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l RUÍDO NA ESTRADA
Barulho do motor cresce 

muito a partir dos 80 km/h. 

A 120 km/h e 4 mil rpm, ruído 

se torna bastante incômodo. 

+PRÓS +CONTRAS
l CONSUMO URBANO
Novo motor consegue marca 

de bons 9,5 km/l de etanol, 

sem grande esforço. Hatch 

ficou mais ágil na cidade.

l Preço sugerido
R$ 47.040
l Motor
1.0, 3 cil., 12V, flexível
l Potência (cv)*
82 a 6.300 rpm
l Torque (mkgf)*
10,5 a 3.500 rpm
l Câmbio
Manual, 5 marchas

FICHA TÉCNICA

Painel não 
mudou. Não 
há ajuste 
elétrico dos 
retrovisores 
externos em 
nenhuma 
versão 1.0
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J
á não era sem tempo. Se-
guindo o exemplo de qua-
se todos os hatches com-

pactos, com exceção do relutan-
te Onix, o Sandero finalmente 
entrou para o clube dos tricilín
dricos. A tendência, iniciada pe-
lo Hyundai HB20 em 2012, 
produziu motores que com-
binam eficiência, baixo nível 
de ruído e ótimo torque, redi-
mindo a má fama que os 1.0 
mereciam até então.

No Renault, o novo 1-li-
tro, que gera até 82 cv, é par-
te da família SCe, de origem 
Nissan, que também equipa 
versões de Kwid, Logan, Dus-
ter e  Captur.  No hatch para-
naense, a novidade está nas ver-
sões Authentique (R$ 43.430) e 
Expression (R$ 47.040). Mesmo 
na mais cara, não há ajuste elé
trico dos retrovisores externos – 
o item é oferecido em rivais co-
mo o HB20 Comfort Plus, cuja 
tabela é de R$ 46.570.

Além disso, as travas elétricas 
não são ativadas automatica-
mente quando o carro começa 
a rodar. Quem está habituado 
com esse mimo pode acabar dei-
xando de trancar o Renault.

O hábitat do novo trêscilin
dros é a cidade, onde o Sande-
ro crava 9,5 km/l de etanol sem 
que seja preciso se esforçar pa-
ra poupar combustível. A redu-
ção no consumo foi de 19% an-

te o quatro-cilindros, de acor-
do com dados da Renault.

Em saídas, é notável a melho-
ra em relação ao motor antigo, 
com maior oferta de torque em 
rotações mais baixas, o que dei-
xa a condução menos cansati-
va. Quando se precisa elevar o 
giro para além das 3 mil rpm, 
para ganhar força, o Sandero 
não sofre como antes.

A partir dos 80 km/h, porém, 
o nível de ruído aumenta rápi
do. A 120 km/h, o ponteiro do 
conta-giros passa de 4 mil rpm 
e o barulho se torna incômodo, 
sugerindo que, na estrada, o Re-
nault é um peixe fora d'água. 

Nesse  momento fica  claro  

que o novo motor 1.0 da marca 
de origem francesa não é páreo 
para os tricilíndricos similares 
de VW e Ford. Ao menos em ter-
mos de desempenho.

O novo sócio do clube

FOTOS: RENAULT

PRÓS E CONTRAS

Renault Sandero enfim entra para o grupo dos compactos com motor 1.0 de três cilindros
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