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Nova geração da
superesportiva utiliza
soluções da MotoGP
e muita inovação para
domar seus mais de 216
cv de potência | Pág. 2

Honda CBR 1000RR-R
SP traz tecnologia das
pistas para as ruas

Além do novo motor de quatro cilindros e 1.000
cc, a moto tem o mesmo diâmetro e curso da
RC 213-V, da MotoGP. Modelo herdou as "asas"
aerodinâmicas na carenagem e também conta
com sensor de medição inercial de seis eixos

Fotos: Divulgação Honda e Spenser Roberts | Lightning Motorcycles
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Moto elétrica usará nióbio para
superar recorde de velocidade
Parceria inédita da norte-americana
Lightning Motorcycles com a brasileira
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mais potente
já produzido
pela Honda
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FICHA
TÉCNICA
MOTOR
4 cilindros,
999 cm³

Honda CBR 1000RR-R SP conta,

CÂMBIO
6 marchas
com
quickshift

ainda, com moderno sensor de
medição inercial de seis eixos

POTÊNCIA
216,2 cv a
14.500 rpm

POR ARTHUR CALDEIRA

TORQUE
11,5 mkgf a
12.500 rpm
PESO
201 kg
(ordem de
marcha)
PREÇO
R$ 160.590
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ESPECIAL

nova Honda CBR 1000RR-R desembarcou, no Brasil, no Ànal de 2021, em
sua versão SP, topo de linha, com preço
sugerido de R$ 160.590. A superesportiva
de 1.000 cc da marca japonesa foi totalmente renovada, em relação ao modelo
anterior. Buscou inspiração na MotoGP, espécie de Fórmula 1 das motos, para Àcar
ainda mais leve, potente e rápida nas pistas.
Apesar de ter ganhado um “R” a mais
no nome para reforçar seu caráter “racing”, ou seja, uma moto de corrida, mas
que traz espelhos retrovisores, sistema
de iluminação e supor te de placa para
rodar nas ruas. Graças aos modernos
controles eletrônicos e toda a tecnologia
embarcada no modelo, não é preciso ser
piloto proÀssional para guiar essa máquina, seja nas pistas, seja nas ruas.
Dotada de muita inovação, a nova CBR
1000RR-R SP tem um moderno sensor de
medição inercial de seis eixos, da Bosch,
para fazer uma completa leitura da moto
em movimento e ajustar os controles de
assistência à pilotagem com mais precisão.
Entre os itens de segurança, que ajudam
meros mortais a domar a superesportiva
japonesa, estão controle de tração, sistema
anti-wheeling, que evita “empinadas”, freios
ABS e até um controle de largada, que ajuda a arrancar na frente no grid.
POTÊNCIA DE SOBRA
O motor de quatro cilindros que equipa a
nova CBR é o mais potente já produzido
pela Honda. A marca usou o mesmo diâmetro e curso dos pistões da RC-213-V,
modelo da MotoGP, para atingir a potência máxima de 216,2 cv a 14.500 rpm.
Além de mais potente, a superesportiva perdeu peso e marca 201 quilos na
balança, já pronta para entrar na pista.
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Nova Fireblade #cou mais leve e potente; painel (no alto) tem tela colorida como nos smartphones

O que resulta em uma incrível relação
peso/potência de 1,075 cv/kg. Ou seja,
cada “cavalo” de potência carrega menos
de 1 quilograma.
Na pista, isso se traduz em acelerações impressionantes e velocidades acima de 250 km/h na reta do autódromo
de Interlagos (SP), onde aceleramos a
nova CBR 1000RR-R SP.
Nessas situações, outra solução herdada das pistas de corrida, as winglets,
pequenas aletas na lateral da carenagem,
ajudam a manter a estabilidade da moto.
Segundo a Honda, a downforce, quer
dizer, a pressão aerodinâmica exercida
pelas “asinhas” em alta velocidade, é a
mesma das máquinas de MotoGP.
MAIS “AFIADA”
A nova CBR 1000RR-R Fireblade (que
signiÀca “lâmina de fogo”, em tradução
livre do inglês) é mais “aÀada” em todos
os aspectos, e isso Àca claro logo ao subir na moto. Em comparação à geração
anterior, a altura do assento foi aumentada, as pedaleiras, recuadas, e o guidão
Àcou mais baixo. Tudo para proporcionar uma posição de pilotagem mais racing; porém, menos confortável.
Mas à sua frente o piloto tem um painel digno de motos de rua, formado por
uma tela colorida em alta deÀnição de 5
polegadas, parecida com as dos smar tphones, de TFT (sigla de “thin Ålm transistor”), que oferece acesso aos inúmeros
recursos eletrônicos, fundamentais para
manter toda a cavalaria sob controle.
Destaque para as suspensões Öhlins
Smar t EC, que são semiativas ou quase uma suspensão inteligente. Com três
padrões deÀnidos – rain, sport e track –,
o garfo dianteiro e o monoamortecedor
traseiro se ajustam às condições do piso
e à forma de pilotagem do condutor.
O novo conjunto ciclístico da CBR
1000RR-R transmite confiança para
deitar nas curvas, antes de girar o acelerador e deixar os controles eletrônicos
trabalharem. Eles estão ali, mas atuam
de forma suave e não prejudicam uma
pilotagem mais esportiva.
Após algumas voltas no templo da
velocidade em São Paulo, a nova geração da CBR 1000RR-R SP mostra que
evoluiu bastante, em comparação à anterior. O preço, agora que o modelo é
importado, também se equipara ao das
esportivas topo de linha, como a Ducati
Panigale V4S ou a BMW S 1000RR.
Afinal, a nova Fireblade é, sem dúvida, a CBR mais espor tiva feita até
agora. Exatamente o que muitos consumidores pediram durante anos. Mas é
importante ressaltar que ela manteve a
dirigibilidade que esperamos da Honda,
mas, agora, com a vantagem de ir muito
bem também nas pistas.
Fotos: Divulgação Honda
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App de transporte torna-se
nova fonte de ganho familiar
Após seguidos roubos no negócio da família , casal adere à plataforma de mobilidade: dirigir
tornou-se na opção mais segura e de maior ﬂexibilidade e satisfação no dia a dia
Foto: Arquivo Pessoal

P

or cinco anos, depois de manter
um minimercado no Jardim Icaraí,
zona sul de São Paulo, o casal Viviane Carvalho Xavier, 47 anos, e Paulo César
Xavier, de 52, resolveu dar um basta no
negócio após o estabelecimento ser roubado 22 vezes! O último assalto, ocorrido
em 2018, foi a gota d’água, quando até a
aliança de casamento foi levada.

à violência, com o oferecimento de vouchers
para o público feminino chegar a qualquer
uma das 180 Delegacias da Mulher. Em um
levantamento realizado pela plataforma em
2021, as viagens para as delegacias subiram
42% em comparação ao período anterior.
Justiça para todas, usuárias ou não
Há três anos, a 99 desenvolveu o programa
“99 Mais Mulheres”, marcando seu compromisso em melhorar a mobilidade urbana,
especialmente a feminina, incluindo a ocupação delas em todos os espaços. Uma dessas
ações é a parceria com o projeto Justiceiras,
rede de apoio que orienta de forma gratuita
e online mulheres em situação de vulnerabilidade e violência (usuárias do app 99 ou não).
Por meio de um botão de denúncia e
comunicação direta na plataforma, elas
recebem o acolhimento das voluntárias
do projeto assim que o aplicativo é iniciado. “Independentemente de onde tenha
ocorrido a violência, a mulher pode e deve
solicitar apoio usando o aplicativo da 99”,
reforça Livia Pozzi, diretora de Operações e
Produtos da 99. Para conhecer todas as ações
da empresa voltadas às mulheres, acesse
https://99app.com/maismulheres.

A atual motorista parceira da 99 — plataforma de tecnologia voltada à mobilidade urbana, presente em 1.600 municípios
brasileiros com 20 milhões de usuários
— desabafou com o marido: “Pelo amor de
Deus, vende o mercado!”. “E vamos viver de
quê?” foi a resposta de Paulo César. “Sempre
tinha a esperança de dar certo e de que dias
melhores viriam, mas infelizmente isso não
aconteceu”, lamenta ele.
Então, Viviane revelou já estar cadastrada
no aplicativo de transporte, sem que ele soubesse, e já dirigindo algumas horas por dia.
Ele não só aceitou a escolha da esposa: duas
semanas depois de passar o negócio adiante,
também se cadastrou na plataforma.
Escolha também motivada pela “paixão”
No começo, eles dividiam o automóvel da
família: ela de dia, ele de noite. Atualmente,
cada um dirige um carro, ambos alugados
(ela um Chevrolet Cobalt, e Paulo César, um
Toyota Yaris). Ele explica que, agora, com a
volta às aulas, durante a semana Viviane dirige de manhã, e ele, durante as tardes e noites.
“Nos finais de semana, ambos vão da tarde
até a madrugada”, explica Paulo. As horas
livres são reservadas aos filhos: Paloma, 21
anos, e Pablo, de 9.
O casal não se arrepende da escolha. Viviane encara a parceria com a 99 como “uma
paixão”. De acordo com ela, o app é bem dinâmico, e as campanhas da empresa fazem
o parceiro pensar para ter bons resultados.
“Para mim, os melhores motoristas fazem a
99”, observa Viviane. Ela até já recebeu uma
gorjeta de R$ 100 de um passageiro por tê-lo
deixado cochilar no carro. “A Viviane é guerreira, extremamente focada no trabalho, motorista 5 estrelas e muito estrategista. Tenho
muito orgulho dela”, revela Paulo César.

Motorista 5 estrelas, Viviane Carvalho
Xavier convenceu Paulo César a
vender o minimercado na zona sul
de São Paulo para se dedicarem
integralmente à plataforma: “Não me
arrependo da escolha!”

Compromisso com as mulheres
Na 99, o público feminino tem atenção
especial: elas representam 5% da base de
motoristas parceiros cadastrados e 60% dos
passageiros. Há um ano, o aplicativo lançou
o 99Mulher, botão que permite às motoristas ativarem e só aceitarem corridas de
passageiras, a qualquer momento. Do mes-

mo modo, as usuárias também sabem que a
corrida será feito por outra mulher. Viviane, por exemplo, utiliza o recurso. “Sim, a
opção é primordial, principalmente à noite”, recomenda.
Desde 2020, quando aumentaram os números de agressões a mulheres durante a pandemia, a 99 incentiva a denúncia e o combate

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocínio da 99.

Para acessar outros
conteúdos, aponte
a câmera do celular
para este QR code:

Produzido por

4

INOVAÇÃO

SÃO PAULO, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Moto elétrica
usará nióbio
para quebrar
recorde de
velocidade
Parceria inédita irá testar
aplicação do metal para reduzir
peso e melhorar desempenho
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Benefícios do nióbio
na indústria automotiva

Ferronióbio
permite
criar
estruturas
mais leves e
resistentes

ma união entre a Lightning Motorcycles, fabricante norte-americana, e a
CBMM, empresa brasileira especialista em
nióbio, irá experimentar produtos do metal
na fabricação do chassi e das baterias de
suas motos elétricas. O objetivo é reduzir o
peso e aumentar o desempenho para tentar quebrar o recorde de velocidade com
uma moto elétrica de produção.“As corridas sempre impulsionaram as inovações”,
explica Richard HatÀeld, CEO da Lightning
sobre a iniciativa de testar a aplicação de
produtos do nióbio para ultrapassar a marca dos 400 km/h (cerca de 250 mph).
A Lightning Motorcycles aposta em
motos espor tivas elétricas de alto desempenho como vitrine para novas tecnologias e também para a eletrificação
dos veículos de duas rodas. “Escolhemos
o mesmo caminho que a Tesla. Quando
começamos, aliás, eles Àcavam no mesmo
quarteirão que a nossa empresa”, lembra
HatÀeld. Assim como os carros da Tesla,
as motos da Lightining não são populares.
A LS-218, modelo que estão no topo da
linha de produtos oferecidos pela empresa, tem motor de mais de 200 cv e é vendida por US$ 38 mil (mais de R$ 200 mil).
O nome do modelo, aliás, faz referência à velocidade alcançada, em 2015, nos
deser tos de sal: 218,637 mph, ou seja,
351,787 km/h. Marca que conferiu à LS
218 o título de motocicleta elétrica de
produção mais rápida no mundo.
Na tentativa de superar o recorde
anterior, a Lightning Motorcycles vai usar
dois produtos do nióbio. O primeiro é o
ferronióbio, aplicado no chassi da motocicleta, criando assim uma liga mais leve e,

• Estrutura dos veículos: o uso do ferronióbio resulta em chassi mais resistente, com menos uso
de matéria-prima e, consequentemente, menor peso – veículos mais leves têm maior eÀciência
energética (no caso dos elétricos) ou menor consumo de combustível (em veículos a combustão)
• Mais segurança, pois o metal pode ser usado para criar estruturas mais resistentes a impactos
ou até discos de freio melhores
• Em baterias, o nióbio pode ser aplicado nos catodos delas, o que garante melhor estabilidade,
maior densidade energética e menores custos (no caso da Lightning)
• Metal também pode ser usado nos anodos de baterias de recarga ultrarrápida, que serão
utilizadas em ônibus da VWCO

ao mesmo tempo, mais resistente. “Reduzir o peso é essencial para motocicletas
de alto desempenho”, esclarece HatÀeld.
O ferronióbio é usado em pequenas
quantidades. “É só uma pitadinha mesmo”,
explica Mariana Perez de Oliveira, gerente
de desenvolvimento de mercado da CBMM.
Segundo Oliveira, a parceria com a Lightning
Motorcycles é estratégica, pois servirá de
plataforma para experimentar e testar tecnologias de nióbio em motos. Embora seja
amplamente difundido na indústria automotiva (veja quadro), o nióbio vai ser aplicado
pela primeira vez em uma moto.
MENOS PESO
“A ideia é demonstrar, na prática, as vantagens da aplicação do nióbio, uma vez que
a adição do material poderá trazer inúmeros benefícios ao projeto visando redução
de peso e maior eficiência energética,
além de contribuir, diretamente, para a segurança”, completa Oliveira.
Outro produto do metal, o óxido de
nióbio será utilizado nas baterias que fornecem energia ao motor elétrico de 204
cv da LS 218. A substância é aplicada no
catodo das baterias, garantindo melhor
estabilidade no carregamento, maior densidade energética e menores custos.
“Os indutores com nióbio diminuíram
a temperatura dos componentes magnéticos em mais de 30%, em comparação ao
material que utilizávamos”, explica HatÀeld. A redução de temperatura evita que
as baterias peguem fogo – uma questão
delicada em veículos elétricos.”
Vale destacar que as baterias são feitas
de íons de lítio, e não de nióbio, diz Oliveira, da CBMM. O uso do óxido de nióbio
na bateria, entretanto, permite melhorar a
eÀciência energética.
O CEO da Lightning acredita que os produtos do nióbio podem contribuir para a
eletriÀcação dos veículos de duas rodas. O
metal cria ligas mais leves, reduzindo o peso
das motos, o que contribui para aumentar a
autonomia, além de permitir recargas ultrarrápidas, em menos de cinco minutos.“Seria o
mesmo tempo que você leva para abastecer
uma moto a combustão interna no posto de
combustível”,diz ele. (A.C.)

Fotos: Spenser Roberts | Lightning Motorcycles e Parceria CBMM e Lightning Motorcycles
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Bradesco Seguro Auto apresenta:
Oficina Mobilidade, o canal para te ajudar
nas dúvidas e nos cuidados com seu carro:
https://mobilidade.estadao.com.br/oficina-mobilidade

Combustível adulterado é
o maior inimigo do motor

Foto: Getty Images

Saiba quais são os sinais de que a gasolina
e o etanol receberam misturas proibidas

C

ombustível adulterado é o inimigo
número 1 dos motores dos automóveis. Abastecer o tanque com gasolina ou etanol com misturas proibidas é
uma ameaça que pode pesar no bolso
do usuário.
“O combustível irregular, que tem
água, solventes e outras substâncias, prejudica a combustão do motor e pode causar vários problemas”, diz o engenheiro
Marco Barreto, coordenador do curso de
pós-graduação em mecânica automotiva
do Centro Universitário da FEI.
Os efeitos podem ser imediatos.
Pouco tempo depois de sair do posto
de serviço que usa combustível “batizado”, o motorista já percebe a perda de
potência do automóvel.
Trabalhando de forma inadequada, o
motor aumentará o consumo e haverá
também contaminação do óleo, carbonização e depósito de resíduos e entupimento dos bicos injetores, tornando
o prejuízo ainda pior. “Em alguns casos,
é preciso trocar a bomba de combustível”, aªrma Barreto.
Uma das recomendações do engenheiro é que o motorista, ao perceber
que foi vítima da fraude do combustível,
vá imediatamente a um posto de bandeira conªável para abastecer com gasolina
aditivada. “Ela ajuda a limpar o tanque,
diluindo a gasolina ou o etanol ruim."
Conheça seis sinais de que o combustível está adulterado:

1. Preços baixos
Desconªe sempre de postos com preço do litro do combustível bem abaixo
do praticado pelo mercado. Não há
milagre: é muito provável que o estabelecimento, geralmente de bandeira
desconhecida, esteja adulterando o
combustível oferecido nas bombas.
Fuja desses lugares.

Patrocínio

Produção

2. Luz do motor
A luz de alerta com o ícone de um motor no painel indica algum problema no
sistema de injeção eletrônica. A causa
pode ser combustível adulterado. O
sistema, que controla a admissão de
combustível e calcula a porcentagem
de mistura com ar, detecta problemas
ao trabalhar com etanol ou gasolina
com composição irregular.
Combustível “batizado” não é o único motivo que faz a luz acender, mas é
uma pista importante. Se isso acontecer
depois de abastecer o tanque, a razão
pode ser combustível misturado com
outro produto não reconhecido pela
sonda lambda, nome dado ao equipamento montado no sistema de exaustão dos gases de escape do motor a
combustão interna, cuja função é determinar a quantidade de oxigênio remanescente do processo de combustão.
3. Perda de potência
Perda de potência repentina é outro

Viabilização

indício de combustível contaminado.
O carro custa a atingir uma velocidade
elevada e o torque já não é o mesmo,
ou seja, o desempenho do automóvel
está comprometido.
4. Motor beberrão
Se a média de consumo do carro aumentar sem nenhuma explicação, saiba
que o combustível adulterado adora
deixar o motor mais “beberrão”.
5. Óleo contaminado
Mudanças nas características do óleo
que saiu do cárter também são sintomas de adulteração do combustível.
Isso acontece por causa da existência
de solventes na gasolina ou de excesso
de água no etanol.
6. Carro começa a dar soquinhos
O carro começa a dar pequenos “soquinhos” e o motor passa a falhar,
como se estivesse engasgando. Isso
ocorre porque os elementos impróprios do combustível já tomaram conta
do sistema, prejudicando o funcionamento do veículo.
Aponte a câmera
do celular para este
QR Code e assista
à entrevista com o
engenheiro Marco
Barreto, da FEI
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Aposta
nas viagens
de moto

Com preços
cerca de 30%
menores do que
os deslocamentos
feitos em carros,
modalidade se
expande no País

Mais baratas, elas crescem entre
os aplicativos de transporte
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municípios

5

dicas para
viajar de moto

om a alta dos combustíveis e a in¾ação, os aplicativos de transporte de
passageiros, como Uber e 99, apostam nas
motos para atrair novos usuários, além de
oferecer uma alternativa mais econômica
para as viagens de carro. A modalidade,
que estreou, no País, em novembro de
2020, com o Uber Moto, em Aracaju (SE),
agora se expande para mais cidades, com
preços menores do que nos automóveis.
“Desde que começamos com as viagens em moto, percebemos que elas passaram a ser utilizadas para, por exemplo,
conectar os nossos usuários com modais
de transporte, como estações de ônibus,
trens e metrô, das cidades, principalmente,
para deslocamentos rápidos, aquilo a que,
no mundo da mobilidade, chamamos de
‘last mile’”, aÀrma Luciana Ceccato, diretora de marketing da Uber.
Na última semana, a modalidade Uber
Moto, que já estava presente em 45 cidades brasileiras, foi expandida para outras
localidades. Agora, usuários de 83 municípios, em todas as regiões do País, podem
escolher viajar de moto, com preços que
chegam a ser 25% mais em conta do que
uma viagem de UberX, a modalidade mais
econômica para deslocamentos de carro.

1. Tenha seu próprio capacete
2. Use máscara
3. Higienize as mãos e partes da moto com
álcool em gel 70%
4. Apoie os pés, Àrmemente, nas pedaleiras
traseiras e segure nas alças da moto
5. Use roupa e calçado apropriados

Uso de
capacete e
máscara é
obrigatório
nas viagens
de moto por
aplicativo

99MOTO ESTREIA EM NOVE CIDADES
Também pensando em oferecer a esse
público, a 99 estreou, no início do ano, a
categoria 99Moto. O serviço de viagens
de motocicleta já pode ser acessado pelos passageiros desde 11 de janeiro.
“Buscamos essa solução via aplicativo
porque, na 99, acreditamos em um ecossistema multimodal para ajudar a construir uma mobilidade eÀciente, e a moto,
deÀnitivamente, faz parte desse conjunto
de opções de transpor te. Entendemos
que a categoria pode ser mais inclusiva,
seja por adentrar em locais mais estreitos
e íngremes, seja, principalmente, por ser
financeiramente mais acessível”, explica Lívia Pozzi, diretora de operações de
produtos da 99. Segundo a empresa, as
corridas via 99Moto podem ser até 30%
mais baratas do que as da 99POP.
A categoria chegou, inicialmente, a
nove cidades brasileiras: Aracaju (SE), Feira
de Santana (BA), Goiânia (GO), Campo
Grande (MS), João Pessoa (PB), Recife (PE),
Sorocaba (SP), Sobral (CE) e Teresina (PI).
De acordo com a 99, nesse início da operação, as localidades foram escolhidas com
base em pesquisas, que apontaram para a

oportunidade de melhoria da mobilidade
urbana dos usuários dessas regiões.
“Estamos acompanhando diariamente
e muito de per to os resultados desde
que lançamos a 99Moto. Como a motocicleta já compõe o modal de mobilidade em muitas cidades brasileiras, observamos uma aceitação muito positiva
por parte dos passageiros e também dos
motociclistas, que veem na categoria uma
nova fonte de ganhos. O objetivo, agora,
é melhorar a experiência dos usuários e
seguir expandindo, tanto em número de
motociclistas parceiros quanto em quantidade de cidades em que a categoria estará disponível”, aÀrma Pozzi.
CAPACETE PRÓPRIO E MÁSCARA
De acordo com as plataformas, os motociclistas que queiram trabalhar com viagens
de moto precisam ter, além da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) deÀnitiva,
na categoria A, a permissão para exercício
de atividade remunerada (EAR). No caso
da Uber, por exemplo, os entregadores
parceiros já cadastrados no Uber Eats podem também fazer viagens de Uber Moto,
desde que tenham a EAR na carta.
“Assim como os motoristas parceiros
da plataforma, os motociclistas passam por
um rigoroso processo de cadastro com
base em documentos como CPF, CNH,
licenciamento do veículo e checagem de
antecedentes”, acrescenta a diretora de
produtos e operações da 99.
Já o passageiro precisa, assim como o
condutor, usar capacete apropriado para
motocicletas, item obrigatório por lei.
Embora as duas plataformas recomendem aos parceiros que tenham capacete
extra para os passageiros, a orientação
é que o usuário use seu próprio equipamento para viajar em segurança, ainda
mais em tempos de covid-19.
“Caso o passageiro não tenha capacete próprio, o motociclista parceiro
deve higienizar um, entre as viagens,
com aplicação de produto com ação
antimicrobiana, como álcool 70%. O uso
de máscara é obrigatório em todas as
viagens da 99, incluindo as da modalidade 99Moto”, ressalta Lívia Pozzi.
As duas plataformas destacam que as
viagens de moto têm os mesmos recursos de segurança existentes nas de carro. Inclusive com seguro para acidentes
pessoais, tanto para usuários como para
motociclistas parceiros. (A.C.)
Fotos: Divulgação 99 e Uber
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Mulheres e
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Ao desconstruir estereótipos de
gênero, elas têm demonstrado
comportamentos mais seguros

POR DANIELA SARAGIOTTO

amigos

cada ano, aumenta o interesse das
mulheres, em todo o Brasil, em obter
habilitação para pilotar motocicletas. Nos
Centros de Formação de Condutores
(CFCs), onde as aulas ocorrem, é comum
que os instrutores utilizem motos menores, que facilitam, ao máximo, o processo
de aprendizagem, para que os candidatos
sintam segurança durante o treinamento.
“Mas, ao final desse período, após
passarem pelos períodos de estudo e
prática veicular, vemos que muitas mulheres acabam optando por motos com
cilindradas maiores”, conta Jucimara
Fernandes, observadora certiÀcada pelo
Obser vatório Nacional de Segurança
Viária (ONSV) que atua na cidade de
Poços de Caldas (MG).

Silvana
Bernardes
Rosa,
empresária,
e sua Harley-Davidson
de 1.700
cilindradas
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A empresária Silvana Bernardes Rosa
é um exemplo dessa situação: ela passou
por diversos treinamentos disponíveis no
mercado, como o Capitão da Estrada, entre outros, e atualmente conduz grupos
de motociclistas ao pilotar uma Harley-Davidson de 1.700 cilindradas.
Ela conta que já fez diversas viagens
longas: a famosa Rota 66, nos Estados
Unidos; Machu Picchu, no Peru; e, no Brasil, partiu de Minas Gerais para percorrer
as regiões Sul e Sudeste do País.
Segundo ela, a decisão de conduzir
uma moto de grande por te e alta cilindrada foi impulsionada pelo confor to.
Precavida, diz sempre pilotar com muita
atenção. “Já sofri um acidente, mas ele foi
causado por um condutor imprudente.
Porém, na ocasião, eu estava com todos
os equipamentos de segurança e seguindo as leis de trânsito”, diz Rosa.
COMUNIDADES SEGURAS
Ao desconstruir estereótipos de gênero,
as mulheres, além de pilotar motocicleta
de alta cilindrada, participam de eventos
e criam grupos para estimular o vínculo
social e a condução segura, acompanhando o avanço das novas tecnologias e o
lançamento de equipamentos atrativos
ao público feminino. Juliana Nascimento, empresária e motociclista, conta que
sempre segue as novidades que envolvem o universo das duas rodas.
“O passeio, para mim, é uma terapia.
Sou prudente e sempre uso equipamentos de segurança”, afirma. De acordo
com o mapeamento realizado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego
(Abramet), com dados disponibilizados
pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), em março de 2021, foram
registradas 25,8 milhões de condutoras
de automóvel habilitadas e, desse total,
6,8 milhões também pilotam motocicleta.
“Mesmo observando crescimento no
número de condutoras, o percentual de
mulheres envolvidas em sinistros de trânsito, quando comparadas aos homens, é
sempre menor, demonstrando que elas
pilotam com mais cautela”, explica a observadora certiÀcada.
O Infosiga SP analisou os acidentes de
trânsito de janeiro a agosto de 2020 e
concluiu que, do total de sinistros da capital, 1.812 foram causados por homens
(93,5%) e apenas 122 (6,5%) por mulheres, estatística que se repete de forma
muito semelhante em todo o País. “Por
causa disso, o público feminino é considerado de baixo risco pelas seguradoras,
pagando valores menores que os homens”, completa Fernandes.
As empresas estão atentas a esse público, que tem demonstrado ser Àel, mais
exigente na busca por novas abordagens,
criando iniciativas inovadoras que permitam, cada vez mais, a inserção das mulheres nesse universo. “A segurança é uma
prioridade para elas e fator fundamental para a boa convivência entre todos
os agentes do trânsito. Ela deve ser uma
meta perseguida por todos os condutores, independentemente do gênero”, Ànaliza Fernandes.

"Andar de
moto, para
mim, é uma
terapia",
diz Juliana
Nascimento,
empresária e
motociclista

Fotos: Divulgação Cristina Galo e Arquivo Pessoal
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Solução
prática
por uma
mobilidade
mais
econômica

Motos proporcionam fonte de renda e agilidade nos deslocamentos urbanos
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“CUSTO DE
MANUTENÇÃO
SEMPRE SERÁ
MENOR DO QUE
QUALQUER
OUTRO MEIO DE
TRANSPORTE.”

Não perca a
nossa live,
todas as
quartas, às 11h,
pelas redes
sociais do
Estadão ou
no portal
Mobilidade

capacidade de percorrer muitos
quilômetros com o cada vez mais
caro litro de combustível é apenas um
dos aspectos que tornaram motocicletas
e scooters ferramentas de economia indispensáveis para nossa sociedade.
Tempos como os que vivemos tornam
os inúmeros benefícios da motocicleta
ainda mais evidentes. Meio de transporte, de trabalho, de lazer e de exercício de
cidadania. Leva e traz pessoas, suas coisas
e encomendas. Supera as diÀculdades do
caminho e sempre chega antes.
Motos movimentam a economia, proporcionam fonte de renda e reduzem as
horas de deslocamento dos que têm que
cumprir horários rígidos. O guidão possibilita ganhar a vida para levar o pão à
mesa e elimina o desperdício de horas em transportes menos eÀcientes.
Podem ser compradas de maneira facilitada, via Ànanciamento ou
consórcio, e a manutenção é simples,
ágil e mais barata se comparada a outros veículos. Problemas mecânicos e
eletrônicos são raros, mas, se acontecem,
seja em grandes centros, seja nos mais
distantes locais, a solução é rápida. Motos
depreciam pouco o seu valor de revenda
e, em certas circunstâncias, até se valorizam quando a demanda supera a oferta,
como ocorreu em 2021.
Uma Honda CG 160, a moto favorita
dos brasileiros, valorizou mais de 10%, em
relação ao seu preço de aquisição, nos últimos 12 meses. Essa atípica situação também foi motivada pelo aumento da procura de motos para uso proÀssional. EnÀm,
um bem de consumo que protege o dinheiro nele investido, que ainda gera renda
e serve de meio de transporte e de lazer.
MAIS TECNOLOGIA
Para além de todas essas vantagens, na
moto, não há aglomeração. Não é o horário dos trens ou ônibus que determinam
o momento da partida, mas sim a necessidade de quem a escolheu como parceira.
O tempo do percurso não muda, com ou

sem engarrafamentos no caminho. E, com
isso, se ganha precioso tempo.Tempo para
descansar, tempo para trabalhar, tempo
para se divertir.Tempo para viver.
O direito de ir e vir se efetiva, na prática, com a propriedade de uma motocicleta. Mesmo os que se julgam pouco hábeis têm, nas atuais scooters, a chance de
começar de maneira fácil a vida ao guidão. A tecnologia aplicada nas scooters
reduziu a complexidade da operação a
níveis mínimos – por exemplo, pelo tipo
de transmissão automática CVT, dentre outras facilidades. Amigáveis com os
inexperientes, as pequenas scooters são
econômicas, muito práticas e capazes de
trazer ao mundo das duas rodas gente de
todos os tipos e idades.
Muitas pessoas deixam seus carros na
garagem e vivenciam uma realidade de
transporte diferente, em que o tempo dos
trajetos cai para um terço ou menos. Outras podem dizer adeus aos ônibus de horário incerto e aos trens e metrôs lotados.
A opção pelas simpáticas scooters multiplica possibilidades, agiliza estacionamento
e proporciona mais qualidade de vida.
Na ponta do lápis, o custo de manutenção de uma motocicleta ou scooter de
baixa cilindrada é, e sempre será, menor do
que a despesa com qualquer outro meio de
transporte. Exceção é a bicicleta, certamente mais econômica se comparada às motos,
mas cujo uso se complica em distâncias
maiores, em locais de topograÀa acidentada,
por não comportar um passageiro ou em
função de limitações físicas individuais.
Solução fácil para tempos difíceis, pequenas motocicletas e scooters são o
meio exato para locomoção e para trabalho. Gastam o mínimo, rendem o máximo, alavancam a economia das pessoas e
do País. São protagonistas da melhoria da
qualidade de vida de inúmeras famílias e
agentes de uma democrática e irreversível
inclusão social sobre duas rodas.
Em poucas palavras, motocicletas e
scooters representam, claramente, economia com grande versatilidade.”
Fotos: Divulgação Honda
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pandemia da covid-19 trouxe a necessidade de higienizações frequentes em
diversos ambientes, entre eles no transporte
público. Um produto recém-chegado ao Brasil, conhecido comercialmente como Halo
Led e importado pela Mercato Automação,
promete cumprir esse papel de forma automática e contínua em locais fechados, como
no interior dos ônibus.Trata-se de um equipamento que libera no ambiente peróxido
de hidrogênio e tem eÀcácia comprovada na
eliminação de fungos, vírus e bactérias.
“Por um ano e meio, Àzemos diversos testes, realizados por laboratórios independentes e com a supervisão da SPTrans, responsável pela gestão do transporte público por
ônibus na cidade de São Paulo.Ao Ànal desse

e#cácia de até 98% em testes
e promete ser efetivo até
contra o coronavírus

POR DANIELA SARAGIOTTO

Aparelho libera peróxido de hidrogênio, que
neutraliza diversas substâncias

9

processo, obtivemos eÀcácia de até 98% na
eliminação das substâncias e o produto teve
aprovação do órgão normatizador”, explica
Armando Scarcella Júnior, representante comercial da Mercato Automação.
COMO ELE AGE
Instalado no sistema de dutos dos ônibus,
junto ao ar-condicionado, o equipamento
gera uma reação química com a entrada do
ar, liberando constantemente peróxido de
hidrogênio no ambiente, neutralizando os
contaminantes e evitando a necessidade do
trabalho manual de limpeza dos veículos.
“Ele neutraliza vírus (entre eles o coronavírus e suas variantes, como a ômicron),
bactérias, mofo, fungos, odores e compostos
orgânicos voláteis. E o peróxido de hidrogênio, na concentração em que o equipamento
funciona, é totalmente seguro para a saúde
das pessoas, inclusive aliviando quadros de
rinite, por exemplo”, explica Scarcella Júnior.
Atualmente, a cidade de São Paulo conta com três ônibus rodando com o equipamento em três empresas de transporte
público. A descontaminação vale para todas
as superfícies dos ônibus, como bancos, catracas, barras de apoio, e até para os usuários.
Em nota, a SPTrans informa que não
há restrição ao seu uso na frota de veículos urbanos de São Paulo.
Foto: Divulgação Halo Led
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Cidades em
movimento
O que Brasília tem feito
para se adequar aos desa#os
da eletromobilidade

POR JU CABRINI

Mudanças na legislação urbanística são essenciais para as novas demandas

M

Rogério Markiewicz é
arquiteto, urbanista,
curador do Planeta
Elétrico e presidente da
Associação Brasileira dos
Proprietários de Veículos
Elétricos Inovadores
(Abravei)

Recarga de Bolt elétrico consome
menos que ar-condicionado

Compartilhe

Muitas pessoas se perguntam se recarregar um carro
elétrico em casa faria a conta de energia subir muito
no Ænal do mês. ConÆra, abaixo, uma simulação.

CONSUMO DE 500 KW
A 600 KW/MÊS
Residência ou apartamento
de três quartos, em que
vivem cinco pessoas

Acesse
Marque os

amigos

uitas cidades brasileiras têm
procur ado se adaptar às
transformações necessárias à implantação de infraestrutura para os
veículos elétricos. Uma delas é Brasília, que, assim como São Paulo, tem
avançado, embora lentamente, na criação
de leis que estimulem a utilização de veículos elétricos. De acordo com Rogério
Markiewicz, arquiteto, urbanista, curador
do Planeta Elétrico e presidente da Associação Brasileira dos Proprietários de
Veículos Elétricos Inovadores (Abravei), a
capital federal deu um importante passo
à frente rumo à mobilidade sustentável
ao aprovar a lei que institui o Código de
Obras e Edificações (conhecido como
COE). Fácil não foi, pois mudanças que
procurem abrir espaço ao novo sempre
encontram resistência.
Além disso, Markiewicz aÀrma que o
fato de a cidade ser tombada exigiu muito
cuidado ao mexer em políticas públicas e
que a revisão do COE, realizada em 2018,
contempla, entre outras medidas, a obrigatoriedade de ponto de recarga comum
em todas as novas edificações com número superior a 200 vagas. ConÀra mais
detalhes na entrevista a seguir.

CONSUMO DE 750 KW/MÊS

CONSUMO DE 890 KW/MÊS

Se, na mesma residência, for
acrescentado um aparelho de
ar-condicionado, ligado à noite
toda, por 30 dias, o consumo
aumentaria em 150 kW/mês

Caso a família optasse por ter um
Bolt elétrico, que circule 1.000
quilômetros por mês, o acréscimo
seria de 140 kW/mês

+
150 kW/

+

150 kW/
mês

mês

Fonte: Martins Projeto Brasília

Para
simular a sua
conta de energia,
acesse: www.
aneel.gov.br/
ranking-dastarifas

+

140 kW/
mês

As cidades foram preparadas para
a mobilidade a combustão. O que
precisa mudar para a eletriicação?
Rogério Markiewicz: São necessárias várias adequações urbanas, talvez trabalhosas,
mas não impossíveis. A primeira quebra de
paradigma é que, nos centros urbanos, não
existirá mais aquela paradinha no posto de
serviço para recarregar o carro durante
o dia. As pessoas o farão em casa e isso
vai precisar de muita disciplina. Lógico que
poderão recarregar em supermercado,
shopping center ou eletropostos com pontos de recarga rápida, mas o proprietário
acabará adequando sua vida, assim como
aconteceu com o smartphone.
Em Brasília, o que foi feito de
mais relevante para incentivar
a eletromobilidade?
Markiewicz: Uma das principais iniciativas recentes foi a revisão do Código de
Obras e Edificações (COE) do Distrito
Federal, em 2018. Ela teve como objetivo
simpliÀcar as ediÀcações e modernizar o
conceito de moradia. Entre outros marcos
relevantes, ele determina a obrigatoriedade de que todas as novas ediÀcações
tenham um ponto de recarga disponível a
cada 200 vagas de estacionamento.
Foi difícil fazer mudanças nas leis?
Markiewicz: Sim. É curioso como uma
cidade tão nova [Brasília foi fundada em
21 abril de 1960] está tendo que se adaptar a uma nova realidade. O fato é que
Brasília é tombada e, por isso, é necessário tomar muito cuidado com os novos
projetos. Felizmente, a mentalidade dos
gestores públicos tem melhorado bastante em relação a perceber as evoluções da
sociedade. Aliás, fazendo aqui uma crítica
e um alerta para que os gestores públicos,
tanto os de Brasília como os de outras
cidades, estejam atentos a essa nova realidade, que está tão dinâmica. Qualquer
mudança nas leis municipais exige anos
Fotos: Getty Images e Arquivo Pessoal
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de negociação com as Câmaras Municipais e Distrital [no caso do Distrito Federal] e com a rapidez que a gente está
vendo; é uma corrida sem Àm.
Houve resistência?
Markiewicz: Sim, no início, houve, mas
alguns empreendedores, que hoje estão
superpreocupados com a eÀciência energética e a sustentabilidade, acabaram percebendo, rapidamente, que poderiam usar
esse fato como ferramenta de marketing
para as construtoras. Além disso, enquanto alguns reclamavam, outros já estavam
fazendo cálculos e identiÀcando que, em
vez de ter uma ou duas vagas exclusivas e,
eventualmente, ociosas para veículo elétrico, valia mais a pena vender esses espaços
e colocar uma tomada elétrica para uso
exclusivo de cada vaga, o que facilitará a
vida do usuário. Ou seja, se adequaram à
lei e ainda trouxeram benefícios ao cliente.
E, em prédios antigos, como
é feita a adequação para
recarga de veículos elétricos?
Markiewicz: Entre as várias dores existentes, em relação às vagas de condomínio, agora, ganhamos mais uma. São dois
casos em prédios mais antigos. A primeira

questão é se a vaga é privativa, isso porque, em algumas cidades, como São Paulo,
o condômino tem apenas o direito de uso.
Nesse caso, precisa ser negociado
com o condomínio, o que costuma ser
bastante difícil. Uma vez aprovado em
assembleia, a melhor opção é o condomínio colocar uma ou duas vagas compartilhadas com um ponto elétrico ou carregador inteligente com cartão individual,
que desbloqueia o aparelho e direciona o
consumo direto ao usuário.
Na maior parte do Brasil, inclusive em
Brasília, a vaga é privativa, e aí existem
dois caminhos. No primeiro, basta puxar
energia do condomínio mesmo e colocar
um relógio medidor. No segundo, essencial para instalação de carregador, a solução é pegar a energia diretamente do
quadro elétrico do próprio apartamento.
É uma obra mais trabalhosa, mas viável.
Quais costumam ser as obras
necessárias para a adequação?
Markiewicz: O ideal, como já acontece
em Brasília e em outras cidades do País,
é que prédios normatizem esse processo.
Para viabilizar a tomada, pode-se puxar
a energia diretamente do prédio e colocar um medidor para identiÀcar o usuá-

rio. Para isso, basta chamar uma pessoa
competente que tenha anotação técnica
no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea) ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU). Para a
instalação de carregador, é um pouco mais
trabalhoso, porque não é possível onerar
o condomínio, financeiramente ou com
carga. Essa área comum do condomínio
não foi feita para ter vários carregadores.
Nesse caso, a energia deve ser puxada do
quadro elétrico do próprio apartamento.
Qual o valor do investimento?
Markiewicz: Para colocar apenas a tomada, o valor deve variar em torno de R$
400 ou R$ 500. A instalação do carregador Àca por volta de R$ 4 mil e R$ 5 mil.
Além disso, é preciso comprar o carregador, cujo valor varia bastante.
Você acredita em terceirização da
eletriicação de vagas em condomínios?
Markiewicz: Isso vai ser muito comum. Em
condomínios com mil apartamentos, por
exemplo, é bem possível que seja terceirizado, mas acredito que a monetização virá
de edifícios comerciais. Provavelmente, será
um modelo de negócio em que a empresa
instala o carregador e cobra pela vaga ou

pelo tempo de uso, porque apenas a distribuidora pode cobrar pela energia.
Na Europa, é muito comum carros
elétricos recarregando na rua. O
Brasil deve seguir esse modelo?
Markiewicz: Na Europa, as residências,
raramente, têm vagas de garagem. É muito comum ver esses totens nas ruas e são
cobrados por meio de cartão ou aplicativo.
A empresa tem concessão para comercializar a vaga e o ponto de recarga.
No Brasil, acredito que teremos concessões, como é feito em São Paulo, com
a Zona Azul. Será um processo natural
para exploração de área pública. Aqui, no
Distrito Federal, por exemplo, por meio
de um projeto piloto da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),
todas as cidades têm pelo menos um totem para carregamento de dois veículos,
simultaneamente. Ficam em área pública e são gratuitos. O projeto começou,
em 2019, para servir à frota de elétricos
de compar tilhamento dos funcionários
públicos, que utilizam os veículos para
se locomover entre as repartições. Para
beneÀciar a população e incrementar os
testes, os carregadores também foram
instalados nas cidades.
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Capital catarinense investe no transporte público
Proporção de automóveis/habitante

0,46

Idade média da frota de veículos (em anos)

12,5

Relação de ônibus x automóveis

0,01

Outros modais de transporte coletivo (km/100 mil habitantes)
Ciclovias (km/100 mil habitantes)
Acesso ao aeroporto
Transporte rodoviário (conexões interestaduais)

0
28,30
2
251

Veículos de baixa emissão (do total da frota)

0,15%

Bilhete eletrônico de transporte público

sim

Semáforos inteligentes

10

Taxa de mortes em acidentes de trânsito (por 100 mil habitantes)

6,4

Fonte: Ranking Connected Smart Cities 2021

cupando a terceira posição do eixo
Mobilidade, no Ranking Connected
Smart Cities 2021, Florianópolis (SC) aposta em soluções que priorizem o pedestre,
reduzam os congestionamentos e promovam a sustentabilidade.“Atualmente, temos
obras em andamento como a da Via
Expressa Sul e a da Av. Ivo Silveira que contribuirão para
uma cidade mais conectada. Investimos, cada vez
mais, em alternativas de
transporte, que, aliadas
à tecnologia e à sustentabilidade, ofereçam
qualidade de vida à população e colaborem para
a estrutura organizacional da
cidade”, aÀrma Gean Loureiro,
prefeito de Florianópolis.
AUMENTO DA FROTA Foram acrescentados mais de 1.700 novos horários de
ônibus, além de três novas linhas. Uma das
metas é facilitar o pagamento da passagem, podendo ser realizado por PIX, cartão de crédito ou débito, e carregamento
online do cartão de transporte.
PASSAGEM MAIS BARATA FORA DOS
HORÁRIOS DE PICO Os passageiros têm

desconto de R$ 1 nas passagens no período entre 9h e 11h, entre 14h e 16h e
das 20h à meia-noite, com o objetivo de
diminuir a lotação nesses horários.
TARIFA DIFERENCIADA Com a Tarifa Vai
e Vem, é possível ir e voltar quantas
vezes o usuário quiser pagando
só uma passagem durante o
período de três horas.
DOMINGO NA FAIXA
No último domingo
de cada mês, as passagens de ônibus convencionais passam a
ser gratuitas. O Domingo na Faixa é aberto a todos os cidadãos e não precisa
do car tão do transpor te coletivo
para usufruir do benefício.
Soluções para melhorar o transporte
coletivo serão discutidas no Parque da Mobilidade Urbana (PMU), que acontece entre
23 e 25 de junho, no Memorial da América
Latina (SP). O evento será realizado pela plataforma Connected Smart Cities e o Mobilidade Estadão, a Àm de promover a conexão
da mobilidade urbana inteligente, sustentável
e inclusiva por meio da difusão de ideias nesse ecossistema no Brasil e no mundo.

Foto: Divulgação Guilherme Medeiros | Prefeitura de Florianópolis (SC)
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Começou
como
terminou
O campeão de 2021 da
Stock Car Pro Series leva
a primeira deste ano

POR ALAN MAGALHÃES
FOTOS: ALEX FARIAS E
LUCA BASSANI

A segunda
etapa da Stock Car
acontecerá dia 20/3,
em Goiânia (GO),
com transmissão
ao vivo pelo site
do Estadão

A Corrida de Duplas, realizada em Interlagos (SP), entregou emoção desde a largada

Com apenas
20 anos,
Enzo Elias
venceu a
corrida 2 da
abertura da
Stock Car

Pontuação da Stock Car
após uma etapa
Colocação Piloto
1o

Pontos

Gabriel Casagrande

41

2

o

Daniel Serra

32

3

o

Thiago Camilo

31

4

o

Galid Osman

25

5

o

Ricardo Zonta

23

6o

Allam Khodair

22

7o

Rafael Suzuki

19

8

o

Marcos Gomes

19

Acesse

9

o

Julio Campos

18

Compartilhe

Gaetano Di Mauro

15

Marque os

10

o

amigos

A

no novo, prova com regulamento
novo, formato novo, mas um velho
conhecido do primeiro degrau do pódio
estava lá, novamente. Gabriel Casagrande
carimbou a própria faixa de campeão com
mais uma vitória, na etapa inaugural da temporada 2022 da Stock Car Pro Series, realizada em Interlagos (SP), no último domingo.
Para não parecer que a coincidência
se limita ao vencedor, Daniel Serra foi o
segundo e Thiago Camilo o terceiro, exatamente os três pilotos e a mesma ordem
de chegada na tabela do campeonato passado. Porém, o que parece uma repetição
enfadonha não teve nada disso. Ao contrário, a Corrida de Duplas proporcionou
emoções extras, por meio de um formato que procurou agradar ao personagem
mais importante de tudo isso: o espectador, o fã da Stock Car Pro Series.
Ao contrário das outras edições da Corrida de Duplas, a pandemia acabou limitando
o número de pilotos estrangeiros, e a maioria dos convidados acabou sendo formada
por brasileiros mesmo, alguns despontando
no automobilismo brasileiro, misturados
a nomes experientes, além de pilotos que
correm apenas no exterior, como Pietro Fittipaldi,Augusto Farfus Jr. e Felipe Fraga.
O novo modelo de disputa, idealizado
pelos promotores para essa prova, foi o de
somar os pontos obtidos nas duas corridas
para determinar a posição Ànal da dupla,
outorgando os pontos somados ao piloto
titular, que disputa a temporada regular. O
que não garante que o ganhador da primeira saia como vencedor do Àm de semana.
A nova equação exigiu uma dose extra
de cálculos e estratégias das equipes, além
de regularidade dos convidados. Umas das
duplas que mais chamaram a atenção foi
a de Felipe Massa e Timo Glock, formada
em alusão à ultrapassagem sofrida pelo
alemão na Curva da Junção, no GP Brasil
de Fórmula 1, em 2008, pelo inglês Lewis
Hamilton, que tirou o título mundial do bra-
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sileiro, que Àcou com o inglês por questão
de metros e 1 ponto de vantagem.
O triunfo, sexto de Casagrande na Stock
Car, veio da combinação de resultados do
paranaense, pole position e vencedor da
corrida 1, e seu convidado, Gabriel Robe,
quarto colocado na corrida 2. A segunda
posição ficou com a dupla Daniel Serra/
Augusto Farfus, graças a dois terceiros lugares. Thiago Camilo e Dennis Dirani, segundo e oitavo colocados, respectivamente,
completaram o pódio, no terceiro posto.
MENINO PRODÍGIO
Os destaques entre os convidados brasileiros da nova geração, que agarraram com
afinco a rara oportunidade na Stock Car,
foram o brasiliense Enzo Elias, vencedor da
segunda corrida do dia, em sua primeira experiência na Stock Car Pro Series, e Gabriel
Robe, atual vice-campeão da Stock Light,
que agora passa a se chamar Stock Series.
Enzo Elias acaba de completar 20 anos,
mas já ostenta currículo de veterano. Na
contramão da maioria dos jovens, almejou
as corridas com carros de turismo, apesar de começar a carreira na F3. Em seus
apenas cinco anos de carreira, sagrou-se
campeão brasileiro de Porsche Cup 3.8,
em 2019; no ano seguinte, foi vice, na categoria Sprint da Porsche Carrera 4.0; e, em
2021, foi o melhor na série Endurance, da
Porsche Carrera 4.0 – resultado que lhe
rendeu o título “overall” da série –, além
de ser finalista no disputadíssimo Junior
Program da marca, disputado na Europa.
A aber tura da temporada 2022 da
Stock Car Pro Series deixou uma série de
certezas. A competitividade continua em
alta na categoria, e a renovação está garantida, pois uma nova geração de pilotos vem
mostrando que merece um lugar ao sol, ou
melhor, no pódio. Os veteranos que se cuidem, apesar de que o resultado não deixa
dúvida: os jovens terão bastante trabalho
para chegar ao estrelato.

