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Seu carro personalizado do seu jeito
Som automotivo é essencial. Ainda assim, é 

comum a saída de veículos das lojas sem aparelho 
sonoro. Se você já tem som ou ainda precisa de 
um, confi ra as dicas para avaliar ou montar o seu!

PESQUISE
Nem sempre o mais caro é o melhor. Cada usuá-

rio tem o seu perfi l e, de acordo com ele, devem 
ser analisadas as características do aparelho. Então, 
nunca aceite a primeira opção ou se restrinja à pri-
meira loja. Ainda que haja uma média de preço no 
mercado, você pode perder alternativas.

CUIDADO COM OS CONJUNTOS PRONTOS
É comum as lojas oferecerem conjuntos. Com-

prando vários itens, a tendência é que o preço seja 
menor. Ainda que pareça tentador, a qualidade dos 
componentes deve ser observada. Caso encontre 
um conjunto interessante, não deixe de observar 
a qualidade de cada item. É importante pesquisar.

AVALIE AS CARACTERÍSTICAS
A variação de produtos é grande. Hoje, todos os 

players têm características mínimas, como o RDS 
(Radio Data System), que mostra o nome da música 
ou rádio, ou portas USB. Já o Bluetooth permite 
a conexão com celular, para música e ligações 
viva-voz. Veja ainda os formatos suportados de 
áudio (mp3, wma). O RMS (Root Mean Square) 
é a principal medida de potência e qualidade dos 
alto-falantes. Fique de olho nele. Use o RMS para 
pensar no seu perfi l - tenha o mínimo de 80 RMS, 
pela qualidade do som. A partir disso, avalie o 
volume desejado.

Para a estilização de carros, utilizam-se as rodas 
esportivas. Melhora a estética, mas há outros bene-
fícios além da beleza. Elas podem ser de liga leve 
ou de aço, benefi ciando o sistema de suspensão, 
reduzindo o esforço em manter os pneus aderentes 
ao solo, além de serem mais resistentes.

SOBRE AS RODAS DE LIGA LEVE
Contrárias às rodas de aço que têm calota, as de 

liga leve são produzidas com liga de alumínio, per-
mitindo que sejam esculpidas e tenham um design 
mais elegante. Em função do alumínio, essas rodas 
são mais leves e também bastante resistentes por 
terem silício ou outro metal em sua composição.

SOBRE AS RODAS FORJADAS
Elas são compostas de alumínio forjado, para 

terem uma boa estética e serem mais atraentes, pe-
sando menos do que as de liga leve. O processo de 
fabricação é praticamente uma arte, considerando 
que são esculpidas com auxílio de calor e de pres-
são, “forjando” um tipo de fornalha para metais.

SOBRE AS RODAS DE AÇO
A construção é feita com aço e, em determinados 

casos, aço escovado. São mais usadas em lugares 
com variação (pedras, buracos), tendo em vista que 
podem resistir bem aos percalços e aos possíveis 
amassados. Um jogo destas rodas costuma ter um 
custo menor, são mais pesadas que as de liga leve.

POR QUE TROCAR A RODA?
Donos de carro que escolhem usar rodas de liga 

leve desejam inserir rodas com aro maior. De fato, 
o carro fi ca mais estiloso e bonito.

Escolher o tipo ideal de película pode não ser 
tarefa tão simples. Isso porque no mercado existem 
diversos tipos, marcas, espessuras e fi nalidades. 

MAIS PROCURADAS
No mercado, as mais comuns são as de escureci-

mento e antivandalismo. A primeira tem a função 
de dar privacidade aos ocupantes e reter o calor. 
A segunda tem a fi nalidade de proteger motorista 
e passageiros, evitando que o vidro estoure com 
facilidade. Porém, está longe da função de blin-
dagem. Existem diversas espessuras e colorações.

ESPESSURA RECOMENDADA
Não há uma recomendação exata, o cliente deve 

ser aconselhado pelo profi ssional de acordo com 
as necessidades e o modelo do carro. No entanto, 
a aplicação mais comum é da chamada PS4 (com 
espessura de 0,1 mm). As opções ultrapassam a 
classifi cação PS10 (cerca de 0,25 mm de espessura).

 CORES DISPONÍVEIS
As mais comuns são as películas G20, G5 E G35. 

A primeira é considerada “padrão”, a segunda tem 
cor similar à de um saco de lixo, e a terceira é bem 
clara. Existem películas espelhadas, metalizadas 
e coloridas.

O QUE DIZ A LEI
Segundo o Contran, o limite mínimo de trans-

parência dos vidros deve ser de 75% no para-brisa 
incolor, 70% no para-brisa colorido (temperado/
degradê) e nos vidros das janelas das portas da 
frente e 28% nos demais vidros (janelas laterais 
traseiras e vidro traseiro).

SOM RODAS PELÍCULA


