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Igor Macário

Este ano está sendo muito im-
portante para o Civic. Quase ao 
mesmo  tempo,  o  modelo  da  
Honda  completou  45  anos  de  
existência e 20 anos de produ-
ção nacional. A primeira unida-
de feita no Brasil – da sexta gera-
ção – saiu da fábrica de Sumaré 
(SP) em outubro de 1997.

Guiar a primeira unidade do 
sedã nacional é como entrar em 
uma cápsula do tempo. Guarda-
do a sete chaves na fábrica da 
Honda em Itirapina  (SP),  que 
ainda não entrou em operação, 
o Civic  de  chassi  número  001  
rodou pouco mais de 400 quilô
metros nessas duas décadas.

O Honda é da versão LX com 
câmbio  automático  de  quatro  
marchas. A gama começava na 
opção LX-B, que nem ar-condi-
cionado tinha, passava pela LX 
(também com câmbio manual) 
e chegava à EX, de topo, com os 
dois tipos de transmissão.

O motor é o 1.6 de quatro cilin-
dros e  106 cv de potência.  Na 
época, a caixa automática ainda 
era raridade no País, restrita a 
modelos mais caros e, não raro, 
apenas nas versões de topo. Ri-
vais do Honda, como o Volkswa-
gen  Santana  e  o  Fiat  Tempra,  
sequer ofereciam o opcional.

Mesmo considerando que se 
trata  de  um  carro  feito  há  20  
anos, a versão intermediária do 
Civic é relativamente simples. 
O  acabamento  é  correto  e  a  
montagem, benfeita.

O  Civic  LX  1997  não  tem  a  

pompa de um Vectra ou Tem-
pra, mas  é  um  carro  extrema-
mente  funcional.  Há  itens  de  
conveniência  como  ar-condi-
cionado, trio elétrico e direção 
hidráulica de série. Mas faltam 
air bags e freios ABS, opcionais 

que na época - vinham de fábri
ca apenas na versão EX.

Rodando.  A despeito da idade  
e do tempo que ficou parado, o 
quatro-cilindros pega fácil, lo-
go no primeiro toque da chave. 

O zunido metálico do motor de 
partida, típico dos Honda anti-
gos, é marcante e o 1.6 roda liso, 
mesmo ainda frio.

Com  quatro  marchas  bem  
longas, o desempenho não é o 
forte desse sedã. A até 50 km/h, 

praticamente apenas a primei-
ra e a segunda são utilizadas, en-
quanto o Civic roda sem pressa.

O  comportamento  do  câm
bio é típico de modelos da épo
ca. As  trocas  de marcha ocor-
rem de forma lenta e basta o mo-
torista tirar um pouco o pé do 
acelerador  para  a  rotação  cair  
para  cerca  de  1.500  rpm,  en-
quanto o Civic deslancha livre.

Por se tratar de um carro com 
apenas  400  quilômetros,  não  
há barulhos vindos das peças de 
acabamento e o ruído de motor 
e vento são contidos pelo bom 
revestimento acústico.

O modelo atual, da décima ge-
ração, é moderno e tecnológi
co. Colocado ao lado do carro 
de 2017, fica evidente quanto o 
Civic (e o mundo) evoluiu nes-
sas  duas  décadas.  Mas  não  há  
como ficar indiferente ao caris-
ma do “velhinho”.

Unidade de 1997 com
número de chassi 001
foi primeiro modelo
a sair da fábrica da
marca em Sumaré (SP)

Andamos no primeiro Honda Civic feito no Brasil

Thiago Lasco

Os encontros organizados pelo 
Chevrolet Club do Brasil de Car-
ros Antigos, na capital paulista, 
são um rico inventário de mode-
los fabricados pela GM norte-
americana e suas divisões. No 
acervo dos sócios, há desde veí
culos nostálgicos, como Fleetli-
ne, Bel Air e Cadillac, até ícones 
esportivos,  caso  do  Camaro  e  
do Corvette.  Mas  a  majestade  
entre as estrelas – e que nunca 
deixa de  marcar  presença nos  
eventos do grupo – é um furgão 
3800 feito em 1953. 

Primeiro exemplar a receber 
placas pretas no País (seu certi-
ficado  de originalidade  é  o  de 
número 001), o utilitário foi ad-
quirido pelo CCBCA em mea-
dos  da  década de  80.  O  clube  
precisava  de  um  veículo  de  
apoio  e  a  diretoria  queria  um  
carro que representasse a essên
cia do grupo, como uma espécie 
de marca registrada. 

O furgão foi encontrado por 
um dos diretores em um evento 
de antigos no Shopping Center 
Norte, na capital, que negociou 
sua compra. Estava bem conser-
vado e, embora não esconda os 

sinais da  passagem  do tempo,  
ainda mantém o vigor.

Afinal de contas, é preciso es-
tar com a “saúde” em dia para 
cumprir as missões que a atribu-
lada agenda do clube requerem. 
Nos encontros do CCBCA, é no 
Chevrolet que são transporta-
dos os comes e bebes e também 
materiais como cadeiras e barra-
cas,  por  exemplo.  Quando  os  
membros  vão  com  suas  relí
quias a algum evento no inte-
rior do Estado, o furgão escolta 
a caravana, fazendo as vezes de 
carro madrinha.

Além disso, o 3800 participa 
de ações filantrópicas promovi-
das  pelo  CCBCA  ao  longo  do  
ano, como campanhas do agasa-
lho e distribuição de alimentos 
a entidades assistenciais.

Mecânica. Quem  normalmen-
te assume o volante do Chevro-
let e faz eventuais reparos é Car-
los Angelim, dono de uma ofici-
na mecânica e sócio do clube. 
Mas os outros membros do gru-
po também dão seus pitacos. 

“Pelo menos 80% dos sócios 
são da terceira idade e têm larga 
experiência com modelos des-
sa época. Por isso, sabem detec-
tar problemas com facilidade e 
sugerir melhorias”, conta o pre-
sidente  do  conselho  do  CCB-
CA, Jerônimo Ardito. 

Segundo ele, o furgão é valen-
te e não dá dor de cabeça. Duran-
te as mais de três décadas sob os 
cuidados  do  clube,  seu  motor  
de seis cilindros e 92 cv nunca 
foi retificado. 

A  única  dificuldade  são  os  

pneus (que precisam ser impor-
tados, pois não há peças nacio-
nais nas medidas utilizadas no 
modelo) e no sistema elétrico, 
que tem bateria de 6 volts. Além 
de raras, elas são menos durá
veis que as atuais, de 12 volts. 

Dono de uma empresa de ôni
bus,  Ardito  afirma  que  adora  
guiar o 3800. “É uma delícia de 
dirigir. A marcha lenta tem a re-
gularidade da de um modelo no-
vo”,  descreve,  acrescentando  
que se trata  de um carro para 
iniciados.  “Se  você  o  entregar  
para qualquer um, a pessoa não 
saberá ligar o motor (a partida é 
mecânica e acionada por pedal) 
e nem trocar as marchas.”

História. O Chevrolet 3800 faz 
parte da família de modelos co-

merciais lançada pela GM logo 
após o fim da Segunda Guerra 
Mundial. A linha leve, chamada 
de  Thriftmaster,  tinha  as  ver-
sões 3100 e 3600, além do pró
prio 3800, enquanto a pesada, 
Loadmaster, incluía as varian-
tes  4100,  4400,  6100  e  6400.  
Com elas,  a empresa  oferecia,  
entre picapes,  furgões e cami-
nhões, opções com capacidade 
de carga de 1.905 kg a 7.250 kg.

Dos modelos da linha leve, o 
de maior sucesso no Brasil foi o 
3100, apelidado carinhosamen-
te de “Boca de Sapo” por causa 
do desenho da dianteira. Após 
ser  nacionalizado,  o  utilitário  
deu origem às picapes que fica-
ram  conhecidas  como  “Marta  
Rocha” (1955-1959) e “3100 Bra-
sil” (1959-1963). 

Abre-alas. 3800 faz as vezes de carro madrinha em eventos
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Tecnológico. Honda atual traz várias soluções eletrônicas

Em forma.
Embora 
tenha mais 
de 60 anos, 
utilitário 
mantém o 
vigor e serve 
de carro de 
apoio nos 
eventos
do CCBCA

Furgão 3800 
de 1953 rouba
a cena por
onde passa
Utilitário que pertence ao Chevrolet Club 
de Carros Antigos é o 1º placa preta do País
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Longevo. Motor de seis cilindros e 92 cv nunca foi retificado

Espartano. Modelo de 1997 tem cabine simples e funcional

Evolução. Ao colocar a primeira e a décima gerações lado a 
lado, fica evidente como o sedã mudou ao longo de 20 anos
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