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Dirigibilidade
O motor potente, o 
câmbio de trocas

rápidas, a direção direta e a
suspensão de ajuste exemplar 
são os pontos altos do hatch.

Espaço traseiro
Mesmo dois adultos 
viajam com as pernas 

apertadas no banco de trás do 
modelo da BMW.

Versão esportiva do Audi, 
que teve nova geração 
lançada recentemente, 
traz interior requintado 
e motor V6 de 354 cv

Thiago Lasco

Embora o “S” da sigla em inglês 
SUV  signifique  “esportivo”,  
nem  todos  os  representantes  
da categoria têm respostas dig-
nas desse adjetivo. O novo SQ5 
é  um  ponto  fora  dessa  curva.  
Por R$ 397.990, a versão esporti-
va do Audi traz motor 3.0 V6 a 
gasolina com turbo que gera 354 
cv, câmbio automático de oito 
marchas e tração integral. Para 
comparação, o SQ5 conta com 
102 cv a mais de potência que o 
Q5 “normal”, cujo motor é um 
2.0 de quatro cilindros.

Em uma tocada mais suave, o 
SQ5 agrada pelo silêncio a bor-
do (em marcha lenta, às 
vezes é preciso olhar o 
conta-giros para sa-
ber  que  o  motor  
está ligado) e pe-
la  dirigibilida-
de.  A  direção  

tem respostas diretas, e os ban-
cos  revestidos  de  Alcântara  
agradam ao toque e pelo ótimo 
apoio para as costas. O manu-
seio das duas novas telas digi-
tais,  instaladas  no  painel  e  no  
console central, se torna intuiti-
vo com o tempo. 

Esses atributos deixam o car-
ro muito prazeroso no uso urba-
no. Em avenidas e vias expres-
sas com trânsito intenso, basta 

acionar o controle de velocida-
de de cruzeiro adaptativo e dei-
xar que o Audi faça o resto, man-
tendo uma distância segura do 
carro à frente e até freando sozi-
nho se algum desatinado entrar 
sem avisar na mesma faixa. 

Além disso, se as dimensões 
não o tornam exatamente práti
co na hora de estacionar, o park 
assist (que encaixa o Audi  em 
vagas paralelas e perpendicula-
res  à  via)  e  a  câmera  de  360°  
(parte  de  um  pacote  opcional  
que custa R$ 12 mil)  facilitam 
um bocado a baliza.

Em rodovias, o SQ5 tem mais 
espaço para  mostrar  do  que  é  
capaz. O motor EA-837 oferece 
respostas tão instigantes que o 
motorista precisa se conter pa-
ra não exagerar. 

O V6 atende prontamente os 
comandos do pedal do acelera-
dor, a transmissão faz trocas de 
marcha  rapidamente  e  o  Audi  
ganha velocidade num piscar de 
olhos. Se o controle de velocida-
de de cruzeiro  estiver desliga-
do, é fácil exceder o limite da via 
sem se dar conta. Mesmo em al-
ta velocidade, a sensação de se-
gurança é total.

Há cinco modos de condução 
– econômico, confortável, auto-
mático, dinâmico (esportivo) e 
personalizável. Mas o motoris-
ta pode deixar o ajuste na posi-
ção automática sem se preocu-
par, já que motor e transmissão 
parecem se adequar ao estilo de 
dirigir de cada um.

Equipamentos. Além do painel 
digital,  que  estreou  no  
roadster TT em 2015 e 
vem sendo incorpora-

do  aos  demais  car-
ros da marca, o SQ5 

traz  head  up  dis-
play (que projeta 
no para-brisa da-
dos como veloci-
dade e coordena-

das do navegador), 

faróis e lanternas de LEDs, ro-
das de 20 polegadas, ar-condi-
cionado de três zonas, teto so-
lar, câmera na traseira, abertura 
das portas e partida do motor 
sem necessidade de usar a cha-
ve  e  ajustes  elétricos  para  os  
bancos dianteiros e volante.

O sistema de som é da Bang & 
Olufsen e traz 18 alto-falantes, 
dois tweeters, subwoofer e po-
tência de 750W. A central multi-
mídia  pode  ser  conectada  a  
smartphones  por  meio  de  um  
cabo USB e se transformar em 
um  roteador  de  internet  sem  
fio. Para isso, é preciso utilizar 

um chip de dados. 
O objetivo da Audi é vender 

de 200 a 250 unidades do SQ5 
no Brasil por ano.

Próximos lançamentos. Outra 
novidade da Audi é uma versão 
do Q5 blindada “de fábrica”. O 
carro será importado do Méxi
co, mesma origem de todos os 
Q5 vendidos mundialmente. 

Os novos A6 e A7 serão apre-
sentados ao público no Salão do 
Automóvel de São Paulo, em no-
vembro. E, até o fim do ano, a 
Audi começará a vender no País 
os novos A8 e Q8.

BMW M140i

FONTE: AUDI

José Antonio Leme

A  divisão  de  preparação  da  
BMW nunca fez um M1, como, 
seguindo a lógica, seria batiza-
da a opção esportiva do Série 1. 
Para quem busca o hatch de en-
trada da marca alemã com uma 
pegada mais nervosa, há o M140 
que, embora seja menos visce-
ral  que  os  “M”  tradicionais,  é  
muito bom de acelerar. Tabela-
da a R$ 284.950, é a única versão 
do Série 1 à venda no Brasil.

Por  fora,  apenas  o  logotipo  
“M” nos painéis à frente das por-
tas e na tampa do porta-malas 
entregam a vocação mais espor-
tiva  do  modelo.  Na  cabine,  a  
identidade do hatch está nas so-
leiras das portas e no volante. 

Novidades em relação à gera-
ção anterior são a central multi-
mídia com nova interface e inte-
gração ao Apple CarPlay, o fun-
do do quadro de instrumentos e 
o acabamento do painel.

De série há sensores de obstá
culos na dianteira e na traseira, 
câmera  atrás,  bancos  semies-

portivos, seis air bags, contro-
les  de  tração  e  estabilidade  
(ESP), faróis Full-LEDs e pneus 
run-flat, que podem continuar 
rodando, mesmo vazios, por até 
80 km a até 80 km/h.

Nervosinho.  O  “coração”  do  
M140i é o motor 3.0 de seis cilin-
dros em linha  com  turbo, que 
rende 340 cv e 50,9 mkgf. O câm
bio é o automático de oito mar-

chas e a tração, traseira. Há qua-
tro modos de condução: econô
mico, conforto, sport e sport+ 
(o  ESP  fica  mais  permissivo),  
que mudam as respostas do ace-
lerador, câmbio, direção elétri
ca e amortecedores semiativos. 

O torque entregue cedo deixa 
o BMW dócil em condução urba-
na, mas basta pisar fundo no ace-
lerador ou ativar o modo espor-
tivo para que o M140 revele sua 

personalidade mais arisca.
O giro do motor sobe rápido, 

assim  como  a  velocidade  das  
trocas de marcha. Surge um es-
tampido nas saídas de escape, 
enquanto as costas dos ocupan-
tes  “colam”  no  banco.  A  dire-
ção, com bom peso, é direta e a 
suspensão baixa permite atacar 
as curvas sem sustos. 

A  “semiesportividade”  fica  
clara na suspensão com ajuste 

voltado ao conforto. Diferente-
mente do que ocorre como um 
“M puro-sangue”, como o M3. 

A ergonomia é exemplar. Os 
comandos ficam ao alcance das 
mãos e são intuitivos. Os ban-
cos  dianteiros  seguram  bem  
nas laterais e há um extensor no 
assento, ótimo para quem tem 
pernas compridas. O senão é o 
espaço atrás, onde até dois adul-
tos ficam mal acomodados. 

Motor
Propulsor oferece 
ótimo desempenho 

com baixíssimo nível de ruído, 
e é auxiliado pelas trocas
rápidas da transmissão. 

Desenho
Mesmo com algumas 
atualizações sutis, 

visual não traz novidades e não 
chama a atenção nas ruas.

FICHA TÉCNICA

AUDI SQ5

FOTOS: AUDI

SQ5 é familiar 
com dupla 
personalidade 

FONTE: BMW

Por R$ 284.950, BMW M140i tem 340 cv e é muito bom de acelerar, mas não tem a pegada tradicional da divisão ‘M’ 

Preço sugerido   R$ 397.990

Motor  3.0, V6, turbo, gasolina

Potência (cv) 354 a 5.400 rpm 

Torque (mkgf) 50,9 a 1.370 rpm

Câmbio  Automático, 8 m.

0 a 100 km/h 5,4 segundos 

Porta-malas  550 litros

FICHA TÉCNICA

Esportividade comedida 

BMW M140i

Preço sugerido  R$ 284.950

Motor  3.0, 6 cil., 24V, turbo, gas.

Potência (cv) 340 a 5.500 rpm

Torque (mkgf)  50,9 a 1.520 rpm

Câmbio Automático, 8m.

Porta-malas  360 litros

Velocidade máxima  250 km/h

Sobriedade. Visual não denuncia esportividade da versãoInterior. Ergonomia e melhorias no acabamento agradam

Moderno. Família Q5 ganhou painel de instrumentos virtual, com tela de 12,3 polegadas 

Audi SQ5

Detalhe. 

Atrás, há 
adorno 
que imita 
dupla 
saída de 
escape

FOTOS: BMW

Comodidades. Modelo tem controle de cruzeiro adaptativo e assistente de estacionamento
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