
Família. X5 deu origem a controverso crossover X6

Origem.
Primeiro X5
é de 1999

BMW comemora 15 anos do
lançamento do primeiro X5
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‘Expert’. Dono de oficina especializada,
Souza conduziu restauração da carroceria

Raríssimo Rover 100 é tratado a pão de ló
Na ausência do dono, que tem pouco tempo para guiar o exemplar de 1960, sedã inglês é mantido por mecânico, que o leva para passear

Sotaque inglês. Placa original e volante à
direita denunciam origem britânica do sedã

Relíquia.
Fabricado em
1960, modelo
tem porte
aristocrático,
mas a falta
de direção
hidráulica e
climatização
prejudica o
conforto
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Thiago Lasco

Quando os pais estão ocupados
demais, tarefas como cuidar
dos filhos e até mesmo educá-
los muitas vezes acabam sendo
assumidas por babás. O Rover
100 desta reportagem tem uma
vida parecida. Como o proprie-
tário não tem muito tempo para
ele, é o mecânico Clovis Antô-
nio de Souza que cuida do sedã
e até o leva para passear.

Souza é dono de uma oficina
especializada em antigos na re-
gião central da capital, onde o
aristocrático modelo inglês de
1960 recebe todos os cuidados.
“Este carro é tratado como um
bebê”, afirma.

O Rover foi adquirido há dois
anos por R$ 120 mil. Após rodar
80 mil milhas (129 mil km), o
carro ostenta integridade em
detalhes como o manual do pro-
prietário e a placa de identifica-
ção. A original, inglesa, convive
com a atual, expedida no Brasil.

“Quando ele chegou, estava
com as portas onduladas. Era
coisa leve, mas deixava a aparên-
cia feia, então fizemos os reto-
ques necessários”, diz Souza.

Para facilitar a vida do mecâ-
nico, o carro foi entregue com
um estoque de peças sobressa-
lentes amealhadas pelo proprie-
tário anterior, como alavanca
de câmbio, distribuidor e bom-
ba de combustível.

“Mas ele não dá problema.
Mesmo quando passo alguns
dias sem ligar o motor, ele dá a
partida normalmente”, conta.
“Nesse período, só tive de subs-
tituir as válvulas do cabeçote.”

Alarde. A ausência de itens de
conforto presentes em mode-
los mais modernos é sentida em
algumas situações. “A falta de
ar-condicionado incomoda no
verão e a direção mecânica é pe-
sada em manobras”, enumera
Souza. “Por outro lado, o carro
é muito silencioso e gostoso de
dirigir. É tão macio quanto o
meu Jaguar 2001.”

Raronasruasbrasileiras,omo-
delo garante quinze minutos de
fama para quem o dirige. Souza
sentiu isso na pele quando esta-
cionou o sedã em um café na Vila
Madalena, na zona oeste. “Qua-
se não consegui tomar meu café,
tantas eram as perguntas que
me faziam. As pessoas se encan-
tam com o visual do carro e fi-
cam surpresas quando notam o
volante do lado direito.”

Esse detalhe típico dos car-
ros ingleses exige alguns cuida-
dos práticos. “Quando levo mi-
nha namorada no carro, peço
para ela jamais atender ao celu-
lar”, diz Souza. “Como a passa-
geira viaja do lado esquerdo, al-
gum guarda desavisado pode
acabar lavrando uma multa,
pensando que se trata do moto-
rista falando ao telefone.”

Igor Macário

No mesmo ano em que celebra
os 25 anos do primeiro modelo
com tração integral, a BMW co-
memora também os 15 anos de
lançamento do X5. Em 1999 o
carro marcou a entrada da ale-
mã no segmento de utilitários-
esportivos.

Baseado no sedã Série 5, o X5
pioneiro começou a ser desen-
volvido em 1994, após a compra
da Rover pela BMW. A engenha-
ria alemã pode aproveitar tecno-
logias presentes no Range Ro-
ver para desenvolver o X5, co-
mo o sistema de controle de ve-
locidade em descidas.

A influência inglesa chegou
até o desenho do carro, com a
tampa traseira dividida em
duas partes. Essa é uma marca
registrada do jipão inglês.

No entanto, a BMW nunca es-
condeu que o objetivo do X5 era
oferecer espaço e versatilidade
e apenas alguma aptidão a estra-
das mal cuidadas, já que nunca
contou com caixa reduzida, por
exemplo. Além
disso, a distri-
buição da for-
ça era fixada
em 62% pa-
ra o eixo tra-
seiro e 38%
para a frente,

de modo que o utilitário se com-
portasse o mais próximo possí-
vel dos sedãs da marca.

A primeira geração foi feita
até 2006, ano em que foi substi-
tuída pela segunda. Atualmen-

te, o X5 está na terceira fa-
se, acompanhado por

X1, X3 e X6.

Inspirado no inglês
Range Rover, modelo
alemão foi o pioneiro
da linha de utilitários
formada por X1, X3 e X6
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Capotas e protetores
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