head up
display” com 10.8 polegadas, o
maior do segmento reclama a casa
japonesa.
Como referimos no início, o Nissan
Qashqai é um carro eletrificado e
por isso há duas escolhas no que
toca a motorizações.
Partindo da mesma base do convencional motor de combustão
interna com 1.3 litros de cilindrada
de origem Renault, pode escolher,
em primeiro lugar, o sistema híbrido
ligeiro com tecnologia 12V. E porque não com 48V?
A Nissan explica que é muito mais
barato o sistema de 12V que o de
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48V e consegue recuperar energia
na desaceleração para alimentar
o sistema elétrico do carro para
quando este esteja parado. Além
disso, dá uma ajuda em termos
de binário quando é preciso por
exigência do condutor no pedal do
acelerador.
O motor 1.3 litros a gasolina (não
há motores diesel!) tem dois níveis de potência: 140 e 158 CV.
O primeiro só está disponível com
tração dianteira, o segundo pode,
como opção, ter tração às quatro
rodas. Estará, também, disponível
a caixa automática CVT da Nissan
como opcional. Com a hibridização
ligeira, o bloco do Qashqai deverá
emitir entre 145 e 163 gr/km, valores não oficiais ou homologados.
A grande novidade é o sistema
“e-Power”. Utilizando o motor 1.3 litros turbo com 157 CV, o bloco de
três cilindros tem taxa de compressão variável e tem como missão ser
o gerador de energia que alimenta
o motor elétrico. Ou seja, o motor
térmico não está ligado às rodas, é
o motor elétrico que se encarrega
de fazer o carro andar.
Um sistema muito semelhante ao
usado por outras marcas como a
Mitsubishi no Eclipse Cross ou a
Honda no Jazz e no CR-V.
A Nissan reclama um consumo de
5,3 l/100 km e emissões de 122
gr/km, valores inferiores, por exemplo, aos de um Toyota RAV4. O sistema é desconhecido na Europa,
mas o Autoblogue já teve a oportunidade de experimentar o e-Power
e será uma enorme surpresa, acreditem. Até porque tem o sistema
“e-Pedal” do Leaf que permite usar
apenas o pedal do acelerador para
avançar e parar. Infelizmente, não
faz mais que 3 quilómetros com o
motor desligado e em modo 100%
elétrico. O Nissan Qashqai deverá
chegar a Portugal no início do verão, com preços ainda desconhecidos.
José Manuel Costa
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PEUGEOT 308

LEÃO DE GARRAS AFIADAS
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O

308 tem a honra de estrear o logótipo renovado
da casa de Sochaux.
Um símbolo onde o rei da
selva surge em destaque
simbolizando a ambição
da Peugeot em reforçar a sua identidade de marca generalista Premium. Para
isso, a Peugeot reservou muito tempo
e recursos para que o novo 308 fosse
um sucesso à saída da fábrica.
MUSCULADO E MAIOR
Tudo começa no estilo, diferenciado,
mas com os códigos genéticos do
ADN de estilo da Peugeot, como os
“dentes de leão”, e o sorriso da frente
formado pela grelha e pelos faróis.
Depois, há um afastamento daquilo
que foi o 308 com um capô alongado,
um para brisas recuado 10 centímetros (face ao anterior modelo) e mais
10,5 centímetros no comprimento.
A distância entre eixos cresceu 5,5
cm para os 2,69 metros, mas o 308,
não parecendo, está mais baixo 2 cm
(agora 1,43 m de altura) e manteve a
largura de 1,8 metros.
Ou seja, o carro está maior e mais
musculado fruto da estreita colaboração entre os departamentos de estilo
e de aerodinâmica.
Para o interior, a Peugeot não hesitou
e usou o i-Cockpit no 308. Porém, a
marca francesa decidiu melhorar a receita que apresentou há 10 anos e
se na essência teremos o conjunto
painel de instrumentos (10 polegadas), volante pequeno e ecrã grande
para o info entretenimento, há muitas
novidades no interior do 308.
Uma das coisas que a Peugeot “afinou” foi a presença de botões físicos.
E lá estão eles debaixo do enorme
ecrã central junto com botões sensíveis ao toque e que podem ser personalizados.
O tabliê está desenhado de forma
mais simples, não deixando de dar
aquela sensação de “cockpit” com a
consola central elevada e a asa que
percorre o carro de um lado ao outro
a envolver os passageiros. Há novos
grafismos no painel de instrumentos.
Tudo o resto ficou igual. A Peugeot
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reclama um aumento da qualidade
da montagem e dos materiais. Pelas
imagens parece que vai continuar a
existir uma incompatibilidade entre
os que gostam de estar o mais baixo
possível e o pequeno volante. Com
o banco todo rebaixado e o volante
todo puxado para cima, vai ser complicado ler as informações…

O 308 ESTREIA RENOVADO LOGÓTIPO E NOVA
LINGUAGEM DE ESTILO, OFERECENDO MAIS
TECNOLOGIA E ESPAÇO INTERIOR

GAMA DE MOTORES
O 308 terá uma gama de motores
tradicional com unidades a gasolina e diesel. No primeiro caso, será
proposto o bloco 1.2 Puretech com
duas versões: 110 e 130 CV, sendo
que o menos potente não terá direito
à caixa automática de 8 velocidades.
No lado diesel, apenas um bloco, o
1.5 litros BlueHDI com 130 CV que
pode ter caixa automática.
Depois, a Peugeot juntou uma mecânica híbrida Plug In que poderá ter
180 ou 225 CV. E aqui está a maior
surpresa, pois a Peugeot oferece dois
níveis de potência, com o segundo a
ser conhecido como 308 GT. A motorização PHEV de 225 CV é exatamente a mesma do 3008 PHEV de
duas rodas motrizes, ou seja, em um
motor de 1.6 litros com 180 CV associado a um propulsor elétrico com
110 CV tudo ligado pela caixa automática de 8 velocidades. A bateria de
iões de lítio tem uma capacidade de
12,4 kWh.
Mas a grande novidade é a versão
de 180 CV, desconhecida até agora
e que vai ser estreada no 308. Utiliza a mesma mecânica do 225 CV,
mas o bloco térmico tem 150 CV e o
motor elétrico também é menos potente. A bateria é a mesma e ambas
as versões reclamam 55 km de autonomia 100% elétrica e apenas 31 gr/
km de CO2. A Peugeot pode ter aqui
um vencedor… O novo Peugeot 308
estará à venda no mês de setembro,
sendo certo que haverá um aumento
de preços face ao anterior 308. Os
valores certos ainda não foram revelados, mas acredita-se que a tendência
será semelhante à do 3008.
José Manuel Costa
janeiro - abril 2021 autoblogue
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PORSCHE 911 GT3

DAS PISTAS PARA A ESTRADA
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egundo reclama a casa de Weissach, o 911 GT3
transfere tecnologia da competição para o carro de
produção em série de uma forma nunca vista no
passado. Exemplos?
A configuração do eixo dianteiro com triângulos sobrepostos. A sofisticada aerodinâmica, com a asa
traseira “pescoço de ganso” e o impactante difusor
são originários do 911 RSR.
Já agora, o motor boxer de seis cilindros 4.0 litros
com 510 CV é baseado no conjunto mecânico do
911 GT3 R. Um propulsor com uma acústica impressionante e que, praticamente sem alterações, é
usado no novo 911 GT3 Cup.
Diz a Porsche que tudo isto produz uma máquina
de condução brilhante e eficiente, emocional e precisa, com elevadas performances, estando à vontade
numa utilização quotidiana ou num “track day”.

O Porsche 911 GT3 chega dos 0-100 km/h em 3,4
segundos e seja com caixa manual de seis velocidades (para os puristas) ou dupla embraiagem PDK,
passa os 300 km/h. No caso, 320 km/h no manual,
318 km/h com a PDK. O consumo é de 12,9 l/100
km (13,0 l/100 km para o PDK).
A sofisticada aerodinâmica foi desenvolvida no berço do desporto automóvel, gera significativamente
maior força descente que um 911 “normal”, embora não afete de forma significativa o coeficiente de
arrasto.
Na posição “performance”, o conjunto dos elementos da asa e do difusor ajustáveis ma-nualmente aumentam a pressão aerodinâmica para curvas a alta
velocidade. Mas este modo de utilização da aerodinâmica só pode ser usada em circuito.
E, como habitualmente, a Porsche levou o 911 GT3

até ao Nürburgring Nordschleife, e com ainda menos
surpresa, o carro bateu o recorde dos carros de produção em série com motor atmosférico,
Nas passagens de afinação, ficou abaixo dos 7 minutos com Lars Kern a registar 6:59.927 minutos
para completar uma volta completa de 20,8 quilómetros. O traçado mais curto, com 20,6 quilómetros, que anteriormente serviu como referência, foi
completado pelo 911 GT3 em 6m55,2 seg..
Apesar de ser mais largo e ter jantes maiores e mais
tecnologia embarcada, o 911 GT3 pesa, apenas,
1418 kgs com caixa manual e 1435 kgs com a caixa
PDK. Como foi isto conseguido?
O capô dianteiro feito em material compósito (CFRP)
e os vidros são mais ligeiros, discos de travagem otimizados e jantes forjadas, escape aligeirado poupa
10 kgs e as válvulas ajustadas eletricamente, que

O NOVO 911 GT3, FEITO
COM BASE NA NOVA
GERAÇÃO DO DESPORTIVO
ALEMÃO, DESTACA-SE
PELA IMPONÊNCIA, PELA
PERFORMANCE E PELO SELO
DE GARANTIA DA PORSCHE
MOTORSPORT
janeiro - abril 2021 autoblogue
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oferecem uma experiência sonora
espetacular.
No interior, há uma nova funcionalidade: o ecrã Track.
Com um toque num botão, reduz os
ecrãs digitais à esquerda e à direita
do conta-rotações central (marcado
até às 10.000 rpm) a informações
como indicação da pressão dos
pneus, pressão do óleo, temperatura
do óleo, nível do depósito de combustível e temperatura do líquido de
refrigeração, essenciais na condução em circuito.
Inclui também um indicador de passagem de caixa com barras coloridas à esquerda e à direita do conta-rotações e uma luz de passagem
de caixa. Tudo vindo da competição.
O 911 GT3 oferece a personalização através do “Porsche Exclusive
Manufaktur”. Tudo opções especificas para o GT3, como o tejadilho
com carbono exposto e capas dos
espe-lhos retrovisores em carbono,
faróis LED Matrix escurecidos e luzes traseiras Exclusive Design com a
faixa de luz sem qualquer elemento
vermelho.
Os aros das jantes pintados em
Vermelho Índico ou Azul Tubarão realçam as jantes pintadas em preto.
No interior, detalhes de equipamento
como os mostradores do conta-rotações e do cronómetro Sport Chrono, os cintos de segurança e os frisos podem ter cores diferentes.
Exclusivo do 911 GT3 é o relógio que
a Porsche Design oferece aos clientes que gastem os 221.811 euros do
GT3 manual ou os 222.072 euros do
GT3 PDK. Um relógio com um design
dinâmico e trabalho manual de elevada qualidade. Tal como as bielas do
motor do GT3, a caixa é feita em titânio
aligeirado. É alimentado por um rotor
parecido com as jantes do 911 GT3 e
o anel colorido do mostrador pode ser
personalizado com as cores do carro.
José Manuel Costa
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AUDI E-TRON GT
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A ELEGÂNCIA
DE 476 CV
ELÉTRICOS
Andava há muito tempo no ar em imagens mais ou
menos reveladoras e faltava, apenas, a apresentação
oficial. Pelo visto já foi feita e aqui está o novo Audi
e-Tron GT!
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A
ntes de explicar o que quer que seja, temos de dizer que o
Audi e-Tron GT é dos mais belos carros que a casa de Ingolstadt já fez. E tudo isto com motorização 100% elétrica. O
carro é rival do Tesla Model S e do Porsche Taycan, do qual
deriva de forma mais que evidente.
E o e-Tron GT não partilha somente a plataforma J1 Performance, pois a semelhança entre um e outro é evidente, mas
em abono do e-Tron GT, o Audi é mais bonito, ou melhor,
mais agressivo que o Taycan.
O Audi e-Tron GT é oferecido nas versões normal e RS. Tanto
o e-Tron GT como o e-Tron RS terão dois motores elétricos
com uma caixa de duas velocidades e arquitetura de 800
volts, o que permite cargas rápidas da bateria de 86 kWh que
autoriza uma autonomia de 488 km, (WLTP).
A Audi dedicou muito tempo e recursos à afinação das suspensões e da direção, para assegurar adaptabilidade de ambos. Além disso, o Audi e-Tron exibe alguns detalhes que foram ditados por escolhas de materiais diferentes do habitual.
Outro do foco da apresentação esteve na praticabilidade do
carro e do facto de este ser um GT, ou seja, um cruzador e
não um desportivo puro e duro. Isso fica evidente na utilização de uma bagageira na traseira e outra na frente. Contas
feitas, o e-Tron GT tem 405 litros na traseira e 85 litros à frente,
ou seja, quase 500 litros de capacidade.
O estilo do carro foi refinado, embora partindo da base do
Taycan, com uma frente longa. Prolonga-se por um corpo
esguio, baixo e largo, com um perfil de tejadilho arredondado
que termina numa traseira larga.
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A AUDI PROMETE UMA AUTONOMIA
DE 488 KM PARA UM CARRO
ELEGANTE QUE É UM
VERDADEIRO COMPÊNDIO
TÉCNOLÓGICO
janeiro - abril 2021 autoblogue

51

Por dentro, o e-Tron oferece materiais de topo como a
pele e a madeira ou a fibra de carbono, mas também
materiais sustentáveis feitos a partir de garrafas PET recicladas.
A Audi reclama o mais baixo coeficiente de arrasto da
sua história com 0,24, utilizando cortinas de ar e refinamento aerodinâmico para conseguir isso. A aerodinâmica ativa é ajudada pelo piso totalmente plano e carenado
e um difusor traseiro agressivo. Este dinamismo combina
afinações constantes de suspensão, spoiler traseiro e
entradas de ar e permite ganhar 30 km de autonomia.
Como dissemos, o e-Tron GT quattro tem dois motores
que, combinados, debitam, 476 CV e 630 Nm de binário, enquanto que o e-Tron GT RS oferece 598 CV e 830
Nm. Cada eixo tem o seu motor, sendo que no RS, o
motor traseiro é mais potente que o dianteiro.

O E-TRON GT
É UM DOS AUDI
MAIS BONITOS
DE SEMPRE
ALIANDO
ELEGÂNCIA À
TECNOLOGIA
ELÉTRICA

OVERBOOST ELEVA PERFORMANCES
O carro tem uma caixa de duas velocidades e uma função “overboost” que dura 2.5 segundos. O RS, com o
“overboost”, chega dos 0-100 km/h em 3,1 segundos.
O quattro faz o mesmo exercício em 3,9 segundos e
tem 245 km/h como velocidade máxima.
O e-Tron RS recebe suspensões adaptativas de série,
sendo opcionais no GT quattro. É um sistema de três
câmaras da suspensão pneumática com amortecedores eletrónicos que podem ser ajustados para baixar
ou levantar o carro, dependendo da situação.
Os amortecedores dinâmicos são de série nos dois
modelos e o Audi drive select tem quatro modos (confort, efficiency, dynamic e individual), atuando nas suspensões, motores, transmissão, diferencial traseiro e
na forma de regeneração. Há, também, uma opção
de direção às quatro rodas que vira as rodas traseiras
na direção oposta das rodas dianteiras acima dos 50
km/h. O e-Tron GT quattro tem um diferencial autoblocante mecânico, enquanto o autoblocante eletrónico é
opção no GT e de série no e-Tron GT RS.
A bateria tem 86 kWh, 33 módulos com 12 células
cada um. Está desenhada para ser o mais plana possível, baixando o centro de gravidade e criando espaço
para os passageiros.
Utilizando carregadores rápidos de 270 kW, permite
carregar a bateria de 5 a 80% em apenas 22,5 minutos, ou seja, cada 100 km de autonomia leva 5 minutos
a carregar. O carro tem tomadas de carregamento de
cada lado do carro, atrás das rodas dianteiras, mas se
as duas têm carregamento AC, só a do lado do passageiro assegura carregamento rápido DC. Na garagem,
pode carregar o e-Tron com uma tomada de 11 kW ou
um opcional “Wallbox” de 22 kW. O carro tem 4,99 metros de comprimento, 1,41 metros de altura e 1,96 metros de largura. A distância entre eixos é de 2,9 metros.
José Manuel Costa
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NOVIDADE
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UM “AVIÃO”
COM 635 CV

BMW M5 CS
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A

gama de produtos CS está a ficar cada
vez maior e desta vez tocou ao poderoso
M5 receber o tratamento especial. Depois
dos M3 CS, M4 CS e M2 CS, é a vez do
BMW M5 CS.
Uma estreia através de uma edição especial muito exclusiva do M5, um carro já de
si impressionante. Torna-se, assim, o topo
da gama M, definindo novos padrões através da sua performance combinada com
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MAIS POTÊNCIA,
MAIS PERFORMANCE,
MAS COM LUXO
E QUALIDADE
SUPERIOR NUM
PRODUTO M
DE EXCELÊNCIA

uma
aparência
exclusiva e luxuosa.
O carro estará à venda na próxima
Primavera e mostra algumas diferenças
para os restantes M5. E se achavam que
o M5 Competition já era brutal, que tal
um M5 com 635 CV e 750 Nm (o binário
continua o mesmo)?!
Certamente que esta diferença será senti-
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da ao volante, mas a BMW foi mais longe
e revela que o M5 CS perdeu 70 kgs.
Uma boa notícia, embora o carro continue
a ser um gordito com 1900 kgs de peso.
O motor V8 de 4,4 litros debita 635 CV e
coloca-se como o bloco mais potente da
BMW M. Está acoplado a uma caixa automática de 8 velocidade Steptronic, com
sistema Drivelogic e tração integral xDrive
M. No sistema está incluído o modo de
tração apenas às rodas traseiras para
emoções ainda mais fortes.
No que toca aos consumos, o BMW M5
CS está homologado com um valor WLTP
de 11,1 a 11,3 l/100 km e emissões de
249 a 259 gr/km de CO2.

O HABITÁCULO
REVELA O
CARÁCTER
EXPLOSIVO DO
BMW M5 CS:
BANCOS
EM CARBONO
E MUITA
TECNOLOGIA
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Quanto às performances, são de retirar o
fôlego: 0-100 km/h em 3,0 segundos e
0-200 km/h em 10,3 segundos. A BMW
M limitou eletronicamente a velocidade
máxima, cifrada nos 305 km/h.
Para o destacar dos outros M5, vários
elementos estão pintados em cor bronze
(molduras das grelhas, as jantes forjadas
de 20 polegadas, logótipos, extrator de
ar nos guarda lamas dianteiro) e é usado
muito plástico reforçado com fibra de
carbono.
Falamos do capô, a lâmina dianteira do
para choques, as capas dos retrovisores,
a asa traseira e a parte central do difusor.
O escape é em inox e as quatro saídas
janeiro - abril 2021 autoblogue

59

não estão pintadas de preto como no
Competition.
Houve mudanças no chassis, com o
rebaixamento de 7 mm face ao M5
Competition e a utilização dos amortecedores do M8 Grand Coupe e novos
“silent blocs”. Os pneus são os Pirelli
P Zero Corsa, à frente 275/35 R20 e
285/35 R20 na traseira. A travagem
está entregue aos travões de carbono cerâmica M Carbon, com maxilas
pintadas em vermelho e em dourado
como opção.
O equipamento do BMW M5 CS é
muito rico, com muito daquilo que é
proposto como opcional a ser oferecido de série. Com um detalhe: os
encostos de cabeça integrados nos
bancos desportivos do carro têm
gravado o logótipo do Nordschleife.

O EQUIPAMENTO
É DE TOPO
SENDO (QUASE)
TUDO OFERECIDO
DE SÉRIE...
ATÉ AS INJEÇÕES
DE ADRENALINA!
As soleiras das portas estão adornadas
com os logótipos M5 CS iluminados.
Os faróis BMW Laser acendem em
amarelo e não em branco.
Além do cinzento Brands Hatch metalizado há mais três corres exclusivas
da BMW Individual em fosco: cinzento
Brands Hatch e Verde Deep Green.
O BMW M5 CS custará, na Alemanha, 180.400 euros. Em Portugal
deverá ter um preço acima dos 200
mil euros já que o M5 custa 150 mil
euros. A BMW não revelou quantas
unidades irá produzir.
José Manuel Costa
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NOVIDADE

MERCEDES CLASSE C

62 autoblogue janeiro - abril 2021

CLASSE S
À ESCALA

A

tradição ainda
é o que era
e depois do
Classe S ser
renovado,
segue-se o
Classe C e,
mergulhando
ainda mais
na tradição, a
evolução do Classe C torna-o cada
vez mais um clone do Classe S!
O Classe C é o terceiro modelo mais
vendido da Mercedes com 81.268

unidades comercializadas em 2020,
atrás do Classe A e do GLC. A casa
alemã quer torna-lo sedutor em
mercados tão díspares como Estados Unidos, Europa, Ásia e na China,
onde haverá uma versão específica.
A Mercedes manteve a tradição:
inspirar-se no Classe S para oferecer
um produto de qualidade superior na
“guerra” particular com o Audi A4 e o
BMW Série 3, na qual se imiscuem-se algumas marcas como a Volvo,
por exemplo. Mas sempre com
resultados muito limitados.
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aumentou 2,54 cm à frente e 1,27
cm atrás.
Na bagageira, as versões híbridas
Plug In perdem 30 litros de capacidade. Ou seja, o Classe C tem 455
litros de capacidade, o Plug In passa
a oferecer 425 litros. Na carrinha a
capacidade desce dos 490 litros (que
podem chegar a 1510 litros, o que
significa um aumento da capacidade
base de 30 litros) para os 460 litros.
Há, também, novos equipamentos de
segurança. Destaque para o airbag
central e um sensor que em caso de
deteção de choque lateral eminente,
enche o airbag lateral para que condutor e passageiro fiquem mais longe
das portas (dianteiras). Haverá bancos
com massagem controlado pelo
MBUX, propostos como opcionais.
O Mercedes Classe C vai oferecer,
como opção, rodas traseiras direcionais, tal como sucede com o Classe
S. O eixo traseiro pode assumir um
ângulo até 2,5 graus, reduzindo o diâmetro de viragem para 10,64 metros,
menos 43 cm. As rodas viram no

A tradição
manteve-se
e o Classe
C é uma
espécie de
Classe S
à escala...
com todas
as vantagens
para o
consumidor
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Ora, o novo Classe C tem dimensões
majoradas no comprimento (4751
mm, mais 6,5 cm) e na largura (1820
mm, mais 1 cm). Para estas dimensões, contribui a nova plataforma que
tem uma distância entre eixos com
mais 2,5 cm (para 2865 mm).
Já no que toca ao estilo, uma vez
mais temos direito a uma evolução e
não uma revolução, com os farolins
traseiros a serem agora em forma
de gota e a entrarem na tampa da
mala ou no portão traseiro, no caso
da carrinha. Na frente, o “sorriso” foi
invertido e os faróis são semelhantes
ao do Classe S. Os para choques
dianteiro e traseiro também foram
redesenhados e o vinco lateral foi
suavizado. Os puxadores das portas
foram colocados mais à face, mas
não escondidos como no Classe S.
As grandes mudanças estão, porém,
no interior do Classe C. A aproximação ao Classe S é vincada e basta
olhar para as fotos para perceber
isso. O tablier é muito semelhante e
o destaque vai para o enorme ecrã

sentido contrário das da frente até aos
60 km/h, no mesmo sentido acima
de 60 km/h.
As suspensões foram melhoradas,
particularmente na traseira, com um
novo eixo multibraços. Na frente,
o eixo passa a ter quatro braços
de ligação. Com isto, a Mercedes
reclama maior conforto e um melhor
comportamento em curva. A suspensão pneumática será oferecida
como opcional, sendo de série nos
híbridos Plug In.
A caixa de velocidades automática
9G-Tronic, que passa a ser de série
em todos os modelos do Classe
C, foi desenvolvida para funcionar
melhor com o sistema ISG de hibridização ligeira, marcando o desaparecimento da caixa manual da gama
do Classe C.
O sistema de tração integral 4Matic
foi sujeito a desenvolvimento adicional. O novo diferencial do eixo
dianteiro permite transferir um maior
binário, com uma distribuição ideal entre os eixos, para uma maior

central de 11,9 polegadas, onde
está tudo o que são controlos do
carro e o MBUX (Olá Mercedes!) em
nova geração.
O painel de instrumentos continua a
ser um enorme ecrã de 12,3 polegadas, totalmente personalizável. O
volante tem já o novo desenho com
duplos braços horizontais inundados
de botões sensíveis ao toque como
no Classe E e no Classe S.
Como é hábito, as regulações dos
bancos, os comandos dos vidros e
dos espelhos estão nas portas. Há,
também, um leitor de impressões
digitais que verifica quem é que acedeu ao habitáculo e coloca todas as
funções e regulações gravadas na
memória ao gosto do utilizador.
O Mercedes Classe C oferece,
reclama a casa alemã, maior habitabilidade, especialmente para quem
segue no banco traseiro. São mais
2 cm de espaço para arrumar as
pernas, aumentando o espaço para
a cabeça em 1,5 cm. Já o espaço
à altura dos ombros e dos cotovelos
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dinâmica de condução. Adicionalmente,
este novo diferencial do eixo dianteiro
tem uma vantagem a nível de peso –
uma contribuição para a redução das
emissões de CO2. Os técnicos conseguiram reduzir as perdas por atrito
na nova caixa de transferência. Além
disso, também integra um circuito de
óleo fechado e não requer medidas
adicionais de arrefecimento.
A gama de motores contempla apenas
blocos de 4 cilindros. E todos, gasolina e
diesel, com hibridização ligeira (ISG) com
tecnologia de 48 volts com alternador/
motor de arranque/gerador. Graças a
esta hibridização ligeira, há uma ajuda
elétrica na potência e no binário que
podem chegar a 20 CV e 200 Nm.
As versões C180 com motor a gasolina com 170 CV e C300 com 258
CV, juntam-se aos C200 e C300 com
transmissão 4Matic. O C200 contará
com um bloco de 3 cilindros e 1.5 litros
com 204 CV e 300 Nm. Segundo a
Mercedes, é capaz de levar o C200 dos
0-100 km/h em 7,3 segundos, tocando
os 246 km/h. No lado dos diesel, a Mercedes oferece o bloco de 2.0 litros com
200 CV (C220d) ou 265 CV (C300d).
Haverá, mais tarde, uma versão híbrida
Plug In, o C300e que conjuga um motor
elétrico de 129 CV e o motor a gasolina
com 1.5 litros a debitar 204 CV. Contas
feitas, oferecerá 313 CV e 550 Nm de
binário. Mas a grande novidade é que
com a bateria de 25,4 kWh, o C300e
consegue uma autonomia em modo
100% elétrico de 100 km! E a Mercedes
promete que brevemente chegará uma
variante Plug In, mas a gasóleo.
O carro pode ser atualizado “over the air”
(OTR), ou seja, pela internet sem passagem pelo concessionário, tem navegação com realidade aumentada e o já
referido Head Up Display, tudo coisas
herdadas do Classe S. Da Fórmula 1
vem o turbocompressor que equipa
o motor a gasolina de 258 CV, com
geometria variável e compatível com o
sistema ISG.
A evolução do novo Mercedes Classe
C é assinalável, chegará antes do verão,
desconhecendo-se quais os preços.
José Manuel Costa
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COMPARATIVO
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RENAULT MEGANE
SPORTTOURER E-TECH
PLUG IN
KIA CEED 1.6 GDI 6 DCT
SW PHEV

A VITÓRIA
DA INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
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Duas carrinhas
diferentes, com
sistemas híbridos
com bateria recarregável
díspares, mas filosofias
semelhantes. Face
a face estão Kia Ceed
SW 1.6 GDi PHEV
e Renault Megane
E-Tech Grandtour.
Quem ganha?

O

crescimento das
versões híbridas
Plug-In
justifica
este comparativo
entre um dos carros mais vendidos
em Portugal e um
dos rivais mais importantes. A Renault seguiu o seu
próprio caminho com o inovador sistema E-Tech inovador. A Kia optou pela
vereda tradicional com uma caixa de
dupla embraiagem. Este comparativo
tem como objetivo dizer-lhe se o Megane E-Tech é melhor que o Ceed PHEV.
QUAL É A MAIS BONITA?
É um caso de gosto pessoal. O estilo do Megane Grandtourer é mais
cosmopolita, mais musculado e nesta
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versão RS Line, isso é reforçado. O
Ceed SW é mais convencional e com
rodas mais pequenas perde sedução.
Mas, no final, é tudo uma questão de
gosto. Eu? Gosto das duas.
INTERIOR DE QUALIDADE
E CONFORTÁVEL
Ambos os interiores têm acesso mãos
livres. A Renault oferece a possibilidade de fecho e abertura de portas sem
sequer tocar no carro. Basta afastar-se ou aproximar-se que as trancas
abrem e o acesso é imediato. Ambos
se colocam em funcionamento com
um botão. No que toca á qualidade,
fazem jogo igual e num patamar já
evoluído que pede meças a modelos
de outros segmentos. Outro campo
onde os dois modelos estão paralelos
é na posição de condução, com boas
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regulações e conforto suficiente ao
volante.
Os bancos são confortáveis e a
diferença entre os dois está no refinamento, um pouco melhor no
Megane. Melhor no isolamento, na
insonorização face a um Ceed SW
mais pragmático, mas mais frio.
Olhando à habitabilidade, há um nadinha mais de espaço em largura no
Kia, contrapondo o Megane Grandtourer mais espaço para as pernas.
Ambos acolhem bem os passageiros e até nos equipamentos, a toada é de parada e resposta: pode
comprar massajador para os bancos
dianteiros na Renault, que no Kia não
há, mas este oferece como opcional
o aquecimento do banco traseiro
que o Megane não tem. Da baga-

QUAL É A MELHOR BAGAGEIRA?
Numa carrinha, o volume da bagageira é, evidentemente,
importante. E, já se sabe, sendo carros que nasceram para
uma utilização convencional, adicionar uma bateria e controladores roubam espaço em algum lado.
Ora, olhando aos dois carros, a Ceed (foto acima) é que
perde mais espaço, 188 litros. A Megane (foto abaixo) perde
“apenas” 132 litros. Apesar disso, a Kia Ceed PHEV tem a
maior mala do comparativo porque o comprimento do compartimento de carga é maior.
A carrinha Ceed também tem a particularidade de rebater
o banco traseiro em três partes. Por outro lado, a carrinha
Megane tem comandos para rebater o banco na bagageira
e na configuração de dois lugares, ou seja, com o banco
totalmente rebatido, o plano de carga fica mais plano que
no Ceed.
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CARRINHAS
CONTINUAM
DESEJÁVEIS
E A CEED
E A MEGANE
SÃO MUITO
SEDUTORAS

O OBJETIVO DOS DOIS MODELOS É OFERECER
BAIXOS CONSUMOS E REDUZIDAS EMISSÕES

geira, falamos aqui ao lado, porém
dizer que o Kia tem um maior comprimento de carga (1,06m contra
95 cm do Megane) e o acesso da
bagageiro está apenas a 60 cm do
chão, têm ambos uma tomada de
12 volts e chapeleiras com enrolador
automático. Há outra vantagem no
Megane Grandtourer: pode rebater
totalmente as costas do banco dianteiro para que possa levar objetos
até 2,77 metros de comprimento.
Estranhamente, apenas o Kia Ceed
SW pode ter bagageira de abertura
automática.
O estilo tem a mesma avaliação que
o exterior: o do Megane mais técnico
e acolhedor, o do Ceed mais austero.
Depois há a parte tecnológica. O
Megane pode ter vários ecrãs para
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o sistema de info entretenimento (7 e
9,2 polegadas), colocados verticalmente, no Ceed SW o ecrã é maior
com 10,25 polegadas e colocado
horizontalmente.
Curiosamente, o Kia tem mais equipamento de ajuda à condução oferecido de série: o Kia tem travagem
autónoma de emergência, detetor
de fadiga e alerta para a transposição de faixa de série, no Renault é
tudo opcional.

O QUE É O SISTEMA E-TECH?
Poderíamos espalhar aqui centenas de informações técnicas sobre o sistema, mas para que perceba a diferença do
sistema da Renault, vamos explicar-lhe de forma sucinta. O
sistema híbrido com carregamento exterior tem o mesmo
fundamento, ou seja, utiliza um motor de combustão interna
como base, auxiliado por um motor elétrico capaz de mover
o carro sem a ajuda do bloco a gasolina ou a gasóleo, alimentado por uma bateria recarregável externamente. O sistema E-Tech parte dai, mas depois tem várias inovações. A
que salta mais à vista é a caixa de velocidades que não tem
sincronizadores nem embraiagem ou marcha atrás, mas um
segundo motor elétrico para cuidar de tudo isso.
O maior, capaz de movimentar o veículo sozinho (especialmente nos arranques, feitos sempre em modo elétrico e
permitindo a ausência de embraiagem) e um mais pequeno
que tem como função ser motor de arranque e gerador, que
vai em auxílio do sistema quando a aceleração é mais vigorosa. Mas este motor tem outra função: assegura a sincronização das mudanças da caixa que, na essência, parece
uma caixa de competição sem sincronização convencional.
Confuso? Pode parecer, mas acaba por ser simples ao colocar num motor elétrico a função de sincronização das 4
velocidades, a função da embraiagem, arranque, marcha
atrás. E a verdade é que o sistema funciona muito bem e
é agradável na utilização, com alguns soluços aqui e além
da caixa de velocidades. Que por via da sua especificidade,
não pode ter controlo manual. Quer dizer, ainda não tem.
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MECÂNICA SEMELHANTE,
RESUTADOS DIFERENTES
Ambos os construtores utilizam um
motor atmosférico com ciclo Atkinson
mais um (Kia) ou dois (Renault) motores elétricos. O bloco coreano tem injeção direta, o do francês (oriundo da
Nissan) é indireta.
O sistema E-Tech é mais suave e até
a caixa mostra-se mais interessante
de utilizar. No modo 100% elétrico, o
Megane Grandtourer também se superioriza ao Ceed SW, pelo facto de
haver menos passagens de caixa.
Além disso, o sistema da Kia utiliza as
seis mudanças em aceleração enquanto o Renault passa pelo modo
elétrico na 1º e na 3º velocidade e
acelera sem hesitações graças à ajuda do segundo motor elétrico. A retoma de velocidade também é melhor,
pois o software da caixa do Ceed
leva muito tempo a reduzir. Já agora,
em modo 100% elétrico, o Megane é
mais agradável que o Kia, embora o
Ceed seja mais arisco na aceleração.
HÁ DIFERENÇAS NO CHASSIS?
O peso é o maior inimigo dos carros
elétricos e híbridos Plug In e amiudes
vezes as marcas têm de mudar alguma coisa para lidar com o problema.
A Renault trocou o eixo de torção habitual do Megane por um conjunto independente multibraços. Exatamente
o mesmo arranjo que tem o Ceed
SW. Uma vez mais, o Megane mostra-se mais refinado e mais suave no
trato que o Ceed, mas o Kia é mais
dinâmico, tem uma direção mais direta e muda de direção com mais à
vontade. Ao volante, o Ceed SW é
mais ligeiro e essa sensação é devida
aos 150 kg a menos que o Megane.
Por isso mesmo, prefiro a relação
comportamento/conforto do modejaneiro - abril 2021 autoblogue
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Motor 4 cilindros em linha, injeção direta; Cilindrada
(cm3) 1580; Potência máxima (cv/rpm) 105/5700;
Binário máximo (Nm/rpm) 147/4000; Motor
Elétrico síncrono de íman permanente; Potência (CV/
rpm) 60,5/1800 - 2500; Binário (Nm/rpm) 170/0 1800; Sistema híbrido (CV/rpm) 141/5700; Binário
(Nm/rpm) 265/2400; Bateria (kWh) 8,9; Tensão
(v) 360; Refrigeração ar; Peso (kg) 114; Carregador
interno (kW) 3,3; Tempo de recarga (h) 2h15m
a 4h30m; Transmissão e direção Tração dianteira,
caixa robotizada de dupla embraiagem de 7 vel.; direção
de pinhão e cremalheira, com assistência elétrica;
Suspensão (fr/tr) Independente tipo McPherson;
eixo multibraços; Dimensões e pesos (mm) Comp./
largura/altura 4605/1800/1465; distância entre eixos
2650; largura de vias (fr/tr) 1559/1567; travões fr/tr.
Discos vent./discos; Peso (kg) 1533; Capacidade da
bagageira (l) 437/1506; Depósito de combustível
(l) 37; Pneus (fr/tr) 205/55 R16; Prestações
e consumos aceleração 0-100 km/h (s) 10,8;
velocidade máxima (km/h) 171 (120 km/h em modo EV);
Consumos misto (l/100 km) 1,5 (consumo real medido
5,4 l/100 km); emissões de CO2 (g/km); Autonomia
em modo EV (Km): 50 (47 verificados) 29 a 33; Preço
- 32.250€

lo francês. Até porque o comportamento do Megane Grandtourer é
mais que suficiente. Para quem use
reboques fica a nota: o Megane só
consegue arrastar 750 kgs, o Ceed
consegue 1300 kgs.

VEREDICTO

A VITÓRIA DA INOVAÇÃO
A diferença, confesso, é muito curta, mas o
Megane Sport Tourer é melhor que o Ceed
SW. O sistema híbrido é mais avançado,
a modularidade interior é melhor, o carro
francês é um pouco mais refinado, logo,
mais confortável. Tem, também, melhor
desempenho em termos de performances.
O Kia tem uma autonomia em modo
100% elétrico maior que a do Renault –
47 km contra 41 km – faz jogo igual em
termos de qualidade apercebida e real, na
habitabilidade e em outros aspetos como
a posição de condução. O carro coreano
tem uma bagageira maior, mas o Megane
Sport Tourer tem melhor modularidade.
Com promoções, a Renault consegue um
melhor preço, mas para ter o equipamento
da versão ensaiada (RS LIne) o preço
encosta-se aos 40 mil euros.
RENAULT MEGANE SPORT TOURER E-TECH 7,0/10
KIA CEED SW 1.6 GDI PHEV
6,5/10
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E OS CONSUMOS?
Em primeiro lugar, tenho de lhe dizer
que se optar por um carro híbrido
Plug In terá de carregar a bateria. Porque se não for assim, nunca retirará
vantagem do sistema híbrido.
Dito isto, os sistemas híbridos dos
dois modelos nunca descarregam,
totalmente, a bateria e quando esta
chega aos 12% de carga, o sistema
passa a híbrido comum e não oferece autonomia 100% elétrica. Ora, em
modo 100% elétrico, o Kia é mais
económico e consegue 47 quilóme-

UMA É MAIS
ECONOMICA
A OUTRA MAIS
REFINADA:
DECIDE O
E-TECH
tros de autonomia. O Renault só chegou aos 41 quilómetros.
Ainda assim, se o seu trajeto casa-trabalho-casa ronda os 40 km, não vai
gastar uma gota de gasolina se carregar o carro à noite: 4h30m para o Kia
e 5 h para o Renault. Com um carregador 3,5 kW esses tempos são de,
respetivamente, 2h15m e 2h40m.
Os consumos quando a bateria está
exaurida, são de 6,5 l/100 km para o
Ceed e 6,4 l/100 km para o Megane –
usando o sistema híbrido com bateria
carregada os consumos rondam os
3 l/100 km – o que os deixa ao nível
dos Ceed e Megane a gasóleo. Em
autoestrada, a conversa é diferente
e sem bateria, os consumos sobem
para perto dos 7,2 l/100 km.
José Manuel Costa

OS VALORES DO COMPARATIVO
KIA CEED

RENAULT MEGANE

Consumo elétrico

16,5 kWh

21,5 kWh

39.750 (RS Line)

Emissões (CO2)

29 a 33 gr/km

29 a 34 gr/km

1,5 l/100 km

1,3 l/100 km

Autonomia anunciada

50 km

50 km

5,4 l/100 km

5,1 l/100 km

Autonomia medida

47 km

41 km

KIA CEED

RENAULT MEGANE

Preço base

39.990€ (Drive)

36.350€

Preço da unidade ensaiada

32.240€ (Promoção)

Consumo anunciado
Consumo medido

Motor 4 cilindros em linha, injeção indireta; Cilindrada
(cm3) 1598; Potência máxima (cv/rpm) 91/5600;
Binário máximo (Nm/rpm) 144/3200; Motores
Elétricos síncrono de íman permanente; Potência
(CV/rpm) 67/nd + 34/nd; Binário (Nm/rpm) 205/0
- 2283 + 50/nd; Sistema híbrido (CV/rpm) 160/
nd; Binário (Nm/rpm) nd; Bateria (kWh) 10,5/9,8;
Tensão (v) 403; Refrigeração líquida; Peso (kg)
102,5; Carregador interno (kW) 3,7; Tempo de
recarga (h) 2h40m a 5h; Transmissão e direção
Tração dianteira, caixa robotizada de 4 vel.; direção
de pinhão e cremalheira, com assistência elétrica;
Suspensão (fr/tr) Independente tipo McPherson;
eixo multibraços; Dimensões e pesos (mm)
Comp./largura/altura 4625/1871/1450; distância
entre eixos 2712; largura de vias (fr/tr) 1591/1586;
travões fr/tr. Discos vent./discos; Peso (kg) 1528;
Capacidade da bagageira (l) 389/1372; Depósito
de combustível (l) 39; Pneus (fr/tr) 225/40 R18;
Prestações e consumos aceleração 0-100 km/h
(s) 9,8; velocidade máxima (km/h) 183 (135 km/h em
modo EV); Consumos misto (l/100 km) 1,3 (consumo
real medido 5,2 l/100 km); emissões de CO2 (g/km)
28 a 36; Autonomia em modo EV (Km): 54 (41
verificados); Preço - 38.050€
janeiro - abril 2021 autoblogue
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ENSAIO
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A FAVOR – Eficiência, estilo, comportamento
CONTRA – Alguns materiais, caixa CVT

TOYOTA YARIS HYBRID

PONTUAÇÃO 7/10

GIRO E MUITO EFICIENTE
janeiro - abril 2021 autoblogue

79

S

e há quem abandone o segmento, a Toyota fez exatamente o contrário e reforçou a aposta com nova
geração, totalmente nova, do Yaris e trazendo para a
rena o Yaris Cross. Do qual falaremos em outra ocasião. O que interessa aqui é olhar para o que vale o
Yaris e para isso fizemos o ensaio à versão híbrida
mais potente.
Mantendo o compromisso com o segmento, a Toyota
ofereceu a esta geração do Yaris quase tudo novo. Foi
redesenhado e melhorado de A a Z e, particularmente,
recebeu um novo estilo. E a verdade é que a Toyota acertou em cheio!
O carro é divertido de olhar, é giro de qualquer ângulo e há detalhes que
não permitem confundi-lo com outro modelo: a traseira que acaba em cima
do eixo traseiro, a pintura em dois tons e as jantes generosas que preenchem as cavas das rodas.
Depois, ficam na retina – até porque ao volante cada vez que olhamos para
os espelhos lá estão elas – as cavas das rodas musculadas que completam um conjunto muito feliz.
Quero dizer-lhe que o Yaris tem por base a nova plataforma GA-B (uma
versão mais pequena da GA-C do CH-R e do Corolla).
O que significa que o carro é mais rígido 37%, mais curto que o anterior

ligeiros 5 mm, mas com uma distância entre eixos maior
50 mm. O carro também está mais baixo 40 mm.
Tudo isto mudou bastante aquilo a que estávamos habituados no Yaris. A posição de condução recuou mais
de 6 cm e está mais baixa 2 cm. Ou seja, estamos agora muito mais bem sentados e inseridos no habitáculo.
Em Portugal há dois motores para o Yaris: o 1.5 VVTi
com 125 CV e o 1.5 Hybrid com 116 CV. E sim, o
primeiro tem caixa manual, o segundo continua a confiar
na caixa CVT. E sim, o motor 1.5 litros tem três cilindros.
E COMO É O INTERIOR DO YARIS?
Abrir as portas do Yaris é entrar num mundo totalmente
novo. Há vários níveis de equipamento (Comfort, Comfort Plus, Exclusive, Square Collection, Luxury e Premier
Edition), a mim tocou-me um Premier Edition.
Ora, por 26.690 euros é oferecido um equipamento, diria,
opíparo! Jantes de liga leve de 17 polegadas, espelhos
aquecidos, elétricos e rebatíveis eletricamente, sensores
de luz e chuva, acesso e arranque mãos livres, cruise
control adaptativo, máximos automáticos, sistema de

som JBL, ar condicionado automático, carregador sem
fios, sistema Apple CarPlay e Android Auto, enfim, tudo e
mais alguma coisa.
Dizer, também, que o Yaris só está disponível com cinco
portas. É que a versão de 3 portas está reservada para
o GR. Portanto a versatilidade é maior, mas não adiciona
espaço em altura (é um dos defeitos do Yaris) nem acaba
com a sensação de claustrofobia quer o desenho da
traseira e das portas provocam. E na bagageira também
temos um ponto menos positivo, pois não vai além dos
281 litros de capacidade. Há rivais que fazem bem melhor… bem melhor, mesmo!
A qualidade continua a ser elevada, embora se note aqui
e ali alguns plásticos de menor valia, embora em locais
onde a vista e a mão não chegam. Nomeadamente, na
base da consola central e na parte inferior do tabliê.
O volante é pequeno, mas com grossura e tato perfeitos.
Nota-se que a Toyota quis dar um aspeto mais formal ao
interior.
O painel de instrumentos, por exemplo, é mais digital
com dois elementos redondos onde estão os dados do

Ficha técnica
Motor: 3 cilindros em linha,
injeção multiponto; Cilindrada
(cm3): 1490; Diâmetro x
Curso (mm): 80,5 x 97,6;
Taxa de Compressão:
14,0:1; Potência máxima
(CV/rpm): 116/5000;
Binário máximo (Nm/
rpm): 120/2000; Motor
elétrico: síncrono de magneto
permanente (59 kW e 141
Nm); Transmissão: dianteira
com caixa CVT; Direção:
Pinhão e cremalheira assistida
eletricamente; Suspensão
(ft/tr): independente tipo
McPherson/duplo triângulo;
Travões (fr/tr): discos
ventilados/tambores;
Prestações e consumos
Aceleração 0-100 km/h (s):
9,7; Velocidade máxima
(km/h): 175; Consumos misto
(l/100 km): 4,3;
Emissões CO2 (gr/km): 98;
Dimensões e pesos
Comprimento/Largura/Altura
(mm): 3940/1695/1515;
Distância entre eixos (mm):
2550; Largura de vias
(fr/tr mm): 1475/1480;
Peso (kg): 1160;
Capacidade da bagageira
(l): 281; Deposito de
combustível (l): 36; Pneus
(fr/tr): 215/60 R17; Preço
(Euros): 26.690
80 autoblogue janeiro - abril 2021
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sistema híbrido (à esquerda) e a
velocidade (à direita). Tudo digital.
Tudo o resto é moderno e posicionado de forma ergonomicamente
perfeita. Até os comandos do ar
condicionado.
E NA CONDUÇÃO COMO É O YARIS?
Não é surpresa para ninguém que os
carros estão a andar cada vez menos depressa, o que não deixa de
ser uma boa ideia. Pode não gostar,
mas é assim!
O Yaris Hybrid faz parte da nova
geração e por isso não chega aos
180 km/h (175 km/h), mas acelera
dos 0-100 km/h em menos de 10
segundos. Bom!
Isso acontece porque a Toyota con-
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seguiu que o Yaris pese ligeiramente
mais que uma tonelada. O propulsor
híbrido debita 115 CV, não é muito,
mas mais que suficiente.
O maior problema continua a ser a
caixa CVT. Sim, vai melhorando, mas
com o bloco de 3 cilindros, quando
carregamos com decisão no acelerador… o barulho é muito… mas o
andamento pouco.
Felizmente que, como sempre, o
sistema híbrido da Toyota é muito
eficiente. Além de arrancar, sempre
(esteja no modo Normal ou Eco), em
modo elétrico, o sistema permite que
quando se levanta o pé do acelerador até velocidades de 112 km/h, o
motor seja desligado. Os consumos
homologados são de 4,3 litros/100

km, mas no meu ensaio não consegui melhor que 4,9 l/100 km. Na
minha opinião… excelente!
Outra coisa que gostei muito no Yaris
foi os travões. A sensação de rigidez
e falta de controlo da travagem desapareceu, estando agora tudo mais
suave e sensível.
O mesmo não posso dizer da
direção, leve, sim, mas com pouca
ou mesmo nenhuma interação com
o condutor. Porém, tem uma vantagem! Em cidade, é uma direção leve
e com um diâmetro de viragem de
5,2 metros. Excelente.
No que toca ao comportamento, o
Yaris é divertido em muito competente. A frente tem uma aderência
excecional e a traseira mexe-se o

necessário para evitar que em carga
o carro siga em frente.
Desta forma, compensa a muita
aderência dianteira (agradecendo,
também, aos pneus Bridgestone de
grande qualidade) com bom controlo
dos movimentos da carroçaria. O
ESP raramente entra em ação (eu
não dei por ele). Tudo isto sem prejuízo do conforto, pois os engenheiros
da Toyota não quiseram fazer um
carro demasiado duro. Ora, endurecendo os apoios e o chassis, suavizaram as molas e o Yaris consegue
absorver os buracos e as lombas
sem se despenhar neles.
QUANTO CUSTA O YARIS?
Este Primere Edition fica por

26.690 euros, oferecendo a Toyota uma mensalidade em redor dos
261,77€/mês, com o Toyota Easy.
Com este sistema, escolhe o
Yaris, define o plano de mensalidades e no final do contrato tem
três opções para liquidar o crédito.
Manter o carro, trocar ou devolver.
O carro fica no seu nome, pode
escolher entre 25 a 61 meses
sem entrada obrigatória. A garantia
é de 7 anos ou 160 mil quilómetros, estando incluída, também,
uma cobertura extra de 10 anos
para a bateria do sistema híbrido.
Cobertura essa que começa com
5 anos ou 15 mil quilómetros.
Após uma verificação à bateria, a
garantia é renovada todos os anos

até ao 10º ano de utilização.
O QUE EU PENSO SOBRE O YARIS?
Gosto muito do novo Yaris. É giro,
tem qualidade, o comportamento
é bom e consegue ser divertido
– sim, o Fiesta e o Polo são melhores, eu sei! – sendo, também,
muito eficiente. E porque está
muito bem equipado em termos
de segurança, é um carro que nos
dá confiança. Gostei menos do
preço deste First Edition, mas há
na gama do Yaris outras versões
que, naturalmente, irei experimentar mais adiante. Mas para já…
gostei!
José Manuel Costa
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KIA E-SOUL

ENSAIO

UM ELÉTRICO MUITO INTERESSANTE
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A FAVOR – Autonomia, conforto,
estilo controverso
CONTRA – Bagageira, alguns materiais,
estilo controverso

PONTUAÇÃO 6/10
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uriosamente, ou não!, o Kia Soul
vendeu mais desde que passou a ser um carro elétrico, pelo
menos na Europa. Nos outros
mercados ainda há versões a
gasolina, mas no Velho Continente nunca o carro teve tanto
sucesso. Razões para isso?
Porque é um carro 100% elétrico e porque a Kia fez um esforço tremendo para que fosse vendido, indo ao bolso para lhe oferecer um desconto interessante no
preço de base. Depois, esgrimindo as benesses
fiscais de cada país, ofereceu mais alguns euros.
Como sucede em Portugal com a Kia a oferecer
um desconto de 8 mil euros até que o preço ficou
nos 40 mil euros.

COMO É O KIA E-SOUL?
Por baixo do manto que é mais controverso que decisões governamentais e separador que o bastão
de Moisés, habita a mesma plataforma e a solução
100% elétrica que é usada no Hyundai Kauai Electric
e no Kia e-Niro.
Logo aqui, chancela de qualidade, particularmente se
olharmos para o Hyundai já que o e-Niro ainda não
conheço.
O Soul nesta sua última encarnação, tem uma distância entre eixos 30 mm maior e tem 80 mm a mais no
comprimento, ou seja, ganhou corpo está próximo do
tamanho de um Hyundai Kauai, sendo mais longo e
alto que um Ford Puma ou um Renault Captur. Curiosamente, é mais pequeno que o e-Niro. Esta situação
é explicada pelo facto do Niro ser um carro específico
para a eletrificação e a Kia não querer canibalização

entre os dois. Digo eu...
Reclamando uma autonomia de 450 km, a Kia diz
que o e-Soul é muito eficiente. E, diplomaticamente,
refere que é mais eficiente que o modelo elétrico mais
vendido.
E não, não é o Zoe da Renault, é o Leaf da Nissan.
E a Kia pode jactar-se desta maneira porque para se
conseguir mais autonomia terá de ir à carteira e pagar
bastante mais por um Model 3 Long Range.
Mas há mais coisas interessantes, para lá do estilo, do
Kia e-Soul. O carro é potente e porque pesa pouco
mais de 1,6 toneladas, consegue chegar dos 0-100
km/h em interessantes 7,6 segundos!
Ah! e há outra boa novidade: o carro é agora carregado mais depressa pois está equipado com carregador interno que suporta os 100 kW dos carregadores
rápidos, conseguindo carregar entre 10 e 80% da ba-
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teria em 42 minutos. Num carregador de 50 kW, em 1h15m carrega
80% da bateria.
Com uma “Wallbox” de 7 kW que
pode ser montada na sua garagem,
leva 9h35m. Não é fantástico, mas
há quem faça pior. Se não tiver uma
“Wallbox”, a coisa complica-se, pois
numa tomada normal são precisas
31 horas! Ah e outra coisa... se quiser uma “Wallbox” terá de procurar
que a Kia não tem nenhuma.
O INTERIOR TAMBÉM
É MEIO DOIDO COMO O EXTERIOR?
Nem por isso. Não é convencio-

diz que o interior do Soul foi inspirado pela música. É apenas uma
nota porque não consigo perceber
essa inspiração.
Fácil de utilizar, o sistema de info entretenimento é servido por um ecrã
de 10.25 polegadas, dentro de
uma moldura onde estão as saídas
do sistema de climatização e alguns
dos controlos físicos. Essa moldura
está destacada no meio de uma
onda que varre o carro de um lado
ao outro, o mesmo se passando
com os controlos da climatização e,
mais abaixo, com a consola central.
Como disse, há vários controlos fí-

é mais caro, mas tenho a certeza
que o benefício é largamente superior ao custo.
Tudo isto pode ser resumido nos
7,6 segundos que o e-Soul precisa para acelerar dos 0-100 km/h.
E isto feito da maneira típica dos
modelos 100% elétricos, ou seja,
suave, mas decididamente. Claro
que se exagerarmos no acelerador, acontece o mesmo que sucede com o Kauai, ou seja, as rodas
dianteiras patinam e com vontade!
E não vale a pena carregar muito no
acelerador em piso molhado, pois
arrisca-se a ficar... parado. Efeito do

O ESTILO É CONTROVERSO E GERA ÓDIO
OU PAIXÃO, MAS, COMO AUTOMÓVEL
ELÉTRICO, É UM CARRO MUITO INTERESSANTE
E COM UM PREÇO SIMPÁTICO
nal, mas não chega tão longe. Em
primeiro lugar, dizer que a Kia quer
que, sentados ao volante, pensemos estar num SUV. Ou seja, o
Soul não é um SUV, mas a Kia quer
que pensemos que sim.
Depois, os bancos são confortáveis, com regulação elétrica e ajustam-se bem ao corpo. A posição
de condução é elevada, claro, e
a habitabilidade é generosa. Claro
está que para um carro que não
cresceu assim tanto e oferece uma
boa habitabilidade, alguma coisa
terá de ser prejudicada.
A “fava” saiu à bagageira que está
limitada. Exemplo? O Kauai oferece
332 litros, o Soul não vai além dos
315 litros e o e-Niro oferece 451
litros. É uma dificuldade do Soul,
claramente.
O tabliê mostra-se mais animado,
digamos assim, que o do e-Niro
e aqui não posso deixar de dizer o
que a Kia diz. Ora a casa coreana
88 autoblogue janeiro - abril 2021

sicos, o que é uma boa notícia e
o sistema UVO Connect está disponível e o e-Soul tem ligação permanente à internet através do eSim.
Isso permite que seja possível o sistema de navegação indicar os postos de carregamento.
Quanto ao equipamento, a versão
mais dotada oferece, praticamente,
tudo, mas para que possa configurar o seu e-Soul, vá à página da Kia
em Portugal com configurador. Já
está prontinha para usar.
MUITO BEM E COMO
É O E-SOUL EM ESTRADA?
Alguns devem lembrar o anterior
e-Soul. Era um carro pouco maduro e que serviu, na altura (corria
2014), o objetivo da Kia de começar eletrificar a gama.
Ora, este e-Soul é muito diferente.
Tem mais potência, mais binário,
tem uma bateria mais eficiente e
quase duplica a autonomia. Claro,

binário imediato do motor elétrico.
Além disso, derreterá a carga da
bateria sem necessidade. A condução de um elétrico é um bocadinho um exercício de compensações. Há que evitar exagerar e
ser suave que o carro embala e
ganha velocidade e não penaliza
a autonomia. Até porque em autostrada e a fundo, a carga da bateria desaparece mais depressa
que um fósforo.
Evidentemente que uma coisa são
as homologações, mesmo com
o WLTP, outra coisa é a realidade.
Mesmo assim, wow!, o e-Soul
consegue – se formos cuidadosos
e aproveitarmos o perfil da estrada
para regenerar alguma coisa e oferecer mais uns pozinhos de emergia
– fazer 400 km sem parar. Pronto,
a parte final do percurso será feito
com o coração nas mãos e com a
ansiedade no máximo. Mas acreditem que chegam lá.
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Claro que o sistema de regeneração ajuda e de que maneira. É o
mesmo usado pelo e-Niro e pelo
Hyundai Kauai Electric.
É inteligente e regula automaticamente o nível de regeneração consoante o trânsito. Funciona muito
bem, mas a travagem é um bocadinho imprevisível e a sensação no
pedal é estranha.
O sistema permite-lhe optar por deixá-lo fazer o seu trabalho, ou então
usar as patilhas colocada atrás do
volante, não para passar de caixa,
mas para regular a agressividade
da regeneração. Eu gosto de usar
as patilhas, pois a imprevisibilidade
da travagem, praticamente, desaparece.
Digo-lhe que a direção não é lá grande coisa em termos de sensibilidade
e que o Soul não evita algum movimento da carroçaria quando puxamos pela unidade motriz. Mas nesta
altura, vai olhar para o ponteiro da bateria e verá este viajar a alta velocidade e rapidamente levantará o pé.
Finalizo este capítulo dizendo que
se escutar ruído de rolamento ou
aerodinâmicos, não se amofine:
não há motor de combustão interna
e por isso escuta-se quase tudo. E
reforço, quase, porque o e-Soul até
não está mal insonorizado.
O QUE É QUE EU PENSO
DO KIA E-SOUL?
O Kia e-Soul é um carro muito bom.
Acreditem! É um carro muito bom,
tem uma excelente autonomia de
400 km – que eu medi – e uma
unidade motriz que todos reconhecemos como excelente. Adiciona
um estilo que não é consensual,
mas que é mais interessante que
o mais aborrecido e-Niro. O interior
também é mais alegre. Pena que a
bagageira seja pequena. Dito isto,
sendo mais barato que o e-Niro
qualquer coisa como 2.750 euros,
a escolha é evidente.
José Manuel Costa
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Ficha técnica

Motor elétrico síncrono
magneto permanente;
Potência máxima (CV/rpm):
204/3800-8000 – 4000;
Binário máximo (Nm/rpm):
395/0 – 3600; Transmissão:
dianteira com caixa automática
de 1 velocidade; Direção:
Pinhão e cremalheira assistida
eletricamente; Suspensão
(ft/tr): Independente
McPherson/independente
multibraços; Travões (fr/
tr): Discos vent./discos;
Prestações e consumos
Aceleração 0-100 km/h (s):
7,6; Velocidade
máxima (km/h): 167;
Dimensões e pesos
Comprimento/Largura/Altura
(mm): 4195/1800/1605;
Distância entre eixos (mm):
2600; Largura de vias
(fr/tr mm): 1565/1575;
Peso (kg):1685;
Capacidade da
bagageira (l): nd;
Bateria (kWh): 64;
Pneus: 215/55 R17;
Preço: 40.000€
(sem promoção custa
48.000€)
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ENSAIO
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QUANDO
MENOS
É... MAIS!

TOYOTA SUPRA GR 2.0

TOYOTA SUPRA 2.0

A FAVOR – Comportamento, motor,
performances
CONTRA – Banda sonora

PONTUAÇÃO 9/10
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T

odos sabem que por baixo do manto do Supra tudo é feito
pela BMW e esta versão com o motor 2.0 litros é exatamente
igual. E não vale a pena acartar cinzas para a cabeça porque
se não fosse assim, a Toyota iria perder anos a tentar compatibilizar a mecânica e a transmissão com o resto do carro.
Portanto, passando por cima disso, temos de olhar para o
Supra como desportivo, despojado do motor de seis cilindros
com 3.0 litros substituído por uma unidade BMW de 2.0 litros
sobrealimentada.
Este é o primeiro Supra em 42 anos a ter um motor de quatro
cilindros. Ohhhh! Não vale a pena abrir a boca de espanto porque as tradições
são para cumprir até certo ponto.
Depois, se comprar o Supra GR 2.0, não haverá ninguém que lhe diga “ah… este
é o 2 litros”. A verdadeira diferença está nas jantes que são de 19 polegadas, mas
que revelam o mesmo músculo que as de 20 do Supra 3.0 litros. Até as saídas
de escape, que são diferentes (menor diâmetro) passam despercebidas!
E ENTÃO COMO É A MECÂNICA DO SUPRA 2.0?
A Toyota escolheu o bloco 2.0 litros da BMW, o mesmo que equipa o Z4 sDrive30i e o BMW 330i. Quer isto dizer que debita 258 CV e 400 Nm de binário.
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Não rasgue já as vestes! Sim, perde 82 CV e 100 Nm para o bloco 3.0 litros de
seis cilindros. So what?
A caixa continua a ser a ZF automática com oito velocidades, pois a Toyota não
oferece caixa manual no Supra.
Com este motor, o carro fica mais leve 125 quilogramas e a complexidade é, também, menor. Muita coisa eletrónica no motor de seis cilindros, passa a mecânica
no 2.0 litros. Por exemplo, desaparece a suspensão ativa e o diferencial ativo,
ficando a direção com assistência elétrica.
Depois, o bloco BMW é suave, equilibrado e dócil, sendo mais económico que o
3.0 litros. Diz a Toyota que o Supra 2.0 gasta em ciclo misto entre 5,9 e 6,3 litros,
enquanto que o Supra 3.0 faz o mesmo exercício com um valor de 7 litros de gasolina por cada centena de quilómetros.
QUER ISSO DIZER QUE O SUPRA ANDA MENOS?
Evidentemente que uma diferença de potência desta grandeza tem que mexer
nas performances do carro. Porém, a mistura de peso inferior, menor complexidade e um motor com alma até Almeida, faz com que o Supra acelere dos 0-100
km/h em 5,2 segundos, menos de um segundo de diferença.
No entanto, senti que a diferença era menor e por isso armado com um cronómetro tentei perceber se era assim mesmo. E a verdade é que numa análise
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empírica, o Supra 2.0 é capaz de acelerar dos 0-100 km/h em 4,9 segundos. A
velocidade máxima é a mesma, ou seja,
limitada aos 250 km/h.
E NA CONDUÇÃO, HÁ DIFERENÇAS?
O que lhe posso dizer? Que o Supra 2.0
não perdeu nenhuma qualidade! Com
uma suspensão muito bem afinada e um
chassis excelente, o Supra manteve a diversão e com a manutenção da repartição do peso nos 50/50, o carro continua
a mudar de direção com uma precisão
impressionante.
Mesmo sem os amortecedores adaptativos, o Supra 2.0 absorve bem as irregularidades da estrada e consegue ser um
carro, evidentemente, desconfortável,
mas sem nos agredir.
E a verdade é que o Supra continua a
permitir curvar a velocidades que são,
para carros de patamares superiores.
Esta versão tem uma travagem inferior
com discos mais pequenos e maxilas
passam de quatro pistões para um simples pistão. Não… o carro não perde capacidade de travagem. Nunca senti que
precisasse de mais poder de travagem,
nem sensação de fadiga depois de muito abuso. Nada!
O QUE É QUE EU PENSO DO SUPRA 2.0?
Se lhe disser que o Supra 2.0 custa 66.000 euros e o Supra 3.0 fica por
81.005 euros, ou seja, uma diferença
de 15.005 euros, o que me diria? O que
lhe posso dizer é que o Supra 2.0 litros
é um dos melhores Supra de sempre e
a diferença para o modelo mais potente
não justifica esta diferença quase pornográfica de preços. Com um valor absolutamente justo, pode ter um coupé muito
divertido, competente, mais económico
e que perde muito pouco para o 3.0.
Claro que o Supra GR 3.0 é mais explosivo, mas também exige mais do condutor. É claro que é mais rápido no arranque. Mas, confesso, tenho as minhas
dúvidas que o Supra 3.0 seja capaz de
fugir muito a um Supra 2.0 numa estrada
de montanha com poucas retas. Para
mim, claramente, menos é muito mais!
José Manuel Costa
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Ficha técnica
Motor: 4 cilindros em linha
sobrealimentado
Cilindrada (cm3): 1998
Diâmetro x Curso (mm):
82 x 94,6
Taxa de Compressão: 10,2
Potência máxima (CV/rpm): 258
Binário máximo (Nm/rpm): 400
Transmissão: traseira, caixa
automática de 8 velocidades
Direção: Pinhão e cremalheira
assistida eletricamente
Suspensão (ft/tr): Independente
McPherson/eixo multibraços
Travões (fr/tr): Discos ventilados
Prestações e consumos
Aceleração 0-100 km/h (s): 5,2
Velocidade máxima (km/h): 250
Consumos misto (l/100 km):
5,9 – 6,3
Emissões CO2 (gr/km):
135 – 143
Dimensões e pesos
Comprimento/Largura/Altura
(mm): 4379/1854/1299
Distância entre eixos (mm):
2470
Largura de vias (fr/tr mm):
1594/1589
Peso (kg): 1395
Capacidade da bagageira (l):
290
Deposito de combustível (l): 52
Pneus (fr/tr): 255/40 ZR19
275/35 ZR 19
Preço da versão ensaiada
(Euros): 66.000

TEM MENOS
POTÊNCIA,
MAS É MAIS LEVE
POR ISSO
O SUPRA 2.0
NÃO PERDE
UM GRAMA DA
DIVERSÃO!
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FORD PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV

ENSAIO

OLHOS
TAMBÉM
COMEM
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A versão ST-Line até pode ser mais
sedutora, mas o Puma com a definição
Titanium mantém o comportamento
com muito maior conforto.
Mas o que mais faz vender o Puma
é mesmo ser engraçado neste
formato de SUV “acoupezado”.
Que não tem nada a ver com
o Puma original.

O

lhando para o Puma, lembrei-me da
apresentação internacional do Ecosport a que assisti em 2015. Porque na
conversa com um dos responsáveis
da Ford, orgulhoso de ter conseguido
lançar um SUV compacto pegando
em peças vindo das três partidas do
mundo, recordo ter perguntado porque não faziam um carro específico.
Que não era preciso, que o mercado
ainda era insípido e que este carro vindo do Brasil e da
Índia permitia encurtar o tempo de desenvolvimento e produção e que o Ecosport era um excelente produto.
Sinceramente, ninguém podia prever o que se passaria
seis anos depois, mas a verdade é que não posso deixar
de dizer que a Ford volta a chegar, uma vez mais, tardiamente, a um segmento a borbulhar.
O Ecosport já faz parte do passado, o sucesso foi curto,
e no seu lugar chega o Puma. E, uma vez mais, tenho de
ir ao baú das recordações e desenhar um quadro mental
sobre o pequeno coupé que tinha tudo no papel para ser
um sucesso.
Infelizmente não foi – demasiado colado ao Fiesta e sem
uma versão verdadeiramente desportiva – e depois da
sua morte em 2002, dezoito anos depois, a casa da oval
azul recuperou o nome.
Mas encarnou num SUV “acoupezado” com um desenho
inspirado e uma frente agressiva, mas sedutora. Claro que
depois do Ecosport, o Puma é lindo! E como os olhos
também comem, a Ford começou a esculpir o sucesso
pelo exterior. E no que toca ao estilo, suporta bem o embate com o Peugeot 2008 e o Renault Captur.
A base continua a ser, claro, o Fiesta, mas com algumas
mudanças cruciais: vias mais largas à frente e atrás nada
menos que 6 cm, compensando, assim, a maior altura
face ao Fiesta, 1,55 metros contra os 1,50 metros.
Tem 4,18 metros de comprimento, o que o torna mais
curto que o 2008 e o Captur. Mas é um carro estilisticamente equilibrado e sedutor.
Além disso, o Puma é um carro que honra a tradição da
Ford de fazer carros com um comportamento de excelência. O chassis é excelente, já se sabia, e esta versão
Titanium tem uma vantagem face aos ST-Line: tem as
barras estabilizadoras mais macias, os pneus são mais
pequenos e isso são vantagens no que toca ao conforto.
No comportamento, o Puma não perde quase nada em
seco e ganha bastante em piso molhado.
Pena que a assistência à direção não seja a melhor. É
demasiado presente e torna tudo menos sensitivo, o que
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A FAVOR – Comportamento,
motor, conforto
CONTRA – direção,
habitabilidade

PONTUAÇÃO 7/10

não é a melhor situação. Até porque
como sucede no Fiesta, esta direção
controla um eixo dianteiro preciso e
com excelente aderência. Mas tenho
de dizer que se a assistência não é
brilhante, a precisão da direção é excelente.
Deixe-me dizer-lhe, também, que no
molhado o carro tem alguma tendência para deixar escorregar a frente,
sendo aqui prejudicado pelo sistema
de controlo de tração e estabilidade
estar afinado para entrar em ação
muito tarde.
Seja como for, o Puma tem carácter e
os rivais terão grande dificuldade em
acompanhar o Ford numa estrada sinuosa. Ou seja, temos nas mãos um
SUV divertido. Mas, como dissemos
acima, não abuse porque a falta de
sensibilidade pode não permitir perceber quando o eixo dianteiro começa a perder aderência.
E como o Puma nesta versão Titanium despojou-se do chassis sport,
o conforto é maior.

O PUMA É UM CARRO SEDUTOR COM
AQUELE ASPETO “MALANDRO” QUE FAZ
OS OLHOS BRILHAREM. O CONTEÚDO
TAMBÉM ENCHE AS MEDIDAS
DOS MAIS EXIGENTES

COMO É O PUMA POR DENTRO?
Por dentro, a Ford não perdeu tempo
a inventar e ofereceu ao Puma o painel de instrumentos e toda a eletrónica do Fiesta.
Os plásticos suaves ao toque revestem a parte superior e há um ecrã
sensível ao toque com 8 polegadas,
posicionado de forma perfeita na linha de visão. Pena que o estilo seja
100 autoblogue janeiro - abril 2021
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tão tristonho.
Outra dificuldade do Puma vem da
forma da carroçaria e quem entra
para o banco traseiro tem de se dobrar, bastante, para conseguir entrar.
Pode ser chato para os mais idosos,
mas também não é dramático.
Nova questão: não tente levar três
pessoas no banco traseiro. Não cabem, pois, a distância ao nível dos
ombros é curta devido, uma vez
mais, à forma da carroçaria.
Mas nem tudo é mau! Com mais 6 cm
de distância entre eixos face ao Fiesta,
é mais fácil viver a bordo do Puma, e
sem grandes problemas de espaço
em altura do banco ao tejadilho.
O Puma é o mais compacto dos
SUV e oferece uma excelente bagageira ampliada através da Megabox.
E o que é a Megabox? Bom, é uma
espécie de compartimento secreto
debaixo do piso da bagageira com
generosas dimensões (49 cm de
comprimento, 42 cm de largura e 32
cm de altura). Permite colocar objetos molhados ou sujos.
OLHEMOS AGORA PARA
A MOTORIZAÇÃO HÍBRIDA.
Em primeiro lugar quero dizer que
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fiquei boquiaberto com a insonorização do carro. O motor de 3 cilindros
com 1.0 litros e 125 CV praticamente
não se ouve. E o sistema híbrido faz
com que o sistema “stop-start” seja
quase impercetível. Excelente!
Os 125 CV podem parecer curtos,
mas a solução híbrida suave torna as
coisas um pouco diferentes.
O sistema tem tecnologia de 48 volts,
logo, um motor de arranque/gerador
com 11,5 kW e uma bateria de 48
volts, oferece mais 50 Nm de binário
abaixo das 2000 rpm. Ora, entre as
1300 e as 5000 rpm, sente-se um
impulso firme e contínuo.
É verdade que a performance não
ganha muito, mas a agradabilidade
de utilização é muito maior. Acreditem, parece que não há tempo de
resposta do turbo a baixa rotação.
E há outra vantagem: não há as hesitações habituais em cidade quando o
motor térmico tem de entrar em ação
para recarregar a bateria, ou quando
levantamos o pé e o sistema de regeneração entra em funcionamento.
Outra situação interessante é o sistema que desliga o cilindro Nº2, ficando o motor a trabalhar em dois cilindros para reduzir o consumo.

Mas fique descansado que nunca
vai dar por ela. Contas feitas, o Puma
gastou, no tempo que esteve comigo, uma média de 5,6 l/100 km. Excelente.
O QUE É QUE PENSO SOBRE O PUMA?
Os rivais Peugeot 2008 e Renault
Captur tem coisas que fazem falta
ao Puma, nomeadamente o banco
deslizante do Renault e as dimensões
do Peugeot. Mas ninguém fica indiferente ao estilo jovem e musculado
do Puma, à qualidade de construção
do habitáculo e ao comportamento á
imagem da Ford.
E até a mecânica com o motor Ecoboost, afamado por ser um bocadinho gastador, com o sistema híbrido
suave tornou-se num pisco. Portanto,
a Ford tem aqui um belo automóvel
com um preço correto.
Olhando á concorrência, percebe-se
porque Renault Captur e Peugeot
2008 vendem mais... estão cá há
mais tempo, não porque são assim
tão melhores que o Puma. Se este
Puma estivesse já na segunda geração, outro galo cantaria...
José Manuel Costa

Ficha técnica
Motor
Tipo: 3 cilindros em linha,
injeção direta, turbo;
Cilindrada (cm3): 999;
Diâmetro x Curso (mm):
nd; Taxa de Compressão:
nd; Potência máxima (CV/
rpm): 125/6000; Binário
máximo (Nm/rpm):
210/1750; Transmissão:
dianteira com caixa manual
de 6 velocidades; Direção:
Pinhão e cremalheira assistida
eletricamente; Suspensão
(ft/tr): McPherson/eixo
de torção; Travões (fr/tr):
Discos; Aceleração 0-100
km/h (s): 9,8; Velocidade
máxima (km/h): 191;
Consumo (l/100 km): 5,1 a
5,2; Emissões CO2
(gr/km): 97 - 99;
Dimensões e pesos
Comprimento/Largura/Altura
(mm): 4186/1805/1534;
Distância entre eixos (mm):
2588; Largura de vias (fr/
tr mm): 1576/1547; Peso
(kg): 1280; Capacidade da
bagageira (l): 456/1216;
Deposito de combustível
(l): 42; Pneus (fr/tr):
215/55 R17; Preço
da versão
base (Euros):
23.656

janeiro - abril 2021 autoblogue

103

ENSAIO

RENAULT MEGANE RS TROPHY-R
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CARRO DE
CORRIDAS...
COM
MATRÍCULA!
Broopp… Broopppp… vroawwwwwrr, pow, pow
ptow… vrooaaaawwwwwrr… iihhhhhh… pow, pow…
vroaaawwwwwwww! Música! Uma sinfonia
de sons típicos de um carro de corridas
com o “hiiiiiii” dos discos de travão
quando não estão a ser castigados.
Enfim, uma verdadeira delícia que
me deixou embriagado de prazer
durante os quilómetros que
cumpri ao volante do Renault
Megane RS Trophy-R.
Que automóvel!!!!!

A FAVOR – Tudo!

CONTRA – Nada!

PONTUAÇÃO 10/10
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A

final o que é
isto? É a terceira versão dos Megane RS mais radicais prontos a bater
recordes no Nurburgring; tem uma
aparência musculada, sendo um
extraordinário automóvel que está limitado a 500 unidades das quais já
devem restar poucas. Vá lá... tem um
ou dois problemas. O mais evidente
é o preço... como hei-de dizer isto...
se estava a pensar comprar um Porsche 718 Cayman de base, o dinheiro
que juntou não chega para comprar
este Renault. Não fique escandalizado, então?! O Megane RS Trophy R
custa... ahamm... 81.500 euros! Um
Cayman fica por 72.853 euros!
Já agora, tenho de lhe dizer que por
este simpático preço compra um...
comercial, pois o Megane RS Trophy
R só tem dois bancos – excelentes
por sinal – e as portas traseiras não
têm abertura dos vidros. Pronto, não
dá para levar os miúdos à escola nem
a sogra nas férias e na bagageira não
há chapeleira e a divisão para o habitáculo é uma barra com uma fitas de
tecido cruzadas. Lindo!
O QUE TEM DE ESPECIAL
ESTE RENAULT MEGANE?
E já sei que está a perguntar-se “então, afinal o que é que o Megane RS
Trophy R tem de tão especial para
custar tanto dinheiro?” Meus amigos... muita coisa!
A palavra chave é... leveza! Colin
Chapmann e Jean Redelé, entre outros, sempre disseram que a fórmula
mágica para um carro ser rápido, ágil
e eficaz residia no baixo peso. Ora, os
homens da Renault Sport levaram as
coisas a peito e “atacaram” as gorduras supérfluas do Megane.
Contas feitas, o Megane RS emagreceu 130 kgs, despindo-se de muitas
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O MEGANE RS TROPHY-R
É UM... DOIS LUGARES! LÁ
ATRÁS SO O “ROLL BAR”
E A BAGAGEIRA... SORRY
SOGRA !!!!
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coisas que existiam no anterior modelo e no atual Megane
RS. Exemplos?
A direção às quatro rodas... foi pela janela! O Megane RS
Trophy R não tem, repito, não tem direção às quatro rodas,
as únicas que mexem são as rodas da frente. Por outro
lado, o carro só é vendido com caixa manual de 6 velocidades. E porque este é mesmo um carro de corridas com
chapa de matrícula, a Renault Sport decidiu pedir
ajuda a fornecedores habituados a
trabalhos duros. A Ohlins,
reputada marca
sueca de

amortecedores de competição, desenhou e construiu os
conjuntos mola amortecedor com ajuste manual (ah! pois
é... pode ajustar a dureza da suspensão). Para a travagem,
foi escolhida a Brembo que fornece conjuntos em aço e
em carbono cerâmica de dimensões impressionantes e
com uma eficácia absolutamente brutal. Os bancos são
fornecidos pela Sabelt e podem ter cintos de competição
da mesma marca, enquanto os pneus vêm da Bridgestone, uns S007 semi-slicks e o escape é feito pela Akrapovic.
Wow!
E O MOTOR É DAS CORRIDAS?
Er... sim e não! Debaixo do capô está o mesmo bloco de
4 cilindros turbo com 1.8 litros, conhecido do Megane RS
e do Alpine A110. Como disse, a caixa é uma unidade
manual de 6 velocidades e tem um diferencial autoblocante muito agressivo, como deve ser um
autoblocante de um carro de competição.
Não, não me enganei! O Megane RS
Trophy R é um carro de competição com placas de matrícula! Não tenha dúvida

absolutamente nenhuma sobre esta minha afirmação, porque tive a felicidade de cumprir mais de 300 km ao volante
deste Renault de 81 mil euros em estradas regionais e municipais. Acreditem que a injeção de endorfinas é absolutamente avassaladora.
E COMO É ANDAR COM UM MEGANE RS TROPHY?
O Megane RS Trophy R não deixa de “esgravatar” para
encontrar aderência quando arrancamos a fundo, mas rapidamente o autoblocante Torsen se encarrega do assunto e o carro salta para diante como um felino, encurtando
qualquer reta de forma assinalável. A poderosa travagem,
que quase nos faz saltar os olhos das órbitas, deixa o eixo
traseiro leve o suficiente para rodar e ajudar o autoblocante
a atirar-nos para diante. O sacão que o autoblocante provoca é violento e faz lembrar tanto, mas tanto, os carros de
competição.
A aderência do eixo dianteiro é absolutamente delirante e
o autoblocante ajuda a que à saída das curvas, o Megane
seja, literalmente, atirado para diante, sem que tenhamos
uma reação violenta no volante. Se desligar o controlo de
estabilidade, deixo-lhe aqui uma palavra de cautela: com as

ajudas desligadas, o Megane RS fica ainda mais exigente e
se o piso estiver húmido... não desligue a eletrónica. Opte
pelo modo Comfort e verá que o Megane RS Trophy R até
é simpático.
E COMO É O INTERIOR? RADICAL?
Não, porque lá dentro, apesar da luta feroz contra o excesso de peso, há um sistema de som razoável, climatização
com ar condicionado, os vidros são elétricos e até há Apple
CarPlay e Android Auto. Ou seja, este carro de corridas
com chapas de matrícula sabe se comportar como um
Megane normal, o que é uma boa noticia. Especialmente
para quem não quer estar sempre no fio da navalha. Não
espere, porém, que o carro seja suave no modo Comfort,
ou que tenha espaço para levar as compras do mês ou
passear a sogra. Porque, como lhe disse acima, não há
bancos traseiros e a bagageira é mais decorativa que outra
coisa.
E, já agora, o carro não é confortável, pois é um Megane
RS e não um Megane dCi!
O Megane RS Trophy R exige que tenhamos todos os
sentidos alertas quando subimos na escala dos modos

E DEIXEM-ME DIZER
QUE OS 81.500
EUROS DESTE
MEGANE SÃO
UMA PECHINCHA!
PORQUE PARA MIM
ESTE MEGANE VALE
MAIS QUE UM
718 CAYMAN!
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Ficha técnica
Motor 4 cilindros em linha,
injeção direta e turbo
Cilindrada (cm3): 1798
Potência máxima (CV/rpm):
300/6000 Binário máximo
(Nm/rpm): 400/3200
Transmissão: Tração dianteira,
caixa manual de 6 velocidades
Direção: pinhão e cremalheira,
com assistência elétrica
Suspensão (ft/tr): Independente,
McPherson; eixo de torção
Travões (fr/tr): Discos ventilados
Prestações e consumos
Aceleração 0-100 km/h (s): 5,4
Velocidade máxima (km/h): 260
Consumos misto (l/100 km): 8,3
Emissões CO2 (gr/km): 187
Dimensões e pesos
Comprimento/Largura/Altura (mm):
4364/1875/1428
Distância entre eixos (mm): 2672
Largura de vias (fr/tr mm):
1631/1609
Peso (kg): 1300
Capacidade
da bagageira (l): 294
Deposito de combustível (l): 50
Pneus (fr/tr): 245/35 ZR19
Preço (Euros): 81.500

de condução: o Comfort é simples e apenas a dureza do
carro nos incomoda um nadinha; o Normal é... normal, o
Sport já começa a exigir mais de nós e no Race... a coisa
fica mais séria.
Curiosamente, o Megane RS Trophy R não é muito mais
duro que o Megane RS Trophy, a não ser que mexamos
na regulação manual dos amortecedores Ohlins. Posso
dizer-lhe que os amortecedores da frente têm 20 oportunidades de regulação (em gíria são 20 “cliques”) os traseiros
ficam-se pelas 9 regulações (9 “cliques”) e que o “meu”
Megane estava com uma afinação um nadinha para o
duro com 10 “cliques” à frente.
Nos modos Sport e Race, o concerto de “música” mecânica é absolutamente deliciosa: os guinchos dos travões a
baixa velocidade, o ralenti borbulhante, os rateres a baixa
velocidade no tráfego ou quando puxamos pelo motor –
basta levantar o pé e... “pow, pow, proop, pow” – e a cada
passagem de caixa. Tudo isto majorado pela muito mais
suave insonorização que deixa chegar até nós o barulho
do motor, do escape e do rolamento dos Bridgestone.
Enfim, devolver o Megane RS Trophy à Renault foi difícil e
emocionei-me quando o deixei estacionado na garagem
da sede da marca. Emocionei-me porque adorava ter um,
mas sobretudo, porque estava a virar as costas a um dos
últimos carros desportivos compactos, à séria! Não é nor110 autoblogue janeiro - abril 2021

mal a Renault Sport ter realizado, tão cedo, um Megane RS
Trophy R, mas eu sei porquê: as emissões estão a apertar
e o racional que permite fazer um carro destes está a desaparecer, especialmente, quando a Renault acaba de dizer
que o Megane vai ser um carro elétrico. Este é um verdadeiro carro desportivo, é um carro de corridas com chapas
de matrícula... é o último moicano! Por isso as lágrimas quiseram bailar nos meus olhos, pois não voltarei a conduzir o
Megane RS Trophy R e tenho a certeza que este terá sido o
último de uma geração de carros desportivos.
O QUE É QUE EU PENSO DO MEGANE RS TROPHY R?
Infelizmente, o futuro dos desportivos não vai ser híbrido ou
elétrico, pois nenhum deles é capaz de oferecer um carro
com menos de 1300 kgs para 300 CV. Nenhum deles
oferecerá o concerto de sons mecânicos tão deliciosos
que fazem parte da experiência ao volante do Megane RS
Trophy R. Enfim, nenhum deles conseguirá oferecer o prazer de condução que este Renault nos oferece. Por isso...
obrigado Renault Sport por este Megane RS Trophy R! E
deixem-me dizer-vos que os 81.500 euros deste Megane
são uma pechincha! Porque para mim – e podem atirar-me
pedras - este Megane vale mais que um 718 Cayman!
José Manuel Costa
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UM CABRIO QUE É HÍBRIDO
FIAT 500C HYBRID
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A FAVOR – Estilo, conceito, diversão

CONTRA – Híbrido demasiado suave

PONTUAÇÃO 6/10

A

Fiat não pode parar e ficar
à espera da Stellantis e por
isso vai mexendo, com rigor
e cuidado, nas suas gamas,
sendo o exemplo do sucedido com o 500 o melhor
exemplo disso mesmo.
A tendência encaminha-nos para a eletrificação e a
casa de Turim serve o 500
em dois gostos diferentes:
o tradicional 500 com esta
motorização híbrida muito
suave e o renovado 500
100% elétrico e com 4 portas. Este, como lhe disse,
fica para outras núpcias,
quando pudermos ensaiá-lo com mais tempo.
Para já, o 500 híbrido é o
carro que está à venda em Portugal e que é
alvo deste ensaio Autoblogue.
COMO É O 500C HYBRID?
Bom, posso dizer que o 500C Hybrid é o mais
suave dos híbridos que conheço, evidentemente sem capacidade de carregamento externo e com uma autonomia em modo 100%
elétrico de… zero quilómetros. Até aqui, nada
de extraordinário, pois se comprar outro carro com sistema “mild hybrid” as cifras são as
mesmas.
O sistema híbrido suave recupera a energia
vinda da desaceleração e também a energia
da travagem que se perderia normalmente.
A primeira forma de recuperação de energia
obriga a ter um motor de arranque gerador
que está ligado à cambota do motor de 3
cilindros com 1 litro de cilindrada através de
uma correia. Assim, o sistema híbrido ajuda o
motor no arranque.
O que vem da travagem é guardado na bateria
e quando é preciso acelerar com mais vigor, a
bateria ajuda. Bateria de 12 volts está colocada debaixo do banco do passageiro.
Enfim, um sistema simples, barato e funcional
sem adicionar peso ou complexidade e oferecendo uma opção híbrida. Mas… nestas coisas há sempre um mas… A Fiat poderia ter
ido mais longe.
SENTE-SE O SISTEMA HÍBRIDO?
E AS PERFORMANCES?
Lambi as páginas todas do comunicado de
imprensa do lançamento do Fiat 500C Hybrid
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e descobri que a Fiat adiciona, com o sistema
híbrido suave, exatamente 1 CV à potência do
anterior bloco 1.2 litros. Ou seja, há 70 CV disponíveis graças à magra ajuda da eletricidade.
Sabem o que isto quer dizer? Se já conduziu
outros híbridos, perceberá que não há um aumento de aceleração devido à potência elétrica. Aliás, olvidando os logótipos Hybrid, não
diria que o 500C fosse um híbrido. Mas ele
existe, ajuda a ligar o motor nas situações em
que funciona o “stop start” e na aceleração
menos ecológica.
Depois há outra coisa meio estranha. O 500C
Hybrid obriga-nos a mudar o estilo de condução para que a eficácia do sistema seja evidente.
MAS, É ASSIM TÃO DIFERENTE
DOS OUTROS HÍBRIDOS?
Para que a coisa seja minimamente eficaz e
com consumos reduzidos, a Fiat explica que
temos de tirar o pé do acelerador e desengatar o carro, deixando-o rolar… em ponto morto

O 500C HYBRID É UM CABRIO COM UMA LIGEIRA
HIBRIDIZAÇÃO E AINDA ASSIM REDUZ EMISSÕES
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sempre que possível. E o 500C ensina-nos a
fazer isso!
Se rodar a 30 km/h ou menos, o painel de
instrumentos mostra o símbolo N e exorta-nos
a desengatar o carro e a deixá-lo rolar. Pois…
exatamente aquilo que há anos andamos a dizer para não fazer!
No 500C, assim que colocamos a caixa em
ponto morto, o motor desliga-se e o silêncio
toma conta do habitáculo… e se a inclinação
foi favorável serão longos segundos ou minutos sem o motor a trabalhar. Se essa descida
acabar num semáforo vermelho, tudo bem,
mas se entrar numa subida ou se o semáforo
passar a verde, temos de engatar uma mudança (1ª ou 2ª) e, do lado de fora, parece
que somos uns aselhas. Mas há um truque
para evitar fazer figura feia… é só dar um toque
no acelerador que o motor começa a trabalhar
e engatar uma mudança é mais simples. Sim,
não é tão ecológico, mas não passa vergonhas (risos).
Assim sendo, é mais económico que um 500
a gasolina?
janeiro - abril 2021 autoblogue
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O INTERIOR DO 500C CONTINUA IGUAL COM
O TOQUE DE COR DO TABLIÊ E OS CROMADOS
A OFERECEREM CLASSE AO HABITÁCULO
118 autoblogue janeiro - abril 2021

Ficha técnica
Motor: 3 cilindros em
linha, injeção multiponto;
Cilindrada (cm3): 999;
Diâmetro x Curso
(mm): 70 x 86,5; Taxa
de Compressão: 12,0;
Potência máxima
(CV/rpm): 70/6000;
Binário máximo
(Nm/rpm): 92/3500;
Transmissão: dianteira
com caixa manual
de 6 vel.; Direção:
Pinhão e cremalheira
assistida eletricamente;
Suspensão (ft/tr):
independente tipo
McPherson/eixo de
torção; Travões (fr/
tr): discos ventilados/
tambores; Prestações e
consumos: Aceleração
0-100 km/h (s): 12,9;
Velocidade máxima
(km/h): 163; Consumos
misto (l/100 km): 4,8;
Emissões CO2 (gr/
km): 108; Dimensões
e pesos; Comprimento/
Largura/Altura (mm):
3571/1627/1488;
Distância entre eixos (mm):
2300; Largura de vias (fr/
tr mm): 1413/1407; Peso
(kg): 950; Capacidade
da bagageira (l): 185610; Deposito de
combustível (l): 35;
Pneus (fr/tr): 185/55
R15; Preço (Euros):
22.114

A Fiat diz que o bloco 1.0 litros FireFly com
hibridização suave é mais económico que o
mais antigo propulsor 1.2 litros. E sobretudo,
que emite menos 19% de CO2. Neste particular não posso dizer nada, apenas que a Fiat
homologou emissões de CO2 de 89 gr/km,
em ciclo NEDC. Nos documentos oficiais da
Fiat e no seu sítio em Portugal, o carro emite 108 gr/km de CO2 segundo o protocolo
WLTP.
No que toca aos consumos, a Fiat reclama
para o 500C Hybrid um consumo médio de
4,8 l/100 km. E então, o que é que eu consegui fazer?
Bom, respeitando as indicações do carro e
aproveitando as colinas de Lisboa, consegui
que o computador de bordo me devolvesse
um valor de 6,2 l/100 km. Longe da cifra homologada, mas ainda assim, simpático. Numa
condução mais descontraída, o valor de consumo aproximou-se, muito, dos 7 litros por
cada centena de quilómetros.
A caixa manual de seis velocidades tem uma
sexta longa pensada para otimizar os consumos fora do casco urbano, sendo responsável
pelo aumento de consumo pois em cidade ou
nos arredores serve para pouco. Mas como
se percebe, o sistema híbrido não é fator decisivo na redução dos consumos.
QUAL É A MINHA OPINIÃO
SOBRE O 500C HYBRID?
Confesso que sou um admirador do 500, do
estilo, da ideia e do interior divertido. Perdoou os
materiais menos conseguidos, os revestimentos
dos bancos em material reciclável – uma bondosa ideia, mas são ásperos – a falta de espaço
no banco traseiro, enfim, a posição de condução. Mas abrir o tejadilho e ver as estrelas por
um postigo ou de teto totalmente aberto é muito
satisfatório. É verdade que o sistema híbrido é tão
suave… que nem damos por ele. Não fossem
os logótipos e diria que este é um 500 normalíssimo. Faltam algumas ajudas á condução, mas
o 500 é assim mesmo. E todos gostamos do
500 assim. E, já agora, há um novo 500, mas
este totalmente elétrico que será vendido lado a
lado com este híbrido até que os clientes assim
o queiram. Suspeito que vão continuar a querer
durante muito tempo, pois o Fiat 500 Hybrid é o
híbrido descapotável mais fofinho, giro e divertido
que existe! Mesmo sendo (ainda) mais caro que
um 500 normal.
José Manuel Costa
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HONDA E

ABSOLUTAMENTE IRRESISTÍVEL

ENSAIO

Sei que muitos acham que é um pepino, que outros
detestam a forma simétrica da frente e da traseira,
enfim, sei que há quem não goste do Honda e. Mas
isso é... excelente!
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A FAVOR – Tecnologia, Instrumentos
CONTRA – Preço, autonomia

PONTUAÇÃO 6/10
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o meu caso, depois
de ter andado com o
carro já duas vezes é
uma questão de “quanto mais te vejo, mais
gosto de ti!” Sinceramente acho o carro muito divertido,
excelente na cidade e sendo muito
divertido de conduzir em cidade.
AFINAL O QUE É O HONDA... E?
Descontando o EV Plus do qual a
Honda fabricou 350 unidades, este
é o primeiro veículo 100% elétrico de
produção da casa japonesa. Logo
aqui merce o nosso aplauso. Depois,
temos de compreender o que a Honda quer com o e. A casa japonesa
entende que a mobilidade elétrica faz
sentido no casco urbano e por isso
preferiu um citadino.
Curiosamente, é pouco maior que
um Fiat 500, mais largo que um
Honda Jazz e com tecnologia a
rodos! Faça este exercício: encare o
Honda como encara... um iPhone!
O primeiro é “trendy” e “fashioneer”
e custa um balúrdio. O iPhone custa
um balúrdio por ser “fashion” e até
fazer chamadas. Mas o Honda e vai
assegurar-lhe sucesso imediato!
AFINAL É OU NÃO É GIRO?
Para mim, é giro! Não há volta a dar!
O estilo minimalista onde a frente é
igual á dianteira – a diferença são
as câmaras e as luzes de marcha
atrás – com a mesma barra preta e
os faróis e farolins redondos com a
mesma dimensão.
A inclinação do óculo traseiro é igual
à do para brisas e não fosse o capô
onde se escondem os controladores
do sistema elétrico e a enorme porta
de acesso às fichas de carregamento, ninguém sabia para que lado ia o
Honda...
Com jantes pensadas para ajudar
a aerodinâmica e alargar a autonomia, a Honda colocou, nesta versão
Advance pneus 205/45 17 à frente
e 225/45 17 no eixo traseiro. Sem
espelhos, apenas pequenos “pod”
com câmaras, o pequeno Honda é
mestre a fazer rodar cabeças!
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O HONDA E É
UM CITADINO
100% ELÉTRICO
MUITO
ENGRAÇADO
E 100%
DIVERTIDO

janeiro - abril 2021 autoblogue

123

O HONDA E
É SIMÉTRICO:
A FRENTE...
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E COMO É O INTERIOR?
Voltamos aos telemóveis para lhe
dizer que de um lado ao outro do
tabliê só há... ecrãs!
Primeiro, com a pequena chave no
bolso, aproximamo-nos do carro
e ele faz sair os puxadores escondidos dentro da porta (as portas
traseiras têm-nos dissimulados nos
pilares) e desbloqueia o carro.
Sentamo-nos e... wow! parece que
chegamos ao centro de controlo de
uma qualquer central de segurança!
Além dos ecrãs que estão nos dois
extremos do tabliê que funcionam
como os espelhos retrovisores,
temos o painel de instrumentos e
mais dois ecrãs até ao outro lado!
E o carro liga-se sozinho, sem que
tenhamos de mexer no botão.
A Honda chama a este interior um
“lounge” e a verdade é que com os
bancos confortáveis, só senti a falta
dos aperitivos e do sumo de tomate... temperado, claro! Contas feitas,
são dois ecrãs de 6 polegadas que
servem as câmaras que tomam o
lugar dos espelhos, um ecrã de 8,8
polegadas que serve de painel de
instrumentos e dois ecrãs de 12,3
polegadas, um para o condutor e
outro para o passageiro. Brutal!
Os dois ecrãs maiores têm seis atalhos digitais, podem usar aplicações
diferentes, pode escolher qual a
janela que quer ver e pode trocar os
ecrãs, ou seja, enviar o som para o
ecrã da direita e trazer a navegação
para a esquerda e vice-versa. Tem
disponível o Apple CarPlay e o Android Auto e pode ter o seu telefone
plasmado num ecrã e no outro ter o
sistema de navegação do carro (feito
em parceria com a Garmin).
Se disser “OK Honda” vai aparecer-lhe uma cara que vai executar os
seus comandos. Infelizmente, terá
de os dizer de forma muito especifica pelo que é melhor esquecer.
Quando estacionar, pode transformar os dois ecrãs num aquário, com
comida e tudo! Tem disponíveis fichas USB e duas entradas 12 volts,
além de uma tomada de 230 volts
e uma ficha HDMI, ou seja, pode

ver filmes e até jogar PlayStation ou
Xbox. A conectividade é total e o
carro funciona como “wifi hotspot” e
se quiser, com um gesto, o espelho
interior passa a ter a imagem da
câmara traseira. O espaço não é
muito no banco traseiro e com mais
de 1m80 de altura é quase impossível se arrumar. A bagageira é curta,
tem apenas 171 litros que podem
chegar a 861 litros com o banco
traseiro rebatido, valores semelhantes ao Fiat 500. Finalmente, dizer
que os detalhes deliciosos são mais
que muitos, mas fica a desilusão de
não haver carregamento sem fios
para o telemóvel! E, já agora, que a
qualidade é muito boa e os revestimentos rimam de forma perfeita
com o carro.
O modelo de ensaio era um Advance que oferece... tudo! Ou seja,
o equipamento é verdadeiramente
completo, mas a melhor forma de
equipar o seu Honda e é clicar em
www.honda.pt, e perguntar diretamente á Honda Portugal.
E COMO É O HONDA E
COMO ELÉTRICO?
A Honda homologou o e com um
consumo entre 18 e 20 kWh/100
km. Pois, está a levantar a sobrancelha pois isto não lhe diz nada.
Bom, isto quer dizer que o Honda
e gosta de consumir energia, tem
uma autonomia homologada de 219
km que, na realidade não chega
às duas centenas de quilómetros.
Usando muitas vezes o sistema de
pedal único (sim igual ao e-pedal da
Nissan) que tem uma regeneração
mais agressiva que pode ser controlada pelas patilhas localizadas atrás
do volante, cheguei aos 160 km.
Dizer-lhe que num carregador rápido
de 100 kW a bateria – com apenas
35,5 kWh - carrega em 30 minutos.

...É IGUAL
À TRASEIRA!

E É DIVERTIDO AO VOLANTE?
Com 154 CV e um binário de 315
Nm, o Honda e não tem performances de estalo: chega dos 0-100
km/h em 8,3 segundos. Mesmo
assim, muito bom.
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No arranque tudo é suave e apesar
de ter a tração no eixo traseiro, não há
a sensação de empurrar do motor.
Porém, a repartição de peso 50/50,
oferece diversão nos primeiros metros. Porque apesar de ter o controlo
de estabilidade e tração ligados,
em piso molhado ou com algum
empenho, é possível um pequenino
“power slide”.
Mas o melhor do Honda e é a capacidade de se esgueirar pelo trânsito
citadino, aproveitando o truque que
a Renault utiliza no Twingo; uma direção que quase permite virar sobre
o eixo! O Honda e tem um diâmetro
de viragem de 8,6 metros com a
desmultiplicação certa (3,1 voltas
de topo a topo) que é bem mais
simpática que a do seu maior rival, o
Renault Zoe.
O Honda e é um carro confortável,
ágil e suficientemente divertido, com
qualidade e refinamento absolutamente inesperados. Como tem
suspensão independente nos dois
eixos, não há ruídos parasitas e o
interior é verdadeiramente silencioso.
O QUE É QUE EU PENSO
DO HONDA E?
Adorei o Honda e e nem quero
saber da curta autonomia. Porque
tudo o resto é excelente: é um carro
bonito, sensual, tem muita tecnologia
até nas ajudas à condução e reforço
da segurança (tem tudo o que possa
imaginar). Mas... custa 38.885 euros
e não vai além dos 160/180 km
de autonomia. Olhando assim, teria
tudo para lhe dizer para se afastar do
Honda e. Mas, deixo aqui algumas
questões: precisamos, mesmo, de
mais autonomia? Será que para ter
mais uma centena de quilómetros de
autonomia queremos pagar quase o
mesmo e ter um carro aborrecido?
Para mim não! E se estarei disponível para pagar os balúrdios por um
iPhone, então estarei disponível para
gastar quase 40 mil euros num carro
100% elétrico e carregadinho de
tecnologia.

Ficha técnica

Motor: assíncrono, elétrico; Potência máxima (CV): 154; Binário
máximo (Nm): 315; Transmissão: traseira, com caixa dupla de
relação única; Direção: Pinhão e cremalheira assistida eletricamente;
Suspensão (ft/tr): independente multibraços; Travões (fr/tr): discos
ventilados/discos; Prestações e consumos Aceleração 0-100
km/h (s): 8,3; Velocidade máxima (km/h): 145; Consumos misto
(kWh/100 km): 18 – 20; Autonomia (km): 215; Dimensões e pesos
Comprimento/Largura/Altura (mm): 3894/1752/1512; Distância entre
eixos (mm): 2530; Largura de vias (fr/tr mm): 1520/1515; Peso (kg):
1537; Capacidade da bagageira (l): 171/857; Bateria (kWh): 35,5;
Pneus (fr/tr): 205/55 R17/225/45 R17; Preço da versão base
(Euros): 38.885

José Manuel Costa
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ENSAIO
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HYUNDAI I20 1.2 MPI COMFORT

QUE PENA
O MOTOR!

A evolução da Hyundai continua a impressionar
e a cada geração dos seus modelos, a casa
coreana supera-se e coloca algo mais no muro
de excelência dos seus produtos. Com o
i20 passa-se exatamente isso. É um carro
inteligente, com um estilo disruptivo, mas sedutor,
competente e agradável de viver. Acredito que
com o motor 1.0 TGDI com 100 CV seja um carro
ainda mais interessante. Agora com este motor
1.2 MPI com apenas 82 CV... quase me fez chorar!

A FAVOR – Habitáculo, tecnologia,
comportamento
CONTRA – Conforto, motor

PONTUAÇÃO 6,5/10
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O INTERIOR DO I20
MOSTRA UM ENORME
SALTO EM QUALIDADE
E TECNOLOGIA FACE
À ANTERIOR GERAÇÃO.
O ESTILO TAMBÉM EVOLUIU
NO SENTIDO CERTO
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T

eria sido fácil penalizar o i20 apenas e só
pelo motor. Foi este o carro que a Hyundai
Portugal me entregou para ensaio e não virei
a cara ao desafio. Mas digo-lhe, desde já,
caro leitor, que este não é o melhor motor
para o i20. Mas, vamos lá conhecer o novo i20.
UM ESTILO TOTALMENTE DIFERENTE
Perante a vaga de novidades no segmento, a Hyundai cuidou de fazer um carro que se destacasse da
multidão. Pegou na nova linguagem de estilo a que
chama “Sensuous Sportiness” e aplicou-a ao seu
utilitário.
Logo à partida é muito mais impactante que o anterior. Contudo, se está a pensar que acho o anterior
i20 feio, está redondamente enganado. Era um carro

equilibrado, mas monótono pela falta de arrojo. Que
neste i20 não falta!
E aqui tenho de lhe dizer que a Hyundai está a mudar
o foco: no passado a preocupação estava na praticabilidade, fiabilidade e juntar valor ao preço pago pelo
veículo, sendo o estilo a menor preocupação. Hoje,
a Hyundai já mostrou que sabe fazer carros e tem a
tecnologia necessária e mudou o foco para o estilo e
interiores tecnologicamente avançados. Agora, sim, a
Hyundai quer que você goste dos seus automóveis,
não pela garantia que oferece – que não é negligenciável! – nem pela praticabilidade, mas sim pelo valor
global do carro.
Por isso mesmo é que a Hyundai diz que o i20 tem
um “estilo dinâmico”, ou seja, oferece valor emocional. O que torna o i20 um carro sumarento!
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Linhas tensas fazem parte do
estilo do novo i20 e a verdade é
que o carro sedutor. A frente é
agressiva com um olhar mauzão
desenhado pelos faróis e pela
grelha hexagonal. Os nichos dos
faróis de nevoeiro são triangulares
e fazem “pandam” com a grelha
inferior.
A frente desce de forma abrupta,
dando ao i20 um corpo em cunha
cuja traseira é fechada com um
grupo ótico que tem uma barra
luminosa a lugar os dois farolins.
O para choque é nervurado com a
zona preta a envolver o óculo traseiro. Contas feitas, a postura do
i20 é musculada e parece pronto
a saltar para diante.
E COMO É O NOVO I20?
Desde logo é um carro maior que
o anterior. Tem mais 10 mm de
distância entre eixos, tem mais 30
mm de largura e mais 5 mm de
comprimento. A única dimensão
que encolheu foi a altura. E de forma generosa! São menos 24 mm.
Este rácio de dimensões oferece
duas coisas: mais espaço interior
e uma postura mais musculada.
E a Hyundai rendeu-se e não fez
regressar o i20 Coupé porque, na
realidade, são muito poucas as
pessoas a comprar carros com
apenas duas portas.
A Hyundai teve como ponto de
partida uma folha branca que tinha
no topo duas ideias: o i20 teria de
ser seguro e conectado.
E O QUE DIZER DO INTERIOR DO I20?
Desde logo, impactante! Todos os
i20 têm um ecrã de 10,25 polegadas como painel de instrumentos.
O estilo dos grafismos é simples,
legíveis e de muito bom gosto.
Sim, é verdade que não é dos
mais personalizáveis, mas todas
as funções são fáceis de alcançar
e de utilizar.
O volante é novo, não é a minha
taça de chá em termos de estilo,
mas enquadra-se bem no ambiente criado dentro do i20. Mesmo
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que me pareça que os plásticos
do volante sejam demasiado pobres face a tudo o que está dentro
do Hyundai.
O equipamento Comfort oferece
o ecrã de 10,25 polegadas para
o sistema de info entretenimento.
Que oferece novos grafismos,
muito agradáveis á vista, sendo
o sistema todo ele muito fácil de
usar com todos os menus a terem
lógica.
Claro que está disponível com
Andoid Auto e Apple Carplay.

O sistema “Bluelink” é outra das
mais valias do i20 e como a versão 1.2 MPI só tem o nível Comfort, não há este sistema que nos
modelos de topo é oferecido de
série. O ar condicionado é manual, mas nas versões acima têm
comando automático totalmente
diferente e com aspeto futurista.
Enfim, o interior do i20 está bem
desenhado e os dois ecrãs gigantes fazem a diferença. Infelizmente, há alguns materiais dentro do
i20 que não fazem jus ao carro.

Há demasiados plásticos duros
(como no volante por exemplo)
que não colocam, porém, em
causa a qualidade de montagem
do interior e a qualidade geral. Até
porque o carro parece-me bastante sólido. Mas no capítulo da
qualidade, no limite percecionada,
o i20 não faz melhor que os rivais.
Quanto à habitabilidade, o i20
usa a sua boa arrumação interior
e os 10 mm mais na distância entre eixos para oferecer mais espaço para os ocupantes. O banco

traseiro tem amplo espaço para
duas pessoas (a terceira tem mais
dificuldades), têm direito a uma
tomada USB e espaço suficiente
para arrumar as pernas. Verá que
ninguém vai estar a roçar com os
joelhos nas costas do banco ou
a dar-lhe guinadas nas costas a
cada mudança de posição.
Outra vantagem do i20 face aos
rivais está na bagageira: o Hyundai impressiona com os 351 litros
que oferece. É um excelente
argumento!

Quanto ao equipamento, destaco,
entre outras coisas já referidas, travagem autónoma de emergência,
sistema de manutenção na faixa
de rodagem e o alerta de arranque
do veículo dianteiro.
E COMO É O I20 AO VOLANTE?
Já lhe vou falar do motor. Porque
não o quero induzir em erro, prefiro
falar já do comportamento e mais
tarde do motor.
No seguimento da mudança de
foco da Hyundai, além do estilo
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Ficha técnica
Motor: 4 cilindros em linha,
injeção indireta; Cilindrada
(cm3): 1197; Diâmetro x
Curso (mm): nd; Taxa de
Compressão: nd; Potência
máxima (CV/rpm): 84/6000;
Binário máximo (Nm/rpm):
118/4000; Transmissão:
dianteira com caixa manual
de 5 velocidades; Direção:
Pinhão e cremalheira assistida
eletricamente; Suspensão
(ft/tr): McPherson/eixo de
torção; Travões (fr/tr): Discos/
tambores; Aceleração 0-100
km/h (s): 13,1; Velocidade
máxima (km/h): 173;
Consumo (l/100 km): 5,3;
Emissões CO2 (gr/km):
120; Dimensões e pesos
Comprimento/Largura/Altura
(mm): 4040/1750/1450;
Distância entre eixos (mm):
2580; Largura de vias (fr/tr mm):
1520/1519; Peso (kg): 988;
Capacidade da bagageira (l):
351; Deposito de combustível
(l): 40; Pneus (fr/tr): 195/55
R17; Preço da versão base
(Euros): 16.500 (preço com
campanha: 15.000 euros)
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impactante, a casa coreana trabalhou para tornar o i20 mais emotivo
na condução. E a verdade é que
a Hyundai conseguiu: o carro é
giro de levar aos limites, com uma
direção direta que permite controlar
as pequenas derivas da traseira,
mesmo que não transmita nenhuma
informação sobre o que as rodas
estão a fazer. A verdade é que o
carro se mostra ágil, muda de direção com facilidade e deixa água na
boca para a chegada da versão N.
Se com 84 CV é assim, o que será
com o dobro ou mais!
É verdade que o conforto não é de
primeira água, mas tudo se resume
ao facto do carro ter jantes grandes que prejudicam um nadinha o
conforto. Mas nada que seja absolutamente reprovável.
E agora... o motor. Há mercados
que não usam este motor, em Portugal está disponível. Foi o carro que
a Hyundai Portugal disponibilizou,

mas acredito que este não será o
modelo mais vendido. Longe disso!
O motor é uma unidade antiga com
injeção multiponto e nem sequer
tem o sistema híbrido ligeiro de 48
volts. Tem apenas 84 CV e 118 Nm
de binário. Portanto, para conseguir andar qualquer coisa é preciso
ganhar balanço e por isso é que
posso dizer que o i20 tem um excelente comportamento.
Quanto às performances... quer
mesmo saber? Bom, dos 0-100
km/h leva... 13,1 segundos. Acho
que não vale a pena dizer mais
nada... Quanto aos consumos, o
registo é simpático com uma média
final de 6,8 l/100
O QUE É QUE EU ACHO
DO HYUNDAI i20?
Gostei. Muito! O i20 é uma melhoria
imensa face ao anterior modelo, tem
um aspeto moderno, musculado
e com um interior agradável, bem

equipado – em termos de segurança e de ajudas ao condutor – e
espaçoso, além de uma bagageira
generosa.
O comportamento é excelente e
só é pena o motor. O i20, com a
campanha de financiamento Cetelem, custa 15 mil euros. Um excelente valor (o carro sem a campanha
custa 16.500 euros) para aquilo que
oferece.
Mas os 16.805 euros que custa a
versão 1.0 TGDI, que podem cair
para 15.800 euros, fazem com que,
uma vez mais, a opção pelo motor
de 100 CV seja a correta.
Contas feitas, esquecendo o motor, o i20 tem nota máxima. Mas
como não conheço o i20 com o
motor certo, o 1.0 TGDI com hibridização ligeira de 48 volts, a nota
fica um pouco abaixo. Lamentavelmente.
José Manuel Costa
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FÓRMULA 1
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2021: ANO ZERO
A CAMINHO DA
RECUPERAÇÃO?

P

odemos chamar-lhe ano
zero embora devesse ser
chamado “Ano Covid”,
pois este deveria ser o
ano da introdução da
nova regulamentação,
empurrada para 2022 devido à
pandemia. Quer dizer, veremos se
é assim! Se no final de 2019 todos
olhavam de soslaio para a temporada de 2020, encarando-a como
uma alpondra para os novos carros

e as novas borrachas da Pirelli, a
pandemia vibrou golpe violento que
ajoelhou a Fórmula 1.
As ações da Liberty deram valente
trambolhão há exatamente um ano,
caindo pela escada abaixo ao ritmo
do crescimento da pandemia e da
anulação de provas em catadupa.
Foram 43,9% de recuo na cotação,
o que provocou um verdadeiro vendaval na tesouraria da Fórmula 1.
Agravado com as medidas de recur-

so que foram preciso tomar, provas
á porta fechada que pressionaram
os promotores e forçaram a Liberty a
deitar mão á carteira, enfim, um “annus horribilis” para a Liberty Media.
Melhorou, pois o valor bolsista da Fórmula 1 está nos 38,94 dólares, o que
representa um valor total de 9,027
mil milhões de dólares. Mas há um
ano valia, somente, 4,18 mil milhões
de dólares. Uma bela recuperação
que não evitou um prejuízo impres-
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sionante. O resultado apurado no
final de 2020, viu as receitas caírem
44% e gerou uma perda total de 386
milhões de dólares, face a 2019. A
receita total caiu de 2022 milhões em
2019 para 1145 milhões de dólares
em 2020, e um estreito lucro de 17
milhões de dólares passou a ser um
prejuízo de 368 milhões de dólares.
Alimentado pelo facto de muitas provas não terem pago a taxa de inscrição ou terem renegociado em baixa o
valor a pagar.
No lado da mitigação das contas, as
equipas também receberam menos:
de 1012 milhões para 711 milhões.
Houve menos gastos com os fretes
e envio do material, com hospitalidade, a publicidade aumentou sendo
responsável por 17% das receitas
(foi de 15% em 2019) e os direitos
televisivos foram o grande sustentáculo pois o seu peso passou de 38
para 55%.
Foi perante este cenário e com algumas equipas a assinalarem algumas
dificuldades financeiras, a LIberty e a
FIA ficaram de mãos atadas e se as
23 provas são custo elevado, nada
mais restava à organização que
empurrar para 2021 a introdução da
nova regulamentação – tendo desde
já congelado os motores até 2025
para dar uma “ajudinha” e poupar
largos milhões em pesquisa e desenvolvimento – e alargar o contrato
de fornecimento exclusivo da Pirelli.
Mas a Fia e a Liberty Media não
atiraram para 2021 uma das bandeiras do novo regulamento: o teto
orçamental!
Entrou em vigor no dia 1 de janeiro
de 2021 com as equipas limitadas a
145 milhões de dólares (120 milhões de euros). As equipas deverão
utilizar mais materiais disponíveis
comercialmente e têm de apresentar
as suas contas anuais.
O limite orçamental está desenhado
para 21 corridas, pelo que cada
corrida extra adicionará 1 milhão de
dólares (830 mil euros) ao teto e,
naturalmente, cada corrida a menos
reduz o teto em 1 milhão de dólares.
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Fora destas contas estão os orçamentos de marketing e os salários
dos pilotos e dos três principais
executivos de cada equipa.
O limite orçamental aplica-se, assim,
às despesas com o projeto, desenvolvimento e produção do carro e
estará vigente até 2026.
Quem violar este teto orçamental,
será penalizado numa combinação
de três formas distintas. Se a violação for processual, a penalização
será determinada caso a caso. Por
exceder o limite do orçamento, as
equipas podem receber punições
que vão da dedução de pontos no
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campeonato, à redução do tempo
de testes, passando pela proibição
de fazer uma prova ou, nos casos
mais severos, a desqualificação do
campeonato.
Numa temporada onde não há
mudanças sensíveis – apenas o
“dual axis” da Mercedes foi banido
como já se esperava – o favoritismo
terá de ser da Mercredes e de Lewis
Hamilton.
Valtteri Bottas vai continuar a ser o
cordeiro obediente que grita todos
os dias “agarrem-me que senão eu
vou-me a ele” embolsando 11 milhões de dólares por ano num papel

onde, por muito que seja brilhante
o desempenho, não há Óscar da
Academia.
Se a Ferrari não sair do castigo do
quadro negro – onde ainda deve
estar a escrever 100 mil vezes “a
Ferrari não vai voltar a fazer coisas
ilegais” – não se vislumbra ninguém
que possa sequer incomodar a
Mercedes.
É verdade que a Force India, perdão,
a Racing Point, irra, a Aston Martin
vai surgir com um carro que é copia
do Mercedes do ano passado e que
a McLaren passa a ter o mesmo
motor – mais ou menos, ou mesmo

mais menos, claro – do campeão do
Mundo com o maior sorriso da F1
ao volante. Na Red Bull à alivio pelo
congelamento dos motores, mas
não acredito que seja suficiente e
ainda não será desta que Max Verstappen vai ser campeão do Mundo.
Todos os outros vão fazer o seu papel e veremos como é que a Alpine
consegue ressuscitar o espanhol que
ganhou dois títulos com a Renault na
primeira década deste século, andou
a tentar ganhar a “Triple Crown” (vencer as 500 Milhas de Indianápolis,
as 24 Horas de Le Mans e o GP de
Monte Carlo), foi campeão do Mundo
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de Endurance e venceu as 24 Horas
de Le Mans e as de Daytona.
A completar 40 anos e 24 meses depois de ter saído pela porta
pequena da McLaren, Fernando
Alonso terá em Esteban Ocon um
lugar tenente que lhe pode trazer dissabores. Assim a Renault, perdão,
a Alpine agora sem Cyril Abitboul,
consiga fazer um carro de jeito.
Na Haas, ainda não começou e já
háa polémica: os russos foram banidos de todos os desportos durante
dois anos e os seus atletas não
podem usar a cores russas em lado
nenhum nem podem exibir o nome
“Russia” ou “russo”. Ora, como está
pintado o Haas? “Pó c@#$@ho!” Foi
o que se ouviu de Gunther Steiner perante o carro azul,vermelho e branco.
Kimi Raikkonen continua a engordar
o mealheiro e a alargar o recorde de
participações, cobrando mais de 7
milhões de dólares à Alfa Romeo, é
igual – abraçando Giovinazzi que vai
continuar a sua passagem em modo
furtivo pela Fórmula 1 até sair com o
rótulo de “esperança da Ferrari” que
acabou por correr mais ou menos.
Já no que toca á equipa da roupa da
Red Bull, Pierre Gasly vai tentar provar que deveria ter sido ele a ficar ao
lado de Max Verstappen, mas terá
de ter atenção a Tsunoda. O japonês
é pequenino, mas anda depressa
e parece que “medo” é palavra que
não lhe assiste!
Pensamento final para a Williams.
Saiu a família Williams, mas parece
que o problema pode ter ficado
agarrado às paredes ou às secretárias, pois a confusão continua e a
apresentação foi para o complicada.
Foi melhor do que chegar ao dia
de testes sem um carro completo,
mas... não foi um bom começo. Os
espanhóis não gostam de ver bons
inícios aos filhos, mas eles não são
espanhóis e no alinhamento está um
canadiano subsidiado pelo pai e um
britânico pago pela Mercedes e que
está mortinho para dar o salto.
José Manuel Costa
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CLÁSSICOS
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CHEGOU TARDE DEMAIS
MG METRO 6R4
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Q

uando a British Leyland (BL) decidiu
retirar de cena o Triumph TR7 V8 do
Mundial de Ralis em 1980, a Audi
anunciou o nascimento do Quattro.
Foi o gatilho que espoletou o desejo
da BL ter um 4x4 nos ralis.
John Davenport, o patrão do departamento de competição da British
Leyland, entendeu que a BL deveria
entrar de forma séria no Mundial de
Ralis ao mais alto nível.
ESCOLHER UM NOVO CARRO
Davenport abeirou-se da Williams
Engineering nas primeiras semanas
de 1981 para saber se a empresa
de Frank Williams queria envolver-se
na criação e desenvolvimento de um
carro para o Mundial de Ralis.
Tarefa aceite, as semanas seguintes foram dedicadas a discutir que
tipo de carro deveria ser usado,
nascendo dessas conversas e
discussões o conceito VHPD, ou
seja “Very High Performance Derivative” que tinha motor central traseiro e tração integral.
A equipa ponderou um Metro com
motor V8... dianteiro com tração traseira. Mas afastaram-se dessa peregrina ideia porque perceberam que
tinha de colocar o piloto e o co-piloto
quase na bagageira do carro e era
impossível ver a frente... do carro!
Como a utilização do maior Maestro
foi recusada pelo marketing, a equipa teve de aceitar o Metro.
Outro problema surgiu com a necessidade de fazer 200 unidades para
utilização em estrada, derivados do
carro de competição, feitos em 12
meses antes da data de homologação no grupo B.
UM BANCO TRASEIRO NUM CARRO
DE MOTOR CENTRAL... TRASEIRO!
Por via disso, nova reunião para decidir criar um enquadramento para o
carro de estrada feito a partir do MG
Metro de competição. Decidiu-se
criar um “Executive GT 2+2” com
um banco traseiro e a verdade é
que o banco sobreviveu até ao processo de homologação e existia nos
carros de estrada. Mas não cabia lá
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ninguém, mas caso coubesse, ficaria surdo certamente!
A definição final do MG Metro era, no
papel, brilhante: combinava o melhor
do Audi Quattro (tração integral) com
o melhor do Renault 5 Turbo (motor
central traseiro). Para o motor, a BL
foi contra a tendência: optou por um
motor de elevada cilindrada, sem
sobrealimentação. Isto porque, teoricamente, era um motor mais fiável,
menos complexo e com um carácter menos explosivo que um bloco
turbo.
UM BLOCO V8
CORTADO PARA V6
Ficava por descobrir qual o motor a
usar. O bloco V6 da Honda foi rejeitado. Isto apesar do acordo de
partilha de tecnologia com a marca
japonesa. Viraram-se todos para a
escolha mais óbvia, o motor V8 que
estava no Triumph TR7, o bom e velho bloco 3.5 litros da Buick.
Mas esta escolha trouxe mais um
problema: o motor era um monstro
que não cabia dentro do pequenino
Metro. Mais uma vez, a mente dos
engenheiros tratou do assunto.
Literalmente, cortaram dois cilindros
ao bloco V8, soldaram uma tampa
lateral e nascia, assim, o primeiro
V6 da Rover. Foram buscar peças
internas para o bloco vindos do Rover Vitesse, forjaram uma cambota
específica, montaram carburadores
Webber e nasceu assim um motor
de competição que tinha 2.5 litros e
debitava 250 CV.
PRIMEIRO PROTÓTIPO
O protótipo rodou, pela primeira vez,
em fevereiro de 1983 com Tony
Pond ao volante, num aeródromo
privado em Oxfordshire. A partir dai,
foram 12 meses de desenvolvimento com inúmeros testes levados a
cabo em aeródromos, na pista de
testes da Austin Rover em Gaydon
bem como nas instalações da MIRA
e no circuito de Caldwell Park.
No início de 1984, a Austin Rover
anunciava o novo MG Metro 6R4 (6
cilindros Rallye 4x4) e revelou o car-

ro no aeroporto de Heathrow, sendo os carros pintados de vermelho
e branco, uma ligação aos sucessos do Mini Cooper S nos anos 60
e, ainda mais remotamente, aos
Austin Healey.
Seis semanas depois, lá apareceu
um MG Metro 6R4 no York National
Rally. Com Tony Pond ao volante,
ganhou 8 troços e estava na frente
com quase 3 minutos de avanço,
quando abandonou devido a um
princípio de incêndio no alternador.
O carro regressou a mais provas
nacionais, mas sempre com o objetivo de o desenvolver para homologação. Foi assim que foram surgindo as vias cada vez mais largas, o
alongar da distância entre eixos e a
adição de apêndices aerodinâmicos,
até chegar ao carro que todos conhecemos. A evolução foi tremenda
e a primeira vitória surgiu em 1985 no
Skip Brown Rallym com Tony Pond.

UM MOTOR V6 NOVINHO
Mas a evolução do MG Metro 6R4
não iria parar por aí. Esta vitória foi a
primeira e a última do motor V62V,
o tal cortado a partir do V8 Buick. O
novo motor, desenhado por David
Wood, ex-Cosworth, era um bloco
V6 de 3.0 litros, com o V a 90 graus,
quatro válvulas por cilindro (dai o
nome V64V) e dois veios de excêntricos controlados por correia.
Na versão “Clubman”, debitava 250
CV, no formato “International” conseguia oferecer entre 380 e 410 CV.
Foi o primeiro motor desenhado, especificamente, para ser usado nos
ralis. Ao contrário de todos os outros
motores de competição, o bloco, as
cabeças e todo o interior do motor
não derivavam de um motor de produção em série.
A Austin Rover comprometeu-se a
produzir as 200 unidades especiais
de homologação e os jornalistas fo-

ram convidados para andar ao lado
de Tony Pond e de Marc Duez em
maio de 1985.
Além do novo motor e da aerodinâmica revista, o carro surgiu com um
curso de suspensão aumentado em
10 cm, que foi acomodado com caixas de alumínio soldadas em cima
das torres de suspensão. Esta alteração foi necessária para que o carro
pudesse usar os pneus Michelin de
390 mm da Audi e da Peugeot.
A estreia do renovado modelo foi um
sucesso, com a vitória no Autofit Argyle Stages com vitórias em todas as
provas especiais de classificação.
PRIMEIRO... E ÚNICO PÓDIO
NO MUNDIAL
Ficava fechado o processo de desenvolvimento das especificações
finais, era preciso homologar o carro
a tempo de participar no Lombard
RAC Rally de 1985. Outra decisão
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inesperada foi construir o carro pronto a utilizar em competição, sem
aprovação para andar em estrada.
Ou seja, o Metro 6R4 iria ser vendido
em “kit” que obrigava os proprietários
a terem de acabar a montagem do
carro em casa antes de estar pronto
para fazer uma prova.
A versão “Clubman” era vendida por
40 mil libras (qualquer coisa, hoje,
como 45 mil euros). Esta especificação oferecia o motor com 250
CV e especificações para pisos de
terra. E esta versão Clubman provou
ser competitiva, pois um piloto que
comprou o carro numa 5ª feira –
chamava-se Ken Wood – depois de
o acabar de montar e colocar cintos
e extintores, venceu no fim de semana o Sprint Tyres Trossachs Rally em
1985. Ficou na história este sucesso, pois foi o primeiro 6R4 Clubman
a ganhar um rali, ainda por cima seis
dias antes do MG Metro 6R4 ter
sido homologado.
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Entre agosto e dezembro de 1985,
a Austin Rover conseguiu produzir
e fazer a FIA inspecionar 200 unidades do MG Metro 6R4, reclamando
a homologação do carro em Grupo
B, com o nº B-277, no dia 1 de novembro de 1985. O objetivo de ter o
carro homologado a tempo do RAC
de 1985 foi alcançado.
O carro acabou por se estrear no
Lombard Rac Rally 1985 com as
duplas Tony Pond/Rob Arthur e
Malcolm Wilson/Nigel Harris a conduzirem duas unidades oficiais com
as célebres cores azul e branco.
Malcolm Wilson abandonou com
problemas na transmissão, mas
Tony Pond fechou a prova no pódio com um terceiro lugar atrás os
dois Lancia Delta S4 que, tal como
o MG Metro 6R4, se estrearam no
Mundial de Ralis.
Em preparação para a época de
1986, onde a Austin Rover iria disputar todas as manches europeias do

Mundial de Ralis, a equipa começou
a recrutar pessoas e meios.
Tentaram contratar Hannu Mikkola,
mas o finlandês preferiu ficar na Audi,
mas conseguiram “roubar” Malcolm
Wilson à Ford. E como o conseguiram? Prometendo um programa a
tempo inteiro no Mundial, algo que a
Ford não podia oferecer ao britânico.
FIABILIDADE AUSENTE NO MUNDIAL
A promissora estreia do carro no
RAC deixou a equipa cheia de otimismo para a temporada de 1986.
Mal sabiam que o melhor resultado
de sempre do MG Metro 6R4 no
Mundial de Ralis seria o 3º lugar do
Lombard RAC Rally de 1985!
O começo da temporada foi desastroso: muitos problemas de fiabilidade levaram a abandonos em série e
só no Rali dos 1000 Lagos, já em
setembro, o carro acabou uma prova. Antes, e descontando a tragédia
no Rali de Portugal onde o abando-

no foi voluntário, a Austin Rover Motorsport participou em seis provas
e abandonou em quatro devido a
quebras do motor. Quebras essas
ligadas a um problema ligado com o
comando das válvulas.
A equipa britânica confiou em demasia num motor totalmente novo e na
sua simplicidade para evitar problemas de fiabilidade. Não cuidou de
perceber como seria o carro numa
prova do Mundial de Ralis e o RAC
não era exemplo, pois foi naquele
terreno que o carro foi desenvolvido.
A verdade é que os pilotos nunca
puderam andar a fundo e depois de
muitos abandonos, começaram a
andar mesmo devagar para preservar os motores e levar o carro até ao
final das provas.
A segunda metade da temporada
de 1986 viu algumas melhorias,
com três 6R4 a ficarem no Top 10
nos 1000 Lagos. Malcolm Wilson
rubricou um 4º lugar no Sanremo

e a equipa Austin Rover Motorsport
conseguiu colocar quatro carros entre 6º e o 9º lugares.
Infelizmente, os acontecimentos vieram provar que o MG Metro 6R4
demorou demasiado tempo a sair
do estirador para as provas. Foram
quatro anos e meio de desenvolvimento, escolhas erradas - como
criar um motor totalmente novo sem
turbo, quando a tendência era outra
para fugir aos problemas de resposta do turbo que foram facilmente
resolvidos – e um desenvolvimento
que acabou por ser demasiado ligeiro em termos de abordagem.
E a provar que o carro tinha sido
mal avaliado em termos de fiabilidade para o Mundial, quando utilizado
em provas nacionais, mais curtas e
menos exigentes, não revelou tanta
fragilidade e conseguiu alguns resultados interessantes.
Exemplos disso foram as vitórias de
Didier Auriol com um carro da R-Ejaneiro - abril 2021 autoblogue
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-D, sagrando-se campeão francês
de ralis, empatado em pontos com
François Chatriot. Auriol, venceu
com o MG Metro 6R4 cinco ralis,
Chatriot levou o Renault 5 Maxi Turbo a quatro vitórias. Auriol e Chatriot
fizeram 119 pts e o desempate foi o
número de vitórias.
A primeira vitória internacional do MG
Metro 6R4 aconteceu no Circuit of
Ireland de 1986 com David Llewellyn,
prova a contar para o Europeu de
Ralis, em asfalto. E na contabilidade
de títulos, o MG Metro 6R4 ganhou
cinco campeonatos nacionais durante a temporada de 1986.
O FIM DOS GRUPO B
Após o incidente de Joaquim Santos no Rali de Portugal de 1986, a
FIA (na altura FISA) promoveu o fim
dos Grupo B a partir do dia 31 de
dezembro de 1986. Razões? A es150 autoblogue janeiro - abril 2021

calada de potência e a utilização de
materiais cada vez mais raros e caros, levando a carros inseguros. A
morte de espetadores em Portugal,
de Attilio Bettega um ano antes e de
Henri Toivonen na Córsega, foram
razões suficientes para Jean Marie
Ballestre e a FISA banirem os Grupo
B. Foram substituídos pelos carros
de Grupo A e N com um teto de potência de 300 CV.
Esta decisão de banir os Grupo B
até dos campeonatos nacionais,
criou uma gigantesca dificuldade à
Austin Rover. Havia muitos carros
dos 200 de homologação para vender e, de repente, a empresa ficava
com “o menino nos braços”!
Várias reuniões, onde se juntaram a
federação britânica, os proprietários
de carros e a própria Austin Rover,
geraram discussões fortes, mas levaram a uma conclusão: o MG Me-

tro 6R4 poderia ser usado nas provas nacionais britânicas, mas com
a potência reduzida para baixo dos
300 CV.
Nasceu, assim, a versão MG Metro
6R4 “Clubman 300” com o motor a
debitar perto dessa potência, para
despachar as unidades em stock.
Os carros tinham um preço de 16
mil libras (cerca de 18 mil euros nos
dias que correm) negociável. E alguns foram negociados por preços
bem inferiores, acreditem. O que a
Austin Rover queria era libertar-se
dos 200 carros, oferecendo um
Clubman com mais 50 CV e a custar 1/3 do valor original!
E a verdade é que a estratégia resultou: o carro foi usado de forma
extensa nos ralis britânicos e mais
tarde no ralicross, tendo a Austin Rover despachado todas as unidades.
Houve uma empresa que comprou

40 unidades (a um preço inenarrável
e bem abaixo do valor de promoção) para os transformar em carros
de estrada.
O CANTO DO CISNE
Sem um carro de grupo A para usar
(o Rover Vitesse foi banido da competição) a Austin Rover Motorsport
manteve Malcolm Wilson e colocou-lhe nas mãos um MG Metro 6R4
para disputar o Campeonato Nacional Britânico de Ralis de 1987.
Porém, foi apenas uma intenção.
O departamento de competição
da Austin Rover começou a sofrer
convulsões internas, com alguns
colaboradores a serem afastados
por estarem a mais num departamento pensado para o Mundial
que estava em provas nacionais.
A escolha de quem ficava não foi
pacifica, depois foram roubados

alguns carros dentro das instalações da Austin Rover Motorsport e,
finalmente, uma investigação interna descobriu algumas fraudes que
deixaram embaraçada a empresa
britânica que decidiu acabar, imediatamente, com o departamento
de competição.
As portas fecharam-se pela última
vez em maio de 1987.
Confinado às provas nacionais
britânicas, o MG Metro 6R4 encontrou no Ralicross um albergue
interessante. Aliás, todos os carros
banidos do Grupo B (Lancia S4,
Peugeot 205 T16, Audi Sport Quattro S1, Ford RS 200) encontraram
no Rallcross o abrigo que necessitavam.
O MG Metro 6R4 foi usado nas variantes Clubman e International com
os motores a serem, muitas vezes,
puxados para os 3.8 litros, sofrenjaneiro - abril 2021 autoblogue

151

do com o facto de não ter sobrealimentação. Nos circuitos mais retorcidos e lentos, o 6R4 era uma arma
temível, até que algumas equipas
não resistiram e sobrealimentaram
o bloco V64V. E com mais de 700
CV de potência no seu MG Metro
6R4 (motor de 2.3 litros bi turbo),
Will Gollop conseguiu o título Europeu de Ralicross em 1992. O último ano em que foram admitidos os
carros do Grupo B.
Pelo meio ainda foi criada uma associação de donos de MR Metro
6R4 e foi criado o troféu Esso Metro
Superchallenge, uma competição
multidisciplinar (pista, ralis e rampas)
dedicada aos Metro 6R4 Clubman
300. Inspirado nessa competição,
nasceu o Metro 6R4 Trophy Race,
uma corrida de apoio às corridas do
Campeonato FIA F3000 de 1988 e
1989 em Birmingham. Disputada
numa pista citadina com uma dúzia de MG Metro 6R4 numa pista
estreita. O vencedor da edição de
1988 e de 1989, foi o convidado
Tony Pond – ele que regressou ao
volante do MG Metro 6R4 depois
de ter feito a última prova com ele
no RAC de 1986!
O carro foi aparecendo em diversos
países e campeonatos regionais,
chegou a ser usado numa versão
alongada e com motor Rover V8
no Paris Dakar (chamava-se Toleman T88) e, também, na Rampa
de Pikes Peak. Hoje, alguns estão
em coleções privadas, outros foram
perdidos em acidentes e transformações menos conseguidas, outras unidades são, ainda hoje, usadas em competições de clássicos
que aceitem os antigos grupo B.
Enfim, o MG Metro 6R4 é um carro
que sempre impressionou e continuará a impressionar, sendo belo
por ser tão feio. Tinha (quase) tudo
para ser um carro competitivo se
tivesse tido tempo de ser desenvolvido. Mas ficará sempre na história
do Mundial de Ralis como o carro
que chegou tarde demais!
José Manuel Costa
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MUSEU ZAMA NISSAN

CLÁSSICOS

O PASSADO DESPORTIVO DA NISSAN
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O

Museu Zama da Nissan
nos arredores de Tóquio
alberga os mais importantes modelos usados pela
Datsun e, posteriormente,
pela Nissan
na competição. Os ralis
estão em
destaque,
naturalmente,
com modelos
a recordar grandes vitórias da
casa japonesa
que estão preservados no museu
exatamente como
sairam das provas
que disputaram.
Uma curiosidade,
já que em muitos
museus tenta-se en-
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contrar a perfeição. No Museu Zama
da Nissan isso não existe. Segundo
os seus responsáveis, a essência da competição é experientada
pelos visitantes
ao olharem o
Datsun 240Z
ou o Datsun
160J, ambos
vencedores
do Safari e
que foram bem
sovados.
Mas o museu
dedicado à competição da Datsun/Nissan oferece muta outras
peças, do todo o
terreno à velocidade, monolugares,
Sport Protótipos,
GT’s, enfim uma coleção fabulosa que
lembra o passado da
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casa japonesa no desporto automóvel.
Tudo arrumado em instalações simples, com algumas placas a explicar
os modelos, mas sem
palcos espetaculares,
grandes “videowall” ou
guias. Apenas, e só,
os carros que estão
expostos, a maioria
deles, como sairam
das competições
que disputaram.
Um museu verdadeiramente espetacular. Caso viaje
até Tóquio, vale
a pena fazer um
pequeno desvio
e visitar. Recomendamos
vivamente!

Texto e Fotos:
José Manuel Costa
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ENTREVISTA

YOUCHI MATSUDA

ÚLTIMA

CENTRO DESIGN MAZDA
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O MX-30, o primeiro modelo 100% elétrico da
Mazda chegou ao mercado português. Por
isso recupero uma entrevista feita por mim no
Salão de Tóquio de 2019 ao homem que desenhou o MX-30.
Youchi Matsuda nasceu há 52 anos (23 de
março de 1967) e chegou à Mazda em abril de
1990 para o departamento de estilo da casa japonesa. Cinco anos depois chegou ao departamento de interiores e em abril de 1999 veio
até ao Velho Continente. “Foi uma experiência
interessante e enriquecedora.”
Em maio de 2005, Youchi Matsuda assume
responsabilidade no estilo da segunda geração
do Mazda 3 e do CX-5 e da versão americana do Mazda6. Foi ele quem
supervisionou o desenho do
CX-9 em abril de 2011,
para no ano seguinte
ser o responsável pelo
CX-3. Finalmente,
em 2016, foi-lhe
atribuída e pasta
para o estilo do
primeiro modelo
elétrico da Mazda, o MX-30.
“O que a administração e o gestor
do produto nos
pediu foi para criarmos novas linhas,
novas ideias e por isso
decidimos abraçar outros desafios e outras formas” começou por me dizer o
simpático Youchi Matsuda. O resultado, como ele disse “é o MX-30, um carro diferente, é verdade, mas Mazda!” Naturalmente que depois de ter assistido à revelação
do MX-30, a primeira pergunta era evidente...
porque razão fizeram o carro tão diferente. “As
diferenças residem, exatamente, no facto de
nos terem pedido algo diferente do habitual. Ou
seja, ir fora da caixa e do que temos feito. Por
isso esta configuração que nos oferece uma
nova imagem.” Sendo o MX-30 um carro elétrico, não seria mais lógico aproveitar para reduzir
a frente e alargar o interior? Matsuda não é da
mesma opinião. “Sim, decidimos o ‘packaging’
do MX-30 tendo em conta a ligação entre o homem e a máquina (o já famoso Jinba Ittai). Além

disso, surgiu a dúvida: onde vamos colocar os
pilares A? Entendemos que o carro tinha de ter
uma boa visibilidade em curva e não só, pelo
que essa colocação teria de ser mais ou menos conservadora. Isto porque se conseguir ver
a ponta do capô na maioria das situações, isso
significa que os pilares estão bem posicionados
e a segurança na condução é maior.”
Mas uma das maiores razões está no facto
do “MX-30 terá versões com extensor de autonomia, pelo que tivemos de ceder a alguns
compromissos. Claramente, o facto do carro
poder ter um extensor de autonomia no futuro ditou a forma do MX-30.” E respondendo a
uma pequena provocação da minha parte – e quando chegar a condução
autónoma vai ficar tudo igual
ou vão mexer novamente
– Matsuda sorriu muito,
mas não confirmou
nada. “Não temos
nada previsto sobre
a condução autónoma, não estou
a trabalhar em
nenhum projeto
desses, por isso
não estou capacitado para lhe
responder.” Mas,
“nessa altura haverá
uma relação diferente entre homem e máquina, uma proximidade
diferente e necessidades
também distintas.” Matsuda-san quis deixar claro uma coisa. “A
Mazda vai ser muito precisa no que toca à
condução, a precisão e qualidade do comportamento.” Estava já no final do tempo para esta
entrevista e não resisti a insistir na razão para o
MX-30 ser tão diferente e com um estilo muito menos consensual. Porque não fizeram um
CX-30 elétrico. “Como disse no início, tínhamos
de criar uma nova identidade, um estilo diferente para este novo modelo. Por isso há uma
traseira diferente e as portas de abertura antagónica. A base continua a ser o ‘kodo design’,
mas com o MX-30 expandimos a expressão
da nossa linguagem de estilo. Até agora, não
tínhamos feito isso, mas decidimos fazer isso
com este modelo especial.”
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