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A 12ª geração do novo Toyota Corolla irá ser uma forte proposta no segmento C europeu por duas razões principais: 

Em primeiro lugar, a recém-adoptada plataforma GA-C da Nova Arquitetura Global Toyota (TNGA) não só proporciona uma 

superior dinâmica de condução e aumenta os níveis de segurança, como também proporciona aos designers da Toyota a 

liberdade de conferir a cada carroçaria uma aparência distinta e individual. 

 

A nova gama Corolla exibe a ampla e baixa postura de um design mais dinâmico que diferencia, mais do que nunca, 

claramente o desportivo e compacto Hatchback da elegante e versátil Touring Sports e do refinado e prestigiado Sedan. 

 

Em segundo lugar, a nova gama Corolla expande ainda mais a oferta de modelos híbridos da marca. O Hatchback e a Touring 

Sports são os primeiros modelos a permitir optar entre dois propulsores eletrificados com a tecnologia self-charging hybrid - 

um aperfeiçoado de 1.8 litros com 122 cv ou uma novíssima unidade de 2.0 litros com um rendimento de 180 cv - 

assinalando a estreia da dupla estratégia híbrida da Toyota. E ainda, pela primeira vez, o Sedan está disponível com a 

motorização híbrida self-charging de 1.8 litros. 

 

Refletindo o contínuo foco da marca na tecnologia de eletrificação, esta nova geração da gama Corolla irá disponibilizar 

apenas uma motorização convencional; uma unidade turbo a gasolina de 1.2 litros com 116 cv para as carroçarias Hatchback 

e Touring Sports e uma de 1.6 litros e 132 cv para o Sedan. (não disponível em Portugal) 

 

Todos os novos veículos concebidos sobre a base TNGA dão prioridade aos mais altos padrões de segurança ativa e passiva. A 

nova gama Corolla foi projetada para atender aos exigentes requisitos dos programas independentes de testes de colisão e 

fornecer níveis de segurança ativa mais elevados através de sofisticados sistemas e funções da mais recente tecnologia 

Toyota Safety Sense. 

 

Apontando ao núcleo duro do segmento C europeu, o novo Hatchback, a Touring Sports e o Sedan são modelos dinâmicos e 

elegantes que atendem a todos os requisitos de deslocações diárias e uso mais diversificado ao fim de semana, combinando 

prazer de condução em todas as condições da estrada com a paz de espírito e os baixos custos operacionais exclusivos da 

tecnologia de propulsão híbrida self-charging da Toyota.   
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ENTREVISTA COM YASUSHI UEDA, ENGENHEIRO-CHEFE DO NOVO COROLLA 

Quais foram os principais focos para o desenvolvimento da nova gama Corolla? 

O Corolla carrega uma herança de mais de 50 anos. Desde o modelo da primeira geração até ao mais 

recente, sempre permaneceu fiel ao seu conceito original: um automóvel de passageiros que oferece 

elevados níveis de qualidade, durabilidade e fiabilidade (QDR) e uma experiência de condução suave que é 

apreciada por pessoas de todo o mundo. Esta filosofia, a que nós chamamos "Corolla-ness", foi o nosso 

ponto de partida. 

Depois, na fase de desenvolvimento do conceito, analisámos que novos elementos poderíamos adicionar 

a esta nova geração do Corolla. Identificámos "estilo dinâmico" e "prazer de condução/diversão ao volante" como os dois principais 

pilares. Para assegurar esses dois elementos sabíamos que poderíamos confiar na nova plataforma GA-C que assenta na TNGA. 

Um dos grandes méritos desta nova plataforma é o de permitir aos designers mais liberdade para criar um exterior dinâmico. Qualquer 

dos três tipos de carroçaria do Corolla tem agora uma aparência visualmente distinta e personalizada com uma postura mais baixa e 

proporções mais sedutoras. Por outro lado, garantimos uma melhor visibilidade geral para o condutor com a implementação de pilares A 

mais finos e painel de bordo e capot rebaixados. 

O novo Corolla partilha a sua plataforma com as mais recentes gerações de Prius e C-HR. Deste ponto de vista, já sabíamos que tínhamos 

uma boa base para uma apurada dinâmica de condução graças a uma posição de condução baixa, a um centro de gravidade rebaixado e à 

suspensão traseira multibraços. No entanto, fomos capazes de melhorar ainda mais o desempenho dinâmico. 

Por exemplo, a resposta da direção foi trabalhada para proporcionar uma melhor sensação de controlo e a suspensão traseira passou a 

dispor de uns recém-desenvolvidos amortecedores com nova tecnologia de fricção para proporcionar um equilíbrio ainda maior entre 

rolamento e comportamento. 

Porque razão é que o Sedan tem um design frontal e traseiro diferente do Hatchback e da Touring Sports? 

Com base nos estudos com clientes que levámos a cabo no início do projeto concluímos com clareza que os potenciais compradores do 

Hatchback e da Touring Sports estão realmente interessados em ter um veículo de aparência dinâmica, enquanto os proprietários do 

Sedan tendem a preferir um veículo com um visual mais executivo. 
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Visualmente, os três tipos de carroçaria estão claramente relacionados através dos seus traços globalmente desportivos, ainda que 

tenhamos adicionado um toque mais executivo ao design exterior do Sedan. 

O Corolla é um modelo global. Como pode garantir que o seu desempenho de condução é adequado para utilizadores de diferentes 

regiões do mundo? 

No passado havia diferenças claras em relação aos que os clientes esperavam do seu veículo, mas hoje em dia parece-me que existe uma 

maior sintonia entre as diferentes regiões do mundo a esse respeito. 

Das entrevistas com os clientes que realizámos na Europa, nos EUA e no Japão, aprendemos que todos querem um carro bonito que 

tenha um bom comportamento em estrada. Isso tornou mais fácil termos uma orientação principal para o desempenho dinâmico que 

pode ser apreciada por todos os clientes em todo o mundo. 

Dinamicamente, o carro foi projetado para a Europa. Para outros mercados realizámos alguns ajustes regionais, otimizando as 

configurações da suspensão e da direção para garantir que o carro lida bem com as condições das estradas em cada parte do mundo. 

Foram feitas afinações específicas para cada um dos três tipos de carroçaria? 

O princípio geral de proporcionar uma sensação de 'prazer de condução' é o mesmo, mas é verdade que foram feitas afinações 

específicas para cada carroçaria de acordo com as expetativas dos clientes. 

O Hatchback tem um caráter mais dinâmico, com uma resposta mais direta e uma sensação mais ágil. O Sedan e a Touring Sports fazem 

uso da distância entre-eixos ampliada para combinar um bom comportamento com superior conforto de rolamento - especialmente 

para os passageiros traseiros – mas sem deixar de proporcionar uma boa estabilidade. 

É claro que também tivemos que regular a suspensão da Touring Sports para garantir o mesmo elevado nível de comportamento até 

quando o utilizador decide carregar o seu carro até perto dos seus limites. 

Essas caraterísticas específicas foram logo definidas no início do programa de desenvolvimento. 
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Também foram feitos testes de estrada com protótipos na Europa? 

Claro! Não só porque a Europa será a principal região para as vendas do Hatchback e da Touring Sports como também porque, em geral, 

os europeus têm um modo mais "dinâmico" de guiar. 

A velocidade com que o tráfego flui é maior do que noutras regiões, as pessoas querem que seus carros sejam ágeis para conduzir em 

cidade e confortáveis para longas distâncias em velocidades de autoestrada. 

Por isso organizámos testes completos em vários países europeus, incluindo a Bélgica, devido ao envolvimento de nossos colegas do 

centro europeu de I&D, que tinham a seu cargo o desenvolvimento da Touring Sports. 

Qual o elemento pelo qual se sente mais orgulhoso? 

Durante o desenvolvimento várias pessoas que não faziam parte da nossa equipa - como outros engenheiros da Toyota, um número 

limitado de jornalistas, colegas da nossa rede global de vendas - tiveram a oportunidade de conduzir o carro. 

E cada um deles tinha um grande sorriso no rosto no momento em que deixava o volante dos protótipos. Este é o tipo de apreciação que 

me faz sentir orgulhoso. 

Eu sei que em algumas regiões a imagem da Toyota e do Corolla é, por vezes, considerada um pouco… aborrecida, talvez? Mas estou 

confiante de que, graças ao design elegante da nova geração e ao bom desempenho de condução, possamos transformar essa imagem. 

Se se pudesse tornar engenheiro-chefe de qualquer modelo da Toyota, qual seria o seu eleito? 

Escolheria na mesma o Corolla; um modelo que é vendido em todo o mundo e que tem uma herança tão forte. 

O facto de poder conhecer e trabalhar com pessoas de vários países e regiões é muito interessante, na minha opinião. Aprendi que o 

modo como os clientes usam o carro varia nas diferentes partes do mundo. Isso torna mais difícil a nossa missão para garantir que o 

novo Corolla se adapta a todos eles. Mas também é o que nos faz gostar muito do nosso trabalho. 

Também é nosso objetivo continuar a construir o legado do modelo e a maior recompensa que podemos obter é ver como as pessoas 

apreciam o nosso carro e o orgulho que mostram por possuir um novo Corolla. 
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competitivo segmento C-SUV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIA DE CONDUÇÃO  

MAIS GRATIFICANTE 
 

 

 

• A nova plataforma TNGA GA-C oferece agilidade de comportamento, 
capacidade de resposta e conforto de rolamento 

• Suspensão dianteira do tipo MacPherson e sistema de suspensão 
traseira multibraços totalmente nova 

• Suspensão Variável Adaptativa (AVS) disponível nas variantes 
Hatchback e Touring Sports 

• Sistema de Seleção do Modo de Condução com os modos ECO, 
COMFORT, NORMAL, SPORT S, SPORT S + e CUSTOM 

• A melhoria dos níveis de NVH complementa a tranquilidade excecional 
da tecnologia self-charging hybrid da Toyota 
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A plataforma TNGA GA-C permite vantagens dinâmicas consideráveis para a 

nova gama Corolla, além de melhorias marcantes na ergonomia e visibilidade 

do condutor. 

A plataforma GA-C garante uma experiência de condução mais gratificante 

graças a um centro de gravidade reduzido em 10 mm, uma suspensão traseira 

multibraços de série em toda a gama e uma carroçaria 60% mais rígida através 

da utilização de aços de elevada rigidez a reforçar diversas áreas-chave. 

Estes elementos contribuem todos para um melhor comportamento e uma 

superior estabilidade, sem comprometer o conforto e a qualidade de 

rolamento, além de redução da vibração de alta frequência que resulta num 

aumento da sensação de qualidade. 

 

Carroçaria Altamente Rígida e Leve 

Alumínio, aço de elevada rigidez e materiais estampados a quente foram abundantemente utilizados e a espessura do painel 

das portas e do painel do teto foi reduzida. Assim se conseguiu uma considerável redução de peso para a estrutura da 

carroçaria, o que contribui para melhorar a eficiência geral na utilização do combustível. 

Ao mesmo tempo, a adição de adesivos em toda a nova carroçaria, o aumento no uso de soldagem por pontos, de secções 

transversais totalmente fechadas e anéis estruturais combinam para aumentar a rigidez da carroçaria em cerca de 60% face 

ao Corolla da anterior geração, contribuindo para uma nítida melhoria na agilidade de comportamento, capacidade de 

resposta aos movimentos da direção e estabilidade a alta velocidade. 

O comportamento e a agilidade são ainda melhorados pela instalação mais baixa do motor, o ponto de altura da anca mais 

baixo nos bancos e a localização da bateria híbrida debaixo dos bancos traseiros. Em conjunto, estas medidas reduziram o 

novo centro de gravidade do Corolla em cerca de 10 mm. 

EXPERIÊNCIA DE CONDUÇÃO MAIS GRATIFICANTE 



Nova Gama Toyota Corolla 

 

13 
 

Suspensão 

A nova gama Corolla conta com um 

comprovado sistema de suspensão 

dianteira do tipo MacPherson, um novo 

sistema de suspensão traseira 

multibraços, uma nova tecnologia de 

válvulas de amortecedores e, pela 

primeira vez, a disponibilidade de 

Suspensão Variável Adaptativa (AVS) nas 

variantes Hatchback e Touring Sports. 

A geometria da suspensão dianteira foi revista, com um novo desenvolvimento dos amortecedores e caraterísticas 

optimizadas das molas helicoidais para uma resposta de direção linear em curvas feitas a velocidades médias a altas. 

 

As caraterísticas e a folga do batente de ressalto e a posição da barra estabilizadora foram igualmente otimizadas para 

melhorar a resposta da direção. E o eixo de rotação do rolamento foi realinhado do amortecedor para o eixo do pino-mestre 

(eixo de direção), reduzindo as diferenças de força na direção entre os lados esquerdo e direito e melhorando ainda mais a 

sensação de resposta da direção. 

 

As estruturas do braço da suspensão e dos casquilhos foram alteradas e o atrito das peças deslizantes foi reduzido para que 

fosse obtida uma resposta mais rápida do amortecedor e minimizar a transmissão de impactos causados por asfaltos rugosos 

de forma a permitir um conforto de rolamento de grande qualidade. 

 

O novo desenvolvimento da suspensão traseira multibraços permitiu criar um mecanismo compacto com molas helicoidais 

de desenho exclusivo, que oferecem um comportamento estável e conforto de rolamento. E a localização do braço de 

articulação foi otimizada para manter os pneus num ângulo de convergência em curva e durante a travagem, melhorando a 

resposta do veículo aos movimentos com a direção e a estabilidade durante a travagem. 

 

Os sistemas de suspensão dianteira e traseira beneficiam de uma redução de 40% no atrito para um rolamento mais suave e 

confortável. 
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O sistema de Suspensão Variável Adaptativa (AVS) controla a força do ação dos amortecedors nas quatro rodas, melhorando 

o conforto de rolamento e - através de uma melhor resposta da direção e de um comportamento mais estável – o 

desempenho de condução. A força de amortecimento é controlada automática e continuamente através de 650 etapas por 

um atuador solenóide linear, que opera quatro vezes mais depressa do que um motor convencional. 

 

A AVS coopera com o sistema de Seleção de Modos de Condução para controlar a força de amortecimento de acordo com o 

modo escolhido (ECO, NORMAL, SPORT S, SPORT S + ou CUSTOM), oferecendo ao condutor o equilíbrio adequado entre 

conforto e agilidade. 

 

Aerodinâmica 

Um benefício adicional da plataforma GA-C é 

a sua adequação ao design de uma forma de 

carroçaria altamente aerodinâmico através 

de medidas como a redução global da altura 

do veículo e a diminuição significativa da 

altura do capot. 

 

Foi adotada uma cobertura completa do 

fundo do automóvel e instaladas aletas 

estabilizadoras aerodinâmicas tanto na 

selagem do pára-choques traseiro como na 

lente exterior dos grupos óticos traseiros 

para ajudar a promover um comportamento 

mais estável. 

 

Melhoria dos níveis de Ruído, Vibrações e Asperezas (NVH) 

Partindo da tranquilidade inerente à tecnologia self-charging Hybrid da Toyota, o novo Corolla beneficia de inúmeras 

medidas para minimizar quer o ruído quer as vibrações que entram no habitáculo. 
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A instalação do motor foi cuidadosamente projetada 

para minimizar a vibração quando o motor é ligado e 

ao ralenti. O aumento da velocidade do motor no 

início da aceleração foi igualmente suprimido, não só 

para resultar numa combinação mais linear entre a 

velocidades do motor e do veículo como também para 

reduzir o ruído durante a aceleração. 

 

A própria plataforma GA-C contribui para suprimir a 

vibração da transmissão. A almofada do volante 

funciona como um amortecedor dinâmico para 

eliminar a vibração da direção e até mesmo a caixa de ferramentas funciona como amortecedor dinâmico para reduzir a 

vibração no painel traseiro do piso. 

 

A generosa aplicação de material isolante e absorvente de som no compartimento do motor combina com um silenciador 

interno do painel de bordo de três camadas para minimizar a penetração do ruído do motor e da sua transmissão ao 

habitáculo. 

 

Foi igualmente adoptado um silenciador 

integral no piso do carro, aplicada uma 

superior quantidade de vedante nos espaços 

entre os painéis da carroçaria e houve 

material de espuma a ser instalado dentro 

da estrutura da carroçaria em numerosas 

localizações para reduzir a penetração do 

ruído do vento e da estrada no habitáculo. 

 

   



Nova Gama Toyota Corolla 

 

16 
 

ENTREVISTA COM REMBERT SERRUS – SENIOR MANAGER, DESEMPENHO DE 
VEÍCULO DA TOYOTA MOTOR EUROPE (TME) 
 

Qual foi o envolvimento do departamento de I&D da TME no desenvolvimento deste novo modelo? 

Os testes da plataforma para esta nova geração do Corolla foram realizados na Europa, em diferentes fases, 

desde 2012. No caso do Hatchback e da Touring Sports, os veículos foram desenvolvidos com a Europa 

como principal mercado-alvo. Aqui no departamento de I&D da TME definimos a direção e os alvos iniciais 

do veículo desde o início. Depois disso, trabalhámos em áreas especificamente importantes na Europa, como 

a dinâmica do veículo, a facilidade de condução, ruídos e vibrações e qualidade sensorial. E, no caso da Touring Sports, o conceito geral 

do veículo, o estilo e todos os componentes a partir do pilar B foram 100% desenvolvidos na Europa. 

Que objectivos se propôs alcançar com o novo Corolla e como foi possível torná-lo tão diferente das gerações anteriores? 

Uma diferença fundamental é que trabalhámos com a plataforma GA-C. Foi desenvolvida para atender aos padrões europeus - os mais 

elevados do mundo - em áreas como rolamento e comportamento, ruídos e vibrações. 

Ao longo do projeto, procurámos desenvolver um carro emocionalmente envolvente, algo que foi conseguido com a introdução da nova 

motorização híbrida de 2.0 litros, de padrões de qualidade sensorial de topo e enormes esforços para garantir a elegância do estilo. 

Quais foram as principais áreas que quis melhorar no desenvolvimento do novo Corolla? 

Numa palavra: "Coerência", baseada na introdução de uma oferta híbrida dupla. Desenvolvemos o carro à volta disso, com enorme 

facilidade de condução, um bom equilíbrio entre rolamento e comportamento, o mais baixo nível de ruídos e vibrações possível, bancos 

com bom apoio lateral e sistema áudio premium. Não poupámos esforços para proporcionar uma experiência de condução confiante e 

agradável tanto para o vai-vem quotidiano como para viagens longas. 

Este é realmente um carro "totalmente novo". Que tipo de desafios isso representou? 

Tivemos muitos desafios técnicos, como o de garantir a rigidez da carroçaria da Touring Sports. Mas como isso era algo que poderia ser 

gerido dentro da TME, provavelmente não terá sido o maior obstáculo que enfrentámos. Diria que o maior desafio foi o de desenvolver o 

novo Corolla com duas equipas – uma no Japão e outra na Europa – a trabalhar em paralelo; mesmo que hoje as ferramentas de 

comunicação tenham evoluído muito, no final o progresso e o sucesso do projeto estão nas mãos das pessoas. 

Com engenheiros-chefes (que tiveram anos de experiência na Europa) nos dois lados, a comunicação, o entendimento e o alinhamento 

foram fundamentais para superar até mesmo os maiores desafios. 
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O que faz do novo Corolla um automóvel verdadeiramente europeu? 

Como referi anteriormente, a filosofia do veículo e os objetivos foram definidos aqui na Europa. E nós trabalhámos muitas áreas, 

incluindo o rolamento e o comportamento. A qualidade sensorial também foi desenvolvida pela nossa equipa, que já é hoje reconhecida 

como um 'Centro de Excelência' nesse campo e atualmente a trabalhar em muitos projetos globais. 

A carrinha foi totalmente desenvolvida na Europa e esse será o único mercado onde vai estar à venda. E o Hatchback foi desenvolvido 

especificamente para atender às rigorosas exigências desse que é o maior segmento de mercado na Europa. 

No que diz respeito às motorizações somos o único fabricante de automóveis na Europa que oferece duas unidades a gasolina 

eletrificadas, porque é isso que o cliente europeu quer neste momento. Em nenhum momento do projeto tivemos que aceitar uma 

decisão de "compromisso" para podermos corresponder aos imperativos de outras regiões. Pelo contrário, o novo Corolla é um 

automóvel desenvolvido para ser um concorrente forte no mercado europeu, mas estando à venda globalmente. 

Que mudanças foram feitas no interior? 

Com a plataforma GA-C a base do pára-brisas foi rebaixada em 40 mm, a altura total do painel de bordo foi reduzida para poder 

apresentar uma forma mais elegante e leve do que anteriormente e, ao mesmo tempo, melhorar a visibilidade. Os bancos foram 

rebaixados em 25 mm para manter a mesma altura disponível do modelo anterior. 

No lado dos materiais e acabamentos, mapeámos o interior para garantir uma abordagem consistente em todas as aplicações e, a partir 

do primeiro modelo 3D, as formas foram otimizadas em todos os detalhes para garantir a sua credibilidade visual; por exemplo, as 

inserções de metal parecem e sentem-se como sendo de metal. 

Que contramedidas foram tomadas para melhorar o desempenho de NVH do Corolla? 

O efeito geral da selagem do habitáculo foi melhorado com um silenciador muito mais eficaz no painel de bordo com uma área exposta 

muito mais pequena, há novas selagens nas portas, silenciadores nas cavas das rodas traseiras, vidro acústico frontal, etc... 

Qual o seu "elemento" preferido no novo Corolla? 

Talvez não seja realmente um 'elemento' como tal, mas, para mim, a posição de condução - banco/painel de bordo/volante/consola - é o 

que marca a primeira diferença importante. A partir do momento em que nos sentamos é enorme a vontade de arrancar e conduzir; 

envolve o condutor e gera confiança desde o primeiro instante.  
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GAMA 

HÍBRIDA EXPANDIDA 

 

 

 

 

 

 

• Primeiro Toyota a oferecer uma escolha entre dois propulsores self-
charging Hybrid – 1.8 litros de 122 cv ou o novo 2.0 litros de 180 cv no 
hatchback e na Touring Sports 

• 1.8 litros self-charging Hybrid disponível pela primeira vez no mítico 
Corolla Sedan 

• Hatchback e Touring Sports disponíveis com motor a gasolina turbo de 1.2 
litros e 116 cv 
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A crescente procura de soluções ambientais por parte da nossa 

sociedade levou a que as regulamentações se tornassem cada vez mais 

rígidas, particularmente nas grandes cidades europeias. Combinando as 

emissões mais baixas possíveis com a aptidão de ser conduzido até 50% 

nos trajetos pendulares diários por energia totalmente elétrica1, as 

motorizações híbridas self-charging da Toyota representam uma 

alternativa sedutora. 

 

A Toyota sempre se orgulhou de ouvir os seus clientes e de dar resposta aos seus anseios. Depois de 20 anos de liderança 

híbrida e mais de 12 milhões de vendas globais, mais de dois milhões das quais na Europa, a empresa concentrou-se 

igualmente nos comentários de potenciais clientes que expressaram a sua vontade de dispor de mais potência nos 

automóveis híbridos. 

 

Essa foi a razão que levou a Toyota a passar a disponibilizar os novos Corolla Hatchback e Touring Sports com uma escolha de 

dois motores híbridos; um que oferece todos os fortes atributos do sistema híbrido da quarta geração, incluindo umas 

melhoradas resposta e linearidade, e os benefícios tradicionais da eficiência na utilização de combustível e de condução 

relaxante, o segundo aproveitando esses pontos fortes com maior potência, aceleração sem esforço e mais características de 

um automóvel “divertido de guiar”. 

 

Além das motorizações self-charging Hybrid, as versões Hatchback e Touring Sports estarão igualmente disponíveis com um 

motor convencional - uma unidade a gasolina, turbo, de 1.2 litros. 

O novo Sedan estará disponível com a motorização híbrida de 1.8 litros e 122 cv e um melhorado motor de 1.6 litros a 

gasolina de 132 cv, que combina capacidade de resposta com eficiência. (Não disponível em Portugal)  

                                                           
1 Dependendo das condições da condução 

GAMA HÍBRIDA EXPANDIDA 
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Motorização 1,8 litros Hybrid melhorada 

O sistema self-charging Hybrid de 1.8 litros de quarta geração desenvolve 122 cv/90 kW e 142 Nm de binário do motor a 

gasolina com a potência adicional de um motor eléctrico de 53 kW/600V que desenvolve um binário máximo de 163 Nm a 

partir das zero rpm. 

 

Consegue atender a todos os requisitos que os clientes possam colocar a um sistema de propulsão híbrido self-charging da 

Toyota - tecnologia EV silenciosa, intuitiva, com boa resposta e autosuficiente, sem necessidade de carregamentos externos. 

Proporciona baixos custos de propriedade, excelente economia de combustível e baixas emissões de CO2, além de até 50% 

de condução totalmente elétrica nos trajectos de vai-vem diários2. 

 

Com tamanho e peso reduzidos para poder caber dentro da nova plataforma GA-C sem prejudicar o rendimento ou o silêncio 

de funcionamento, o motor de quatro cilindros, 1797 c.c., com duas árvores de cames à cabeça e a trabalhar em ciclo 

Atkinson beneficia de inúmeras medidas adotadas para melhorar a eficiência do combustível, melhorar o desempenho da 

aceleração e reduzir o ruído no habitáculo. 

 

A eficiência do combustível foi melhorada através da redução de fricção, elevado fluxo de caudal e otimizada gestão da 

temperatura. As medidas de redução de fricção incluem uma nova forma de saia do êmbolo e revestimento em resina da sua 

parte deslizante, a adoção de um espaçador dentro da câmara de água do cilindro para suprimir a sua deformação, o uso de 

componentes de baixa fricção do trem das válvulas e otimização da cambota e das hastes de rolamento de ligação. 

 

O elevado fluxo de caudal foi alcançado através da forma da porta de admissão e do êmbolo, melhorando a EGR (Recirculação 

dos Gases de Escape) e otimizando a combustão. Uma câmara de combustão de jato alinhada com o ângulo da vela de ignição 

melhorou o desempenho anti-detonação e a eficiência do combustível. A válvula do sistema EGR (Recirculação dos Gases de 

Escape) foi ampliada para otimizar o fluxo dos gases, a estrutura de distribuição de gases do coletor de admissão foi 

otimizada e a eficiência da troca de calor do arrefecimento da EGR foi aumentada. 

 

A gestão da temperatura foi otimizada com a adoção de uma bomba de água elétrica de baixo fluxo, a partição em duas partes 

do trajeto de refrigeração - uma para o motor e a outra para o aquecedor -, a instalação de uma Válvula de Fecho do Fluxo 

                                                           
2 Dependendo das condições da condução 
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(FSV) entre a saída de água e o refrigerador EGR para reduzir o fluxo de refrigerante durante o aquecimento do motor, o uso 

de velas de ignição longas e finas, o formato das câmaras de água da câmara de combustão e a promoção de um elevado fluxo 

descendente.  

 

O desempenho da aceleração foi melhorado com a adoção de velas de ignição do tipo agulha dupla para melhorar a ignição e 

a inclusão de uma bobina de ignição de tipo rectangular com alta flexibilidade de formato de bobina para reduzir o tamanho e 

acomodar mais potência da motorização híbrida. 

 

O ruído no habitáculo foi reduzido através da otimização do corpo principal do motor para alcançar baixas vibrações e ruídos, 

da alteração da posição e forma de montagem do motor, da adoção de uma tampa da cabeça dos cilindros em resina que 

combina uma redução substancial de peso com um desempenho superior de NV (Ruídos e Vibrações) e de uma mudança na 

forma do silenciador do sistema de escape. 

 

O sistema híbrido apresenta um transeixo mais pequeno e mais leve, no qual uma nova estrutura de eixo duplo adotada para 

o motor e o gerador permite dispor de um trem de engrenagem com reduzidas perdas com uma largura total inferior. Esta 

estrutura de eixos paralelos aumenta a velocidade de rotação do motor e reduz o seu tamanho. 

 

A relação de transmissão foi otimizada para promover a máxima eficiência de combustível e desempenho dinâmico. Aliada ao 

polimento da superfície dos dentes das engrenagens, a nova estrutura de engrenagens suprime ainda mais os ruídos de 

ressonância e funcionamento, tornando o sistema de acionamento híbrido mais silencioso do que nunca. 

 

A calibragem do sistema de acionamento híbrido foi ainda mais refinada. O superior binário do motor elétrico proporciona 

um aumento mais linear de rotações na aceleração. E a adoção de uma nova bateria híbrida (de iões de lítio no Hatchback e 

Touring Sports, de hidretos metálicos de níquel no Sedan) promove uma economia de combustível ainda maior. 

 

Equipados com a motorização híbrida de 1.8 litros, as acelerações de 0 a 100 km/h de Hatchback, Touring Sports e Sedan são 

de 10,9, 11,1 e 11,0 segundos, respetivamente. Todas as variantes alcançam uma velocidade máxima de 180 km/h. 
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O consumo de combustível, tanto para o Hatchback como para a Touring Sports, é de apenas 3,3 l/ 100 km e as emissões de 

CO2 se ficam pelos 76 g/km (WLTP: 101 g/km), enquanto o consumo de combustível do Sedan se cifras nuns baixos 3,4 l/100 

km e as suas emissões de CO2 são de apenas 77 g/km (WLTP: 100 g/km). 

 

Nova motorização híbrida de 2.0 litros 

O novo sistema híbrido de 2.0 litros desenvolve 180 cv/132 kW e 190 Nm de binário do motor a gasolina, a que se junta o 

rendimento adicional de um motor elétrico de hidretos metálicos de níquel de 80 kW/650V que desenvolve um binário 

máximo de 202 Nm a partir das zero rpm. 

 

Aproveitando ao máximo os progressos em estabilidade, comportamento e agilidade inerentes à recém-adotada plataforma 

GA-C, proporciona ao condutor uma 'condução plena de energia', com mais potência, um modo de condução Sport e uma 

transmissão Sequential Shiftmatic de 6 velocidades com patilhas de passagem manual montadas no volante para uma 

experiência de condução mais dinâmica e envolvente. 

 

Além disso, o novo sistema híbrido de 2.0 litros é uma proposta única neste segmento; nenhum sistema de propulsão 

convencional pode oferecer uma tão favorável combinação de desempenho e baixas emissões. E várias medidas foram 

tomadas para garantir que a potência adicional seja acompanhada por maior eficiência do combustível, inferiores emissões e 

funcionamento mais silencioso. 

 

Com uma espessura de parede externa reduzida para 2,3 mm, o bloco do motor em alumínio fundido foi concebido para ter 

um peso mínimo e um baixo centro de gravidade, melhorando significativamente o desempenho dinâmico e a condução 

envolvente do Corolla. Outras medidas de redução de peso incluem uma cabeça de cilindro mais fina, uma caixa de correia de 

distribuição leve e um trem de válvulas mais leve. 

 

A elevada velocidade de combustão alcançada pelo alto fluxo descendente da porta de admissão altamente eficiente e de um 

curso longo, o novo desenho da bomba de óleo e numerosas medidas de redução de atrito partilhadas com a unidade híbrida 

de 1,8 litros combinam com uma elevada taxa de compressão de 14:1 para elevar a eficiência do combustível. 
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Melhorando ainda mais a eficiência do combustível, o motor de quatro cilindros e 1987 c.c. apresenta um atualizado sistema 

Dual VVT-i com VVT-iE (Temporização Inteligente das Válvulas – Elétrica Inteligente) no lado da admissão, no qual a 

temporização das válvulas é controlada por um motor elétrico e não por pressão do óleo, aumentando o rendimento e a 

eficiência de combustível, ao mesmo tempo que reduz as emissões. 

 

Outros fatores que contribuiram para uma diminuição de emissões foi a colocação do catalisador do sistema de escape mais 

próximo do motor e a otimização do controlo de aquecimento após o arranque do motor para alcançar uma melhorada 

purificação do escape por antecipação. 

 

Além disso, a colocação de um veio de equilíbrio, a posição e forma de montagem do motor retificadas, as mudanças 

estruturais no transeixo, o polimento dos dentes da engrenagem, a adoção de um amortecedor de histerese 

positivo/negativo e de uma correia de distribuição leve e as revisões do motor da bomba de água combinam para reduzir o 

ruído da motorização para níveis excecionalmente baixos. 

 

Tal como no sistema de 1.8 litros, o novo motor híbrido também apresenta uma redução nas dimensões do transeixo, da 

unidade de controlo de potência, no motor elétrico e na bateria híbrida de hidretos metálicos de níquel. 

 

Além disso, a velocidade máxima de cruzeiro do veículo em modo elétrico foi aumentada para mais de 115 km/h e o controlo 

do sistema foi alterado para inibir o arranque do motor sem que o pedal do acelerador seja acionado, mesmo antes do início 

do aquecimento do motor. Cumulativamente, estas medidas aumentam substancialmente a eficiência do combustível. 

 

A motorização híbrida de 2.0 litros permite que o Hatchback e a Touring Sports acelerem de 0 a 100 km/h em 7,9 e 8,1 

segundos, respetivamente, e alcancem uma velocidade máxima idêntica de 180 km/h. 

 

O consumo de combustível para ambos os modelos é de uns meros 3.7 l/100 km3. O Hatchback gera emissões de CO2 de 

apenas 85 g/km (WLTP: 106 g/km) e a Touring Sports fica-se pelas 84 g/km (WLTP: 106 g/km). 

 

 

                                                           
4 Com base na Regulação EC 2017/1153 tal como corrigida pela EC 2017/1231 
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Motor de gasolina turbo de 1,2 litros 

A única opção de propulsor a gasolina na gama Hatchback e Touring Sports é o motor turbo de quatro cilindros, 16 válvulas, 

duas árvores de cames à cabeça, Dual VVT-iW e 1197 c.c., que produz uma potência máxima de 116 cv/85 kW e um binário 

máximo de 185 Nm. 

 

Esta unidade beneficia de um turbocompressor de entrada simples com refrigerador a água e um sistema Dual VVT-iW 

(Temporização Variável das Válvula- Amplamente inteligente). O sistema VVT-iW possui VVT-i de série nas válvulas de 

escape e VVT-iW na admissão. Este último apresenta um mecanismo de bloqueio da árvore de cames na posição central que 

retarda a temporização continuamente variável da válvula. 

 

Tornando a aceleração mais suave na condução a baixa velocidade, a velocidade máxima do motor foi aumentada de 5600 

rpm para 6200 rpm. 

 

Inúmeras medidas de redução de atrito foram introduzidas para melhorar a eficiência do combustível. É o caso da aplicação 

de DLC (Revestimento do Tipo Diamante) na circunferência externa da compressão e dos anéis de óleo para reduzir o atrito 

do êmbolo, de um novo revestimento de resina na saia do êmbolo e do apoio principal da cambota e da otimização da 

espessura e material da correia com estrias em V para reduzir a resistência à flexão e, consequentemente, o atrito. 

 

A motorização 1.2T está disponível com uma caixa de velocidades CVT ou uma “transmissão manual inteligente” de 6 

velocidades (iMT). Tal como um mestre da técnica de pilotagem ponta-tacão, a iMT aumenta automaticamente as rotações 

do motor nas reduções de caixa, garantindo passagens suaves e reduzindo o desgaste da embraiagem e da transmissão. O 

sistema também funciona nas passagens para mudanças mais elevadas para melhorar o conforto do condutor e dos 

passageiros uma vez que é reduzido o impacto da embraiagem. Assim se garante também um arranque suave e o risco de 

deixar o carro ir abaixo é praticamente nulo. 

 

Quando equipado com a iMT, o Hatchback e a Touring Sports serão capazes de acelerar de 0 a 100 km/h em 9.3 e 9,6 

segundos, respetivamente e qualquer dos dois atinge uma velocidade máxima de 200 km/h. O consumo de combustível, para 

ambas as variantes, é de apenas 5,2 l/100 km e as emissões de CO2 de 119 g/km (WLTP: 132 g/km). 
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Quando equipados com a caixa de velocidades CVT, (não disponível em Portugal) a aceleração do Hatchback e da Touring 

Sports de 0 a 100 km/h é de 10,0 e 10,3 segundos, alcançando ambos uma velocidade máxima de 195 km/h. O consumo de 

combustível não vai além dos 5.2 l/100 km4 e as emissões de CO2 são de apenas 116 g/km (WLTP: 138 g / km) para os dois 

tipos de carroçaria. 

 

Motor a gasolina de 1.6 litros melhorado 

Em exclusivo para o novo Sedan, o melhorado motor de 1.6 litros Valvematic desenvolve 97 kW/132 cv e um binário máximo 

de 159 Nm a apenas 4400 rpm. 

 

O Valvematic é um desenvolvimento adicional do bem-sucedido sistema de Dupla Temporização Inteligente das Válvulas 

(Dual VVT-i) da Toyota. A tecnologia VVT-i dá um passo em frente ao adicionar controlo da elevação e duração variável da 

temporização das válvulas de admissão. Assim se melhora o volume de fluxo de ar na admissão e a gestão da velocidade e, 

subsequentemente, a gestão do processo de combustão para fornecer 7% mais potência e 8% menos de consumo de 

combustível, com emissões de CO2 reduzidas. A adoção da tecnologia Valvematic reduz ainda mais as perdas por atrito e 

bombeamento em cargas leves do motor, diminuindo ainda mais o consumo de combustível. 

 

A eficiência da tecnologia Valvematic é melhorada ainda mais através da adoção de um coletor de admissão de comprimento 

variável que atua como acelerador em baixas a médias velocidades do motor, maximizando a velocidade de entrada de ar para 

uma ótima eficiência de combustão. A velocidades mais altas, o coletor é totalmente aberto o que permite que o ar passe por 

um canal mais curto, maximizando o volume de ar que entra na câmara de combustão e, logo, a potência do motor. 

 

Quando equipado com a transmissão manual de 6 velocidades, o Sedan acelera de 0 a 100 km/h em 9,7 segundos e atinge 

uma velocidade máxima de 200 km/h. O consumo de combustível é de apenas 5,7 l/100 km km3 e as emissões de CO2 não 

vão além das 130 g/km (WLTP: 139 g/km). 

 

A caixa de velocidades Multidrive S proporciona ao Sedan um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h de 10,2 segundos e uma 

velocidade máxima de 190 km/h, com um consumo médio de combustível de 5,5 l/100 km3 e emissões de CO2 de apenas 

125 g/km (WLTP: 146 g/km).  

                                                           
4 Com base na Regulação EC 2017/1153 tal como corrigida pela EC 2017/1231 
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ENTREVISTA COM HIROYUKI TSUKASHIMA - ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA 

HÍBRIDA DO NOVO COROLLA, TOYOTA MOTOR CORPORATION (TMC) 
 

Como diferem os sistemas híbridos de 1.8 e 2.0 litros um do outro? Apenas na cilindrada do motor de 

combustão?  

O sistema de 1.8 litros foi desenvolvido para clientes que valorizam a economia de combustível. E a motorização 

de 2.0 litros para os que querem mais potência e uma condução mais dinâmica. 

Mas a diferença entre as duas unidades não se limita à cilindrada do motor de combustão; no último caso trata-se de um sistema self-

charging Hybrid completamente novo que pode proporcionar excelente eficiência do combustível e uma condução entusiasmante. 

A motorização de 1.8 litros é idêntica à do Prius e do C-HR ou foram feitas, entretanto, algumas alterações? 

O sistema híbrido de 1.8 litros é basicamente o mesmo do que o do Prius e do C-HR, mas fizemos algumas pequenas alterações de 

afinação para aperfeiçoar ainda mais a motorização e melhorar a experiência de condução. 

Qual foi o principal desafio durante o desenvolvimento do novo sistema híbrido de 2.0 litros? 

Para a nova motorização híbrida de 2.0 litros desenvolvemos ainda mais não só a taxa de aceleração, mas também a sensação causada 

pela mesma. Suprimindo a rotação inicial do motor a gasolina, usando mais potência da bateria e do motor elétrico, conseguimos gerar 

uma sensação mais linear na compatibilização das velocidades do motor e do veículo durante a aceleração. 

Existe alguma diferença entre as duas motorizações híbridas quando se trata de regenerar energia/carregar a bateria? 

Tendo em conta que o sistema híbrido de 2.0 litros tem mais células de bateria em comparação com a variante de 1.8 litros, pode 

desenvolver uma potência superior e oferecer mais energia regenerativa. 

Quais as diferenças entre as caixas de velocidades dos dois sistemas? Porque existem patilhas no volante para passagens manuais 

no caso do sistema de 2.0 litros? 

Para ser mais rigoroso, o sistema híbrido não possui uma caixa de velocidades mas sim um transeixo. A diferença entre os transeixos do 

1.8 e do 2.0 litros está no tamanho do motor elétrico e da engrenagem. Na motorização híbrida de 2.0 litros existem patilhas de 

passagem manual porque conferem ao condutor uma sensação de superior controlo sobre o veículo e, consequentemente, uma 

experiência de condução mais entusiasmante.  
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TRÊS DISTINTOS 

ESTILOS DE CARROÇARIA 
 

 

 

 

• A nova plataforma GA-C oferece liberdade de design para que 
as variantes Hatchback, Touring Sports e Sedan sejam 
individualmente distintas 

• Tejadilho, capot e pontos de altura da anca mais baixos com 
vias dianteira e traseira mais largas para gerar um centro de 
gravidade mais baixo e um visual mais atlético 

• Carroçaria Touring Sports exclusiva para a Europa e desenhada 
na Europa no recém-inaugurado Centro de Design na Bélgica 

• Design dianteiro e traseiro de maior prestígio para o Sedan 
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A filosofia da TNGA introduz diretrizes novas e definidas para o posicionamento de diferentes componentes que simplificam 

o design dos veículos em várias áreas-chave. O impacto dá-se em itens que estão fora do alcance da vista o que confere aos 

designers a liberdade de dar a cada nova variante do Corolla uma aparência visualmente distinta e individual com uma 

postura mais baixa e proporções mais sedutoras. 

 

Hatchback dinâmico e compacto 

O novo Corolla Hatchback adota um design significativamente mais 

desportivo, dinâmico e distinto, com um estilo frontal mais marcante. 

 

Esta é uma evolução adicional das filosofias de design Under Priority 

Catamaran e Keen Look da Toyota. Abaixo do rebordo frontal curvo do 

capot mais plano, a estreita grelha superior incorpora novos grupos óticos 

integralmente LED com Luzes de Circulação Diurna (DRL) integradas. 

 

A zona que envolve a ampla grelha inferior trapezoidal projeta o veículo para a frente. É uma secção dianteira menos 

pontiaguda e mais vertical do que antes, resultando na redução em 20 mm da sua projeção frontal. 

 

Os lados da grelha envolvem a caraterística forma de casco de catamarã nos extremos dianteiros do novo Corolla, 

enfatizando o aumento de largura do veículo e sua ampla postura desportiva. Os rebordos virados para cima no spoiler 

dianteiro têm a companhia de novos faróis de nevoeiro em LED. E a própria grelha apresenta um novo design mais articulado 

e refinado. 

 

De perfil, a elegância da silhueta desportiva e elegante do novo Hatchback é reforçada pela opção de quatro novos desenhos 

de rodas, incluindo jantes de liga leve de alumínio com acabamento maquinado de 18” e duas novas jantes de liga leve de 17”, 

umas prateadas e outras negras. 

TRÊS DISTINTOS ESTILOS DE CARROÇARIA 



Nova Gama Toyota Corolla 

 

31 
 

 

O novo design posterior é mais arredondado do que antes, reforçando a relação visual entre a frente e a traseira do veículo. A 

tampa da mala traseira é construída em resina para possibilitar a complexa curvatura do seu design e economizar peso. 

 

Um aumento no ângulo do pára-brisas traseiro, em cerca de 14 graus, e os ombros musculados acima dos arcos das rodas 

traseiras combinam para tornar a aparência geral traseira do veículo mais compacta. Há um spoiler no tejadilho integrado na 

porta da mala e uma antena em perfil de barbatana de tubarão instalada de série em todas as versões. 

 

Os grupos óticos traseiros totalmente em LED possuem guias de luz posicionadas o mais perto possível das extremidades do 

veículo para sublinhar a nova postura traseira estável do Corolla. E o estilo do pára-choques traseiro ecoa o design frontal 

Under Priority Catamaran; aqui existe um lábio inferior fino incorporando duas inserções cromadas na versão 2.0 litros 

Hybrid. 

 

O comprimento total do novo Hatchback aumentou 40 mm os quais foram diretamente canalizados para a maior distância 

entre-eixos visando uma melhor posição de condução, níveis mais elevados de segurança e design melhorado. A projeção 

dianteira da carroçaria foi reduzida em 20 mm, enquanto a traseira foi aumentada na mesma proporção. 

 

A altura total do Hatchback foi reduzida em cerca de 25 mm, enquanto a altura do capot de ambas as carroçarias é 

substancialmente (47 mm) inferior. O resultado é uma forma mais elegante e um capot mais atraente e mais baixo, o que 

permite que o condutor tenha uma visão mais desobstruída e se sinta mais confiante ao volante. 

 

Estas reduções de altura, aliadas a uma diminuição da altura dos pontos da anca dianteiros e traseiros em 24 e 26 mm 

respetivamente, baixam o centro de gravidade do Hatchback em 10 mm. A largura da via dianteira aumentou em 6 mm e a 

largura da via traseira em 30 mm. Cumulativamente, estas medidas contribuem para maior conforto, mais estabilidade e 

melhor comportamento. 

 

O novo Corolla Hatchback estará disponível em 11 cores de carroçaria, das quais quatro - Bronze Oxide, Vermelho Emotional, 

Cinza Precious e Castanho Phantom - são novas. Para além da apelativa combinação com o tejadilho e espelhos retrovisores 

na cor preta. Com a possibilidade de quatro esquemas de cores de dois tons.  
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A versátil Touring Sports para a Europa 

Com um tipo de carroçaria que é exclusivo na Europa, a nova Touring Sports foi 

desenhada na Europa, no recém-inaugurado Centro de Design em Zaventem, na 

Bélgica. Graças à adoção da plataforma TNGA, a nova carrinha foi desenvolvida em 

paralelo com o Hatchback e o Sedan e, como tal, tornou-se um modelo independente. 

Embora partilhe o mesmo estilo frontal dinâmico e distinto e uma redução de 25 mm 

na altura total com o novo Corolla Hatchback, cada painel da nova Touring Sports a 

partir do pilar B é exclusivo desta versão, conferindo-lhe a aparência refinada e 

sensual e o teto esvoaçante de uma elegante mas robusta shooting break. 

 

Este perfil desportivo é reforçado pela opção de escolha dos mesmos quatro novos 

desenhos de rodas disponíveis no Hatchback e sublinhado pelos mesmos arcos de rodas largos, com as extremidades com 

uma bainha para permitirem o posicionamento das rodas mais para fora para enfatizar o visual robusto do novo Corolla e o 

seu rebaixado centro de gravidade. 

 

Na traseira, o tema de design da Touring Sports partilha os ombros musculados do Hatchback e os grupos óticos com 

lâmpadas full-LED amplamente espaçadas. O óculo traseiro tem uma inclinação 12 graus maior do que o da geração anterior. 

 

Ao contrário do Hatchback, a placa de matrícula foi posicionada mais acima, dentro do painel da tampa da mala traseira, e o 

degrau na respetiva soleira foi reduzido para criar uma aparência mais premium. O design mais profundo do pára-choques 

traseiro ecoa igualmente o design frontal Under Priority Catamaran e aloja um escape duplo na variante Hybrid 2.0 litros. 

 

Embora as projeções de carroçaria tenham sido encurtadas à frente e atrás, a nova Touring Sports é 55 mm mais comprida 

que o modelo que substitui. Mas mais significativo é o facto de ter uma distância entre-eixos 100 mm superior (2700 mm) e a 

distância do banco dianteiro para o traseiro ter aumentado 48 mm para 928 mm, proporcionando o mais amplo espaço para 

pernas dos passageiros traseiros. 

 

A Touring Sports estará disponível na mesma escolha de 11 cores de carroçaria do Hatchback e contará também com a 

mesma gama opcional de quatro esquemas de cores de dois tons.  
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O prestígio do Sedan  

Com base no design elegante e dinâmico do Hatchback compacto 

e no da versátil Touring Sports, o novo Sedan beneficia da mesma 

postura ampla e baixa inerente à nova plataforma GA-C. No 

entanto, a sua própria individualidade dentro da família Corolla é 

refletida por um design exterior com mais prestígio, com design 

específico na dianteira e na traseira. 

 

À frente, a filosofia de projeto Under Priority Catamaran da Toyota 

evoluiu ainda mais. Uma execução mais impressionante, em duas 

etapas, dos extremos dianteiros flanqueia a poderosa grelha inferior projetada, um tema de design comum na nova família 

Corolla. A esbelta grelha superior tem um design mais tridimensional e está ligada ao topo dos faróis projetados com 

precisão, envolvendo os cantos para enfatizar a aparência baixa e firme do modelo. 

 

O design traseiro imita a execução frontal através da forma dinâmica do pára-choques e do design trapezoidal invertido da 

tampa da mala. Os grupos óticos traseiros específicos do Sedan estão unidos através de uma faixa de ornamentação 

cromada, destacando ainda mais a postura ampla do veículo. 

Além disso, a assinatura exclusiva das guias de luz LED dianteiras e traseiras tornam o novo Corolla Sedan instantaneamente 

reconhecível. 

 

Com um comprimento total aumentado em 10 mm, o novo Sedan apresenta uma redução de 5 mm na projeção dianteira da 

carroçaria e um aumento de 15 mm na projeção traseira, partilhando a mesma distância entre-eixos estendida (de 2700 mm) 

da Touring Sports. A altura total do Sedan e a superfície da tampa da bagageira foram reduzidas em 20 mm e a altura do 

capot foi rebaixada em 35 mm. Em combinação com uma redução da altura dos pontos da anca dianteiro e traseiro (em 23 e 9 

mm respetivamente) estas diminuições de altura ajudam a conferir ao novo Sedan um centro de gravidade mais baixo. 

 

Partilhando as mesmas quatro novas opções de design de rodas do resto da nova gama Corolla, o Sedan estará disponível 

com uma escolha de nove cores de carroçaria, das quais uma – Cinza Celestite - foi desenvolvida exclusivamente para esta 

nova carroçaria.  
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  INTERIOR 

ESPAÇOSO E REFINADO 

 
 

 

 

• Novo interior espaçoso, moderno e coeso, oferecendo os mais 
altos níveis de qualidade visual e tátil 

• Área do cockpit do condutor ergonomicamente perfeita com 
painel de bordo mais fino e consola central maior e mais alta 

• Posição de condução mais envolvente e novos bancos dianteiros 

• Interior da Touring Sports feito à medida do gosto dos clientes 
europeus, com o foco no seu caráter prático 
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A nova gama de modelos Corolla apresenta um interior totalmente novo desenhado para criar um ambiente de habitáculo 

espaçoso, moderno e coeso, no qual novas texturas, cores e acabamentos combinam para oferecer os mais altos níveis de 

qualidade visual e tátil. 

 

A chave para a sensação de espaço do interior do Corolla é um novo painel de bordo com menos 24 mm de espessura. A 

redução resultante na altura da área do painel superior reduz a massa percebida do próprio painel e melhora a visibilidade 

para a frente, permitindo ainda uma redução do ponto da anca no banco dianteiro para baixar o centro de gravidade do 

veículo e oferecer uma posição de condução mais envolvente. 

 

Em contrapartida, a consola central ganhou 42 mm em largura e 22 mm em altura para melhorar a ergonomia na utilização da 

alavanca do seletor de velocidades e também reforçar a sensação de envolvimento do condutor na área do cockpit. 

Simultaneamente, a altura do apoio de braço da consola central foi otimizada e o seu curso de deslizamento aumentado em 

20 mm para um maior conforto dos ocupantes. 

 

A excelência ergonómica da área do cockpit é reforçada 

pelo novo design do volante, com aquecimento no aro 

(apenas no sedan)e uma otimizada configuração dos 

comandos inseridos. Uma gama de novos comandos e 

instrumentação complementa o Interface Homem-

Máquina (HMI). 

 

Descrito integralmente no capítulo Conforto e 

Conveniência, inclui um novo quadro de instrumentos 

para o condutor que incorpora um novo painel de 

efeitos 3D de 7” ou um ecrã Multi-Informação, um novo 

Head-up display colorido de 10”, um novo ecrã tatil 

central multimédia de 8”, um travão de estacionamento 

elétrico, uma base de carregamento sem fios para 

telemóveis e um espelho retrovisor electrocromático.  
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O redesenhado banco dianteiro apresenta alterações nas molas do 

encosto e do assento, além de ter visto otimizada a espessura das 

almofadas de uretano. Conjuntamente, estas medidas resultaram 

numa melhor postura de condução com maior dispersão da 

pressão para superior conforto e redução da fadiga em 

deslocações de longa distância. 

 

De série nas versões mais equipadas do Hatchback e da Touring 

Sports, os novos bancos dianteiros desportivos possuem finos e 

largos apoios de ombros que se sobrepõem a suportes laterais 

maciços e grossos para combinar um design de banco fino com 

excelente desempenho de retenção. 

 

O conforto dos passageiros traseiros foi aumentado através do novo material da almofada do assento, para uma distribuição 

mais uniforme do peso do ocupante sobre a área da almofada, e saídas de ventilação traseira. 

 

A longa distância entre-eixos das versões Touring Sports e Sedan permitiu um aumento de 48 mm na distância entre os 

bancos dianteiros e traseiros (que é agora de 928 mm), proporcionando o maior espaço para pernas dos passageiros do 

banco traseiro. 

 

O novo design do interior do Corolla resulta ainda mais coeso e unificado através da utilização de materiais e acabamentos 

com alta qualidade visual e tátil, incluindo detalhes cromados acetinados, inserções em piano black lacado e pele sintética e 

genuína com pespontos. 

 

Apresentando esquemas de cores interiores em Negro ou Cool Grey, o Hatchback e a Touring Sports permitem optar entre 

revestimentos de estofos em tecido, alcântara ou pele genuína. 

 

O interior do novo Sedan está disponível com bancos em tecido ou pele parcial num esquema de cores negro ou bege, para 

uma ambiente de mais prestígio. 
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Versatilidade expandida para o Corolla Touring Sports 

Particular atenção foi dada ao interior da versão Touring Sports, 

especificamente adaptada ao mercado europeu, oferecendo aos clientes 

uma qualidade sensorial do mais alto nível. 

 

O generoso espaço de carga de 598 litros (VDA) incorpora vários recursos 

para aumentar o seu caráter prático e conveniência. 

 

As costas dos bancos traseiros podem ser rebatidas através de uma 

alavanca remota para gerar um espaço de carga totalmente plano. Há agora 

um sensor de movimento de pé para ativar a porta traseira elétrica, cujo 

movimento se inicia quando o utilizador desliza um pé sob a área central do 

para-choques traseiro, tendo a sua abertura sido ampliada em 10 mm. 

 

O reposicionamento dos amortecedores traseiros permitiu simplificar a estrutura do revestimento da parede lateral da 

bagageira. Desta forma, não só se maximizou a largura do espaço de carga e aumentou a facilidade das cargas e descargas 

como também foram disponibilizadas bolsas de armazenamento na parede lateral atrás das cavas das rodas traseiras de 

ambos os lados. 

 

A superfície de carga possui um piso com duas posições (superior e inferior), que pode ser aberto e fechado na posição 

superior, como se estivesse articulado dos encostos dos bancos traseiros. De série em todos os níveis de equipamento, é 

totalmente reversível dispondo de alcatifa na face superior e uma parte inferior com acabamento em resina, ideal para 

colocar carga húmida ou suja. 

 

O espaço sob o piso foi ampliado e totalmente revestido em carpete, possuindo separadores laterais removíveis. A 

conveniência ficou a ganhar ainda mais com a adoção das primeiras lâmpadas de compartimento LED do mundo em ambos 

os lados do compartimento de carga, chapeleira retrátil com um único toque e calhas anti-deslizamento nas versões de 

equipamento mais completo.  
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CONFORTO PREMIUM E 

TECNOLOGIA DE CONVENIÊNCIA 

 
 

 

 

 

• Equipamento de série extenso em toda a gama 

• Disponibilidade de três tipos de faróis LED 

• Novo HMI que combina um Head-up Display de 
10”, ecrã multi-informação de 7” e monitor 
central tátil de 8” 

• Disponibilidade de serviços conectados 
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Disponível de série nas versões de equipamento mais alto e disponível como opção em toda a nova gama Corolla, o 

abrangente leque de equipamentos tecnológicos de conforto e conveniência ajuda a melhorar a vida a bordo, tanto do 

condutor como de todos os ocupantes do habitáculo. 

 

Os novos destaques tecnológicos incluem: 

Faróis LED: Uma gama de três conjuntos de luzes dianteiras LED (que variam em função do nível de equipamento) inclui uma 

ótica principal tripla do tipo parábola, um farol de LED duplo feixe com AHB e - exclusivo para as variantes Hatchback e 

Touring Sports - um farol com um sistema de LED com Luzes de Máximos Automático Adaptativo (Não disponível em 

Portugal). 

 

Sistema de Máximos Automático Adaptativo: Graças a um sistema de matriz LED, as áreas de feixe ocupadas pelos veículos 

precedentes e que se aproximam são automaticamente sombreadas, maximizando o tempo durante o qual o condutor pode 

usar a configuração de Máximos para uma ótima visibilidade. O sistema também faz variar a largura da projeção de Máximos 

de acordo com a velocidade do veículo. Durante a utilização dos Médios o sistema ajusta automaticamente a linha de corte do 

feixe para oferecer a maior área possível de iluminação sem o risco de ofuscar o condutor do carro da frente. O Sistema de 

Máximos Automático Adaptativo incorpora ainda uma função para melhorar a visibilidade em curva. 

 

Ecrã TFT a cores com efeito 3D: O quadro de instrumentos diante do condutor está equipado com um ecrã Multi-informação 

de 7” que oferece uma seleção de modos de velocímetro digital ou analógico. O painel pode também ser exibido com efeito 

3D, no qual os mostradores parecem flutuar no ar. 

 

CONFORTO PREMIUM E TECNOLOGIA DE CONVENIÊNCIA 
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Head-Up Display (HUD): Com a posição e o brilho a poderem ser 

ajustados através de comandos no volante, o opcional Head Up Display a 

cores de 10”- o maior no segmento - projeta várias informações 

relacionadas com a condução e avisos no vidro do para-brisas dentro do 

campo de visão do condutor (limites de velocidade, instruções de 

navegação, um indicador de condução ecológica, etc). 

 

Sistema Multimédia Toyota Touch: O novo ecrã central totalmente a cores e tátil de 8 polegadas do Corolla apresenta o 

mais recente sistema multimédia e de navegação Toyota Touch® 2 with GO. O melhorado sistema operativo beneficia a 

experiência geral do utilizador que pode beliscar, fazer zoom ou deslizar com os dedos, além de poder fazer uma pesquisa 

multicontexto One Box. A nitidez e o contraste do ecrã são agora semelhantes aos de um tablet e permitem uma melhor 

legibilidade, mesmo sob luz solar direta. 

 

Sistema de Chamada de Emergência eCall: o eCall fornece assistência aos condutores que tenham estado envolvidos em 

algum incidente na sequência do qual os airbags foram ativados. Estabelece automaticamente contacto com os serviços de 

emergência nacionais, fornecendo informações essenciais, como localização do veículo e número de ocupantes, e garantindo 

que os ocupantes do veículo conseguem comunicar com o operador dos serviços de emergência, mesmo que estejam 

seriamente imobilizados. O eCall também permite que o contacto com os serviços de emergência seja feita directamente pelo 

ocupante através de um botão. A chamada é feita usando o cartão SIM embutido do veículo, sem nenhum custo para o seu 

proprietário. 

 

Serviços Conectados: Também serão oferecidos no novo Corolla. Esta nova aplicação disponibiliza vários recursos de 

conveniência e paz de espírito para os clientes, incluindo: “Find my car” – “Encontrar o meu Toyota”, “e-Maintenance 

reminders” – “Avisos de manutenção”, “Share to car” – “Partilhar com a viatura”, “Car to door” – “Navegação fora da viatura” 

e “Driving analytics” – “Dados de condução”. 
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Sistema de som Premium JBL: As versões híbridas do novo Corolla Hatchback e da Touring Sports podem ser equipadas com 

um sistema de som JBL Premium de 8 altifalantes. Os altifalantes - incluindo o icónico tweeter-corneta da JBL montado no 

pilar A - foram especificamente afinados para a melhor acústica possível do muito silencioso habitáculo do Corolla. O sistema 

incorpora a tecnologia Clari-Fi©, que complementa as frequências perdidas em arquivos de áudio compactados - como MP3 

ou streaming de ficheiros de áudio - em tempo real, restaurando a qualidade do som e a mistura stereo o mais próximo 

possível da gravação original. 

 

Carregador sem fios para telemóvel: Um sistema de carregamento sem fios permite que os ocupantes do veículo carreguem 

todos os telefones móveis compatíveis com o Wireless Power Consortium (WPC) simplesmente colocando-os numa base 

específica localizada à frente da alavanca do seletor de velocidades. 

 

Teto Panorâmico: O teto panorâmico das versões Hatchback e Touring Sports apresenta dois painéis de vidro, deslizando o 

frontal até uma abertura máxima de 272 mm. Um defletor de malha reduz o ruído do vento quando o painel está totalmente 

aberto e o tejadilho está equipado por dentro com uma cortina elétrica de rolo. 

 

Abertura da porta traseira ativada pelo sensor de pé: Único entre os modelos generalistas neste segmento, o sensor de pé 

com modo mãos-livres está agora disponível para a abertura e fecho da tampa da mala da Touring Sports (o movimento é 

ativado quando se desliza um pé sob a área central do para-choques traseiro). A tampa da mala possui agora um botão único 

para fechar e trancar e a altura máxima de abertura quando pode ser ajustada. 

 

Assistência Simples e Inteligente ao Estacionamento com Travagem Automática (SIPA): O sistema utiliza uma câmara 

traseira e sensores de ultra-sons no para-choques dianteiro para identificar espaços válidos para estacionamento em 

marcha-atrás ou em paralelo. Em seguida, aplica automaticamente a sequência correta de ângulos de direção para a manobra 

de estacionamento no espaço de destino; tudo o que o condutor precisa de fazer é controlar a velocidade do veículo. O SIPA 

ativa automaticamente o sistema de travagem, garantindo a segurança das manobras de estacionamento. 
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  ELEVAR A SEGURANÇA A 

UM NÍVEL SUPERIOR 

 
 

 

 

• Novo Toyota Safety Sense com recursos atualizados instalados de 
série em toda a gama 

• Sistema de Segurança Pré-colisão atualizado (PCS), Cruise Control 
adaptativo (ACC) a qualquer velocidade, Alerta de Mudança da 
Faixa (LDA), Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (RSA) e 
Sistema de Máximos Automático (AHB) 

• Novo Cruise Control Adaptativo (ACC) e Assistência de Condução 
Inteligente (LTA) para ajuda avançada à condução 

• Monitor de Ângulos Mortos (BSM) com Alerta de Tráfego 
Transversal Traseiro (RCTA) 

• Carroçaria de elevada rigidez e melhorada proteção no caso de 
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SEGURANÇA ATIVA 

Todas as três variantes do novo Corolla estão equipadas de série com a versão mais recente do Toyota Safety Sense; um 

conjunto de tecnologias de segurança ativa projetadas para ajudar a evitar ou atenuar as consequências de colisões numa 

ampla gama de situações de tráfego. 

 

O melhorado pacote de segurança ativa usa uma nova câmara de lente única com maior resolução e um radar de ondas 

milimétricas. O desempenho de ambos os sistemas foi melhorado para expandir a gama da deteção de riscos e beneficiar a 

sua funcionalidade. A nova unidade do sistema foi também reduzida para facilitar a instalação. 

 

O Toyota Safety Sense passa a incluir versões atualizadas do Sistema de Segurança Pré-colisão (PCS), Cruise Control 

adaptativo (ACC), Alerta de Saída da Faixa (LDA), Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (RSA) e Sistema de Máximos 

Automático (AHB). Além disso, introduz um novo Cruise Control adaptativo inteligente (iACC) e o Assistente de Condução 

Inteligente (LTA) para ajuda avançada à condução.5 

 

Ao correrem riscos reduzidos de se envolverem em acidentes de 

trânsito, os veículos equipados com o Toyota Safety Sense podem 

beneficiar de custos de seguro mais baixos ou de uma reclassificação 

de seguro mais vantajosa. 

Outros sistemas de assistência ao condutor e melhoria da segurança 

incluem um Monitor de Ângulos Mortos (BSM) com Alerta de Tráfego 

Transversal Traseiro (RCTA), Sonar de Espaço Inteligente (ICS), 

Controlo de Arranque (DSC) e um conjunto completo de sistemas de 

travagem e de controlo de tração. 

                                                           
5 Disponibilidade de sistemas varia com o modelo e o nível de equipamento 

ELEVAR A SEGURANÇA A UM NÍVEL SUPERIOR 
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Segurança Pré-colisão (PCS) 

O PCS foi atualizado e deteta agora veículos à sua frente a velocidades entre aproximadamente 10 km/h e 180 km/h, 

reduzindo o risco de com eles colidir por detrás. Quando existe a possibilidade de uma colisão, o PCS avisa o condutor para 

que este trave através de um alerta sonoro e visual. Ao mesmo tempo prepara o sistema de travagem para fornecer força 

adicional de travagem quando o condutor pressionar o pedal do travão. Se o condutor não reagir a tempo, o sistema aplica 

automaticamente os travões, reduzindo a velocidade num máximo de 50 km/h6  ou até parar mesmo o carro, a fim de evitar a 

colisão ou mitigar a força do impacto. 

 

As condições operacionais do PCS foram melhoradas, permitindo que o sistema detete também potenciais colisões com 

peões durante o dia e noite e ciclistas durante o dia. Neste caso a travagem automatizada ocorre a velocidades relativas entre 

10 e 80 km/h e a velocidade em 40 km/h7 no máximo. 

 

Cruise Control Adaptativo (ACC) 

O ACC em gama de velocidades alargada ajuda o 

condutor a manter uma distância de segurança 

para carro na frente, sendo capaz de detetar 

veículos à frente e determinar a sua velocidade. 

O sistema ajusta a velocidade do veículo para 

garantir que existe uma distância segura entre 

os dois carros. 

 

Beneficiando de um melhor controlo de 

aceleração e desaceleração para melhor 

desempenho e maior conforto, o ACC atualizado 

pode ser facilmente controlado pelos novos 

comandos instalados no volante. 

                                                           
6 Resultados obtidos em testes com um veículo à velocidade de 50 km/h e um segundo veículo parado; o funcionamento do sistema depende do contexto em que a condução ocorre (incluindo o estado 
da estrada e do tempo) e as condições dos veículos. 
7 Resultados obtidos em testes com um veículo à velocidade de 40 km/h e peão/ciclista parados; o funcionamento do sistema depende do contexto em que a condução ocorre (incluindo o estado da 

estrada e do tempo) e as condições dos veículos. 
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O sistema inclui agora o seguimento a baixa velocidade e em pára-arranca a velocidades entre 0 e aproximadamente 30 

km/h. No trânsito congestionado o veículo irá parar quando o veículo que o precede parar, mantendo uma distância 

adequada entre os dois. O condutor pode então reiniciar o andamento do veículo, seja com o uso do pedal do acelerador ou 

através do comando no volante, reativando o sistema ACC. 

 

A velocidades acima de 70 km/h, a ultrapassagem suave dos veículos é reforçada pelo controlo feito pelos indicadores de 

mudança de direção. Ao seguir um veículo que esteja a mover-se mais lentamente a aceleração preliminar é aplicada quando 

o condutor aciona o indicador de mudança de faixa. Se, no entanto, for detetada a presença de um veículo precedente na 

faixa de ultrapassagem por diante a aceleração é interrompida para evitar uma aproximação repentina ao veículo da frente, 

permitindo que esse condutor conclua a sua ultrapassagem com tranquilidade. 

 

Um novo Cruise Control Adaptativo inteligente (iACC) passa a estar disponível, ligando o ACC a todas as velocidades com o 

sistema de Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (RSA). Quando o veículo se desloca a uma velocidade constante de acordo 

com a velocidade predefinida pelo condutor e um sinal de limite de velocidade é reconhecido pelo RSA, o condutor pode 

facilmente redefinir a velocidade do veículo de acordo com o novo limite de velocidade, usando os interruptores no volante. 

 

Alerta de Mudança de Faixa (LDA) com controlo de direção 

A velocidades acima de 50 km/h, o LDA ajuda a evitar acidentes e colisões frontais causadas pela saída não intencional da 

faixa de rodagem. Se o veículo começar a desviar da faixa sem que os indicadores de mudança de direção tenham sido 

acionados, o LDA avisa o condutor com um alerta sonoro e visual e pode gerar movimentos na direção para ajudar a 

recuperar a trajetória na faixa original. 

 

O sistema foi atualizado podendo agora também reconhecer a beira da estrada em vias rectilíneas sem marcações no solo. 

 

A função Aviso de Deriva do Veículo capta a oscilação do veículo, que tende a ocorrer quando o seu condutor começa a baixar 

os níveis de atenção ou a ficar cansado, e alerta o condutor com um aviso sonoro e visual, incentivando-o o a fazer uma pausa 

na viagem. 
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Assistência de Condução Inteligente (LTA) 

A assistência avançada à condução está a ser introduzida através da 

Assistência de Condução Inteligente (LTA) - um novo sistema que é 

uma ajuda preciosa ao condutor em especial em longas viagens em 

autoestrada. 

 

Quando o Cruise Control Adaptativo (ACC) e o LTA estão ativos, o 

sistema auxilia o condutor a controlar a direção com movimentos 

suaves para manter o veículo ao centro da faixa, mesmo em curvas 

ligeiras em autoestrada. 

 

O sistema LTA pode operar a partir de velocidades de autoestrada até à quase imobilização, para dar apoio ao condutor 

também em caso de tráfego congestionado. E se for difícil ou impossível o sistema “ver” as marcações na estrada, como 

quando se encontram gastas, o carro seguirá o caminho do veículo precedente reconhecido pela câmara e pelo radar de 

ondas milimétricas. Os veículos equipados com LTA também suportam todos os recursos do LDA. 

 

Sistema de Máximos Automático (AHB) 

O AHB ajuda a garantir excelente visibilidade para diante durante a condução noturna. Deteta tanto os faróis dos veículos 

que se aproximam como os faróis traseiros dos veículos à frente, alternando automaticamente entre feixes de Máximos e de 

Médios para evitar o ofuscamento dos outros condutores. Ao ter os Máximos ligados durante mais tempo o sistema permite a 

deteção precoce de peões e obstáculos. 

 

Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (RSA) 

O RSA ajuda os condutores ao garantir que estão sempre na posse da mais completa informação, mesmo que não tenham, 

porventura, prestado atenção a um sinal de trânsito. O estado do sistema e as informações de alerta são exibidos para o 

condutor no ecrã TFT no quadro de instrumentos. No caso dos limites de velocidade, o sistema fornece um alerta visual e 

sonoro sempre que o condutor exceda o limite estabelecido. 
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O sistema reconhece agora uma maior quantidade de sinais de trânsito, como sejam limites de velocidade, proibição de 

ultrapassagem, condição da estrada, sinais de proibição de entrada ou saída de estrada, início/fim de autoestrada, áreas 

urbanas e residenciais e fim de todas as restrições. 

 

Monitor de Ângulos Mortos (BSM) com Alerta de Tráfego Transversal traseiro (RCTA) 

O sistema BSM usa um radar de ondas milimétricas voltado para a traseira para detetar quer os veículos nos ângulos mortos 

do Corolla quer aqueles que se aproximam rapidamente por trás em faixas adjacentes. Notifica o condutor em qualquer 

eventualidade, iluminando o ícone do BSM no respetivo espelho retrovisor exterior. Se o sinal mudança de direção estiver 

acionado nesse momento, o símbolo do BSM piscará. 

 

O sistema RCTA utiliza o radar BSM para alertar o condutor que recua de um lugar de estacionamento para a aproximação de 

veículos que podem não ser visíveis no ecrã de visibilidade traseira ou nos espelhos retrovisores exteriores. Quando os 

veículos em aproximação são detetados, o sistema faz piscar os símbolos do BSM nos espelhos retrovisores exteriores ao 

mesmo tempo que faz soar um aviso acústico e indica a direção a partir da qual o veículo detetado se está a aproximar. 

 

Controlo de Arranque (DSC) 

O Controlo de Arranque (DSC) ajuda a evitar arranques inesperados ou abruptos do veículo enquanto o condutor está a 

mexer na alavanca do seletor da transmissão, suprimindo a potência da motorização e emitindo um aviso para manter a 

velocidade e aceleração do veículo abaixo de um nível predeterminado. Por exemplo, se o condutor tiver o pedal do 

acelerador pressionado enquanto muda de Park para Drive, o sistema limitará automaticamente a entrega de potência para 

ajudar a evitar uma aceleração não intencional. 

 

 

SEGURANÇA PASSIVA 

 

Carroçaria com Absorção de Impactos 

A nova estrutura da carroçaria do Corolla foi projetada para absorver os impactos dianteiros, laterais, traseiros e no tejadilho, 

dispersando a energia de colisão para ajudar a evitar a deformação da área do habitáculo de elevada rigidez. 
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A adição de adesivos em toda a carroçaria e o aumento da utilização de soldagem por pontos combinam para aumentar a 

rigidez da carroçaria em cerca de 60% em relação ao modelo precedente. 

 

Dentro da estrutura do habitáculo de elevada rigidez, o uso de materiais estampados a quente e de materiais de 1180, 780 e 

440 Mpa de ultra elevada rigidez ajuda a reforçar os pilares dianteiro e central, a linha de cintura da porta dianteira, os 

membros transversais do tejadilho e o revestimento interno do teto para suprimir a deformação do habitáculo e otimizar o 

desempenho de proteção dos ocupantes. 

 

Proteção de impacto de peões 

O uso de uma nova estrutura interna de capot do tipo “ilha flutuante” e de uma estrutura de absorção de impacto da capota 

contribui para um desempenho de proteção de peões de primeira classe. 

 

A estrutura interna ilha flutuante do capot ajuda a reduzir as forças de inércia G no início de uma colisão e combina com uma 

estrutura de absorção de impacto na capota para mitigar os ferimentos na cabeça. 

 

Retenção dos Ocupantes 

A nova gama Corolla está equipada com uma gama completa de airbags SRS; airbags do condutor e do passageiro dianteiro, 

airbag do joelho do condutor, airbags laterais dianteiros e traseiros e airbags de cortina laterais de comprimento total. 

 

Os cintos de segurança dianteiros apresentam uma âncora de ombro recém-moldada que reduz a força necessária para puxar 

o cinto, ao mesmo tempo que a sensibilidade de bloqueio do cinto foi alterada para suavizar o seu estiramento quando este 

ocorre de forma muito rápida rapidamente. E a adoção de um cinto interno flexível permite que os ocupantes prendam 

facilmente o cinto de segurança independentemente do ângulo da sua fivela. 
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Endereço Toyota newsroom: http://newsroom.toyota.eu 

 

Instagram: https://www.instagram.com/toyotaportugal/ 

 

Toyota Portugal: www.toyota.pt 

 

Facebook Toyota: https://www.facebook.com/toyota.portugal/ 
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