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FICHA TÉCNICA

FONTE: SUBARU

l Preço sugerido
R$ 194.900
l Motor
2.5, 4 cil., 16V, boxer, turbo, gas.
l Potência
310 cv a 6.000 rpm
l Torque
41,5 mkgf a 4.000 rpm
l Velocidade máxima
255 km/h
l Câmbio
Manual, 6 marchas

Desenho do painel é datado, mas os comandos estão à mão e os
instrumentos são fáceis de ler. Volante oferece boa empunhadura

Thiago Lasco
thiago.lasco@estadao.com

O s sedãs de marcas japo-
nesas mais vendidos
noBrasil sãocomporta-

dos e fazem sucesso com res-
ponsáveis pais de família. Mas
os nipônicos também sabem
criar brinquedos velozes e
emocionantes, como o Subaru
WRX, cuja nova geração acaba
de chegar às concessionárias.

A versão esportiva do Impre-

za teve o visual reformulado e
desembarca em duas versões,
ambas com tração integral. A
mais barata, com tabela a par-
tir de R$ 147.900, tem motor
boxer 2.0 turbo de 270 cv,
que pode acelerá-la de 0 a
100 km/h em 6,3 segun-
dos e levá-la a 240 km/h,
de acordo com dados da
marca. O câmbio é auto-
mático CVT, de relações
infinitamente variáveis.

Por R$ 194.900, a opção de

topo, WRX STI, tem motor bo-
xer 2.5 turbo de 310 cv e câm-
bio manual de seis marchas.
Comesse conjunto o sedãpode
irde 0a100km/hem 5,2segun-
dos e chegar a 255 km/h.

No visual, em vez do defletor
traseirodaconfiguração“man-
sa”, a “brava” tem um grande
aerofólioque marcaaidentida-
de do modelo, que surgiu para
participar de provas de rali.

A cabine tem peças bem en-
caixadas e materiais agradá-
veis ao toque. Ar-condicionado
com duas zonas de temperatu-
ra, partida por meio de botão,
teto solar, bancos de couro, ro-
das de alumínio de 18” e sete

air bags são itens de série.
NaversãoSTI,os detalhes ver-

melhos – discretas faixas e cos-
turas nos bancos – passam lon-
ge dos excessos estéticos de um
Honda Civic Si, por exemplo.

RODANDO
Em movimento, o WRX mostra
que veio ao mundo para diver-
tir o motorista. A opção mais
barata entrega boa dose de agi-
lidade, pois o câmbio é rápido e
o torque total surge em baixa
rotação – a 2.400 rpm.

A de topo, por sua vez, justifi-
ca o investimento. O motor 2.5
tem ronco instigante e respon-
de ao acelerador com vigor ain-
da maior, convidando o moto-
rista a subir o giro para extrair
o máximo de torque. Os enga-
tes curtos da caixa manual faci-
litam as trocas de marcha.

A direção elétrica é justa e
precisa. A tração 4x4 garante
aderência e reforça a confiança
em curvas travadas, que são
contornadas sem sustos.

Os três modos de direção do-
sam a intervenção dos contro-
les de tração e estabilidade,
dando liberdade de ação aos
motoristas mais experientes.

l EMOÇÃO AO VOLANTE
Motor tem ronco instigante,
esportivo acelera forte e é
bem estável em curvas.Pimenta para

os entusiastas
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l FALTA DE GPS
Causa estranheza a tela
de 6,2” na parte central do
painel não ter navegador.

SUBARU WRX STI

+PRÓS

+CONTRAS

Nova geração do
Subaru WRX STI

entrega muita
adrenalina por

R$ 194.900


