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E D I T O R I A L

C
omo acontece todos os anos, 
a Revista O Mecânico com-
pleta mais um período de cir-
culação, no total são 33 anos 

de atividades com muita dedicação para 
levar ao leitor a melhor informação téc-
nica e ajudá-lo no dia a dia de trabalho.

Temos orgulho em comunicar que 
a Revista é a de maior tiragem (70 mil 
exemplares) das mídias especializadas. 
A primeira a ter um canal no YouTube 
(youtube.com/omecaniconline) dedicado a 
levar informação técnica, são mais de 73 
mil inscritos. Também somos a primei-
ra publicação do setor de mecânica de 
automóveis a ter aplicativo nas platafor-
mas Android e IOS, são mais de 90 mil 
baixados. Nosso website (omecanico.com.

br) atinge mais de 250 mil acessos/mês 
e ainda 575 mil seguidores no Facebook 
(facebook.com/omecanico).

Estes números confirmam que o me-
cânico de automóveis precisa de informa-
ção técnica, de uma equipe dedicada a tra-
balhar por ele e nós procuramos cumprir 
esta necessidade.

Você que nos acompanha desde o 
início e quem chegou recentemente, sabe 
das ações que realizamos nas principais 
feiras do setor com o Projeto Atualizar. 

Mesmo assim percebemos que pode-
ríamos fazer mais, por isso, promovemos 
o 1º Congresso Brasileiro do Mecâni-

co. Durante todo o dia 21 de outubro, no 
Expo Center Norte/SP, as palestras dos 
mais variados temas, as quais com certe-
za irão ampliar o conhecimento do me-
cânico de automóveis.

E fique atento, pois o ano entra na 
reta final, mas já programamos várias 
ações a serem realizadas em 2018.

Nestes 33 anos só podemos agradecer 
você leitor por acreditar e confiar no nos-
so trabalho.

E para ampliar seu conhecimento téc-
nico, esta edição tem o procedimento de 
limpeza do sistema de ar condicionado 
do Hyundai HB20. A troca dos coxins do 
Mille 2007/2008. O SUV Hyundai Creta, 
lançado este ano pela marca coreana, foi 
para a oficina. O mecânico avaliou suas 
condições de reparo. 

O consultor técnico e professor da 
FMU, Fernando Landulfo explica os cui-
dados a serem tomados com os turbos e 
ainda o lançamento do Chevrolet Equi-
nox, são alguns dos assuntos desta edição.

Se você não tem oportunidade de 
participar do Congresso, não perca a pró-
xima edição, pois teremos a cobertura 
completa.

Ótima leitura. Até o Congresso, ou o 
próximo mês.

Edison Ragassi 
editor

33 ANOS COM MUITA 
MODERNIDADE
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E N T R E V I S T A

Fabricante das pastilhas Cobreq, TMD Friction inaugura
no Brasil uma das mais modernas fábricas do grupo

por FERNANDO LALLI   fotos NEREU LEME/DIVULGAÇÃO

AMPLIANDO 
PARA O FUTURO

TMD Friction inaugurou 
oficialmente no dia 3 de 

outubro sua nova fábrica no 
Brasil, na cidade de Salto/SP, a 
15 km da antiga unidade de In-
daiatuba. As novas instalações 
estão às margens da Rodovia 
Santos Dumont, em uma área 
total de 100 mil m². A constru-
ção levou 3 anos e teve o in-
vestimento de R$ 142 milhões. 
O diretor executivo da TMD 
Friction do Brasil, Edilson 
Jaquetto, foi o responsável pela 
mudança e conta mais detalhes 
nesta entrevista.

A

REVISTA O MECÂNICO: A 
nova fábrica em Salto/SP é o 
maior investimento do grupo 
japonês Nisshinbo desde 
que adquiriu a TMD Friction. 
Como e por que foi tomada 
a decisão de se mudar da 
unidade de Indaiatuba?
EDILSON JAQUETTO: 
Devido a motivos 
técnicos. Com o passar 
do tempo, a área que 
anteriormente era 



industrial passou a ser 
mista, dificultando 
a continuidade da 
operação em Indaiatuba. 
Após muitas analises e 
discussões, Salto foi a 
melhor opção devido a 
localidade privilegiada 
nos quesitos de logística, 
área industrial e 
permanência dos nossos 
colaboradores.

O MECÂNICO: Mesmo 
durante a mudança de 
unidades, a TMD não parou 
de produzir. Durante a 
inauguração oficial, até foi 
dito que a empresa “trocou 
o pneu com a bicicleta em 
movimento”. Como foi o 
processo de mudança e o 
desafio de evitar possíveis 
reflexos para os clientes?
JAQUETTO: Nós 
comunicamos nossos 
clientes muito antes de 
realizar a mudança, o 
que possibilitou criar 
planos tanto de testes 
comparativos quanto de 
buffer de peças para evitar 
qualquer problema para 
o cliente, alteração ou 
dúvida sobre a qualidade 
dos produtos a serem 
fornecidos.

O MECÂNICO: Quais 
produtos da linha TMD 
Friction são fabricados em 
Salto? Inclusive pastilhas 
para freios de avião são 
produzidas na unidade.
JAQUETTO: A TMD 
Friction em Salto é 
uma das fábricas mais 

complexas do grupo, 
produzimos as mais 
diversas linhas de 
produto, tanto no 
CVL que é a lona para 
veículo comercial, CVP 
que é a pastilha para 
veículo comercial, PCP 
que é a pastilha para 
veículo de passageiro, 
pastilha de moto, lona 
para freio traseiro e 
também materiais para 
competição. A única 
família de produto que 
não é produzida aqui no 
Brasil é a linha industrial.

O MECÂNICO: Além das 
peças Cobreq, há também 
as lonas das marcas Textar 
e Don. A que aplicações e 
mercados esses produtos se 
destinam?
JAQUETTO: O Brasil é 

considerado o centro de 
excelência de produção 
de lonas para veículos 
comerciais, produzimos 
sim outras marcas para 
o grupo, como Textar 
e Don, e exportamos 
para vários continentes, 
(Europeu, Asiático, Norte 
Americano e etc). Quanto 
as aplicações atendemos 
a toda necessidade do 
mercado, caminhões, 
ônibus e alguns veículos 
fora de estrada.

O MECÂNICO: Qual a 
capacidade produtiva 
instalada atualmente na 
unidade de Salto para 
lonas e pastilhas de leves e 
pesados? 
JAQUETTO: A capacidade 
produtiva instalada para 
pastilha para veículo de 

A TMD Friction 
em Salto é uma 
das fábricas 
mais complexas 
do grupo, 
produzimos as 
mais diversas 
linhas de produto
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E N T R E V I S T A

O mercado de 
reposição está 
bem, condizente 
com a crise 
econômica 
do país, mas 
não podemos 
reclamar. Hoje 
representa entre 
70 e 80% da 
produção total

passageiro (PCP) é de 
24 milhões de unidades, 
enquanto para lonas para 
carro de passeio (PCL) 
é de 4,8 milhões. Para 
veículos comerciais, a 
capacidade de produção 
de lonas (CVL) é de 15 
milhões e a de pastilhas 
(CVP) é de 160 mil 
unidades. 

O MECÂNICO: Em quanto 
pode ser ampliada a 
capacidade produtiva para 
além do que está hoje?
JAQUETTO: Hoje a 
utilização é de somente 
60% da capacidade 
da fábrica, porém 
temos vários projetos 
para o futuro que nos 
permitirão preencher esta 
capacidade, possibilitando 
o melhor atendimento de 
nossos clientes atuais, a 
abertura de novos clientes 
e mercados.

O MECÂNICO: Para quais 
marcas de automóveis 
a TMD Friction fornece 
pastilhas e lonas para 
aplicação original 
(OEM)? Entre os recentes 
lançamentos da indústria, 
quais a TMD equipa de 
fábrica?
JAQUETTO: Hoje no 
Brasil fornecemos para 
Fiat, Volkswagen, 
General Motors, PSA 
Peugeot Citroën, Ford e 
Honda. Entre os recentes 
lançamentos, temos a 
pastilha para o Honda 
Civic geração 10, o Fiat 

atender a fabricantes de 
automóveis e reposição. 
Na sua visão, atualmente, 
quais são as principais 
demandas desses dois 
mercados em matéria de 
componentes de freio?
JAQUETTO: Somos 
aqui um centro de 
desenvolvimento, capaz 
de desenvolver novos 
materiais de atrito, 
novas matérias primas 
e novas formulações e 
estamos trabalhando 
também para atender às 
solicitações do mercado 
com novas tecnologias, 
como por exemplo, a 
utilização de materiais 
livres de cobre e também 
materiais livres de amianto.

Argo e o novo Polo  
da Volkswagen.

O MECÂNICO: Como  
está o mercado de 
reposição brasileiro para a 
TMD Friction? Hoje, quanto 
o aftermarket nacional 
representa da  
produção total?
JAQUETTO: O mercado 
de reposição está bem, 
condizente com a crise 
econômica do país, mas 
não podemos reclamar. 
Hoje, representa  
entre 70 e 80% da 
produção total.

O MECÂNICO: A nova 
fábrica possui um centro 
de desenvolvimento para 
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E N T R E V I S T A

O MECÂNICO: Qual é a 
importância dos mecânicos 
independentes para a 
empresa? 
JAQUETTO: Os mecânicos 
são formadores de 
opinião no mercado de 
reposição, então são 
fundamentais para o 
sucesso do nosso negócio 
neste segmento, são 
eles que direcionam a 
utilização das diferentes 
marcas disponíveis no 
mercado.

O MECÂNICO: Quais ações 
a TMD Friction direciona 
para esse público?
JAQUETTO: Em relação 
às ações, aqui no Brasil 
contamos com um time 

de promotores técnicos 
que atuam junto aos 
aplicadores finais, em 
todos os segmentos 
que atuamos, seja ele 
leve, pesado ou moto. 
Estes promotores têm 
a incumbência de levar 
a eles a vantagem de 
se usar um produto 
Cobreq, relação custo-
benefício e as vantagens 
tecnológicas de uma 
marca original, tudo 
isso por meio de 
palestras, campanhas 
de conscientização e 
treinamentos voltados a 
este público.

O MECÂNICO: Mesmo 
com a popularização dos 

varejistas de autopeças 
nos grandes centros 
urbanos, focados no 
consumidor final, sem 
falar no comércio para 
a internet, o profissional 
mecânico continua sendo 
decisivo para a escolha da 
peça que será aplicada  
no veículo?
JAQUETTO: 
Absolutamente. Eles são 
formadores de opinião 
e independente dos 
diferentes canais de venda 
que vêm se consolidando 
no mercado, a opinião 
do mecânico continua 
sendo, na visão da TMD 
Friction, de fundamental 
importância para o 
sucesso do negócio.  

Nova fábrica tem quase o 
dobro de área construída 
em relação à unidade 
anterior em Indaiatuba
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A C O N T E C E

A Total Lubrificantes do Brasil declarou que 
trabalha para atingir 5% do market share de óleos 
para automóveis leves no País até o ano de 2019. 
Atualmente, a empresa francesa com fábrica em 
Pindamonhangaba/SP tem 3,5% do segmento de leves: 
esse volume corresponde a 50% do faturamento geral 
da marca no Brasil. Já para veículos pesados, o objetivo 
é de passar dos 0,8% atuais para 2% do mercado no 
mesmo período. Além de promoções, a Total tem 
uma área técnica com quatro técnicos que treinam os 
distribuidores para que estes disseminem a informação 
em suas respectivas regiões de alcance.

INVESTIMENTO PESADO

A Mercedes-Benz do Brasil irá investir R$ 2,4 bilhões 
no País entre 2018 e 2022. Este valor será destinado à 
continuidade da modernização das fábricas de caminhões 
e chassis de ônibus de São Bernardo do Campo/SP e Juiz 
de Fora/MG, além da construção do Campo de Provas 
de caminhões e ônibus na cidade de Iracemápolis/SP. 
A empresa espera 20% de crescimento nas vendas de 
caminhões em 2018 puxadas pelo agronegócio, mineração, 
produtos frigorificados, transporte de gases e líquidos, 
entre outros.

TAKAO 
REESTRUTURA SUA 
DIRETORIA

A Takao anuncia a 
criação da área de 
Relações Institucionais e 
a reestruturação em sua 
diretoria. A nova estrutura 
visa aumentar o crescimento 
da empresa. Sendo assim, 
Cassiano Braccialli assume 
a nova diretoria de relações 
institucionais e reassume a 
gestão da área de marketing, 
enquanto Vinícius Borges 
deixa a área de novos 
negócios e marketing para 
assumir a direção nacional 
de vendas da empresa.

Participação no mercado 
de lubrificantes 
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No Salão do Automóvel de Frankfurt 2017 a 
Delphi destacou a sua plataforma de direção 
autônoma – a plataforma de detecção, localização 
e planificação centralizadas o (CSLP). Na ocasião 
a empresa enalteceu a condução autônoma de 
uma forma segura e anunciou parcerias chave 
para ajudar a acelerar o desenvolvimento de 
soluções para os veículos autônomos que sejam 
comercialmente viáveis. A Delphi já forneceu 
um protótipo de plataforma de computação para 
o BMW Group e trabalha em conjunto com a 
Intel e a Mobileye nas áreas de percepção, fusão 
de sensores e computação de direção autônoma 
de alto desempenho.

SOLUÇÕES DE MOBILIDADE 
EM FRANKFURT

VW DO BRASIL TEM NOVO 
PRESIDENTE

Após dois anos e nove meses à frente da 
Volkswagen brasileira, o sul-africano David 
Powels deixa o cargo de presidente e CEO da 
Volkswagen do Brasil e América Latina para 
assumir nova posição de liderança na SAIC 
Volkswagen, joint-venture do grupo automotivo 
com sede em Xangai, na China. Em seu lugar, 
assume o argentino Pablo Di Si, ex-presidente e 
CEO da Volkswagen Argentina (foto).

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO

A Escola e Faculdade SENAI “Conde José Vicente de 
Azevedo” no bairro do Ipiranga em São Paulo/SP está 
com inscrições abertas para o curso de pós-graduação 
em Motores de Combustão Interna, que tem como 
objetivo geral formar especialistas com visão atualizada 
das tecnologias disponíveis no mercado e emergentes, 
relacionadas ao segmento de motores de combustão 
interna. O curso tem duração de 18 meses (360 horas) 
e o investimento são 18 parcelas de R$ 710,00. Para 
mais informações sobre turmas, datas, horários e outros 
detalhes, entre em contato com o SENAI pelo e-mail: 
posgraduacao113@sp.senai.br
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KITS PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA

A Freudenberg-Corteco lança no mercado de reposição 
novos kits para direção hidráulica compostos por itens 
fabricados com as especificações exatas de diversos 
modelos da GM, Volkswagen, Fiat, Ford, Renault e 
Mercedes-Benz, e como diferencial entre as peças, os 
retentores originais da Freudenberg.

A BorgWarner fornece a corrente de sincronismo 
para os motores Firefly da Fiat (Uno, Mobi e Argo) 
e a corrente utilizada no motor do Renault Kwid. A 
expectativa da empresa é de fechar o ano com 150 mil 
sistemas comercializados. Para 2018, a previsão é de 
que alcance a marca de 550 mil unidades, ou seja, outras 
montadoras, as quais a empresa não revela, utilizarão 
suas correntes de comando. 

Correntes de sincronismo

SSANGYONG 
VOLTA AO BRASIL 
E INVESTE NA 
REPOSIÇÃO

Após anunciar a volta 
ao Brasil com quatro 
lançamentos a partir de 
2018, a Ssangyong traz 
quatro lotes de peças de 
reposição para atender 
a antigos veículos da 
marca: Musso, Actyon 
Sports, Kyron, Rexton 
e Korando. Segundo a 
Ssangyong Brasil, sua 
rede de Assistência 
Técnica terá exclusividade 
na aquisição das peças. 
“No momento, 12 oficinas 
estão credenciadas a 
prestar atendimento. 
Pretendemos fechar 
2018 com a Rede de 
Assistência Técnica 
ampliada em pelo menos 
50 novas oficinas”, 
esclarece o diretor de 
Operações Marcelo 
Fevereiro. A rede da 
marca atualmente está 
nas cidades de Fortaleza/
CE, Campo Grande/
MS, Várzea Grande/
MT, Curitiba/PR, Passo 
Fundo/RS, Caxias Do 
Sul/RS, Jaraguá Do Sul/
SC, Sombrio/SC, Rio 
Do Sul/SC, Joinville/
SC, Jundiaí/SP, São 
Paulo/SP e Botucatu/
SP. A SsangYong Brasil 
estima que cerca de 16,5 
mil veículos da marca 
coreana ainda circulem 
hoje no País.
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A C O N T E C E

A ZF Friedrichshafen AG, matriz do grupo alemão, celebra 
a integração completa com a TRW Automotive, adquirida 
em maio de 2015, e estreou novo design corporativo 
no Salão de Frankfurt. “As competências da TRW em 
segurança, proteção dos ocupantes e eletrônica, bem como 
as tecnologias de direção e frenagem, complementam 
perfeitamente o nosso portfólio e ajudam a desenvolvê-lo 
para o futuro”, declarou o CEO da ZF, Dr. Stefan Sommer. 
Desde janeiro de 2017, a ZF Aftermarket já funciona como 
uma organização conjunta, cuja integração começou pelas 
unidades da América do Sul em 2016.

ZF TRW agora é só ZF

A Ford comemora 60 
anos de produção do 
caminhão nacional 
F-600, o primeiro 
produzido no Brasil, em 
1957, e lança o Boné 
Alerta, desenvolvido 
para a proteção do mo-
torista e prevenção de 
acidentes, com sensores 
que monitoram sinais 
de sonolência, como os 
movimentos da cabeça. 
Ao detectar sonolência, 
emite três tipos de aler-
ta: vibratório, sonoro 
e visual. Seu objetivo é 
alertar o caminhoneiro 
aos primeiros sinais 
de sono ao volante 
para fazer uma parada 
e descansar antes de 
seguir viagem. Ainda 
em fase de protótipo, 
o Boné Alerta não tem 
data programada de 
lançamento.

FILTROS PARA MOTOS HONDA,  
KAWASAKI E YAMAHA

A Wix Filter, fabricante em soluções de filtragem, acrescenta 
ao seu portfólio dois novos produtos, os filtros de ar e de 
óleo que irão atender as marcas Honda, Kawasaki e Yamaha. 
O elemento filtrante do ar com código WA10699 tem 
aplicação na Honda CG Flex 2014 enquanto o filtro blindado 
do óleo lubrificante pode ser utilizado nas motos 400, 500, 
600, 650, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500 e 1800 da 
Honda, 400, 450, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 900, 1000, 
1100, 1200, 1500 e 1600 da Kawasaki e 600, 750, 900, 1000, 
1200, 1300, 1600 e 1700 da Yamaha.

BONÉ ALERTA É 
A NOVIDADE DA 
FORD CAMINHÕES

Lyle Waltters, 
presidente 
da Ford na 
América do 
Sul, usando 
o boné alerta.
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A C O N T E C E

NOVA FÓRMULA PARA GASOLINA V-POWER

A Shell anunciou nova fórmula da gasolina aditivada V-Power 
com 40% mais moléculas de limpeza do que a geração anterior. 
Segundo a fabricante, a nova gasolina deixa os bicos injetores 
até 80% mais limpos já no primeiro abastecimento do veículo. 
De acordo com a Shell, a nova V-Power é resultado de cinco 
anos de desenvolvimento e chega em um momento em que os 
motores estão cada vez mais potentes, menores e econômicos 
– fenômeno conhecido como downsizing. O produto estreia 
simultaneamente no Brasil e em outros 25 países.

Em 6 de outubro de 1997, a Honda deixou de ser uma 
importadora para se tornar fabricante local de automóveis 
no Brasil. A empresa expandiu suas operações no país com 
a inauguração de uma fábrica de automóveis na cidade de 
Sumaré/SP. O primeiro modelo a sair da linha de montagem 
foi o sedã Civic, então em sua sexta geração. Hoje, a fábrica 
faz 550 automóveis por dia entre os modelos Civic, Fit, City, 
HR-V e WR-V e a produção acumulada se aproxima de 1,7 
milhão de unidades. 

Pensando no futuro dos carros 
autônomos, a Continental 
desenvolveu duas soluções digitais 
que permitem o destravamento de 
portas e a partida do motor usando 
apenas o celular, sem necessidade 
de chaves, graças aos sistemas 
Smart Access (CoSmA) e Remote 
Cloud Key (RCK). Os serviços 
oferecidos pela startup possibilitam 
que frotistas e empresas de aluguel 
e compartilhamento de veículos 
utilizem apenas os celulares de 
clientes e funcionários como chaves, 
além de disponibilizar dados em 
tempo real, como localização, nível de 
combustível, quilometragem e bateria.

Tecnologia de 
chaves digitais

20 ANOS DE PRODUÇÃO DA HONDA NO BRASIL
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A C O N T E C E

MAIS DE 50 ITENS 
PARA PESADOS

A Freios Piloto, 
fabricante de 
componentes de 
freio no mercado de 
reposição, apresenta 
seus mais de 50 
lançamentos para 
integrar seu portfólio 
de sistemas de freio 
e compressores 
para veículos 
pesados. Dentre os 
lançamentos estão 
válvulas completas 
e reparos, cabeçotes 
completos e reparos 
e cilindros de 
acionamento. A marca 
fabrica freios para 
caminhões e ônibus no 
mercado de reposição 
para Scania, Volvo, 
VW Caminhões, 
Ford Cargo, MAN e 
Mercedes-Benz.

CARRO COMPARTILHADO VAI  
MOVIMENTAR A REPOSIÇÃO

Durante o 2º Fórum de Debates da Abrapneus 
(Associação Brasileira de Revendedores de Pneus), 
especialistas da indústria e do setor de pós-venda 
de pneumáticos discutiram qual será do futuro da 
tecnologia automotiva e dos hábitos de uso do carro 
tanto para fabricantes quanto na manutenção. Doutor 
em Administração e professor da USP, o pesquisador 
James Wright foi um dos palestrantes e traçou um 
panorama de como o conceito de compartilhamento 
de carros e de aplicativos de viagem como o Uber 
tende a movimentar o setor de manutenção. 

“A perspectiva das montadoras é vender menos 
automóveis nos grandes centros urbanos. Mas para 
quem produz insumos, a situação é ao contrário”, 
afirmou James. “Se duas famílias compartilharem 
um carro só, vai haver menos carros, mas esse 
veículo não só vai servir a cada uma delas como 
também fazer o ir e vir entre uma e outra. Ele 
vai rodar mais, vai usar mais pneu, vai usar mais 
manutenção”, observou.

Também participaram do debate o presidente 
da Abrapneus, Dirceu Delamuta, além de Sérgio 
Montagnoli, diretor de Vendas e Marketing da Nakata 
Automotiva; Klaus Curt Muller, presidente da Anip 
(Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos); 
Otávio Azeredo, head de marketing da Mobil. A 
mediação ficou por conta do editor das revistas  
O Mecânico e Carro, Edison Ragassi.
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LIMPEZA NO 
CIRCUITO DO AR 
CONDICIONADO EM 
UM HYUNDAI HB20

por Fernando Lalli   fotos Lucas Porto

Assista  
ao vídeo

deste  
procedimento

em nosso 
canal no 
YouTube

anutenção do condiciona-
dor de ar automotivo é um 
ramo cada vez mais atrati-
vo, já que a frota circulante 

de veículos equipados com esse recur-

M

Mostramos o procedimento completo de limpeza 
dos componentes que compõem o sistema 
condicionador de ar em um Hyundai HB20 1.6 2013

so aumenta exponencialmente. Antes 
um item de luxo, o sistema de climati-
zação hoje é um item de segurança ati-
va, instalado em carros zero-km como 
item de série. 



espaço para improviso”, declara o espe-
cialista José Roberto Rodrigues, instru-
tor de treinamento da Royce Connect, 
empresa especializada em componentes 
de climatização automotiva.

Para demonstrar como deve ser feito 
o correto passo a passo da limpeza com-
pleta do sistema de condicionador de ar 
em um Hyundai HB20 1.6 2013, o espe-
cialista José Roberto contou com a ajuda 
de Jakson Bernardino dos Santos, assis-
tente técnico da Royce Connect. Neste 
carro, havia a reclamação do cliente de 
que o sistema condicionador de ar não 
estava funcionando.

1

2

3

DIAGNÓSTICO

1) Após a remoção das tampas de vedação 
das conexões para linhas de baixa e alta 
pressão, instale o conjunto manifold da 
máquina recolhedora e recicladora, ou 
conjunto manifold convencional. 

2) Uma vez conectados os engates rápi-
dos, veja nos manômetros se há pres-
são no sistema. No HB20 da reporta-
gem, não havia pressão indicada em 
nenhum dos dois manômetros. Isso 
indica que há vazamento. 

Obs: A pressão do fluido refrigerante (Gás) 
R134A sempre varia de acordo com a 
temperatura ambiente, sendo veículo 
parado e condicionador ar desligado. 
Sob a temperatura de 24°C, como es-
tava no momento da medição, se o sis-
tema estivesse OK, deveria apresentar 
uma pressão de aproximadamente 78,9 
PSI (Lbs/pol²).

3) Inicie a localização do vazamento. Utili-
ze um conjunto manifold convencional e 
instale-o no veículo. Utilize as mesmas 
conexões de baixa e alta pressão. 

Para que se tenha ideia, um dos car-
ros mais vendidos do País, o Hyundai 
HB20 é equipado com condicionador 
de ar em todas as suas versões, desde a 
mais básica. Hoje, o compacto coreano 
fabricado em Piracicaba/SP tem mais de 
700 mil unidades vendidas, se somadas as 
versões hatch e sedã (HB20S). 

Por conta desse aumento de frota, 
profissionais de mecânica e também de 
fora do setor automobilístico estão mi-
grando para o ramo de reparo de condi-
cionador de ar automotivo. Porém, esse 
tipo de serviço requer informação atua-
lizada e ferramental adequado. “Não há 
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5) Conecte a linha de serviço do conjunto 
manifold no regulador de pressão do ci-
lindro de nitrogênio. 

6) Verifique se o manípulo (borboleta) do 
regulador de pressão está livre. Ele sem-
pre deve estar aberto (solto). 

ATENÇÃO! Caso o manípulo esteja acionado 
(fechado) quando registro do cilindro for aberto, 
vai causar excesso de pressão na saída para o 
regulador de pressão. Isso poderá até estourar o 
regulador de pressão, levando sérios riscos à in-
tegridade física do mecânico e pessoas ao redor.

7) Abra apenas ¼ (um quarto) de volta do 
registro do cilindro de nitrogênio. Esta 
é uma medida de precaução: se houver 
algum vazamento no equipamento, fica 
mais rápido para fechar. 

8) Acione o manípulo (borboleta) até que a 
escala do manômetro de saída do regu-
lador de pressão indique a marca de 6,8 
kgfcm², equivalente a 100 PSI. 

9) Abra o registro na mangueira da linha de 
serviço do conjunto manifold e abra os 
registros de alta e baixa pressão lenta-
mente. Se necessário, faça a correção. 

10) Já é possível remover o cilindro de nitrogê-
nio seguindo a sequência de segurança: a) 
Feche o registro do cilindro; b) Desconecte 
a linha de serviço para despressurizar os 
manômetros do regulador de pressão;  c) 
Deixe o manípulo (borboleta) solto para que 
não esteja acionado na próxima operação. 

PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA 
PARA UTILIZAR CILINDRO DE 
NITROGÊNIO EM SUA OFICINA

4) Através da linha de serviço do conjunto 
manifold, inicie a aplicação somente com 
nitrogênio pois é um gás que não retém 
umidade. Nunca utilize ar comprimido 
em qualquer manutenção no ar condi-
cionado, porque contém umidade e vai 
contaminar e danificar todo o sistema. 

4

5 6

7 8

9 10

C L I M A T I Z A Ç Ã O 
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C L I M A T I Z A Ç Ã O 

11) Uma vez pressurizado o sistema, localize o vaza-
mento aplicando detergente por toda extensão 
do circuito com pincel ou borrifador. Verifique se 
há aborbulhamento pela fuga de nitrogênio. 

12) Neste caso, o vazamento foi encontrado na co-
nexão da tubulação com a válvula de expansão. 

13) Para liberar a pressão residual do nitrogênio 
que ficou no sistema, basta abrir os regis-
tros do conjunto manifold e abrir a linha de 
serviço com cuidado.

Obs: O nitrogênio pode ser liberado sem problemas 
na atmosfera, afinal, é o gás que compõe a 
maior parte do ar que respiramos (78%). Já o 
fluido R134A que circula no sistema jamais 
deve ser jogado ao ar. Sempre deve ser reco-
lhido e reciclado por um aparelho adequado, 
no caso, a máquina recicladora para retornar ao 
sistema de ar condicionado.

DESMONTAGEM DO SISTEMA 
DE CLIMATIZAÇÃO
Como houve vazamento total, a umidade do ar at-
mosférico entrou no sistema e o contaminou. Por 
isso, a limpeza deve ser completa, incluindo a des-
montagem do compressor.

14) Inicie a desmontagem pelo flange de fixação 
da tubulação na válvula de expansão. Solte 
o parafuso com chave 12 mm estrela. Des-
conecte as mangueiras. 

15) Remova os dois parafusos de fixação da vál-
vula de expansão ao evaporador com chave 
estrela 10 mm.

11

12

13

14
15
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16) Nesse momento, foi possível identificar 
com maior precisão a causa do vaza-
mento: um o’ring danificado. Todos os 
o’rings das conexões, quanto estas são 
removidas, devem ser trocados durante 
o procedimento.

17) Suba o carro no elevador. Solte as proteções 
plásticas inferiores e o protetor de cárter, se 
houver. Todas as proteções são fixadas por 
parafusos de 6mm com cabeça 10 e/ou 13 
mm e presilhas com chave philips. 

18) Há mais uma carenagem inferior bipar-
tida, presa por parafusos de 6 mm com 
cabeça 10 mm, que deve ser removida 
para acessar tanto o filtro secador (junto 
ao condensador) quanto o compressor 
do condicionador de ar. São dois parafu-
sos de cada lado nas longarinas e três 
parafusos também de cabeça 10 mm na 
travessa do radiador. 

19) Para acessar o filtro secador, ainda é ne-
cessário deslocar a travessa inferior que 
sustenta todo o conjunto formado por ra-
diador, eletroventilador e condensador. Co-
mece soltando as fixações por duas presi-
lhas do para-choque com chave philips. 

20) A travessa é presa por oito parafusos, 
quatro em cada lado. Para deslocá-la, 
solte três dos quatro parafusos do lado 
do passageiro, deixando o último para 
sustentação.

16 17

18

19

20
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21) Depois, remova os quatro parafusos do 
lado do motorista – que também é o lado 
do filtro secador. 

22) Tenha à mão uma abraçadeira de nylon 
(também chamada de cinta hellerman) 
para sustentar a travessa pelos furos 
de um dos parafusos e, assim, movi-
mentá-la de forma a ter acesso ao filtro 
secador (22a). Nesse momento, cuidado 
com o coxim de apoio do radiador, que 
pode cair. Remova-o e deixe-o de lado 
até o momento da montagem (22b). 

23) Abra o tampão do filtro secador com 
uma chave allen 14 mm. O próprio tam-
pão possui um filtro de tela para reter im-
purezas do sistema e que também deve 
ser substituído. 

24) Com um alicate de bico, retire o envelope 
com o elemento secante. Neste veículo, 
o filtro é do tipo refil. Reinstale somente 
o tampão do filtro para manter o sistema 
fechado no momento da limpeza.

REMOÇÃO E DESMONTAGEM  
DO COMPRESSOR

25) Para soltar o compressor, inicie pela cor-
reia de acessórios. Solte o tensionador 
automático da correia de acessórios 
com auxílio de chave estrela de 14 mm.

21

25

24

23

22a 22b

C L I M A T I Z A Ç Ã O 
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C L I M A T I Z A Ç Ã O 

26) Siga para as tubulações de baixa e alta 
pressão junto ao compressor. Solte as 
fixações das conexões com chave so-
quete 12 mm. 

27) Solte as fixações do compressor ao blo-
co do motor. São quatro parafusos, dois 
superiores e dois inferiores, com cabo de 
força e soquete 12 mm. 

28) Solte o conector elétrico. Remova o com-
pressor do veículo e leve-o para banca-
da. Utilize uma bandeja adequada para 
conter as peças e fluidos. 

Obs: É necessário abrir completamente o com-
pressor, pois, a contaminação por umida-
de atinge todo o circuito, inclusive, as pe-
ças internas (pistões, placas e corpo) etc.

29) Antes de abrir o compressor, esgote o 
óleo. 

30) Com uma chave trizeta, segure o conjun-
to para soltar o parafuso de fixação da 
placa de arrasto (também chamada de 
“embreagem” da polia de acionamento) 
com chave L 10 mm.

28

29

26

27

30
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31) Com alicate apropriado, solte o anel 
trava da polia de acionamento do 
compressor. 

32) Utilize sacador de polia e placa de apoio 
para fazer a remoção da polia. No caso 
da ferramenta utilizada nesta reporta-
gem, o fuso tem cabeça 19 mm. 

33) Antes de remover a bobina eletromag-
nética da polia, primeiramente, solte o 
suporte do conector elétrico da bobina. 

34) Em seguida, remova o anel elástico com 
alicate apropriado para a função. Assim, 
será possível remover a bobina. 

35) Retire os parafusos que fazem a fixação 
do corpo do compressor com chave 8 
mm. Esses parafusos são passantes: 
atravessam a tampa dianteira, as partes 
centrais, até a tampa traseira (35a). Ob-
serve que esses parafusos possuem ar-
ruelas – estas têm função de vedar contra 
vazamento de fluido e óleo pela tampa do 
compressor, portanto, são importantíssi-
mas e devem ser substituídas (35b).

31 32

33

35

34
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36) Remova a tampa dianteira, que deve sair 
manualmente. 

37) Abaixo da tampa, há a placa de válvu-
las, que comumente sai com as mãos. 
Porém, pode ficar grudada pela pressão 
exercida pela fixação anterior. Remova-a 
a com cuidado (37a). A placa dianteira 
possui gravada em si a letra “F” de “front” 
(frente) (37b). 

38) Remova a tampa traseira, que também 
deve sair manualmente (38a). A placa de 
válvulas traseira é semelhante à diantei-
ra, porém, possui gravada a letra “R” de 
“Rear” (traseira). 

39) Solte os dois parafusos que fazem a fixa-
ção das duas partes do corpo (carcaça) 
do compressor. 

40) Após a remoção dos parafusos, separe 
as duas partes do corpo do compressor 
apoiando os polegares nos pistões e pu-
xando uma das metades para o sentido 
contrário. Tome cuidado para não des-
montar todo o conjunto de uma vez. 

36

39

4038

37b

37a

C L I M A T I Z A Ç Ã O 
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C L I M A T I Z A Ç Ã O 

41) Antes de remover os pistões da outra meta-
de do corpo, faça uma pequena marcação 
internamente no corpo de cada um dos pis-
tões para numerar sua ordem. Essa mar-
cação indica a posição certa na posterior 
montagem no mesmo cilindro de trabalho, 
o que evita possível deficiência na com-
pressão por falha de assentamento. Ainda 
neste modelo, como cada pistão trabalha 
dos dois lados, deve-se atentar também ao 
lado inicial da montagem. Sempre faça a 
marcação em algum ponto que evite gerar 
deformação nos cilindros. Neste caso José 
Roberto tomou a tampa dianteira posicio-
nada em pé como referência e numerou os 
pistões de 1 a 5 em sentido horário. 

42) Retire a junta de vedação que fica entre 
as duas partes do corpo. 

43) Empurre os pistões para fora, desmon-
tando assim o restante das peças. No 
eixo com disco inclinado (swash plate) 
há dois rolamentos de agulhas de folga 
axial que também devem ser removidos.

LIMPEZA E MONTAGEM DO COMPRESSOR
44) A limpeza das peças do sistema de ar 

condicionado deve ser feita com produto 
específico chamado 141B, um solvente 
para limpeza não higroscópico, portan-
to, não retém umidade e não contamina 
o sistema. No caso das peças do com-
pressor, faça a limpeza em uma bandeja 
adequada e limpa, com o auxílio de um 
pincel para remover todas as impurezas. 

45) Aproveite para limpar também a válvu-
la de expansão. Isole a peça com filme 
plástico logo em seguida. 

41

42

43

44

45
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46) O descarte do produto deve ser feito em 
um recipiente adequado. Nunca pode ser 
jogado no ralo comum. Segundo José 
Roberto, pode ser usado o mesmo tam-
bor de descarte de óleo usado. 

47) Antes de começar a montagem do com-
pressor, aplique óleo sintético PAG 150 em 
todos componentes internos, tais como 
os rolamentos de agulha no eixo (pistas e 
roletes), os mancais dos pistões corpo do 
compressor (cilindros e bucha central) e 
pista do eixo. Não se esqueça de descartar 
as vedações antigas e instalar novas.

48) O posicionamento dos pistões deve ser 
feito primeiro no disco inclinado seguindo 
a ordem de marcação. Para posicionar os 
mancais, com o devido cuidado, pode ser 
utilizado o auxílio de uma pequena chave de 
fenda. Atenção: não se esqueça de colocar 
os rolamentos de agulha e suas respectivas 
pistas no eixo antes de encaixar os pistões. 

49) Segurando eixo e pistões com uma das 
mãos, posicione a parte dianteira do cor-
po e faça o encaixe com cuidado. Como 
a folga desse conjunto é milesimal, qual-
quer mau posicionamento pode causar 
danos nos cilindros ou pistões. O encai-
xe tem que ser perfeito. 

50) Com o encaixe realizado, o conjunto deve 
girar livre. Em seguida, encaixe a junta e 
a outra metade do corpo. Gire mais uma 
vez para verificar se está tudo OK. Se não 
girar livre, o funcionamento vai causar 
danos ao sistema, como riscos nas pare-
des dos cilindros e/ou danos aos pistões. 

46 47

48

49

50
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51) Proceda o restante da montagem se-
guindo a ordem inversa da desmonta-
gem. Ao final do procedimento, abas-
teça o compressor com óleo sintético 
indicado para o sistema (PAG 150) e 
vede bem as conexões com devidas 
tampas ou mesmo filme plástico para 
evitar contaminação até a montagem 
final no veículo.

LIMPEZA DO RESTANTE DO SISTEMA

52) Utilize a garrafa flush, específica para 
limpeza do sistema de condicionador de 
ar. Seu abastecimento não deve exceder 
70% de 141B, deixando o espaço restan-
te para pressurização com nitrogênio. 

53) A garrafa pode ser pendurada na alça do 
capô. Utilizando o gatilho e a mangueira 
de serviço do conjunto manifold ao cilin-
dro de nitrogênio, inicie a pressurização 
para a garrafa flush. 

IMPORTANTE: Repita o procedimento de 
segurança para operação do cilindro de ni-
trogênio como destacado entre os passos 
nº 5 e 10. A pressão deve ser ajustada a 3,4 
kgfcm² (50 PSI) no regulador de pressão 
para inserir o fluido 141B. Nesta situação, 
nunca ultrapasse a pressão de 70 PSI. Man-
tenha o registro da garrafa fechado até o 
início da aplicação.

54) Faça a aplicação em uma das linhas 
(54a). Não existe ordem entre a de 
alta ou de baixa pressão: escolha uma 
delas e, imediatamente após a aplica-
ção do produto de limpeza, vede as 
duas extremidades com filme plástico 
(54b) para manter o solvente 141B 
dentro do circuito, permitindo assim 
sua eficácia na limpeza, bem como, 
evitar a contaminação do sistema 
pela umidade do ar.
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55) Nas saídas do evaporador, aplique o 
produto e utilize tampas plásticas para 
vedar as saídas.

56) Aguarde 15 minutos para que o produto rea-
ja e possa soltar todas as impurezas. Após 
esse tempo, retire o filme plástico e aplique 
nitrogênio para remover o produto 141B, re-
petindo o procedimento uma linha por vez. 

IMPORTANTE: Reveja o procedimento de se-
gurança para operação do cilindro de nitrogê-
nio como destacado entre os passos nº 5 e 
10. Conecte o gatilho de aplicação direto na 
mangueira de serviço que, por sua vez, deve 
estar conectado ao regulador de pressão. A 
pressão deve ser ajustada entre 50 e 70 PSI.

57) Ao ser removido pelo nitrogênio, o líquido 
deve sair limpo. Se contiver impurezas, re-
pita a operação de limpeza. Como o acesso 
ao evaporador é limitado, utilize uma man-
gueira para ajudar a remover o produto.

58) Terminando a limpeza de cada linha, vol-
te a vedar extremidades com filme plás-
tico – sempre para evitar contaminação 
pela umidade do ar. 

MONTAGEM DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
Obs: A montagem segue a ordem inversa da 

desmontagem, observando os detalhes 
a seguir.

59) Substitua todos os o’rings, começando 
pelos do evaporador. 

56
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60) Antes de instalar a válvula de expansão, 
lubrifique a área de contato e os o’rings 
somente com óleo do sistema sintético 
PAG 150. Jamais lubrifique qualquer 
parte do circuito com graxa, vaselina ou 
desesgripante.

61) Troque também os o’rings das manguei-
ras dos circuitos de baixa e alta pressão 
ligadas à válvula de expansão. Igualmen-
te, lubrifique os anéis e áreas de contato.

62) No momento da instalação do compres-
sor no suporte do bloco do motor, não se 
esqueça de trocar e lubrificar os o’rings 
das mangueiras, e de ligar o conector do 
chicote elétrico para a bobina eletromag-
nética. 

Obs: Para esclarecer possíveis dúvidas sobre 
a instalação do compressor, consulte a 
matéria “Substituição 
do compressor de ar-
-condicionado no HB20”, 
publicada na edição nº 
261 (Janeiro/2016) da 
Revista O Mecânico. 

63) Remova o tampão do condensador para 
instalar o novo elemento secante e filtro. 

62
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64) No re-encaixe da travessa, perceba se 
está correto o posicionamento dos co-
xins de apoio do radiador.

65) Com o sistema montado, refaça o teste 
de pressão no sistema, como explicado 
entre os passos nº 3 e 13. Sempre siga o 
procedimento de segurança para uso do 
cilindro de nitrogênio. 

66) Comprovado que o sistema está sem 
vazamentos, reinstale a máquina reci-
cladora nas linhas de baixa e alta pres-
são ou mesmo conjunto manifold para 
processo manual e aplique vácuo de, no 
mínimo, 40 minutos. 

67) Em seguida, dê a carga correta de inser-
ção de fluido refrigerante R134A (Gás) 
no sistema. Neste modelo de veículo, a 
carga deve ser de 0,450 kg. 

66

67
65

64
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TESTES E CÁLCULO DE RENDIMENTO 
DO AR-CONDICIONADO

ATENÇÃO! Os valores de refe-
rência do compressor e do sistema de 
ar condicionado apresentados a seguir 
se referem exclusivamente ao sistema 
do Hyundai HB20 1.6 2013, que possui 
compressor com cilindrada fixa. Para 
cada tipo de sistema, existem valores 
constantes de referência específicos, ob-
tidos já com o sistema em funcionamen-
to, além de cálculos diferenciados que 
devem ser obrigatoriamente aplicados 
para a execução dos testes. Esses valores 
estão em tabelas que podem ser obtidas 
com as montadoras dos veículos e com 
as fornecedoras de peças para condicio-
nador de ar. Ao fazer os testes em sua 
oficina, tenha certeza de que possui os 
valores de referência e os cálculos corre-
tos antes de cravar o diagnóstico. Refor-
çamos que sistemas diferentes possuem 

valores e cálculos diferentes. Não basta 
apenas “sair vento frio” na saída do difu-
sor, como veremos a seguir.

Posicionamento do termômetro: 
Para comprovar o rendimento do sis-
tema de condicionador de ar , é ne-
cessário medir quatro pontos: a tem-
peratura externa ambiente (A) e três 
pontos diferentes dentro do habitáculo 
do veículo: a região do motorista (B) , 
o passageiro traseiro – ambos na altu-
ra da cabeça – e o difusor de ar central 
(C) . Se possível, utilize um termôme-
tro com quatro ou mais sensores para 
medir todos os pontos citados simul-
taneamente, o que eliminaria qualquer 
interferência na leitura.

A medição foi feita com o eletro-
ventilador de aeração (ventilação in-
terna) do condicionador de ar na 3ª 
velocidade e o motor funcionando 
constantemente à rotação de aproxi-
madamente 1500 rpm (D). 

 
a c

b d
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Cálculo: O cálculo de eficiência do ar 
condicionado mede a quantidade de calor 
que o sistema consegue retirar do habi-
táculo levando em conta a temperatura 
externa no momento da medição e as 
constantes conhecidas para aquele siste-
ma. No momento do teste, a temperatura 
externa era de 21°C.

Baseado na capacidade do sistema de 
condicionador de ar, sabe-se que o siste-
ma de ar condicionado do Hyundai HB20 
1.6 2014 – composto por compressor de 
cilindrada fixa – tem a capacidade de re-
tirar da temperatura externa uma faixa 
entre 7°C e 12°C. De posse dessas infor-
mações, calcula-se as temperaturas míni-
ma e máxima admissível para motorista 
e passageiro traseiro, subtraindo da tem-
peratura externa os valores de referência:

 
21°C – 7°C = 14°C
21°C – 12°C = 9°C

Ou seja, considerando as condições 
de funcionamento descritas anterior-
mente, sob uma temperatura externa de 
21°C, as temperaturas para motorista e 
passageiro traseiro têm limite máximo 
entre 9°C e 14°C.

Obs: É normal a temperatura do pas-
sageiro traseiro estar mais fria que a do 
motorista. Trata-se de uma propriedade 
física (termodinâmica) observada no ha-
bitáculo do veículo.

Para calcular a temperatura ideal no 
difusor central , é necessário observar 
qual é a pressão máxima de sucção do 
compressor durante seu funcionamento 
no exato momento do desligamento do 
compressor. Para tal, através do conjunto 
manifold já instalado no circuito (neste 
caso o da própria máquina recicladora). 
Com o veículo ligado nas condições de 
funcionamento descritas anteriormen-
te, sob a mesma temperatura externa de 
21°C, observou-se que o compressor des-
ligou com 16 PSI.

De acordo com uma tabela específica 
de equivalência, os 16 PSI de pressão cor-
respondem à temperatura de -9°C (nove 
graus célsius negativos). De posse desses 
valores, e levando-se em conta as mes-
mas constantes de capacidade do sistema 
(faixa de 7°C a 12°C) é possível calcular a 
faixa ideal de temperatura para o difusor 
de ar central, considerando uma eventual 
perda de rendimento desde o evaporador 
até o difusor pelos dutos. O resultado que 
determinará se o sistema apresentou efi-
ciência segue:

 
-9°C + 7°C = -2°C
-9°C + 12°C = 3°C

Ou seja, considerando as condições 
de funcionamento descritas anterior-
mente, sob uma pressão de sucção (tem-
peratura de sucção), a temperatura no 
difusor central deverá indicar valores de 
temperatura entre -2°C e 3°C.  

Mais informações –  
Centro de treinamento Royce Connect: (11) 4434-8000
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Orgulho de  
ser mecânico

Mostre que você tem orgulho de ser mecânico
de automóveis. Acesse o post da campanha 

pelo QR Code e deixe um comentário! 
É a Revista O Mecânico valorizando sua profissão!

Amo o que faço. Sou mecânico aprendiz 
há 40 anos, pois nessa profissão estamos 
sempre aprendendo.
Jessé Pereira Duarte
São Vicente/SP

Trabalho com mecânica desde 1982, 
sempre buscando atualização mecânica 
e eletrônica em veículos multimarcas, a 
partir de 2001 comecei a trabalhar com 
veículos Toyota aonde me especializei na 
marca. Foram 16 anos em Toyota, hoje 
atuo com uma oficina móvel fazendo 
um atendimento onde o cliente estiver, 
previamente agendado.
Roberto Moreira
São Paulo/SP

Tenho 33 anos, trabalho há 18 anos na 
reparação automotiva, tenho oficina 
mecânica em São Paulo, Freguesia do Ó, 
que herdei do meu pai, que a inaugurou 
há mais de 34 anos, chamada Juca Bala 
Racing. Tenho muito orgulho de ser um 
profissional da área automotiva, está  
no sangue!
Bruno R. Costa
Juca Bala Racing, São Paulo/SP

Aposentei-me por idade e tempo de 
contribuição, estou com 70 anos e 
continuo na ativa. Minha oficina sempre 
foi meu parque de diversões.
Aurelino J. Pereira
Mecânica Aurelino, Laguna/SC
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Vitor Perez, 20 anos, atuo desde os 14 anos 
na profissão, atualmente em exercício na Auto 
Mecânica Perez, São Carlos/SP, estudante de 
engenharia mecânica, coordenador do projeto 
e powertrain na Fuara Racing Formula SAE. 
Paixão e amor pela profissão e por carros. 
Grande abraço a todos da Revista O Mecânico.
Vitor Perez, São Carlos/SP

Tenho 27 anos, sou apaixonado pela minha 
profissão mecânico e, atualmente trabalho na 
rede Bosch Service em Goiânia, Goiás. Cresci 
trabalhando no segmento automotivo e estou 
sempre a fim de me atualizar no mercado. 
Apto em motores Ciclo Otto, buscando 
conhecimento nas novas tecnologias.
Marden Bento
Goiânia/GO

Tenho orgulho e paixão pela a minha 
profissão. Mãos sujas, dinheiro limpo.
Aderaldo Matos Araújo
Construtora Sucesso, Teresina/PI

Tenho 48 anos e desde os 14 anos trabalho 
em oficinas, tornearia, retifica de motores. 
Atualmente exerço a profissão de retificador 
de motores. Trabalho na oficina e auto peças 
Central em Nova Andradina/MS há 10 anos. 
Tenho orgulho de ser mecânico, porque é o que 
gosto de fazer. Isto me traz inspiração, os dias 
não se repetem, porque todos os dias temos 
um novo desafio e o mais importante é que 
aprendemos todos os dias a ser mecânico. 
Edvaldo Solique 
Nova Andradina/MS

Tenho 32 anos, 17 de profissão e tenho 
orgulho de fazer parte dessa profissão. Esse 
é um dom que Deus me presenteou. Grato a 
essa profissão maravilhosa.
Elias da Silva
Manaus/AM

Trabalho já há 26 anos de mecânico. Tenho 
muito orgulho da minha profissão.
Valdinei Pereira Pires, Mecânica do Nei, Cuiabá-MT

O R G U L H O  D E  S E R  M E C Â N I C O

A QUALIDADE ORIGINAL 
PARA O SEU VEÍCULO

BOMBA DE ÁGUA
LINHA LEVE - LINHA PESADA

BOMBA DE ÓLEO
LINHA LEVE - LINHA PESADA

BOMBA DE GASOLINA
LINHA LEVE - LINHA PESADA

VÁLVULA TERMOSTÁTICA

CARBURADOR

SENSOR DE TEMPERATURA

TERMO INTERRUPTOR

Assistência Técnica e Garantia
0800 880 21 54 • São Paulo/Capital
4003 2158 • Demais Localidades

sac@urba-brosol.com.br
011 94553-3531

Empresa 100% Brasileira
www.urba-brosol.com.br
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Hyundai Creta 
desvendado
Com reparação bem simples, o SUV 
compacto Creta surpreendeu os mecânicos

texto Raíssa Jorgenfelth e Leonardo Barboza   fotos Raíssa Jorgenfelth

L
evamos o Hyundai Creta 2017 
para análise na oficina Doctor 
American Car e descobrimos 
que a sua reparação pode ser 

bastante simples. O profissional Sandro 
dos Santos, mecânico e proprietário da 
oficina, ficou bastante surpreso com a 
facilidade de acesso aos componentes do 
Creta 2.0 AT6 Prestige.

Lançado no começo de 2017, o 

Creta chegou como forte concorrente 
de modelos consagrados ocupando 3° 
lugar em vendas entre os SUV’s e o 4° 
lugar no geral da categoria com 28.335 
unidades emplacadas até setembro, de 
acordo com o ranking acumulado do 
ano da Fenabrave. Os três primeiros 
colocados da categoria geral são Hon-
da HR-V, Jeep Compass e Renegade, 
respectivamente.
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O SUV coreano é produzido na mes-
ma fábrica onde é montado o HB20 em 
Piracicaba/SP e compartilha a mesma 
plataforma do Elantra. Todas as suas 
configurações incluem de série sistema 
de parada e partida automática, monito-
ramento de pressão dos pneus e direção 
com assistência elêtrica. 

MOTOR 
Logo de cara, o Creta mostrou seu po-
tencial de competitividade com motor 
dianteiro, transversal de 4 cilindros 
em linha e 16V em duas opções: Gam-
ma 1.6 (manual e automático) que en-
trega 130 cv de potência a 6.000 rpm 
e torque de 16,5 kgfm a 4.500 e NU 
2.0 de 166 cv a 6.200 rpm e 20,5 kgfm 
a 4.700 rpm. Ambos os motores são 
flex e têm tecnologias que prometem 
melhorar o desempenho, como siste-
ma de partida a frio e-start, bloco e 
cabeçote de alumínio, duplo comando 
variável de válvulas (D-CVVT) para 
admissão e escape, coletor de admis-
são variável (VIS) e duplo comando 
no cabeçote (DOHC). 
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Suas versões, no entanto, são um pou-
co mais diversificadas. A opção de entrada 
com motor 1.6 tem dois tipos de acaba-
mento: Attitude (R$ 74.990,00) e Pulse (R$ 
79.790,00). A versão intermediária com 
motor 1.6 e câmbio automático também 
oferece dois tipos de acabamento, Pulse 
(R$ 86.740,00) e Pulse Plus (R$ 89.990,00) 
enquanto a versão top de linha com mo-
tor 2.0 e câmbio automático é a Prestige 
(R$ 100.990,00). Tanto o câmbio manual 
quanto o automático são de seis marchas.

POR DENTRO DO CAPÔ
De acordo com o mecânico Sandro dos 
Santos, é fácil ter acesso aos componen-
tes do sistema de arrefecimento, como 

radiador, reservatório e eletroventilador. 
Todas as abraçadeiras das mangueiras são 
de pressão. Já a bomba d’água fica fora do 
sistema de sincronismo convencional e é 
acionada pela correia de acessórios. Está 
localizada logo embaixo do alternador, 
um pouco mais trabalhosa de se alcançar, 
mas sem complexidade. 

O especialista explica que tanto o 
compressor do ar-condicionado quanto 
o filtro de cabine estão bem localizados 
para reparo, assim como os principais 
componentes eletrônicos: motor de ar-
ranque, módulo de injeção eletrônica, 
alternador e bateria.

O sistema de injeção eletrônica tam-
bém está bem acessível, assim como 

Sandro dos Santos

A Dayco oferece soluções para você aproveitar a 
potência máxima do seu veículo. As mangueiras de 
arrefecimento Dayco são produzidas nos padrões de 
segurança e qualidade original.

MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO DAYCO

PARA O CORAÇÃO DE SEU VEÍCULO,
LANÇAMENTO

A Dayco é a marca que você confi a.

Acabamento reforçado 
para suportar o torque das 
abraçadeiras e travas pelo 
melhor custo/benefício do 
mercado.

Conexões em silicone 
de alto desempenho, 
resistente à temperatura 
e Ozônio.

Malha especial de alta 
resistência eletroquímica, 
suportando maior pressão 
em qualquer situação de 
trabalho.
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trabalho.



60 OMECANICO.COM.BR   OUTUBRO

R A I O  X

os sensores de oxigênio. Ao remover 
a mangueira de admissão do ar, tem-se 
acesso ao corpo de borboleta. A flauta 
dos bicos injetores é fixada com apenas 
dois parafusos sextavados. Os sensores 
dos comandos variáveis, de rotação e 
válvula solenoide de controle de pressão 
de óleo do cabeçote também estão bem 
acessíveis. 

 Já as lanternas traseiras e dianteiras 
têm bom espaço para as mãos caso seja 
necessário trocar as respectivas lâmpadas. 

A transmissão automática de 6 ve-
locidades possui acesso bem facilitado 
para manutenção e troca do fluido da 
caixa. Seus semieixos são encaixados e 
podem ser retirados através de uma es-
pátula. Sandro aponta que somente o 
coxim superior do câmbio fica um pou-
co mais escondido.

O sistema de exaustão é dividido em 
três partes, o que facilita bastante a ma-
nutenção e a troca da tubulação. O prote-
tor de motor e transmissão é totalmente 
de plástico, fixado por 6 parafusos sexta-
vados e presilhas de plástico. 

FREIOS
Os freios são a disco ventilado na dian-
teira e tambor na traseira. As rodas são 
de liga leve 16” e são equipadas com 
pneus 205/65 nas versões 1.6 manual e 
17” no automático e 2.0 que conta com 
pneus 215/60.

Quanto à manutenção, o acesso aos 
freios dianteiros e traseiros é bastante 
simples, e não necessita de ferramentas 
especiais. Mas Sandro ressalta que o sen-
sor do freio ABS vem junto com o cubo 
de roda, o que dificulta um pouco o aces-
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so. Já a bomba do ABS está próxima ao 
painel corta-fogo do motor. Vale lem-
brar que esse componente é responsável 
também pelo controle de estabilidade e 
sistema de auxílio de partida em rampas.

SUSPENSÃO 
A suspensão é independente McPher-
son na dianteira e eixo torção na tra-
seira. Sua reparação, segundo Sandro, 
é muito simples e rápida, como quase 
tudo nesse carro, e não requer nenhuma 
ferramenta especial. 

A barra estabilizadora possui bieletas 
de ferro mais resistentes, mas um fato 
que chama a atenção é que a barra está 
soldada dentro do eixo e as buchas são 
fixadas próximas à carroceria, o que difi-
culta o acesso. Por isso, no caso de repa-
ro, o ideal é soltar o subchassi (ou quadro 
de suspensão) para encaixar a ferramenta 
na fixação da bucha da barra estabilizado-
ra. As buchas traseiras não sofrem deste 
problema, e são simples de consertar.   

MOTOR 
Posição: Dianteiro transversal, Gasolina/ 
Etanol
Cilindros: 4 em linha
Válvulas: 16V
Taxa de compressão: 12,1:1
Injeção de combustível: Injeção eletrônica 
multiponto
Potência: 166 cv (A) a 6200 rpm
 156 cv (G) a 6200 rpm
Torque: 20,5 kgfm (A) a 4700 rpm
 19,1 kgfm (G) a 4700 rpm

CÂMBIO 
Automático de seis marchas

FREIOS
Dianteiros: Disco ventilado
Traseiros: Tambor

SUSPENSÃO
Dianteira: McPherson independente
Traseira: Eixo de torção

RODAS E PNEUS 
Rodas: Liga leve, 17 polegadas
Pneus: 215/60 R17

DIMENSÕES
Comprimento: 4270 mm
Largura: 1780 mm
Altura: 1635 mm
Entre-eixos: 2590 mm

CAPACIDADES:
Tanque: 55 litros
Porta-malas: 431 litros

HYUNDAI CRETA 
PRESTIGE 2.0 AT

R A I O  X



ATE E VDO JUNTAS, 
INCLUSIVE NO SEU CARRO.

ATE
Líder mundial no fornecimento de freios 
automotivos, a ATE reinventa há mais de 
100 anos a forma como os consumidores 
freiam seus carros, com segurança, 
precisão e tecnologia avançada.

Solicite catálogo impresso
das marcas ATE e VDO pela nossa 

Central de Relacionamento: 0800 77 00 107

Cilindros 
de Roda

Cavaletes

Válvulas

Reparos

Fluído
de Freio

Cilindros de
Embreagem

Sapatas

Cilindros
Mestre

Instrumentos
Elétrica

Injeção 
Eletrônica

Servo-Freios

Temperatura

Ignição

Juntas, ATE e VDO representam no mercado de reposição um dos mais 
completos portfólios de autopeças originais do mundo. Ambas as marcas 
e seus respectivos produtos são parte do Grupo Continental, e fazem 
bonito quando andam lado a lado.

VDO
Altíssima qualidade em peças eletrônicas 
e mecatrônicas. Com a VDO é assim, você 
sempre reabastece seu estoque com as 
últimas novidades em peças originais, 
feitas sob medida para os carros das 
principais montadoras do mundo. 

E146

VISITE
NOSSO
STAND



64 OMECANICO.COM.BR   OUTUBRO

Y O U T U B E

SUBSTITUIÇÃO DOS 
TERMINAIS E PIVÔS NO 
CHEVROLET COBALT
Confira o procedimento de 
substituição das peças de 
suspensão e direção em um 
Chevrolet Cobalt.

RAIO X - PEUGEOT 208 E 
CITROËN C3 COM MOTOR 
1.2 PURETECH
Conheça as condições 
de reparabilidade dos 
compactos Peugeot 208 e 
Citroën C3, ambos com o 
novo motor 1.2 Puretech de 
3 cilindros. 

MANUTENÇÃO NOS 
FREIOS DO KIA SOUL 2009
Confira o procedimento 
completo de manutenção 
dos freios dianteiro e 
traseiro do Kia Soul 2009.

ULTRAPASSAMOS OS 
73 MIL INSCRITOS NO NOSSO CANAL!

INSCREVA-SE VOCÊ TAMBÉM:
YOUTUBE.COM/OMECANICONLINE

CURTA E COMPARTILHE 
A NOSSA PÁGINA NO 

FACEBOOK.COM/OMECANICO
E FIQUE ATENTO, POIS TEMOS 

NOVIDADES PARA VOCÊ

O Mecâniconline
VEJA OS VÍDEOS DO CANAL

YOUTUBE.COM/OMECANICONLINE
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Revelado no Salão de 
Buenos Aires, o Chevro-
let Equinox é lançado ao 
Brasil neste mês de outu-
bro pela General Motors 

na versão de mais alto luxo, a Premier. 
O SUV é fabricado no México e vem 
com motor 2.0 de quatro cilindros a ga-
solina, turbinado, capaz de gerar gene-
rosos 262 cv de potência e 37 kgfm de 
torque. Seu preço é R$ 149.990.

Na transmissão, tem a caixa auto-
mática de 9 marchas e tração nas quatro 
rodas (AWD) que pode se tornar apenas 
dianteira através do clique de um botão 
no painel. A tração pode ser ativada ou 
desativada com o veículo em movimento.

O trem de força é o mesmo que 
equipa o Camaro Turbo americano, 
mas recalibrado para a nova aplicação. 

L A N Ç A M E N T O S por FERNANDO LALLI

Chevrolet Equinox chega ao Brasil 
Equipado com motor a gasolina de 262 cv, SUV 
traz extenso pacote de equipamentos de série

Fo
to
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ivu
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ão

O DNA esportivo se reflete no desem-
penho: o SUV acelera de 0 a 100 km/h 
em 7,6 segundos.

Vem de série com faróis em full LED, 
partida do motor por botão, abertura da 
tampa do porta-malas por sensor de mo-
vimento (basta “passar o pé” abaixo do 
para-choque para que abra), assistente 
de permanência na faixa, sistema de fre-
nagem de emergência, teto solar elétrico 
panorâmico, assistente de estacionamen-
to semiautônomo e sistema de som Bose.

Produzido na mesma plataforma do 
Cruze, o Equinox é o SUV mais vendi-
do da Chevrolet em todo o mundo. Por 
aqui, substituirá o Captiva, que foi res-
ponsável por abrir o nicho de mercado 
dos SUVs médios para a GM, ocupan-
do o lugar entre os modelos Tracker e 
Trailblazer.   
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por Fernando Landulfo

O
turbo alimentador, assim 
como o seu primo, o com-
pressor roots (supercharger 
ou blower), tem como fun-

ção provocar a chamada indução for-
çada ou superalimentação. Ou seja, 
aumentam a quantidade (massa) de ar 
admitida no motor que, ao ser mis-
turada com a devida massa de com-
bustível, produz uma porção maior 
mistura a ser admitida. Essa mistura, 
por sua vez, ao ser queimada, produz 
mais torque e potência para cada uni-
dade de volume do motor (cv/cm³ por 

exemplo) em relação a um similar, cuja 
entrada de ar se dá pela pressão atmos-
férica (indução natural). 

Vale a pena lembrar que, sem turbos 
ou compressores, os motores down-
sizing não seriam a “mesma coisa” ou, 
mesmo, viabilizados. 

Pois bem, os princípios de funciona-
mento de cada um, assim como, as suas 
vantagens e desvantagens são ampla-
mente conhecidas. O problema reside em 
como cuidar bem deles. 

Muitas são as queixas de usuários e 
mecânicos, com relação à baixa durabi-

Os cuidados com os 
superalimentadores

A R T I G O
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lidade e alto custo de manutenção desses 
importantes componentes. 

Mas por que será que dispositivos 
tão simples costumam dar tanta dor 
de cabeça?

Bem, em primeiro lugar é preciso 
ter certeza de que o superalimentador 
é mesmo o “vilão da história”. Muitos 
sintomas são atribuídos ao seu mal fun-
cionamento, levando a uma substituição 
precoce. E a surpresa vem logo em se-
guida: o sintoma persiste ou reaparece 
logo em seguida.

Um exemplo típico é a falta de potência.

Então, antes de por a culpa no turbo, 

tenha certeza de que:

• O motor recebe a quantidade de 
combustível apropriada: pressão e/
ou vazão;

• Não existe vazamento no sistema de 
admissão;

• A válvula de prioridade (se houver) é 
a correta e não apresenta vazamento;

• Não existe vazamento de gases no 
sistema de escape antes do turbo 
alimentador;

• A relação entre os diâmetros das 
polias que acionam o supercharger é 
realmente a recomendada;

• O motor não está com temperatura 
excessiva;

• As válvulas estão reguladas;
• A pressão do óleo está dentro 

dos padrões de fábrica (tuchos 
hidráulicos não funcionam bem sob 
baixas pressões);

• O óleo lubrificante é o recomendado 
pelo fabricante (óleo que perde a 
viscosidade com facilidade reduz a 
pressão do sistema);

A R T I G O
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Não é fácil acompanhar a velocidade dos lançamentos da indústria automotiva 
com tanta tecnologia de ponta e detalhes em cada novo modelo. 

Sem dúvidas, o esforço para a atualização técnica e mesmo recursos tecnológicos 
como softwares e ferramentas que auxiliam no dia a dia de trabalho são investimentos 
que passam a ser contabilizados pelas oficinas.

No entanto, ao estudar este movimento do mercado, a TAKAO, marca de peças 
de reposição para motor que mais cresce no Brasil, com um portfólio de mais 
de 17 mil itens, resolveu trazer algo inovador para apoiar o aplicador e o reparador 
neste desafio: a Academia do Motor.

Nela, além de participar de cursos online com certificação, o participante acessa 
e-books com dicas de gestão para oficinas, um quiz para mostrar seus conhecimentos, 
um blog diferenciado, participa de fóruns, ganha prêmios e muito mais! 
E o melhor: sem nenhum custo.  

Ou seja, o único investimento diante deste cenário dinâmico do mercado é em 
tecnologia para a sua oficina, o resto, a TAKAO já garantiu para o aplicador.

Atualização técnica na palma da mão.

Acesse e confira:
ACADEMIADOMOTOR.COM.BR

Logo vazadoPubli_Omecânico_Outubro.indd   1 10/2/17   3:51 PM
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A R T I G OA R T I G O

• O motor não tem problemas 
mecânicos: sincronismo, compressão 
adequada e não apresenta 
vazamentos nas câmaras  
de combustão;

• Filtro de ar não obstruído.
 

Eliminadas essas possibilidades, é 

hora de examinar o funcionamento 

do superalimentador e as suas 

condições:

• Se pressões geradas estão de acordo 
com a especificação;

• Se carcaça interna apresenta riscos 
excessivos;

• Se folgas entre os rotores ou palhetas 
e carcaça são as recomendadas;

• Se a válvula de alivio veda 
corretamente e seu mecanismo 
funciona corretamente;

• Se as palhetas (lado quente e lado 
frio) não apresentam quebras ou 
deformações;

• Se os lóbulos dos rotores não 
apresentam riscos excessivos;

• Se os eixos não apresentam folgas 
excessivas;

• Se não existe vazamento interno de 
lubrificante.
 
Agora, determinada a falha do supe-

ralimentador e a real necessidade da sua 
substituição, é preciso tomar certos cuida-
dos, a fim de garantir que o mesmo tenha 
o rendimento e a durabilidade esperada:

 

1 Eliminar todo e qualquer vazamen-
to entre a saída do filtro de ar e a ad-

missão do superalimentador: impure-
zas finas (poeira) tendem a atuar como 
um abrasivo, aumentando as folgas in-





74 OMECANICO.COM.BR   OUTUBRO

ternas. Já as de maior tamanho tendem 
a destruir rapidamente os componentes 
internos (palhetas, carcaça interna e ló-
bulos dos rotores). O desbalanceamen-
to do conjunto é a primeira consequên-
cia. A curto e médio prazo já se pode 
observar uma diminuição considerável 
do seu rendimento.

 

2 Tenha absoluta certeza de que o 
turbo alimentador recebe um fluxo 

de óleo adequado. É preciso ter certeza 
de que o motor gera pressão de lubrifi-
cante suficiente para abastecer correta-
mente o turbo alimentador. Da mesma 
forma, mangueiras fechadas interna-
mente ou tubos amassados, impedem 
a entrada e a saída do óleo no compo-
nente, prejudicando a lubrificação dos 
mancais flutuantes. Como consequên-
cia tem-se o desgaste do conjunto, per-
mitindo que as palhetas toquem nas 
paredes da carcaça interna, destruindo 
ambos. Numa situação mais crítica, 
pode haver, até mesmo a quebra do eixo 
do turbo alimentador.

 

3 A qualidade do lubrificante que 
adentra no turbo alimentador é 

tão importante quanto a sua presen-
ça. Lubrificante contaminado ou fora 
de especificação pode provocar entu-
pimentos de galerias (borra) e falhas 
de lubrificação nos mancais (perda de 
viscosidade). O lubrificante deve ser 
aquele recomendado pelo fabricante do 
motor e estar dentro do período indi-
cado de troca. Da mesma forma, tenha 
certeza que os mancais do superchar-
ger estão abastecidos com o lubrifican-
te recomendado.

 

4 Não tente consertar algo sem trei-
namento ou caso não tenha equipa-

mentos ou ferramentas adequadas para 
tal. É melhor terceirizar o serviço. Enca-
minhe a peça a um especialista.

 

5 Não altere os ajustes de fábrica do su-
peralimentador.
 

6 Não faça o superalimentador gerar 
pressões ou girar com rotações acima 

daquelas recomendadas pelo fabricante
 

7 Não adapte um superalimentador 
que foi indicado para um veículo 

em outro.
 

8 Instrua o seu cliente a utilizar corre-
tamente o motor superalimentado.  Fo

to
s: 
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C O N G R E S S O

Projeção do espaço para a 
platéia de 2 mil mecânicos 
aguardados para o evento

O
1º CONGRESSO BRASI-

LEIRO DO MECÂNICO 
acontece em 21 de outu-
bro, no Pavilhão Amarelo 

do Expo Center Norte, em São Paulo/
SP. Em um espaço de quase 5 mil m², 
com capacidade para duas mil pessoas, o 
CONGRESSO terá diversas palestras e 
mesas de debate com representantes de 
todo o setor automotivo.

O evento terá mais de 10 horas de du-
ração, com quatro auditórios e 16 painéis 
reunindo fabricantes de automóveis e 
autopeças, especialistas e entidades para 

discutir os rumos da reparação de veícu-
los e reposição de autopeças no Brasil.

Além disso, o CONGRESSO terá 28 
estandes com as principais empresas da 
reposição automotiva. É a oportunidade 
para o participante de ter contato direto 
com a indústria.

Acompanhe a cobertura do evento 
em tempo real pelo Facebook da revis-

ta O Mecânico (facebook.com/omecanico), 
com flashes ao vivo direto do Expo Cen-
ter Norte. Fique ligado!

1º CONGRESSO BRASILEIRO 
DO MECÂNICO
Data: 21 de outubro
Horário: das 8h às 19h
Local: Expo Center Norte  
(Rua José Bernardo Pinto, 333  
Vila Guilherme – São Paulo)
Programação: 

omecanico.com.br/congresso
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Acompanhe o passo a passo para retirar 
e instalar as peças de metal-borracha 
do Fiat Mille, após rodar 60.000 km

SUBSTITUIÇÃO DOS 
COXINS DO MILLE 
2007/2008

s suportes (ou coxins) de mo-
tor e câmbio têm a função de 
evitar que as vibrações destes 
componentes cheguem à car-

roceria do veículo. Geralmente são fabri-
cados em metal-borracha. 

Com o tempo, essas peças sofrem 

por Edison Ragassi   fotos Alexandre Villela   

O
desgaste e necessitam que sejam substi-
tuídas. “Se um coxim está quebrado, os 
outros podem estar comprometidos, 
pois, a carga que normalmente é dividi-
da nas três peças passa a ser dividida em 
duas”, explica Arnaldo Bianco, instrutor 
da Escola do Mecânico. 

M A N U T E N Ç Ã O  P R E V E N T I V A 

Assista  
ao vídeo

deste  
procedimento

em nosso 
canal no 
YouTube
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Por ter esta característica, ele argu-
menta que “não vale a pena trocar apenas 
o coxim que foi detectado com proble-
ma. É provável que num curto espaço de 
tempo o cliente vai retornar reclamando 
do mesmo barulho, o qual acontece por 
causa da fadiga de outro coxim que não 
foi substituído”.

DICAS DE DIAGNÓSTICO
Para verificar a necessidade da troca dos 
coxins, o instrutor dá a dica de como 
realizar o diagnóstico. “O procedimen-
to deve ser feito com dois mecânicos. 
Acione a partida do veículo e engate a 

primeira marcha. Com o freio de esta-
cionamento ativado, acelere e solte a em-
breagem, como se fosse arrancar. Neste 
momento o outro profissional deve ob-
servar o balanço do motor. Observe bem 
o balanço em repouso e movimento. Ex-
cesso de balanço indica a necessidade da 
troca dos coxins”.

Nesta reportagem, mostramos o es-
tado dos coxins do motor e câmbio do 
Mille 2007/2008, após percorrer 60 mil 
km e o processo correto para substituí-
-los. O procedimento foi realizado na 
Escola do Mecânico em Campinas/SP e 
contou com o apoio da BFX Borflex. 

PROCEDIMENTO

1) Retire a caixa do filtro de ar e roda so-
bressalente para ter acesso aos dois 
coxins superiores.

2) Retire o protetor de cárter. 

Obs: Para este procedimento o correto é uti-
lizar uma barra para dar suporte ao mo-
tor. Caso a barra não esteja disponível, 
o ‘macaco jacaré’ substitui. 

3) Retire um coxim de cada vez. Inicie 
pelo lado direito.  Com uma chave ca-
traca, solte o parafuso central de cabe-
ça 17 mm.

3

2

1
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4) Na sequência, solte os dois parafusos 
com cabeça 13 mm e levante o carro 
para facilitar a retirada.

5) Solte o suporte do motor. Ele é preso 
com quatro parafusos 15 mm.

6) Solte a chapa de apoio presa com três 
parafusos 13 mm. Em seguida, retire o 
coxim com o suporte.

7) Sem retirar o suporte, há dificuldade 
para utilizar a chave, assim, a retirada 
do coxim deve ser feita na bancada.

8) Antes de aplicar o coxim, verifique a 
procedência e se é a peça correta para 
o ano/modelo do veículo. Neste caso, 
foi utilizado o coxim da marca Borflex.

9) Na bancada, coloque o coxim novo no 
suporte.

M A N U T E N Ç Ã O  P R E V E N T I V A 

7

6 8

5

9
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Filtro de Cabine

Work Smarter.
Vem aí, o filtro de cabine 
Blue.care. Uma nova forma 
de filtrar o ar do seu veículo. 
Cinco camadas de proteção 
para a sua saúde.

Filtro de Cabine

Work Smarter.
Vem aí, o filtro de cabine 
Blue.care. Uma nova forma 
de filtrar o ar do seu veículo. 
Cinco camadas de proteção 
para a sua saúde.
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10) Instale o suporte com o coxim novo.

11) Instale a chapa metálica que fixa o con-
junto na carroceria.

12) Faça o procedimento de aperto de to-
dos os parafusos, já que um parafuso 
solto pode provocar a quebra do coxim.

13) No lado esquerdo, o lado do câmbio, o 
procedimento é semelhante. Solte os 
parafusos 19 mm do coxim e as duas 
porcas 13 mm. A montagem segue o 
processo inverso.

14) Em seguida, instale a caixa do filtro do 
ar e recoloque a roda sobressalente. 

15) Levante o carro no elevador para trocar 
o coxim inferior. Com uma chave 17 
mm, solte o parafuso que fixa o motor 
ao coxim.

M A N U T E N Ç Ã O  P R E V E N T I V A 

10

11

12

13 15
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16) Solte o suporte do coxim e retire-o. 

17) A retirada do coxim do suporte deve ser 
feita na bancada. 

18) Em seguida instale o coxim novo no 
suporte. 

19) Instale a base com o novo coxim  
no veículo.

20) Instale o protetor de cárter.   

Colaboração técnica:  
Escola do Mecânico: (19) 3234-1292

Mais informações: BFX Borflex (19) 3573-6363

Arnaldo Bianco, instrutor e Sandra Nalli, 
diretora da Escola do Mecânico

20
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18

1716



84 OMECANICO.COM.BR   OUTUBRO

A B Í L I O  R E S P O N D E

Olá, amigo Mecânico!
Esse é o nosso canal para tirar  

dúvidas, enviar sugestões e críticas.
Envie sua mensagem para:

faleconosco@omecanico.com.br

LUBRIFICAÇÃO DEFEITUOSA?
Fiz o meu motor retifiquei o bloco, o 
cabeçote, troquei pistão, várias peças, 
inclusive a bomba de óleo. O mecânico 
me entregou o carro, o carro rodou por 
uma semana e deu problema no motor. 
O mecânico disse que a bomba de óleo 
travou e não mandou o óleo para o motor, 
faltando lubrificação e danificando o bloco, 
o cabeçote, o pistão e o virabrequim. Tem 
como saber se o defeito foi realmente da 
bomba de óleo? Entrei em contato com o 
fabricante da bomba e eles me informaram 
que o problema não foi da bomba, que vão 
levar a bomba para revisão. O mecânico 
me disse que a bomba está funcionando. 
É que tem vezes que a bolinha de dentro 
trava e não manda óleo e que no teste 
pode não falhar.

Rosangela Melo
Praia Grande/SP

Se houve falta de lubrificação, ou existiu 
algum vazamento em que o motor perdeu 
muito óleo ou a bomba de óleo deixou de 
lubrificar. Não é normal que ela deixe de 
funcionar e volte sozinha, a não ser que 
houvesse alguma impureza no sistema que 
a fizesse entupir, prejudicando a lubrificação 
e, logo em seguida, esta impureza pode 
ter saído. De qualquer forma, não há como 
dar um diagnóstico preciso sem que seja 
feita uma análise completa do sistema de 
lubrificação. Só assim é possível saber o que 
causou a falha.

MONZA ESTOURANDO
Gostaria que vocês me 
dessem uma luz. Tenho um 
Monza tubarão 93 a álcool 
2.0, e percebi que, quando 
dou uma forçada para 
ultrapassar um veículo, ele 
está dando uns estouros. 
Tem alguma dica?

Helio Francisco de Souza
Guarulhos/SP

Pode ser retorno de chama 
na admissão, que pode 
ser causada por ignição 
muito adiantada, válvula 
de admissão queimada ou 
mistura muito rica. Para 
uma avaliação precisa, nós 
recomendamos que você leve 
o carro no seu mecânico de 
confiança.

SEMELHANÇA  
ENTRE SENSORES
Queria tirar uma dúvida: 
motores EA111 1.0 8V e 16V 
são os mesmos sensores 
de injeção e mesma 
configuração de módulo 
eletrônico, há diferenças 
entre eles?

Wesley Souza
Ibaté/SP
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Os mesmos sensores podem 
ser usados em diferentes 
modelos de motores. Quanto 
ao módulo, temos dúvidas. 
O comportamento de um 
motor 8V não é o mesmo de 
um 16V. A curva de torque e 
potência do 16V é deslocada 
para rotações mais altas.

PEDIDOS DE 
REPORTAGEM
Peço uma nova matéria 
sobre amortecedores 
recondicionados. Já houve 
uma matéria sobre esse 
assunto relatando que é uma 
enganação e eu concordo. 
Para que nós, mecânicos, 
possamos imprimir para 
divulgar esse assunto para 
nossos clientes, pois, não 
aceito trabalhar com esse 
tipo de peça.

Vinícius da Costa Reis
Rio de Janeiro/RJ

Sou leitor assíduo da revista e desde já 
quero dar meus parabéns pelas excelentes 
matérias técnicas que a revista vem 
disponibilizando. Queria dar uma sugestão 
de matéria que seria a troca da embreagem 
do New Fiesta com motor Sigma MT.  Li o 
artigo publicado sobre as trocas de correia 
deste motor e achei muito bem explicativo, 
mas não saiu mais informações sobre o 
carro. Mais uma vez segue meus parabéns e 
meu muito obrigado.

Ricardo Costa
Contagem/MG

Obrigado, Vinícius e Ricardo! Vamos 
procurar atender aos pedidos de vocês nas 
próximas edições, se possível. Continuem 
nos prestigiando. 

PERIGOS DO SUPERAQUECIMENTO
Queria tirar uma dúvida com vocês. 
Tenho um Palio 96 1.0 e estava na 
estrada com meu carro e de repente 
a temperatura dele foi até o máximo. 
Andei poucos metros e parei no destino. 
Esperei o carro esfriar para tentar 
descobrir o que tinha acontecido. Apenas 
o óleo estava baixo, completei. A água 
estava normal. Liguei novamente e 
com um tempinho ligado percebi que 
a ventoinha não estava acionando e 
saia muita fumaça pelo escapamento. 
Fiz uma ligação na ventoinha e liguei 
novamente. Quando o motor começava 
esquentar, a temperatura subia até 
o máximo. Pensei que por causa da 
ventoinha que não estava acionando. 
Gostaria de saber, o que pode ser?

Edson Farias
Osasco/SP

Superaquecimento na estrada (em velocidade 
de cruzeiro que, a princípio, dispensa o uso 
da ventoinha), via de regra, é provocado por 
pane na bomba d’água (descacoplamento 
do rotor com o eixo ou quebra da correia), 
válvula termostática travada fechada, falta 
de líquido ou radiador entupido (interna ou 
externamente). É claro que, se o veículo 
enfrentava um congestionamento, a ventoinha 
que, pelo jeito, não estava entrando em 
modo automático, era necessária. E com 
isso houve o superaquecimento. Com essas 
poucas informações não dá para tentar um 
diagnóstico, mas nível baixo de óleo não 
produz esse sintoma. Pelo que você conta, 
a junta do cabeçote queimou ou o cabeçote 
trincou. Por isso, tem-se o excesso de fumaça 
no escapamento e ebulição da água mesmo 
com a ventoinha ligada “direto”. Edson, você 
deve procurar um mecânico de imediato. 
Riscos envolvidos: queima da junta do 
cabeçote, empenamento do cabeçote, trinca 
do cabeçote e engripamento dos pistões 
contra as camisas.

A B Í L I O  R E S P O N D E
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PAINEL DE 
NEGÓCIOS

As melhores marcas, produtos e oportunidades. Confira!

89 VIEMAR
90 RANALLE
91 BORGWARNER
92 HIPPER FREIOS

93 HENGST
94 RAVEN
95 LNG
95 VP

ANUNCIE
(11) 2039-5807
comercial@omecanico.com.br
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S
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93

Os filtros de Ureia ou ARLA foram desenvolvidos para garantir a redução de 
gases poluentes produzidos pela queima de óleo diesel. Estão presentes em 
veículos de linha pesada que possuem o sistema SCR (Redução Catalítica 
Seletiva) responsável pela injeção do ARLA 32, uma solução de Ureia e água 
destilada que torna os gases poluentes inofensivos para o meio ambiente.
AA troca incorreta ou adiada pode causar problemas graves ao veículo e meio 
ambiente, sendo assim, a manutenção deve ser realizada em uma oficina 
especializada e/ou por profissionais qualificados.
Um filtro de baixa qualidade pode não suportar a pressão causada pela 
composição do ARLA. Não se arrisque, invista em um filtro de alta qualidade.

Informativo filtros ARLA

www.hengst.com.br

E103U D295

E100U D160

H100WL

E102U D179

E101U D324

Iveco 2012 ->; Man TGX 28440, 29440, 33440, 29480,  2012 ->; 
Volvo 2012 ->; Man TGX 2012 ->.E100U D160

E101U D324
E102U D179
E103U D295

H100WL

DAF XF105 2014 ->; Scania 2012 ->; 
Mercedes Benz 2012 ->

Volkswagen 10160 Delivery  2014 ->
Ford 1119, 1319, 1519, 1719, 1723, 1729, 2423, 2429, 2323, 

2329, 1933, 2012 ->
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A B Í L I O
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QUÊ?? 
O casal de 80 anos que está 
começando a ter problemas de 
memória. Eles vão ao médico para ser 
examinados. O medico faz um check-
up e diz aos velhinhos que não há nada 
de errado com eles, mas que seria 
bom ter um caderninho para anotar as 
coisas.
À noite, quando estão os dois 
assistindo TV, o velhinho levanta e a 
mulher pergunta:
- Aonde você vai?
- À cozinha - responde ele.
- Você não quer me trazer uma bola de 
sorvete? - pede ela.
- Lógico! - responde o marido solícito.
- Você não acha que seria bom escrever 
isso no caderno? - pergunta ela.
- Ah, vamos! Qual é? Ironiza o velhinho 
- Eu vou me lembrar disso!
Então ela diz: 
- Coloca calda de morango por cima. 
Mas escreve para não ter perigo de 
esquecer.
- Eu lembro disso, você quer uma bola 
de sorvete com calda de morango.
- Ah! Aproveita e coloca um pouco de 
chantilly! - pede a velha - Mas lembre-
se do que o médico nos disse... 
escreva isso no caderno!
Irritado, o velhinho exclama:
- Eu já disse que vou me lembrar!!
Em seguida vai para a cozinha.
Depois de uns vinte minutos, ele volta 
com um prato de omelete.
A mulher olha para o prato e diz:
- Eu não disse que você iria esquecer? 
Cadê a torrada?

ARES LUSITANOS
Num voo para Portugal, a aeromoça 
chega para o passageiro e diz:
- O senhor vai jantar?
- Sim. Quais são as opções?
E a aeromoça:
- Jantar ou não jantar.

ELEVADOR 
 O brasileiro, no terceiro andar de 
um edifício, em Lisboa, chama o 
elevador e a porta se abre quase 
instantaneamente. Aí ele pergunta  
às pessoas que estão dentro:
- Está descendo?
Todos respondem:
- Não.
E o brasileiro pergunta
- Está subindo?
Todos respondem
- Não.
E o brasileiro, já todo afobado:
- Está o quê?
Todos respondem
- Está parado.

DIPROMA
O velho fazendeiro do interior de Minas está 
em sua sala, proseando com um amigo, 
quando um menino passa correndo por ali. 
Ele chama:
- Diproma, vai falar para sua avó trazer 
um cafézinho aqui pra visita!
E o amigo estranha:
- Mas que nome engraçado tem esse 
menino!! É seu parente?
- É meu neto! Eu chamo ele assim 
porque mandei a minha filha estudar em 
Belo Horizonte e ela voltou com ele!

H U M O R
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