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AUDI E-TRON

100% ELÉTRICO, O INÍCIO
DE UMA NOVA ERA

RANG ROVER EVOQUE
A Segunda geração É
MAIS do que um SUV

novo defender

ESTRÉIA NO BRASIL o lendário land rover

DEFENDER
por Claudio Barreto

O

novo Defender 110 da Land Rover foi
apresentado no dia 10 de julho de
2020 ao vivo no canal youtube da Land
Rover Brasil. O avant première ocorreu
no formato digital devido a pandemia
covid-19.
A nova geração do lendário modelo da
Land Rover foi totalmente repaginado
para atender o século XXI. Chega ao
Brasil importado da Eslováquia nas
versões P300 HSE, P300 SE e P300 S,
com motor ingenium 2,0 turno a gasolina
com 300cv de potência e 40,8kgfm de
torque, o mesmo motor dos demais
modelos da montadora. Vem equipado
de série com tração permanente nas
quatro rodas com Terrain Response,
suspensão pneumática e câmbio ZF de
oito velocidades. O interior do veículo
possui um acabamento emborrachado,
com forrações à prova d’água.

CLIQUE PARA ASSISTIR A
LIVE DO NOVO DEFENDER
NO BRASIL

As versões anteriores do Defender possuiam
chassi com longarinas, e agora equipado
com monobloco de alumínio, tornando-se o
Land Rover com mais capacidade off-road já
fabricado.
O Novo Defender 110 é apenas o começo
para esta família dos 4x4 mais capazes e
duráveis do mundo.

Paulo Manzano

DIRETOR DE MARKENTING E PRODUTO
JAGUAR LAND ROVER BRASIL

Frédéric Drouin

“É o renascimento de um ícone
da indústria automobilística, o
Defender é um dos alicerces da
marca Land Rover. Um veículo que
foi reimaginado para os tempos
modernos com DNA, tradição
e toda história do Defender
embarcado, com durabilidade
para todo tipo de terreno com
segurança. Um carro para ser
passado de pai para filho como
uma joia. Em 2014 vendi os
últimos Defenderes para Marinha
do Brasil, e agora estou muito
feliz e orgulhoso de fazer parte
do retorno do lendário Defender”,
Divanildo Albuquerque.

PRESIDENTE
JAGUAR LAND ROVER AMÉRICA LATINA

Divanildo Albuquerque

DIRETOR GERAL
JAGUAR LAND ROVER BRASIL

land rover defender

durabilidade

Um dos pilares do Defender
Uma estrutura de monobloco totalmente
nova em alumínio chamada de D7x extreme,
outro detalhe: não foi compartilhado
nenhum painel e peças metálicas de outros
modelos da montadora. A suspensão foi
elevada em 20mm comparados a versão
anterior, com Duplo A na dianteira e
na traseira multibraços com tecnologia
pneumática com ajuste de altura e sub
chassis em aço reforçado.
A rigidez torcional é o grande ponto do
carro off road, onde a suspensão trabalha
ao invés da carroceria torcer, melhorando o
desempenho em obstáculos proporcionando
maior conforto aos ocupantes. O novo
Defender é 10 vezes mais rígido do que sua
versão anterior e 10% mais rígido que o
Range Rover.

Terrain Response 2

Ajuste automático, com o qual o veículo monitora
as atuais condições de dirigibilidade e seleciona
sistematicamente o ambiente de terreno mais adequado.
Você pode cancelar manualmente o sistema, caso queira.
ficha técnica

novo defender

CLIQUE E ASSISTA O VÍDEO
NO CANAL YOUTUBE
O off-road é uma atividade de pura adrenalina que tem como principal
objetivo enfrentar obstáculos que são capazes de fazer o impossível.
Percorrer trilhas de terra, montanha, deserto e gelo, tudo ao extremo.
Pilotar o carro mais ocônico de todos os tempos, o Land Rover DEFENDER
foi uma experiência única. O modelo vem pronto de fábrica para enfrentar
terrenos como: areia, cascalho, neve, lama, rocha, pastagem, leitos de
rios (secos ou com águas rasas) e outros terrenos naturais – longe de
superfícies não pavimentadas.

fotos: Terra Magazine

007 - Sem Tempo para Morrer (No Time to Die)
Capacidade imparável: tecnologia off-road pioneira da
Land Rover, a capacidade de wading e a durabilidade
extrema fizeram do novo Defender a escolha natural para
a sequência de perseguição em No Time To Die.

“Nós lançamos o Defender mais longe do que pensávamos
ser possível para gerar a máxima excitação, e para dar aos
fãs uma visão do desafio intransigente de produzir uma
incrível sequência de perseguição que você pode esperar
para ver em No Time To Die”. LEE MORRISON - COORDENADOR
DE DUBLÊS

CLIQUE E ASSISTA O TRAILER

Promoção por tempo limitado ou enquanto durar o estoque

inovação

audi e-tron, início
de uma nova era
por Claudio Barreto

O

e-Tron impressiona como o primeiro carro 100% elétrico
da Audi pelo seu desempenho e autonomia. Vem
equipado com dois motores elétricos com 408 cv de potência e
impressionantes 67,71 kgf·m de torque instantâneo, de acordo
com fabricante atinge de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos, com
velocidade máxima limitada eletronicamente em 200 km/h.
O veículo possui autonomia de até 436 quilômetros (ciclo
europeu WLTP). Equipado com a nova geração do sistema
Quattro integral elétrica que garante maior aderência e dinâmica
em qualquer tipo de terreno. A tecnologia Quattro regula a
distribuição ideal de torques de acionamento entre os dois eixos
em uma fração de segundos. Na maioria dos casos, o SUV usa
principalmente seu motor elétrico traseiro para obter a mais alta
eficiência. Se o condutor exigir mais energia, a tração elétrica
nas quatro rodas redistribui o torque conforme necessário para
o eixo dianteiro.
A marca Audi pensando no mercado nacional está investindo
R$10 milhões em infraestrutura para recargar veículos elétricos
até 2022. Serão em torno de 200 estações instaladas em
parceria com a empresa ENGIE Soluções. Os carregadores serão
do tipo AC, com 22kW, e terão uma infraestrutura de recarga
mais potente já instalada por uma montadora no Brasil. Todos
os pontos serão equipados com plug do tipo 2 (padrão europeu)
e qualquer veículo com esse mesmo tipo poderá usufruir do
equipamento.
“Em diversas pesquisas que realizamos sobre veículos elétricos,
a infraestrutura de recarga sempre aparece como um dos
pontos de maior preocupação dos potenciais consumidores.
Este investimento está em linha com o objetivo de aumentar as
opções de carregamento para Audi e-tron, primeiro SUV 100%
elétrico da marca”, afirma Johannes Roscheck presidente e CEO
da Audi do Brasil.
O objetivo é instalar os pontos em shoppings, academias, hotéis,
clubes e restaurantes, ou seja, localidades que os clientes
frequentam, podendo deixar o veículo carregando enquanto
realiza outra atividade. Além disso, a Audi criou também um
canal para que estabelecimentos indiquem interesse em receber
a instalação de um ponto de recarga. Basta enviar um email

Clique e assista
apresentação

para etron@audi.com.br com as informações do seu local para
participar do processo de seleção, liderado pela própria Audi do
Brasil.
O usuário também pode instalar sua própria estação de recarga
em sua residência ou trabalho, seguindo o padrão NBR 5410,
com três pontos de entrada. Qualquer carro elétrico tem entrada
de tomada, como qualquer outro eletrodoméstico. Não havendo
compatibilidade, um simples adaptador resolverá o problema. A
recomendação deste padrão para tomadas de 110 Volts tenham
no mínimo 10 amperes e no máximo 20 amperes. Já as tomadas
de 220 Volts possuem corrente de 20 amperes. Em qualquer
uma é possível carregar e o custo é o mesmo, só muda o tempo
de recarga.
Os veículos movidos 100% à eletricidade é uma realidade para
os consumidores. Todas as montadoras possuem projetos para
produzir um modelo, dando um passo mais avançado na nova
tendência mundial - “Sustentabilidade com 0% emissão de
poluentes”.
Mesmo que o número de carros eletrificados no país não sejam
tão grandes comparados a outros países, o Brasil precisa estar
preparado para atender a demanda mundial.

Promoção por tempo limitado ou enquanto durar o estoque

inovação

“Depois dos custos e da autonomia dos veículos,
a Elexent está derrubando outra grande
barreira à eletrificação das frotas: a recarga.
Facilitando os projetos de recarga para as
empresas, o Grupo Renault está reforçando sua
estratégia para acompanhar os profissionais
em sua transição energética e democratizar a
mobilidade elétrica”, explicou Gilles Normand,
Diretor de Veículos Elétricos e Serviços de
Mobilidades do Grupo Renault.

empresa ELEXENT foi criada
pela renault, para facilitar RECARGA
DE FROTAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

A

Elexent ajuda empresas à concretizar ou
desenvolver seus projetos de frotas de veículos
elétricos, fornecendo soluções de recarga prontas
para o uso. Desde a consultoria até o projeto,
instalação e operacionalização dos terminais, atuando
em todas as etapas dos projetos de infraestruturas
de recarga, integrando estratégias de otimização
energética e energias renováveis. Com conhecimento
das necessidades e capacidade de oferecer soluções
que se inserem em sua estratégia, a empresa está
acelerando a transição energética dos clientes
profissionais, contribuindo para o desenvolvimento
de sua atividade.
Seguindo uma estratégia global, são criadas soluções
sob medidas adaptadas às necessidades e objetivos
atuais e futuros de seus clientes, como o uso e a
taxa de utilização dos veículos, objetivos financeiros,
estratégia ambiental, etc. Seja qual for a dimensão
e o nível de complexidade, a empres estuda todas
as tecnologias existentes no mercado para cada
proposta, oferecendo a solução ideal aos seus
clientes.

O REnault ZOE é CAMPEÃO
DE VENDAS NA EUROPA
A Renault ocupa a primeira posição no mês de junho,
com 23,1% de participação de mercado e 12.088 veículos
elétricos emplacados.
A marca ocupa a liderança em quatro países – França,
Portugal, Espanha, Irlanda , com uma progressão de 87,1%
em comparação com o ano passado.
O Zoe garantiu o primeiro lugar em junho, com 20,6% de
participação de mercado (10.757 unidades) ocupando a
liderança em seis países europeus – França, Alemanha,
Itália, Portugal, Espanha e Eslovênia, com um aumento de
107,3% em comparação com o ano anterior. Na categoria
veículos utilitários leves elétricos (VE LCV), Kangoo
Z.E. ocupa o primeiro lugar com 40,6% participação de
mercado (1.292 unidades).

test drive

pegando estrada com
a nova EVOQUE
por Claudio Barreto

O

Range Rover Evoque impressiona
há mais de 10 anos, um best-seller
da marca, é um “divisor de águas” no
quesito SUVs compactos na categoria
luxo. O design futurista e muita
tecnologia embarcada foi apresentado
aos brasileiros em 2011, entrando
para lista dos “objetos de desejo” dos
entusiadas.
A 2ª geração chegou no Brasil em 2019
importado da Inglaterra, seguindo o
mesmo conceito de design do Rang
Rover Sport e Velar, principalmente na
parte dianteira e traseira. A diferença
entre os modelos é apenas observada
no design lateral, pois carrega o DNA da
geração anterior.
Nosso test drive foi tranquilo,
percorremos uma distância de 180km
com subidas, descidas e ultrapassagens
seguras com trocas de marchas
quase imperceptíveis. O motor vem
equipado com a tecnologia Stop/
Start e carregamento regenerativo
inteligente, aproveitando a energia
cinética da frenagem para carregar a
bateria, e prover máxima economia,
especialmente em circulação urbana.
A versão P250 é equipada com motor
Ingenium 2.0 litros 4 cilindros Turbo
flex com 249 cv 365 Nm de torque
máximo, disponível entre 1.200 e
4.500rpm.
O turbocompressor helicoidal é
alimentado por um coletor de escape
integrado que aumenta a transferência
de energia para a turbina, reduzindo
significativamente o “turbo lag“ e
aumentando a resposta do motor. O
câmbio ZF de 9 velocidades e tração
integral. Velocidade máxima limitada
eletronicamente de 230km/h.

Agradecimentos a concessionária
Jaguar Land Rover Vitória

LAND VITÓRIA

Mosteiro Zen Morro da Vargem, o
primeiro mosteiro zen-budista da
América Latina, localizado em Ibiraçu,
Espírito Santo. Valeu o registro.

lançamentos bmw

BMW do Brasil confirma chegada
do novo X6 M ainda no terceiro
trimestre 2020

CHEGA AO BRASIL O novo MINI
John Cooper Works GP

Produzido em Spartanburg, nos Estados Unidos,
utilitário coupé esportivo chegará com motorização
de oito cilindros, 600 cv, torque de 750 Nm e tração
integral; Atualização remota e gratuita de software,
reconhecimento noturno de pedestres, sistemas
assistentes de condução semiautônomas, Apple Car
Play, Android Auto e sistema de som Harman Kardon
são destaques.

A MINI confirma a chegada ao país da versão especial
limitada MINI John Cooper Works GP, modelo mais
rápido da fabricante inglesa. São ao todo 25 modelos
colocados em pré-venda ao preço de R$ 299.990. Os
clientes interessados devem procurar a rede autorizada
para realizar a reserva. Cada unidade é identificada por
uma numeração específica – são apenas 3 mil em todo o
mundo – e conta com um propulsor TwinPower Turbo de
4 cilindros de 306 cv e 450Nm de torque máximo - zero a
100 km/h em apenas 5,2 segundos - acompanhado de uma
transmissão esportiva automática de oito velocidades. O
modelo é produzido na planta de Oxford, Inglaterra, e as
primeiras unidades chegam ao país no quarto trimestre
deste ano.

Honda CB 1000R
A

supernaked, Honda CB 1000R estilo NEO SPORT CAFÉ, segue uma linha minimalista e
atraente com mecânica aparente, motor de alta cilindrada, ronco alto, traseira curta, guidão
mais baixo para ficar em uma posição de esportividade, uma fusão do clássico com moderno,
fazendo releitura das Café Racers. Uma moto que chama a atenção dos amantes de adrenalina.
Uma escolha perfeita para quem já tem experiência no trânsito e nas estradas e está procurando
alta performance junto com segurança. Por sua proposta esportiva o seguro pode atingir até
10% do valor de mercado.

A montadora Honda lançou uma promoção por tempo limitado

“SEGURO
TOTALMENTE GRÁTIS”
a motor com valor promocional de
R$ 60.900,00.

ficha técnica
Motor

• Refrigeração Líquida
• 4 cilindros
• Capacidade 998,4 cm³
• Potência 141,4 cv
• Torque 10,0 kgfm
• Câmbio 6 marchas

Dimensões

• Comprimento 2.117 mm
• Largura 789 mm
• Altura 1.094 mm
• Entre-eixos 1.452 mm
• Distância do solo 138 mm
• Altura do assento 830 mm
• Peso seco 199 kg

assista no youtube
test drive- honda cb100or

Chassi

• Freio dianteiro Disco 310 mm
• Freio traseiro Disco 256 mm
• Pneu dianteiro 120/70-17
• Pneu traseiro 190/55-17

Geral

• Tanque Combustível 16,1 litros
• Velocidade Máx. 250 km/h

FÓRMULA RENAULT EUROCUP

Conheça o piloto Caio Collet da
Renault Sport Academy

brasileiro LIDERA A
FÓRMULA RENAULT
EUROCUP 2020

campeonato, o que é muito importante.”, comentou Collet, que
com os pontos da rodada mantém uma marca expressiva na
categoria. Já são 22 corridas consecutivas na zona de pontos. A
próxima rodada dupla da categoria acontecerá em Nurburgring,
na Alemanha, entre os dias 4, 5 e 6 de setembro de 2020.

O

piloto Caio Collet da Renault Sport Academy, após a quinta
colocação no Circuito de Ímola amplia sua vantagem na
liderança da Fórmula Renault Eurocup 2020.
O brasileiro está agora com 68 pontos, 14 de vantagem em
relação ao vice-líder Franco Colapinto e 18 à frente do espanhol
David Vidales, que venceu as provas em Ímola e aparece na
terceira posição.
Com 20 pilotos na disputa, Caio da equipe R-ace GP partiu da
terceira colocação na prova do domingo (26/07), onde o carro
não apresentou o mesmo rendimento das provas anteriores e o
piloto terminou em quinto lugar.
“Foi um fim de semana bem positivo no geral. Consegui fazer
duas boas classificações, então, fiquei bem feliz com isso. Nas
corridas, faltou um pouquinho de ritmo, principalmente na
prova deste domingo. Mas fiquei feliz com o resultado do fim
de semana como um todo. Conseguimos ampliar a liderança do

Fórmula Renault Eurocup 2020

Clique e assista a corrida que aconteceu
no circuíto de Ímola 26/07/2020

Customização
"De fato, a customização começou
quando entrei no
universo Harley,
foi neste momento
que sentir a necessidade de abrir
minha própria
oficina"

Foto do filme "MAD MAX"
Customização Honda XRE300 Rally 2018,
projeto João Guido.

A arte em
personalizar sonhos
Por Claudio Barreto

N

o Brasil, o interesse por motos personalizadas vem aumentando
nos últimos anos, um hobby impulsionado pelas redes sociais.
A customização em motocicletas surgiu nos Estados Unidos após
a Segunda Guerra Mundial e rapidamente espalhou pelo mundo
tornando-se um “Fenômeno Cultural”. Os filmes clássicos como “Easy
Rider (1969)”, resgata o passado fortalecendo a cultura Custom e “Mad
Max (1979)”, baseado em ficção científica, que mexem no imaginário e
conquista novos adeptos à cultura CUSTOM.
Para entrar neste mundo de motos exclusivas é necessário possuir uma
moto com design retrô, típico das motocicletas norte-americanas da
década de 1940, customizar com sua personalidade e complementar
com uso de trajes típicos, como: jaquetas de couro e capacetes
estilizados que remetem a época.
Para entender melhor como funciona esse mercado de personalização
em motos, conversamos com um profissional especializado em
customização, designer João Guido, nascido e criado em Recife, que a
partir dos 6 anos de idade gostava já desenhar carros diferentes, aos 18
anos projetou sua própria moto. Em 2015 decidiu investir na profissão
comprando a sua primeira Harley Davison para modelar e
comercializar. “De fato, a customização começou quando entrei no

universo Harley, foi neste momento que sentir a necessidade de abrir
minha própria oficina”, comenta Guido. A sua dedicação no negócio,
transformou sua oficina como referência no segmento de duas rodas.
Em alguns países a arte de personalizar motos é bastante lucrativa,
seja para criar um novo estilo ou até mesmo para recuperar modelos
clássicos. Os estilos mais procurados para serviços de personalização
são: Flat Tracker, Scrambler, Brat Style, Chopper, Café Racer e Bobber.
Releituras dos modelos clássicos que permanecem até hoje como
inspirações. “A restauração ou reconstrução de um modelo clássico vem
do desejo de possuir uma moto exclusiva”, comenta Guido.
A principal dúvida dos proprietários e entusiastas de motocicletas que
pretendem optar por uma descaracterização definitiva, ou comprar um
modelo já transformado, é saber, até onde pode ir a transformação, e o
que é permitido na legislação brasileira?
“Pode tudo na hora de customizar, não tem regra básica, porém
qualquer alteração de estrutura da moto tem que garantir a segurança
mínima necessária para os motociclistas e obrigatoriamente submeter
o projeto aos órgãos competentes para ter autorização de utilização em
vias públicas. Pequenas alterações na estética que não comprometam
a originalidade são permitidas, porém as mudanças mais radicais
pedem mais burocracia, levam mais tempo e mais gastos com laudos e
vistorias”, finaliza Guido.

ROYAL ENFIELD

Tokyo motos
multimarcas

Paixão em
primeira marcha
Por João Guido

N

ão é preciso muito mais que uma marcha
para se apaixonar pelo novo modelo da
montadora Indiana Royal Enfield. A Continental
GT 650 apesar de ser produzida em Oragadam
no sul da Índia, foi desenvolvida no Reino
Unido. Com um projeto inovador para a marca,
a montadora busca o mercado mundial das
meias cilindradas.
A primeira impressão foi perfeita, na primeira
volta percebe-se que a máquina não requer
nenhum tipo de ajuste, ela se adapta ao
condutor. Com poucos metros, a vontade
é de andar quilômetros sem parar. Torque,
suspensão e freios em completa harmonia,
combinação primorosa para uma condução
prazerosa. Excelente custo x benefício para
uma motocicleta Clássica e Moderna.

Cafeteria
Santa Clara
Boa Viagem

Motor 650cc

O projeto partiu do zero, originando também o robusto
motor Twin, arrefecido a ar e óleo, com 648 cm³ e intervalo
de ignição de 270 graus, que fornece 47 cv a 7.100 rpm e
um torque de 5,3 kgfm a 5.250 rpm, que equipa os modelos
Café Racer Continental GT 650 e Interceptor 650.
Freio ABS: (T) disco (D) disco;
Suspensão dianteira: 41 mm de diâmetro, forquilha
dianteira, curso de 110 mm;
Suspensão traseira: dupla, choques, Coil-Over, curso de
88mm;
Roda dianteira e traseira: 18 polegadas.
Pneus: (D) 100/90-18 (T) 130/70-18;
Peso seco: 198 KG;
Câmbio: 6 marchas;
Capacidade do tanque de combustível: 13,7L

História

A Royal Enfield tem uma longa história, que começou em
1901 na Inglaterra, inicialmente produzindo bicicletas e
motores estacionários. Logo depois, vieram as motocicletas
e, no esforço das 1ª e 2ª Guerras Mundiais, modelos
militares, que se espalharam pelo mundo, inclusive a Índia.

Foto Ricardo Santos_MundoPress

EVENTOS

superbike brasil 2020
Abertura do SuperBike Brasil é confirmada
para dia 30 de agosto de 2020 em Interlagos

A

pós a assinatura do protocolo de segurança
junto ao Governo do Estado de SP e a Prefeitura
do Município de São Paulo, a Organização do
SuperBike Brasil obteve sinal verde para a realização
da primeira etapa da temporada 2020.
A 2ª etapa do campeonato será em Goiânia no dia

06 de setembro. Todas as provas da temporada serão realizadas
sem a presença de público e com inúmeras restrições, que estão
sendo apresentadas a pilotos e equipes – únicos que estarão
presentes no circuito.
O calendário 2020, sofreu uma redução do número de etapas
frente à quantidade inicialmente prevista, contando agora com
oito finais de semana. Cinco etapas serão em São Paulo, e as
outras três em outros estados.
Assim como MotoGP e Fórmula 1, o calendário ainda está sujeito
a alterações sem aviso prévio mínimo, até que todos os aspectos
relacionados a sua confirmação estejam superados.

Salão Moto Brasil 2020
O maior evento de duas rodas do país
manterá conceito outdoor experience

O

evento de motocicletas mais aguardado do país
já tem data nova para comemorar seus 10 anos.
O Salão Moto Brasil (SMB) 2020 está confirmado
para entre os dias 19 e 22 de novembro, no Parque
Olímpico do Rio de Janeiro, dentro do consagrado
conceito outdoor experience, e adaptado aos
novos tempos impostos pela Covid-19, o que traz
uma nova disposição de estandes para garantir os
cuidados com a saúde do público, de expositores e
de funcionários.
Por esta razão, o layout do SMB 2020 sofrerá
modificações e seguirá as regras estabelecidas
pelas autoridades de saúde do país. Um exemplo:
o espaço dos fabricantes de motos terá estandes
destacados para cada marca participante, para que
os visitantes possam curtir os principais lançamentos
do segmento de duas rodas sem se expor a
aglomerações. Essa e outras medidas serão adotadas
de acordo com o novo protocolo para eventos
definido pelas autoridades públicas.

clique e compre seu ingresso
Os ingressos para a décima edição do Salão Moto Brasil continuam
à venda a preços promocionais no site www.salaomotobrasil.com.
br/2020/ingressos/. Os bilhetes também estão disponíveis em pontos
de venda físicos no Rio e em São Paulo.
O ingresso individual custa a partir de R$ 20 por dia de evento. E o
visitante também pode adquirir passaporte para um ou mais dias
do Salão. Ou, ainda, combos promocionais, que incluem a entrada,
camisa oficial e copo ecológico oficiais do SMB.
Os ingressos já adquiridos serão válidos para as novas datas.
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