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No trânsito, a vida vem primeiro.

MITRENOVA

MOTIVOS PARA COMPRAR PEÇAS MITRENOVA

• PRODUTO QUE AJUDA A CUIDAR DO MEIO AMBIENTE
• PADRÃO DE QUALIDADE RIGOROSO
• GARANTIA E DURABILIDADE DE PEÇA NOVA
• PREÇO ATÉ 70% MENOR QUE DA PEÇA NOVA, CONFIRA:

MOTOR PARCIAL 3.2 DIESEL
PN 1000A401

MOTOR PARCIAL 3.2 DIESEL/R
PN CD110620/R
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PN 1515A041

TURBO COMPRESSOR 3.2 DIESEL/R
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R$ 13.902,43

Aplicação: L200 Triton CR47 - modelo 2007 em diante

Aplicação: L200 Triton CR47 - modelo 2007 em diante

ACESSE MITSUBISHIMOTORS.COM.BR E SAIBA MAIS
Garantia de 1 ano para peças adquiridas e instaladas na Concessionária e de 3 meses para peças adquiridas no balcão de

peças da Concessionária. *O Turbo Compressor 3.2 Diesel/R com PN 1515A041/R é a base de troca, para mais detalhes,
entre em contato com a Concessionária. Itens disponível nas Concessionárias a partir do dia 20/03/2019.
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FILTROS MTECH
Os filtros MTech são desenvolvidos com alto 
padrão de qualidade e separação de partículas, 
sua micragem é controlada, o que proporciona 
maior vida útil em uso, proporcionando maior 
proteção ao motor do veículo.

WWW.MTECH.COM.BR

Filtros de Óleo, Filtros de Combustível, Filtros de Ar e
Filtros de Ar Condicionado. Conheça!
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N
estes três primeiros meses do ano, foram várias as notícias que colocaram 
o setor automobilístico em evidência, com várias consequências em toda a 
cadeia produtiva. A Ford anunciou que fecha a cinquentenária fábrica de 
São Bernardo do Campo/SP e encerra a operação de caminhões na América 

do Sul. 
O fim das atividades fará com que o segmento do mecânico independente atue na 

manutenção dos modelos que ela fabricava. Só em 2018 eles representaram 12,18% do 
mercado, o que somou mais de 9.000 unidades.

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a idade média da 
frota de caminhões é de 11,7 anos, isso significa que o profissional especializado em 
diesel terá muito trabalho pela frente.

Por outro lado, a Honda iniciou a produção na fábrica de Itirapina/SP, a qual estava 
pronta desde 2015. 

Depois de profundas reformas, a Mercedes-Benz implantou o segundo turno em 
SBC. As vendas de veículos novos cresceram 17,8% no primeiro bimestre de 2019 e o 
Governo de São Paulo implantou um pacote de incentivos para a indústria automo-
bilística.

As informações que dizem respeito a incentivos, início da produção, abertura de 
turno, vendas em alta, mostram como a cadeia é dinâmica. Elas podem não afetar o 
mecânico de automóveis agora, porém, daqui a três, quatro ou cinco anos, esses mo-
delos novos de hoje estarão na oficina independente.

Por isso, podemos afirmar que o futuro é promissor para o mecânico de automó-
veis, mas, para que ele aproveite estas oportunidades, é necessário estar treinado e ca-
pacitado. Como o principal objetivo da Revista O Mecânico é difundir a informação, 
estamos atentos a todas estas movimentações do mercado e com elas, produzir o me-
lhor conteúdo técnico para a publicação e as várias plataformas digitais que atuamos. 

Como o destacado nesta edição, temos o procedimento de testes e análise interna 
da bomba diesel de alta pressão realizado pela Bosch. Fizemos um Raio X do recém-
-lançado Citroën C4 Cactus com motor THP, no qual apontamos quais são os princi-
pais itens a serem analisados ao realizar as revisões e manutenções do modelo.

Os pneus run-flat, que rodam mesmo vazios, começam a ganhar mercado. Este 
é o tema do artigo de nosso consultor técnico, o professor de engenharia mecânica 
Fernando Landulfo.

Ainda neste mês de março realizamos a Pesquisa O Mecânico IBOPE Conecta. Ela 
é feita através de nosso portal, Facebook e por e-mail. Fique atento e participe, pois, 
é um ótimo estudo utilizado pelas empresas de autopeças para entender quais são as 
necessidades do mecânico de automóveis.

Em abril, a Revista O Mecânico chegará à edição de número 300. Estaremos na 
Automec comemorando com o leitor esta conquista e muito conteúdo técnico no Pro-

jeto Atualizar. Temos este encontro marcado. 
Até lá!

UMA CADEIA DINÂMICA
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Nas oficinas,
distribuidores,

lojas e estradas,
os fortes podem 

contar com a
força de Spicer.

Há mais de um século, Spicer é sinônimo de soluções de 
transmissão e suspensão, fornecendo às montadoras e ao 
mercado de  reposição a mesma qualidade e resistência. 
Somos a força que está ao seu lado, sempre que precisar. 
Spicer, você ainda mais forte.
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das peças internas na bomba de alta 
pressão diesel Bosch CP3.2
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por Raycia Lima

DE OLHO NA FORMAÇÃO
resente no Brasil há 
mais de 65 anos, a 

Nakata é uma das marcas 
mais reconhecidas do 
mercado de reposição, pelos 
componentes para suspensão, 
freios e motor. Atualmente, 
tem fábrica em Diadema/
SP, sede administrativa 
e centro de tecnologia e 
desenvolvimento em Osasco/
SP e centros de distribuição, 
em Extrema/MG e Santo 
André/SP. Diretor de Vendas 
e Marketing da Nakata, Sergio 
Montagnoli, detalha planos 
da fabricante de autopeças 
para 2019 e destaca os mais 
recentes investimentos em 
treinamentos à distância para 
mecânicos.

P

Sergio Montagnoli

O MECÂNICO: Quais são os planos 
para 2019 da Nakata? A empresa 
pretende expandir suas atividades 
ou deve focar nos serviços e peças já 
oferecidas?
SERGIO MONTAGNOLI: A Nakata 
está sempre inovando para 
acompanhar as mudanças do 
mercado. Além de ampliação 
constante do portfólio, aumentando 
a cobertura das linhas já existentes, 
temos interesse na expansão de 
novas linhas de produtos ao mesmo 
tempo que buscamos aprimorar 
nossos serviços, principalmente 
naquilo que pode melhorar 
a jornada do mecânico e sua 
experiência com nossa marca e 
produtos. Como exemplos: além 
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do atendimento em 
garantia e assistência 
técnica já reconhecido e 
valorizado pelo mercado, 
desenvolvemos o Auto 
Stop Nakata, ação em 
conjunto com as oficinas 
para verificação das 
condições da suspensão 
do carro gratuitamente, 
beneficiando o 
consumidor final e a 
utilização das novas 
ferramentas do universo 
digital para atuar, tanto 
junto ao consumidor 
final por meio das 
redes sociais, visando 
aumentar a consciência 
da reparação preventiva, 
como também criando 
e aprimorando novos 
canais de informação 
e formação para os 
mecânicos, somando 
forças com nossos 
treinamentos 
presenciais também 
com grande prestígio e 
comparecimento, seja 
in loco, na oficina, seja 
em conjunto com nossos 
parceiros de negócio e no 
próprio SENAI. 

REVISTA O MECÂNICO: 
O que levou vocês a 
investirem no EAD e 
quais são os resultados 
obtidos nesse tipo de 
treinamento?
MONTAGNOLI: O 
EAD é a extensão de 
todo o conjunto de 
ações que realizamos 
para promover o 
conhecimento do 

mecânico, não só 
presencialmente como 
já mencionamos, 
mas também para 
disponibilizar conteúdo 
em uma plataforma 
digital que pode ser 
acessada por desktop, 
tablet, notebook e celular 
a qualquer hora e ainda 
oferece certificado. 
No EAD é necessário 
o desenvolvimento de 
um conteúdo em um 
formato muito próprio, 
que seja dinâmico, 
muito informativo para 
prender a atenção do 
aluno até o final, ofereça 
materiais de apoio, 
apresente trilhas para 
ele seguir aprendendo. 
Os resultados estão 
acima das expectativas 
iniciais, o que mostra a 
aprovação dos mecânicos. 

A nossa proposta é 
criar uma experiência 
para atualização de 
conhecimento por meio 
do digital acessível em 
qualquer lugar, do celular 
ou do computador, 
no tempo disponível 
para ele. Mas, mesmo 
assim, valorizamos e 
continuamos com os 
treinamentos presenciais, 
pois a sala de aula traz 
muitas trocas entre 
nossos instrutores e o 
profissional da cadeia.

O MECÂNICO: Além 
dos treinamentos, qual 
apoio a Nakata oferece 
para os mecânicos 
independentes?
MONTAGNOLI: O 
mecânico é fundamental 
no segmento da 
reparação. Nada acontece 

O mecânico é 
fundamental 
no segmento da 
reparação. Nada 
acontece sem 
que ele participe: 
do diagnóstico 
à execução do 
serviço
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sem que ele participe: do 
diagnóstico à execução 
do serviço. Da decisão 
da marca, passando 
pela instalação da peça 
e relacionamento com 
sua base de clientes 
no pré e pós-vendas. 
Nosso trabalho ao 
longo dos anos, tem nos 
aproximado ainda mais 
dos mecânicos, ouvindo, 
entendendo suas 
necessidades e podendo 
ofertar conhecimento 
no momento certo e 
do jeito que ele precisa. 
Do seu jeito. Portanto, 
além dos vários vídeos 
e dicas de manutenção, 
cursos presenciais e 
a distância, a grande 
novidade é a promoção 
Feras da Oficina, uma 
plataforma digital para 
que os mecânicos possam 
expor o conhecimento 
adquirido e trocar 
experiências. Nesta 
plataforma, os mecânicos 
ajudarão a construir 
uma grande base de 
conhecimento, validada 
pelos especialistas da 
Nakata: da diagnose às 
dicas de reparo e que 
também resultará em 
aumento de visibilidade 
e reconhecimento 
público do know-how 
e da experiência desta 
importante categoria 
de profissionais. Tudo 
prático, ao alcance 
das mãos, ou seja, no 
computador, tablet ou 
celular, de qualquer 

lugar, a qualquer 
hora. Aproveitando, 
convidamos a todos 
os mecânicos que 
participem, acessando 
o site promocional, 
publicando as suas dicas 
valiosas, ganhando 
muitos prêmios e 
reconhecimento 
público. Acesse www.

ferasdaoficinanakata.com.

br. O Feras da Oficina é 
para vocês! 

O MECÂNICO: Teremos 
a Automec neste ano, 
quais as novidades que a 
Nakata prepara para esse 
evento?
MONTAGNOLI: A feira é a 
mais importante do setor 
e oferece a oportunidade 
de estar próximo do 
nosso público. Vamos 
levar todas as novidades 
de produtos e serviços. As 
nossas equipes de vendas, 
marketing, produtos e 
técnicos estarão prontas 
para receber os visitantes, 
levando para o estande 
o mesmo atendimento 
oferecido ao mercado, 
que é o nosso diferencial, 
nosso jeito de fazer 
negócio, estabelecendo 
um relacionamento 
próximo e levando 
soluções ao cliente. 
Com isso, esperamos 
aproveitar a presença dos 
visitantes no estande da 
melhor forma possível, 
garantindo atendimento 
qualificado, além de 
apresentar os nossos 

serviços para que eles 
possam sair de lá com 
informações que sejam 
úteis para o seu negócio. 

O MECÂNICO: Pesquisas 
realizadas por sindicatos 
do setor mostram que o 
mercado de reposição de 
peças automotivas deve 
crescer este ano. Como a 
Nakata vê esse cenário? 
MONTAGNOLI: O 
mercado de reposição 
vem apresentando 
crescimento contínuo 
devido à evolução 
da frota circulante, 
resultando em um 
cenário positivo com 
muitas oportunidades 
e ao mesmo tempo, 
desafiador. A 
complexidade para 
atender a demanda 
aumentou muito em 
função da diversidade 
de modelos de veículos 
e a necessidade de mais 
conhecimento para 
diagnóstico e solução 
dos problemas por conta 
da crescente tecnologia 
embarcada. Por isso, é 
preciso unir esforços 
e contar com muita 
colaboração entre os 
agentes do aftermarket 
para que não só a peça 
certa chegue na hora 
certa, assim que a 
necessidade surja na 
oficina, mas também 
para que os clientes 
tenham confiança e 
saiam satisfeitos com 
os serviços executados. 



11

Daí o firme propósito da 
Nakata em desenvolver 
soluções para que essa 
confiança e satisfação 
aconteçam em todos 
os níveis da cadeia de 
valor, estando próxima 
dos atores para poder 
ouvir, entender e inovar 
por meio de produtos e 
serviços que tornem o dia 
a dia dos profissionais do 
setor ainda mais efetivo. 

O MECÂNICO: O 
fechamento da fábrica da 
Ford em São Bernardo 
do Campo e outras 
fabricantes de automóveis 
ameaçando a saída do 
país, provocam qual 
efeito no mercado de 
reposição?
MONTAGNOLI: Apesar 
de casos como este, 
a previsão de venda 
de veículos zero Km 
é crescente para os 
próximos anos, tanto 
para veículos leves, como 
para os comerciais, o que 
fará com que a reposição 
continue atraente e 
em crescimento. A 
Nakata entende sua 
responsabilidade em 
dar cobertura para esta 
demanda em toda sua 
extensão de modelos 
e marcas com peças e 
serviços de qualidade. 
E não só para os 
fabricados no Brasil, mas 
também para os veículos 
importados que têm 
sido parte importante 
da frota e com forte 

presença nas oficinas 
e centros automotivos. 
Esse é o nosso negócio e 
isso nos dá agilidade para 
compor nosso mix de 
produtos e lançamentos, 
acompanhando o 
mercado em sua 
permanente evolução.

O MECÂNICO: A Nakata 
já planeja investimento 
em peças que atendam 
o mercado de elétricos e 
eletrificados?
MONTAGNOLI: Somos 
especializados em 
componentes undercar e 
já analisamos os vários 
modelos existentes de 
veículos eletrificados 
para nos certificar que 
pouco impacto teremos 
nos componentes de 

direção, suspensão, 
freios e transmissão de 
força junto às rodas. 
Contudo, no futuro, 
seja nos eletrificados ou 
nos veículos movidos 
a combustível, tais 
componentes terão mais 
conteúdo eletrônico 
e estarão conectados 
entre si por sistemas 
inteligentes, visando 
melhor dirigibilidade 
e aproveitamento 
energético, maior 
estabilidade e segurança. 
Portanto, são para estas 
inovações que nosso 
time de pesquisa e 
desenvolvimento está 
voltado e, assim, poder 
atender o mercado tão 
logo façam parte do dia a 
dia das oficinas.

Os resultados
(do EAD) estão 
acima das 
expectativas 
iniciais, o 
que mostra a 
aprovação dos 
mecânicos
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A ZF anuncia a troca de comando em suas operações na América 
do Sul. O atual presidente, Wilson Bricio, que irá se aposentar, 
passa o cargo para Carlos Delich. Cidadão australiano e natural 
da Argentina, Delich tem 59 anos e iniciou sua carreira na 
indústria automotiva em 1990, entrando na ZF em 2001. Em 
2015 o executivo passou a responder pela Unidade de Negócios 
de Sistemas de Chassis em Dielingen, Alemanha, bem como 
nos TechCenters em Northville, EUA e Xangai, China. Sob sua 
coordenação atuaram 21 unidades de produção que entregam 
sistemas de chassis para Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar-
Land Rover, Ford e GMC. 

TEOR DE BIODIESEL EM 15% PODE SER 
PREJUDICIAL, AFIRMA ANFAVEA
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea) apresentou para o Ministério de Minas e Energia o relatório 
de consenso entre os fabricantes de veículos não recomendando 
o aumento do teor de biodiesel no óleo diesel comercial para 15%. 
O documento que foi levado ao Ministério de Minas e Energia em 
14 de fevereiro afirma que, caso o governo decida aumentar o teor 
de biodiesel para 15%, veículos poderão apresentar aumento da 
emissão de NOx, não atendendo à demanda legal para garantia 
de durabilidade de emissões previsto pelo Proconve, aumento 
da periodicidade da troca de óleo e filtros, entupimento de filtro 
e injetores, aumento do consumo de combustível; desgaste dos 
componentes metálicos do motor, e resíduos provenientes do 
combustível com baixa estabilidade à oxidação.

Novo presidente da ZF para América do Sul

A C O N T E C E

A DS, fabricante de peças para o 
setor de reposição, lança a promoção 
Mecânico Premiado DS. Os mecânicos 
que adquirirem produtos da empresa 
poderão cadastrar as notas fiscais e 
resgatar prêmios. A cada um real em 
peça DS cadastrado, é convertido 1 
ponto para a promoção que poderá ser 
trocado por prêmios no site. Contando 
inicialmente com um Kit de capa 
protetora de para-choques, banco e 
luvas.

DS LANÇA PROMOÇÃO 
MECÂNICO PREMIADO
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A MWM lança sua linha 
própria de geradores de 
energia, disponíveis nas 
potências de 30 kVA a 
770 kVA em 50 Hz e 40 
kVA a 800 kVA em 60hz. 
São projetados para 
aplicações de emergência, 
horário de ponta ou 
fonte única de energia, 
disponíveis nas versões 
aberto e silenciados, 
manual ou automático, 

Disco com nióbio na composição

com ou sem paralelismo. 
Segundo a empresa, 
a linha deve gerar 
investimento de cerca de 
R$ 20 milhões na cadeia 
de produção instalada 
no Brasil. Também é 
esperada a contratação 
de cerca de 1 mil 
colaboradores nas áreas 
de tecnologia, produção, 
fornecedores, rede de 
distribuição e serviços.

A Hipper Freios lança no mercado de 
reposição o disco de freio Niobium Steel, 
com o elemento químico Nióbio, utilizado 
para fortalecer ligas de aço. A fabricante 
afirma que testes realizados em laboratório 
apresentaram resultados positivos quanto 
a temperatura máxima que os freios 
aguentam, pois aquece menos, diminuindo 
a fadiga do material. Quanto sua resistência, 
o produto apresenta melhoria no surgimento 
de trincas e em seu rompimento. Ainda 
segundo a fabricante, as variações do 
coeficiente de atrito entre pastilha e disco 
são menores, fazendo com que o pedal 
fique mais suave no momento da frenagem.

ÓLEOS PETRONAS 
PARA HÍBRIDOS

A Petronas lança no segundo 
semestre deste ano a nova 

linha Syntium com tecnologia 
CoolTech. Segundo a empresa, 

a linha inclui o primeiro 
lubrificante específico 

para carros híbridos. Os 
lubrificantes também foram 

reformulados, incluindo os 
itens Syntium 7000, Syntium 

3000, Syntium 800 e Syntium 
500. O Petronas Syntium 

com tecnologia CoolTech é 
formulado com moléculas e 

cadeias mais resistentes para 
proteger o motor contra seu 

aquecimento excessivo. 

Geradores de energia MWM 
fabricados no Brasil
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Carrinhos de ferramentas 
para oficinas 
A Stanley lança dois 
carrinhos de ferramenta 
para oficinas mecânicas. O 
carrinho de serviço metálico 
do sistema Transmodule 
com 65 ferramentas 
comporta até quatro 
conjuntos de ferramentas 
e dois conjuntos verticais 
na parte superior da 
prateleira. A novidade vem 
com um jogo mecânico 
com pontas 1/2″ sextavado 

CAPACITAÇÃO DE 
MAIS DE 20 MIL 
PROFISSIONAIS

A Rede PitStop 
comemora a formação de 
mais de 20 mil pessoas 
por meio do Clube 
da Formação. A rede 
associativista oferece 
aos adjuntos, de forma 
gratuita, treinamentos 
de qualificação 
profissional que 
abordam temas como 
marketing, finanças, 
estratégias comerciais, 
vendas e logística.
Em 2018, passaram 
pelos cursos mais de 
2,9 mil profissionais. 
“É importante que os 
associados incentivem 
os colaboradores a 
participar do Clube da 
Formação. Já estamos 
iniciando a programação 
de 2019 e vamos manter 
sempre o mesmo ritmo 
para levar conhecimento 
a todos que fazem parte 
da Rede PitStop”, reforça 
Paulo Fabiano.

A Nakata lança no mercado de reposição nova linha de 
tripeças com 67 itens para 12 marcas como Chevrolet 
(Onix, Cruze, Cobalt, Prisma, Spin, Sonic e Trafic), Fiat (Mobi, 
Strada, Bravo, Doblò, Marea, Punto, Palio, Idea, Stilo, Siena, 
Tipo, Uno Mille, Fiorino e Premio), Ford (Ranger, Focus, 
Fusion, EcoSport, New Fiesta e Mondeo), Hyundai (HB20, 
Tucson, i30, Azera, Sonata, Veracruz e Santa Fé), Honda 
(Civic, CR-V, Accord, City e Fit), Toyota (Corolla, Fielder, 
Hilux, Camry, RAV4 e Etios), Renault (Logan, Sandero, Clio e 
Master), Audi, Citroën, Nissan, Peugeot e Volkswagen.

em aço cromo vanádio; 
jogo de ferramentas 23 
peças em aço cromo 
vanádio; jogo de chaves 
combinadas 15 peças 
em aço cromo vanádio. 
Já o modulo organizador 
de quatro gavetas e 
um compartimento do 
sistema Transmodule 
com 62 ferramentas 
traz os mesmos itens de 
ferramentaria.

A C O N T E C E

TRIPEÇAS PARA 12 MARCAS DE VEÍCULOS
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www.nidec-gpm.com.br

A NIDEC sabe bem o que faz e para quem faz.

Especialista em inovação, a Nidec possui, em seu DNA, a 
pesquisa e o desenvolvimento com base nas tecnologias 
japonesa e alemã. Isso faz da Nidec uma referência mundial 
em alta qualidade, eficiência e performance, sendo a melhor 
opção em bombas d’água para o mercado de reposição.

Como fabricante original das principais montadoras, 
desenvolve e produz bombas d’água de elevada resistência, 
facilitando a vida do aplicador e do cliente, que pode rodar 
muito mais, com tranquilidade e segurança.

USE NIDEC.
A CONCORRÊNCIA
VAI PEDIR ÁGUA.

VISITE-NOS NO STAND G188
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65 anos de Fras-le

A C O N T E C E

NOVA MARCA DE SCANNERS 

A Starkx nasce da união da Stampjet, fornecedora 
de contrapesos e produtos para pneus, com a Autel, 
para oferecer scanners automotivos no aftermarket. 
Segundo o diretor executivo da marca, Ricardo Silva, 
um dos diferenciais de seus produtos será a atualização 
gratuita de seus softwares, além de disponibilidade 
de informações, acesso a dados das montadoras de 
veículos, entre outros. “Com todas as soluções por 
vir com esta nova marca pretendemos alcançar o 
faturamento de R$ 13 milhões ainda este ano e para 
2020 ultrapassar os R$ 20 milhões”, declara Ricardo.

UNIVERSIDADE MERITOR LANÇA 
SEIS MÓDULOS ONLINE

A Universidade Meritor, plataforma gratuita 
que oferece ensino à distância para mecânicos 
e distribuidores com certificação, completa 
dois anos em 2019. O curso funciona em duas 
etapas, sendo a primeira a fase comercial, 
que engloba três módulos. O segundo passo 
é a etapa técnica, com quatro estágios. Para 
celebrar os dois anos da plataforma, será 
lançado em julho mais seis módulos dos eixos 
MS 124, MD/MR 150, MD/MR 610 e Cubo 
Redutor do MD/MR 610. Interessados podem 
se inscrever no site
www.universidademeritor.com.br

A Fras-le celebrou 65 anos de atividades em fevereiro. 
Presente em 126 países, a empresa passa por constante 
expansão. No Brasil, a estratégia de fortalecimento se 
deu através de uma joint venture com a multinacional 
americana Federal Mogul, hoje pertencente ao grupo 
Tenneco, que no início do ano seguinte resultou na 
formação da Jurid do Brasil, em Sorocaba/SP, com 
atuação no mercado de equipamento original para 
linha leve. Também em 2018, a empresa comprou 
integralmente as ações da empresa Jofund S/A detentora 
da marca Fremax, adicionando 2.500 referências ao seu 
portfólio de discos de freios e pastilhas.
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Responsável por 12,18% de emplaca-
mentos de caminhões no Brasil em 2018, a 
Ford afirma que a decisão de encerrar sua 
produção em São Bernardo do Campo/SP 
foi tomada após vários meses de busca por 
alternativas, que incluíram a possibilidade de 
parcerias e venda da operação. A produção 
das linhas Cargo, F-4000, F-350 e, também 
do hatch compacto Fiesta, será interrompida 
ao longo de 2019. 

Segundo comunicado da fabricante de 
veículos, a medida faz parte do plano de 
reestruturação global da companhia, com a 
expansão das parcerias globais, como a re-
cente aliança com a Volkswagen para desen-
volver picapes de médio porte. 

“Sabemos que essa decisão terá um 
impacto significativo sobre os nossos fun-
cionários de São Bernardo do Campo e, por 
isso, trabalharemos com todos os nossos 
parceiros nos próximos passos”, disse Lyle 
Watters, presidente da Ford América do Sul. 
“Atuando em conjunto com concessionários 

e fornecedores, a Ford manterá o apoio in-
tegral aos consumidores no que se refere a 
garantias, peças e assistência técnica”. 

Em meio a esses movimentos, a Ford 
confirma a continuidade no Brasil da unidade 
de motores e câmbios em Taubaté e do cam-
po de provas na cidade de Tatuí, ambos no 
interior de São Paulo, e também da fábrica 
de Camaçari/BA, onde são produzidos o Ka, 
Ka Sedan, EcoSport. 

A fabricante também declarou que man-
tém a decisão de parar a produção da linha 
Focus, sedã e hatch, na Argentina. Ainda no 
primeiro semestre de 2018, a Ford já havia 
anunciado nos Estados Unidos o fim da pro-
dução dos modelos Focus, Fiesta e Fusion 
para focar em novos SUVs e picapes. 

Na Europa, no início de março, a monta-
dora anunciou os planos de compensação 
para os funcionários de sua fábrica em 
Blanquedort, na França, que produz câmbios 
automáticos e encerra definitivamente suas 
operações este ano.

Ford passa por reestruturação global
e deixa mercado de caminhões no Brasil
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120 NOVAS APLICAÇÕES MONROE AXIOS

A Monroe Axios lança 40 itens para linha pesada com mais de 
120 aplicações em caminhões e ônibus. A fabricante oferece 
linha bucha da mola, tubo espaçador da bucha, bucha do 
braço tensor, bucha olhal do estabilizador, bucha da barra 
estabilizadora, bucha da cabine, bucha do capô, bucha do feixe 
de molas, suporte do radiador, batente do feixe de molas, anel 
de vedação do pino de mola, batente da mola, bucha da barra 
de reação, coxim do motor e bucha do jumelo da mola. Esses 
produtos têm aplicação em modelos como Volvo linhas FH e 
VM, Iveco Daily e Stralis, além da Mercedes-Benz Axor. Para os 
implementos rodoviários, a lista de novas peças inclui bucha 
do tensor com aba, coxim da lanterna e bucha do tirante.

IQA realiza ensaios químicos em baterias

100 ANOS
DE CUMMINS

A Cummins comemora 
seu centésimo 
aniversário. São cerca 
de 60 mil pessoas 
empregadas na empresa 
no mundo todo para 
atender clientes em 
praticamente todos os 
países. Os produtos vão 
de motores a diesel e gás 
natural até plataformas 
híbridas e elétricas, 
passando por peças para 
sistemas de motores e 
sistemas de controle.

O Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) 
faz ensaios químicos em baterias e pilhas. 
O trabalho é feito no laboratório do IQA, no 
Parque Tecnológico de Sorocaba, que foi 
expandido de 85 m² para 170 m². Também foi 
investido em equipamentos de última geração 
para coletar os elementos que compõem 

os produtos e preparar as soluções, e assim 
determinar os índices dos respectivos metais. 
Acreditado desde 2016 pela Coordenação 
Geral de Acreditação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (CGCRE/
Inmetro), o laboratório já realizava ensaios 
para Arla 32 e fluido de freios.

A C O N T E C E
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Conheça os procedimentos de medição das linhas 
de baixa e alta pressão, desmontagem, análise 
das peças internas e remontagem na bomba de 
alta pressão diesel Bosch do tipo CP3.2

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE 
INTERNA DA BOMBA 
INJETORA DIESEL BOSCH CP3

por Fernando Lalli fotos Fernando Lalli e Lucas Porto

M OT O R
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erda de potência em motores 
diesel eletrônicos pode ser 
causada por falta de pressão 
de combustível. Diagnosticar 

esse problema requer uma análise crite-
riosa e sua correção deve ser igualmente 
rigorosa. Bombas de alta pressão em mo-
tores eletrônicos são conjuntos que tra-
balham com folgas mínimas e não supor-
tam impurezas, atalhos ou adaptações. 

Para mostrar esse processo de ponta 
a ponta, recorremos ao instrutor técnico 
de sistemas de injeção diesel da Bosch, 
Raimundo Nonato Santos, que fez a de-
monstração prática do diagnóstico, des-
montagem, análise das peças internas, 
montagem e teste de bancada em uma 
bomba de alta pressão tipo CP3.2, que é 
aplicada em motores diesel eletrônicos. 
Para os testes de pressão do circuito de 
combustível que verá mais adiante, foi 
utilizado um motor Cummins Interact 
ISB-4, que está em veículos Ford como 
o F-250, Cargo de 8 toneladas e outros 
veículos acima de 200 cv de potência.

Nonato orienta o mecânico a fazer 
um roteiro prático de como identificar 

P
a real causa do problema. Tudo come-
ça pela linha de baixa pressão, já que o 
combustível precisa chegar à bomba de 
alta pressão para ter as vazões corretas. 
Se isso não estiver acontecendo, haverá 
perda de  pressão da linha de alta pressão 
e, consequentemente, no rail. 

“Vamos imaginar que o veículo chega 
na oficina, o mecânico coloca o scanner 
e encontra o código de ‘alta pressão’ ou 
‘baixa pressão’. Esses tipos de falha po-
dem estar relacionados à bomba de alta 
pressão, mas não necessariamente ela é 
a causa do problema, porque ela preci-
sa receber uma alimentação da linha de 
baixa. Somente medindo a linha de baixa 
com manômetro vamos ter um diagnós-
tico mais preciso”, aponta Nonato, que 
aproveita para ressaltar um conceito im-
portante: nenhuma bomba gera pressão, 
mas sim vazão. Pelo manômetro que será 
instalado diretamente na saída da bomba 
de baixa, será possível atestar se a vazão 
desta está correta. Porém, no caso da 
bomba de alta pressão, somente é possí-
vel confirmar sua vazão com o teste em 
bancada. 

Assista  
ao vídeo

deste  
procedimento

em nosso 
canal no 
YouTube



22 OMECANICO.COM.BR   MARÇO

1

2b

2a

3a

3b

DIAGNÓSTICO DA 
LINHA DE BAIXA PRESSÃO

1)  Para o diagnóstico da linha de baixa 
pressão, o instrutor técnico utilizou 
as ferramentas da maleta Bosch de 
código 0 986 613 100. Ela traz os dois 
manômetros que devem ser utilizados 
e as ferramentas adaptadoras. É 
necessário medir o circuito em dois 
pontos: antes e depois da bomba de 
engrenagens (ou bomba de baixa 
pressão).

2)  Instale o manômetro na saída da 
bomba de engrenagens para medir a 
pressão na linha que vai até a bomba de 
alta pressão. Sua escala mede de zero 
a 1.500 kPa (15 bar) (2a). A pressão em 
marcha lenta deve variar de 3,5 a 5,5 bar, 
conforme a rotação de cada aplicação. 
Utilize  adaptador em formato de “Y”. 
Cuidado nas conexões para não romper 
os anéis de vedação (2b). 

3)  O segundo na verdade é um vacuo-
manômetro, que mede tanto pressões 
positivas (de zero até 500 kPa ou 5 bar) 
quanto pressões abaixo da atmosférica 
(de zero a -100 kPa ou -1 bar) (3a). 
Instale-o na linha de entrada da bomba 
de engrenagens utilizando outro 
adaptador em formato de “Y”, tomando 
os mesmos cuidados (3b). Sua função 
é medir a pressão de sucção da bomba, 
que não pode ser igual ou maior a -0,5 
bar em marcha lenta. 

M OT O R
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M OT O R

4

5a

5b

6

4)  Após instalar os dois manômetros, faça 
a purga do sistema para eliminar o ar 
nas mangueiras. Dê partida no motor, 
abra os parafusos de purga e recolha 
o diesel com recipiente apropriado. 
Faça a operação até saírem todas as 
bolhas. Feche os parafusos de purga 
e, em seguida, veja se o motor pega 
normalmente na partida. 

5)  Funcione o motor e analise as leituras 
dos manômetros. No motor Cummins 
ISB-4, o resultado na linha de saída 
da bomba de engrenagens foi de 5,5 
bar em marcha lenta, considerada 
normal (5a). Já na linha de entrada, ou 
sucção, apresentou -0,2 bar, também 
considerado normal (5b). Nonato 
aponta que abaixo disso, mesmo que 
não esteja próximo do limite de -0,5 bar, 
ele recomenda que o mecânico verifique 
se há obstruções no pescador, filtro de 
combustível e tubulações (entradas 
falsas de ar). Não se pode condenar a 
bomba de engrenagens por anomalias 
antes de atestar que não há restrição de 
fluxo de combustível nesses itens. 

DIAGNÓSTICO DA 
LINHA DE ALTA PRESSÃO

6)  Para o diagnóstico da linha de alta 
pressão de diesel, Nonato utilizou as 
ferramentas da maleta de código 0 
986 613 200. Trata-se de um sensor 
de pressão auxiliar, instalado em série 
no circuito em uma das tubulações 
que saem do rail (“flauta”). 

 Obs: A Bosch não recomenda a 
utilização de manômetros comuns 
por questão de  segurança. O sistema 
trabalha com altíssimas pressões 
quando o motor está sob  aceleração, 
ultrapassando facilmente os 1.400 
bar de pressão em aplicações como 
neste Cummins ISB-4. 
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7a7)  Para instalação da ferramenta de 
medição, escolha o tubo de alta 
pressão que proporcionar melhor 
acesso (7a). Solte as conexões, 
desconecte a extremidade ligada ao 
rail e a desloque para o lado. Prenda 
novamente a extremidade do tubo 
ligada ao cabeçote em uma posição 
que favoreça a instalação do sensor 
de pressão (7b). Importante: antes de 
soltar as conexões, desligue o motor e 
aguarde entre 15 e 20 segundos para 
que a pressão do rail chegue a zero. 
Procedimento necessário para que não 
haja acidentes.

8)  Faça a conexão da saída do sensor 
auxiliar de alta pressão ao tubo. Em 
seguida, conecte a mangueira de alta 
pressão à saída do rail e à entrada do 
sensor auxiliar. Aperte as fixações com 
até 20 Nm de torque. 

9)  Ligue o chicote ao dispositivo de leitura 
da pressão e também ao conector 
elétrico do corpo do sensor.

 Obs: O motor pode ter dificuldade de 
entrar em funcionamento ao ser ligado 
neste momento, o que é normal por 
causa do ar presente nas tubulações 
de medição recém-instaladas. O 
instrutor técnico da Bosch ressalta que 
no momento da partida do motor deve 
haver pelo menos 200 bar (20 MPa) de 
pressão da linha de alta (rail). 

7b

8

9
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10

10) Com o motor em marcha lenta, a 
leitura deve estar entre 300 e 350 bar, 
dependendo da rotação de marcha 
lenta de cada aplicação. Entretanto, 
com o motor frio, a pressão pode se 
apresentar ligeiramente mais alta para 
melhorar a atomização do combustível 
dentro do cilindro e fazer com que o 
motor atinja temperatura de trabalho o 
mais rápido possível. Quando o motor 
ultrapassa os 62ºC, a pressão tende 
a cair. Neste caso do Cummins ISB-
4, a pressão inicial com o motor frio 
foi de aproximadamente 390 bar (39 
MPa). Acelere o motor e acompanhe 
se a leitura de pressão também 
sobe. Se sim, e dentro dos valores 
mencionados, a bomba de alta está 
com o funcionamento correto. Se não, 
deve ser encaminhada para o teste de 
bancada e, quando possível, fazer a 
análise das peças internas. 

M OT O R
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Nonato aponta que as bombas de alta 
pressão diesel da Bosch para motores 
eletrônicos possuem o mesmo princípio de 
funcionamento: um eixo ligado ao motor 
movimenta um mecanismo interno com 
elementos semelhantes a pistões que 
recebem o diesel da linha de baixa pressão 
e o bombeia sob alta pressão de acordo 
com a demanda do sistema de injeção. A 
diferenciação entre elas ocorre em quatro 
aspectos: capacidade de bombeamento (em 
litros/hora), conceito da bomba de baixa 
pressão (mecânica ou elétrica), dispositivo 
do controle de pressão do rail (válvula DRV 
ou M.Prop) e possibilidade de reparo. 

As menores bombas da linha Bosch 
são a CP1K (capacidade volumétrica de 60 
litros/hora) e CP1S (75 litros/hora). “Quando 
um motor tem torque mais alto requer um 
volume de injeção maior. A bomba tem que 
ser compatível com essa demanda porque, 
para que haja pressão de injeção, sua vazão 
sempre deve ser maior que a vazão da 

M OT O R

injeção”, afirma o instrutor técnico da Bosch. 
Estas não possuem bombas de baixa pressão 
fixadas em si. Nestes dois casos, haverá 
uma bomba de engrenagens (mecânica) 
ou uma bomba elétrica para succionar 
o combustível do tanque. “É importante 
ressaltar que nenhuma bomba de alta tem a 
capacidade de succionar diesel do tanque. O 
sistema precisa de bomba de baixa pressão 
para alimentar a bomba de alta já com uma 
pressão determinada”, aponta Nonato.

A pressão do rail é ajustada de acordo 
com o controle da capacidade volumétrica da 
bomba. E quem faz esse controle nas CP1K e 
CP1S é a chamada válvula DRV, que controla 
a pressão do diesel que sai da bomba de alta 
pressão. Seu comando de funcionamento 
vem do módulo de injeção através de um sinal 
PWM, que abre ou fecha a válvula de acordo 
com a leitura de pressão da linha feita pelo 
sensor do rail. Ambas as bombas trabalham 
com pressão máxima de 1.400 bar

Bombas com vazão de mais de 80 litros/

CARACTERÍSTICAS DE CADA BOMBA INJETORA 
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hora como a CP1H (75 a 85 litros, até 1.800 bar 
de pressão) têm como regulador de pressão 
a válvula M.Prop (modulação propulsional), 
que controla a pressão de diesel não mais 
na saída, mas sim na entrada da bomba de 
alta. “Por isso é tão importante o diagnóstico 
da linha de baixa pressão que alimenta a 
bomba de alta”, reforça Nonato. “Tanto a 
válvula DRV quanto a válvula M.Prop têm a 
mesma finalidade: fazer com que a bomba de 
alta cumpra sua função de manter a pressão 
correta de diesel no rail em qualquer regime 
de funcionamento do motor, desde a partida 
até a potência máxima”.

A bomba CP3.2 do motor Cummins ISB-4 
faz parte da família CP3 (80 a 200 litros/hora, 
dependendo da versão), na qual a grande 
maioria das aplicações possuem bombas de 
engrenagens acopladas a seus corpos e são 

Válvula DRV

Bomba do tipo CP4 não possui reparo

Válvula M.Prop

Bomba do tipo CP3

controladas por válvulas M.Prop.
Já as bombas CP4 (80 até 120 litros/

hora) estão preparadas para trabalhar com 
pressões altíssimas, de até 2.200 bar no 
rail, para melhorar a atomização do diesel 
e atender à legislação de emissões de 
poluentes, cada vez mais rígida - assim como 
as bombas CB18 e CB28 (115 a 120 litros/
hora). Só que tanto as bombas CP4 (1 e 2) 
como as CB18 e CB28 não possuem reparo. 
Ou seja, se o diagnóstico no motor e o teste de 
bancada reprovarem essas bombas, devem 
ser substituídas por uma unidade nova.

A seguir, veja a desmontagem e análise 
das peças internas da bomba CP3.2, que 
possui reparo preconizado pela Bosch. O 
procedimento foi feito pelo instrutor técnico 
Raimundo Nonato Santos no Centro de 
Treinamento da empresa em Campinas/SP.
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DESMONTAGEM DA
BOMBA INJETORA CP3.2

11) Para fixação da bomba durante sua 
desmontagem, foi utilizado um suporte 
de código 0 986 612 794 012. Prenda a 
bomba ao suporte com 3 parafusos. 

12) Comece a desmontagem pela bomba 
de engrenagens, presa por 4 parafusos 
torx. Basta soltar os parafusos e puxar 
a bomba (12a). Ela é movimentada 
pelo mesmo eixo de acionamento 
da bomba de alta, e sua rotação é 
a mesma do motor, em relação 1:1.  

 Obs: A bomba de engrenagens não 
tem reparo: se estiver danificada e/
ou com mau funcionamento, deve ser 
susbtituída por completo. O anel de 
vedação deve ser substituído a cada 
remoção (12b). 

13) Solte os três parafusos de fixação da 
válvula M.Prop, também com chave 
torx (13a). Nonato aponta que se trata 
de uma válvula eletromecânica, cujo 
pistão dotado de ranhura triangular 
é comandado pela bobina e regula a 
entrada de diesel na bomba de alta (13b). 

12b

13a

13b

12a

11
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14)  Siga para as válvulas de alta pressão 
(ou válvulas de descarga). São três 
válvulas, uma para cada elemento 
de bombeamento. Solte os tampões 
das duas primeiras com soquetes 
torx para ter acesso às válvulas e 
suas esferas internas (14a). Cada 
tampão possui uma mola que apoia 
as esferas. Remova as esferas com o 
auxílio de uma chave imantada (14b). 

 Obs: A função das válvulas de descarga 
é impedir que o diesel bombeado para 
o rail retorne para dentro da bomba. 
Se isso ocorrer, causaria picos de 
pressão indesejáveis. “No sistema 
common rail, esses picos não podem 
acontecer porque, se no tempo de 
injeção do motor houver o pico de 
pressão acima do valor estabelecido, 
o volume de combustível injetado será 
muito maior que relação ideal com 
a massa de ar admitida pelo motor 
em determinado regime de trabalho, 
aumentando consumo e emissão de 
poluentes”, explica o instrutor técnico 
da Bosch.

15)  A terceira válvula possui uma 
conexão diferente, na qual o tubo 
de alta pressão do rail é conectado 
na bomba. Marque sua posição na 
carcaça antes de remover a conexão: 
tome como referência a válvula 
M.Prop, que fica à esquerda do 
alojamento. A rosca dessa conexão 
pode ser montada nos outros dois 
alojamentos e, caso seja instalada 
em outra válvula, impediria a ligação 
do tubo de alta pressão no momento 
da instalação da bomba no veículo. 
Remova sua esfera logo em seguida.

 Obs: A sede das válvulas é a própria 
carcaça da bomba. Se houver 
desgaste em uma das sedes, toda 
a carcaça deve ser condenada e 
substituída.

14b

14a

15

M OT O R
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16)  Na sequência, remova as válvulas de 
admissão. Também são três, uma para 
cada elemento, localizadas nas laterais 
da carcaça. Retire os tampões com 
soquete torx e cabo de força (16a). 
Pegue o tampão e a válvula com um 
alicate de bico (16b e 16c). Substitua 
obrigatoriamete os anéis de vedação a 
cada remoção. 

 Obs: A função da válvula de admissão é 
permitir que o elemento consiga puxar 
diesel que vem do circuito de baixa 
pressão. No momento do bombeamento, 
essa válvula se fecha para direcionar o 
diesel para o rail. Desta forma, garante-
se a vazão de cada elemento. Se uma 
das válvulas falhar, haverá perda ou 
oscilação de pressão no rail. 

17)  Siga para a válvula reguladora de 
pressão da bomba, chamada de válvula 
KÜV – não confundir com a válvula 
M.Prop, que faz o controle da pressão 
no rail. Essa outra válvula ajusta a 
pressão de alimentação dos elementos 
de bombeamento e também garante 
a lubrificação da bomba (17a). Para 
soltá-la, basta usar soquete sextavado 
e chave de força (17b). 

 Atenção! Nonato conta que há casos 
de campo em que, para compensar 
perdas, golpeiam a válvula KÜV na 
tentativa de aumentar a pressão no 
sistema. O que, evidentemente, traz 
consequências negativas. “Se você 
altera as características construtivas 
dessa válvula, ou seja, a tensão da 
mola, automaticamente você aumenta a 
pressão, mas compromete a lubrificação”, 
adverte o instrutor da Bosch. “Esta 
bomba é lubrificada pelo próprio diesel. 
Então, se o combustível não chegar na 
pressão certa e na qualidade para manter 
a lubrificação, essa bomba vai sofrer 
desgaste prematuro até que deixe de 
funcionar”, complementa.

16a

16b

16c

17a

17b
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18) Retire a bomba da placa de apoio para 
ter acesso aos parafusos do flange de 
fixação (18a). Solte os seis parafusos 
de fixação com chave torx. Para separar 
flange e carcaça, basta utilizar as mãos 
(18b). 

 Obs: O que identifica uma bomba da 
família CP3 é justamente o flange de 
alumínio. Internamente, é possível ver 
os orifícios por onde o diesel passa para 
chegar aos elementos de bombeamento.

19) Girando o eixo para observar o 
funcionamento interno das peças, note 
que o anel poligonal movimenta os 
tuchos de acionamento dos elementos 
de bombeamento. Perceba que ele 
não gira, mas, sim, é movimentado por 
um ressalto excêntrico no eixo (19a). 
Para remover todos esses elementos, 
é necessário travar os tuchos com 
encolhedores de mola específicos 
(código 0 986 612 414). Encaixe o 
encolhedor na ranhura do tucho (19b) 
e gire seu fuso até atingir o máximo 
do curso que a carcaça permitir (19c). 

19a

19c

19c

18b

18a
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Repita a operação nos três tuchos. Após 
estarem devidamente encolhidos, retire 
o eixo (19d) e o anel poligonal (19e). 

20)  Descomprima cuidadosamente as 
molas para remover o tucho (20a), a 
mola e elemento de bombeamento 
(20b). Cada elemento tem sua folga 
(aprox. 0,002 mm) ajustada dentro 
de cada cilindro, o qual é a própria 
carcaça da bomba de alta. Ou seja, 
eles sempre devem ser montados no 
mesmo cilindro, sob pena de, caso 
sejam trocados, possa ocorrer perda 
de pressão na bomba. Na remoção de 
cada elemento, faça uma marcação 
com lápís elétrico em cada elemento 
indicando sua posição (20c). Já tuchos 
de acionamento e molas podem ser 
intercambiados sem problemas.

20a

20b

20c

19e

19d
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ANÁLISE DAS PEÇAS INTERNAS

21)  Válvula de regulagem de pressão do rail 
(M.Prop): Para atestar sua integridade, 
faça dois testes. O teste mecânico é sim-
ples: bata a válvula contra a palma da mão 
e escute se o pistão está solto e faz som 
(21a). Já o teste elétrico é a medição da 
resistência elétrica com um multímetro. 
As válvulas M.Prop de todas as bombas 
CP3 devem ter entre 2,6 e 3,15 Ω (21b). 
Se a resistência estiver fora dessa mar-
gem, seja acima ou abaixo, a potência 
elétrica da bobina não vai ser atingida e a 
quantidade de diesel que precisa passar 
pela válvula para controlar a pressão do 
rail não vai ser a correta. Deficiência de 
alimentação causa queda de pressão en-
quanto diesel em excesso faz a pressão 
subir acima do normal. Outro problema 
que pode causar pressão excessiva é 
cavitação no corpo da válvula: o diesel 
que vem da linha de baixa vai passar em 
volume muito maior para os elementos 
e aumentar indevidamente a pressão no 
sistema.

22)  Válvula de regulagem da pressão in-
terna da bomba (KÜV): Com a ajuda de 
uma vareta, acione seu pistão interno e 
verifique se este não está preso. Se es-
tiver, causará problema de pressão alta 
no sistema. Se esta válvula estiver des-
gastada, causará partidas longas, dese-
quilíbrio de funcionamento em marcha 
lenta e pressões instáveis no rail. à 

direita)
23)  Elementos de bombeamento: Visual-

mente, as hastes dos elementos não po-
dem apresentar quaisquer riscos ou cav-
itações. Esses problemas são causados 
por impurezas no diesel, decorrentes de 
filtros de combustível saturados. Com 
essas ranhuras nos elementos, há perda 
de volume bombeado e, consequente-
mente, perda de pressão. Mas isso só 
pode ser medido no teste de bancada. 

21a

21b

22

23

Válvula KÜV (à esq.) e Válvula M.Prop (à dir.)
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24)  Válvulas de descarga: Podem apre-
sentar sinais de desgaste por corrosão 
nas esferas (24a). Entretanto, com esse 
sinal, significa que pode haver desgaste 
também em sua sede, que é a própria 
carcaça da bomba. As esferas podem 
ser trocadas, mas as sedes devem ser 
examinadas com microscópio ou lupa 
(24b). O desgaste nesta válvula leva a 
picos de pressão no rail, que causam 
partida longa, oscilações de pressão, 
instabilidade de funcionamento do mo-
tor, aumento de consumo e emissões. 
Substitua todas as esferas a cada des-
montagem.

25)  Válvulas de admissão: Possuem coni-
cidade em sua sede, que também é a 
própria carcaça da bomba, e não pode 
apresentar oxidação nem cavitações. Se 
a válvula não estiver vedando com efi-
ciência, vai causar oscilação de pressão 
e todos os problemas relativos a isso. 

26)  Eixo e anel poligonal: Estão sujeitos a 
danos por impurezas, diesel de má qual-
idade e falhas de lubrificação. Também 
não podem apresentar riscos e cavi-
tações. 

M OT O R
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27

28

29

MONTAGEM DA BOMBA INJETORA

A montagem da bomba injetora CP3.2 segue a 
ordem inversa da desmontagem, observando 
a troca de todos os anéis de vedação, a 
lubrificação somente com óleo de teste ISO 
4113 (para não contaminar a bancada) e os 
pontos a seguir:

27)  Posicione os tuchos dos elementos com 
a ranhura para cima para poder encaixar 
a ferramenta compressora da mola. Não 
se esqueça de observar o alojamento 
correto de cada elemento.

28)  O anel poligonal não tem lado de monta-
gem. Se houver resistência no momento do 
posicionamento do eixo, observe se alguma 
ferramenta de compressão de mola está 
desalinhada e deslocando o anel poligonal.

29)  O torque de aperto dos parafusos do 
flange é de 4 a 5 Nm. 

FIQUE ATENTO AO DIESEL
Nonato explica que andar com o tanque na reserva pode prejudicar a bomba como um 
todo. O instrutor técnico explica que, com o motor em funcionamento, o diesel aquece 
na linha de retorno  e é resfriado quando entra em contato com o combustível mais frio 
que está no tanque. Quando há pouco combustível, esse resfriamento não ocorre e o 
diesel quente entra em contato com o filtro na linha de baixa pressão. A alta temperatura 
remove a camada impermeabilizante do elemento filtrante e este incha, criando uma 
restrição que impede a passagem do diesel, prejudicando todas as partes móveis como 
eixo, buchas, anel poligonal e elementos de bombeamento.
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32

30 31

33

34

30)  O torque de aperto das válvulas de alta 
pressão (descarga) é de 40 a 50 Nm, tan-
to nos tampões quanto na conexão da 
tubuçlão de alta pressão. 

31)  O torque de aperto dos parafusos de 
fixação da bomba de baixa pressão (en-
grenagem) é de 30 a 35 Nm. 

32)  O torque de aperto dos tampões das vál-
vulas de admissão é de 40 Nm. 

33)  O torque da válvula KUV é de 30 Nm. 

34)  O torque nos parafusos de fixação da 
válvula M.Prop é de 13 Nm.

Mais informações – Bosch: 
boschtreinamentoautomotivo.com.br

Veja o teste de 
bancada da bomba 
de alta pressão 
CP3.2 no canal 
O Mecâniconline 
no YouTube
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11 98912-3740WhatsApp 
da Promoção
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Confira o procedimento completo de substituição do 
sistema de exaustão realizado em uma unidade nacional 
do hatch com motor 1.6 flex

TROCA DO CATALISADOR 
NO FIESTA ROCAM 2012

cuidado com o meio ambien-
te é uma preocupação global 
imprescindível para o desen-
volvimento sustentável. No 

mundo dos automóveis, essa discussão é 
cada vez maior, com o aumento do rigor 
na legislação em diversos países – o que 
acelera a evolução de veículos de propul-
são alternativa, como híbridos e elétri-
cos. Nos atuais modelos com motores a 
combustão interna, uma peça é funda-
mental para o controle de emissões: o 
catalisador.

Este componente tem a função de 
converter os poluentes provenientes da 
queima de combustíveis – como o monó-

por Gustavo de Sá   fotos Lucas Porto  

O
xido de carbono (CO), óxido de nitrogê-
nio (NOx) e hidrocarbonetos (HC) – em 
substâncias inofensivas à saúde humana. 
Ao passar pelo catalisador, os gases atra-
vessam o miolo (que pode ser cerâmico ou 
metálico) e reagem com os metais nobres 
existentes. Assim, são transformados ao 
final do processo em vapor d́ água, gás 
carbônico e nitrogênio.

De acordo com o gerente de Marke-
ting e Vendas da Umicore, Cláudio Fur-
lan, o catalisador é projetado para durar, 
no mínimo, 80 mil quilômetros. Para 
isso, porém, é necessário seguir a manu-
tenção preventiva do carro conforme a 
recomendação do manual do fabricante. 

E X A U S T Ã O
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“O catalisador converte os gases. Como é 
um item passivo, se houver consumo de 
óleo em excesso, utilização de combustí-
vel de má qualidade ou defeitos no siste-
ma de ignição, a vida útil do componente 
será reduzida”, afirma o executivo.

O cuidado com a manutenção perió-
dica também é destacado pelo professor 
de Engenharia e consultor técnico da 
Revista O Mecânico, Fernando Lan-
dulfo. “A vida útil do catalisador está 
diretamente ligada à saúde do motor. Na 
maioria dos casos de desgaste mecânico, 
o condutor só percebe algo quando a si-
tuação já beira o crítico. Por isso é essen-
cial o rigor na manutenção preventiva 
periódica do veículo”, afirma.

DIAGNÓSTICO
Há três formas de realizar o diagnóstico 
do catalisador. Em carros mais novos, 
uma luz indicadora no quadro de instru-
mentos aponta a necessidade de checar 

o componente. Já em modelos que não 
trazem este recurso, é preciso fazer uma 
análise com o scanner via OB2 ou até 
mesmo um teste de emissão de poluentes.

“Quando você troca os componen-
tes do sistema de freios, por exemplo, o 
motorista sente os efeitos de melhoria na 
mesma hora. Com o catalisador é dife-
rente, pois ele não interfere diretamente 
na percepção ao dirigir do motorista. 
Porém, essa peça é fundamental para o 
controle de emissões. As pessoas têm 
que ter a consciência de que não respei-
tar os limites de emissões é um crime 
ambiental”, alerta Furlan, da Umicore.

Confira nesta reportagem o procedi-
mento completo de substituição do sis-
tema de exaustão, com a troca do catali-
sador e escapamento em um Ford Fiesta 
1.6 Rocam, ano/modelo 2011/2012. O 
procedimento foi realizado pelo me-
cânico Isac Pereira da Silva, da oficina 
Tarumã Escapamentos em São Paulo/SP.

SUBSTITUIÇÃO DO CATALISADOR

1) Utilize uma chave de 13 mm para remo-
ver os 2 parafusos de fixação do prote-
tor de cárter. 

2) Use uma chave combinada de 22 mm 
para afrouxar a fixação da sonda lambda. 

3) Com uma catraca e chave 14 mm, solte os 
2 parafusos com mola que fazem a liga-
ção entre o intermediário e o catalisador. 

1

32
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4) Para abrir espaço no cofre do motor, 
solte a fixação dos cabos de vela.  

5) Com uma chave L-8 ou catraca, remova 
os 6 parafusos de fixação da proteção 
metálica superior do catalisador. 

6) Remova o conector da sonda lambda 
com cuidado para não danificar o cabo. 

7) Com uma chave 13 mm, retire os 4 pa-
rafusos superiores de fixação do cole-
tor de admissão. Neste Fiesta Rocam, o 
coletor e o catalisador são integrados, 
formando uma única peça. 

8) Com o carro no elevador, utilize uma catraca 
de 8 para remover os 3 parafusos da chapa 
metálica inferior. Após, retire a chapa.

9) Utilize uma chave L-10 para remover os 
2 parafusos de fixação de mais uma 
proteção metálica. 

4

5

6 7

8 9
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10) Remova os 5 parafusos inferiores do ca-
talisador com a chave 13 mm.

11) Com uma chave curva de 10 mm, solte 
mais um parafuso e remova o suporte 
do catalisador. 

12) Retire os 3 coxins com uma espátula. 

13) Com uma chave de 10 mm, remova os 2 
parafusos do suporte inferior do catali-
sador. Como a porca inferior é fixa, faça 
a remoção pelo lado superior. 

14) Para remover o catalisador, é preciso 
rebaixar o agregado devido à falta de 
espaço (uma vez que o catalisador é 
integrado ao coletor de admissão nesta 
geração do Fiesta com motor 1.6). Des-
ta forma, remova com uma chave 13 
mm os 3 parafusos do coxim do câmbio 
e mais 1 parafuso do agregado. 

15) Remova os 2 parafusos superiores do 
agregado com chave 15 mm. 

10

11

12

14 15

13
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16

17

1918

2120

16) Com uma chave de 17 mm, remova 
os 4 parafusos de fixação inferior do 
agregado.

17) Remova a sonda lambda com um so-
quete especial para esta finalidade. 

18) Remova o catalisador antigo. 

19) A instalação do novo catalisador segue 
o procedimento inverso de desmonta-
gem. O torque de aperto dos parafusos 
deve sempre seguir o recomendado 
pelo fabricante. 

TROCA DO ESCAPAMENTO

20) Retire os 3 coxins do intermediário e do 
silenciador.

21) Utilize uma ferramenta de corte de tu-
bos metálicos para serrar o cano de es-
capamento.  

E X A U S T Ã O
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26 27

22

23

24 25

22) Com a chave L-13, remova os 8 parafusos 
da travessa de reforço da carroceria.

23) Remova a travessa e retire o cano de 
escapamento. 

24) O cano de escapamento antigo apresen-
tava furos causados por corrosão. 

25) Encaixe o novo intermediário nos coxins. 

26) Reinstale os 2 parafusos com mola que 
fazem a ligação entre o intermediário e 
o catalisador. 

27) Reencaixe a travessa de reforço. 

Colaboração técnica
Tarumã Escapamentos: (11) 3858-3240

Mais informações
Umicore: www.umicore.com.br
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Mais adaptado ao Brasil
Citröen C4 Cactus THP reúne lições aprendidas e tem 
reparabilidade superior a de outros modelos da PSA

R
ecém-chegado ao mercado 
brasileiro, o Citröen C4 Cac-
tus THP Flex tem diferen-
ças internas e externas em 

comparação à versão europeia. Pesando 
1.214 kg, o utilitário tem 4.170 mm de 
comprimento, 1.714 mm de largura e 
1.563 mm de altura. Quanto à altura em 
relação ao solo, a versão brasileira tem 
225 mm, o que a faz 36 mm mais alta 

que o europeu. Já em comparação seu 
familiar mais próximo, o Peugeot 2008, 
o modelo é mais estreito (tem 1.714 mm 
contra 1.739 mm). A plataforma é a PF1, 
usada nos veículos compactos da PSA, 
tais como o Peugeot 208 e 2008, além do 
Citröen C3 e Aircross.  

A versão do SUV que avaliamos é 
equipada com o motor turbo THP 1.6 
Flex 16V de 173/166 cv (etanol/gasolina) 

Texto: Raycia Lima   Fotos: Leonardo Barboza  

R A I O  X



51

Mais adaptado ao Brasil

a 6.000 rpm. Seu torque é de 24,5 kgfm a 
1.400 rpm com ambos os combustíveis. 
O câmbio Aisin é automático de 6 mar-
chas. Além dessa versão, a marca ainda 
disponibiliza no mercado mais cinco 
opções de acabamento, com a opção de 
motor 1.6 flex de 118 cv (seja com caixa 
manual de cinco marchas ou automática 
de seis). 

Para passar por um olhar técnico, 
levamos o C4 Cactus THP Flex até a ofi-
cina MotorFast, fundada em 1995 como 
especializada em veículos franceses.   

MOTOR/TURBINA
De cara, o representante da oficina e 
mecânico Bruno Martinucci explicou 
que a Citröen resolveu no C4 Cactus 
THP Flex problemas crônicos que ti-
nha em outros modelos da marca com a 
motorização THP a gasolina. Um desses 
problemas é na corrente de comando, 
que mesmo nos motores de baixa qui-

Bruno Martinucci da Motorfast
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lometragem, por exemplo com apenas 
50.000 km rodados, apresentam baru-
lhos. Para a troca da peça, Martinucci 
aponta que é necessário substituir o kit 
completo composto pela corrente, para-
fusos, guias e tensor. Mostramos todo o 
processo de sincronismo deste motor na 
matéria “Construção interna do motor THP 

Flex – Parte 3” (ed. 296, dezembro/2018). 
Toda a montagem das peças móveis 
deste motor também está registrada em 
nosso canal no YouTube (youtube.com/

omecaniconline).
Outro defeito comum na versão 

a gasolina, segundo Martinucci, é na 
tampa de válvula. Esta peça tem um 
diafragma e caso esse diafragma ras-
gue e precise de manutenção na versão 

a gasolina, há dificuldade na troca por 
conta do difícil acesso. Já no THP Flex, 
o acesso é mais fácil. O proprietário 
da Motorfast comenta que explica que 
basta tirar a proteção e trocar o com-
ponente.O mecânico explica que dentro 
do diafragma passa um vácuo, fazendo 
uma compensação do vácuo interno do 
motor. Normalmente quando os clien-
tes chegam a oficina acham que o pro-
blema é na correia de acessórios, mas 
na verdade é o diafragma da tampa de 
válvula rasgado.

Quando há problema na tampa de 
válvula, Bruno fala que o sistema do veí-
culo faz com que acenda a luz “service” no 
painel, ocasionando perda de potência já 
que o motor THP está programado para 
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cortar a turbina neste tipo de situação. 
Outro problema apresentado até 

2015 na versão do THP a gasolina era 
na bomba de combustível de alta pres-
são. Martinucci detalha que o defeito era 
causado por conta da corrosão, porém na 
versão Flex não há mais esse desgaste, 
pois, o item é fabricado com mais resis-
tência para poder aceitar álcool. “A dife-
rença dessa bomba para as comuns é que 
por dentro há um banho anticorrosivo 
mais apurado”, comenta.

Na conversa, comentamos com o 
mecânico que alguns profissionais di-
zem que é necessário deslocar o motor 
para resolver problemas nos bicos inje-
tores, o que para Bruno é mito, pois o 
acesso à peça é por cima e só é necessário 
a remoção da “churrasqueira” para assim 
chegar ao coletor de admissão e bicos.

Um dos componentes que deve ser 
ressaltado é o câmbio Aisin AT6 pela re-
sistência. Oferece bom espaço para tra-
balhar caso necessite de manutenção, o 
quadro para se ter acesso através da sus-

pensão é facilmente removível.
O profissional comenta que o motor 

THP a gasolina dava muito problema de 
vazamento de óleo no sistema de lubrifi-
cação da turbina e no sensor de pressão 
de óleo quando já estava com alta qui-
lometragem, porém não é algo grave. A 
unidade avaliada com 7 mil quilômetros 
não apresentava nenhum tipo de vaza-
mento.

Na parte eletrônica, o C4 Citröen 
Cactus não deixa a desejar, já que os itens 
chave, modulo e BSI já vem codificados 
e como o próprio mecânico salienta: “A 
eletrônica dos novos carros da PSA fo-
ram tropicalizados para atender a nossa 
demanda”.

SUSPENSÃO/FREIOS
Os freios são iguais ao do Citroën DS3, 
que possui discos de freio de 283 mm. 
Os freios traseiros vêm acoplados a um 
cubo, rolamento de roda e roda fônica do 
ABS, fazendo assim o preço do compo-
nente ser mais caro. O lado bom é que 
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MOTOR
Posição: Dianteiro, transversal, flex, turbo 
Número de cilindros: 4 em linha
Cilindrada: 1.598 cm3

Válvulas: 16V
Taxa de compressão: 10,2:1
Injeção de combustível: injeção eletrônica 
direta
Potência:173 cv (E) / 166 cv (G)  
a 6.000 rpm
Torque: 24,5 kgfm (E/G) a 4.500 rpm

CÂMBIO
Automático, 6 marchas

FREIOS
Dianteiros: Disco ventilado
Traseiros: Disco

DIREÇÃO
Elétrica 

SUSPENSÃO 
Dianteira: Indep. McPherson 
Traseira: Eixo de torção

RODAS E PNEUS 
Rodas: Liga leve, 17 polegadas
Pneus: 205/55 R17

DIMENSÕES
Comprimento: 4.170 mm
Largura: 1.714 mm
Altura: 1.563 mm
Entre eixos: 2.600 mm

CAPACIDADES
Tanque de combustível: 55 litros
Porta-malas: 320 litros 

CITROËN C4 CACTUS SHINE 
PACK 1.6 THPFLEX 

dificilmente é necessário o reparo do 
item, só em caso de desgaste. Quanto a 
suspensão do SUV é a mesma da linha 
Aircross e não traz grandes novidades: 
tem sistema McPherson na dianteira e 
eixo de torção na traseira.

ARREFECIMENTO
O sistema de arrefecimento do C4 Cac-
tus THP Flex traz duas bombas d’águas, 
sendo uma a bomba elétrica que vai em-
baixo da turbina. Martinucci explica que 
essa peça costuma apresentar problema 
elétrico, porém não tem vazamento. Já a 
bomba mecânica que gira pela correia de 
acessórios pode apresentar vazamento, 
mas nada cíclico.

“Nos primeiros modelos com o THP, 
o que mais dava problema é o 3008 de 
156 cv. Havia muito problema na válvu-
la termostática, porém acredito que isso 
mudou já que agora, quando se compra 
uma peça da PSA, vem junto um chicote 
que é uma adaptação da peça nova para o 
carro antigo. Por conta dessa adaptação, 
o problema na válvula termostática deve 
ter sido corrigido também” explica.

Em resumo, Bruno deixa claro que o 
C4 Cactus com motor THP Flex não tem 
segredo na hora da manutenção “Muita 
gente fala que é complicado, porém aqui 
em nossa oficina não tem segredo. O 
motor THP tem particularidades que al-
guns mecânicos não estão acostumados 
e acabam achando difícil de resolver, po-
rém é um carro muito simples”.

Segundo o mecânico, o maior pro-
blema da Citröen é fora da oficina, pois 
por conta das poucas lojas da rede no 
Brasil a disponibilidade de peças é res-
trita. Ele relata que existem casos de ve-
ículos que ficam até cinco dias parados 
na oficina por falta de disponibilidade de 
peças no estoque. Na balança, temos de 
um lado a manutenção que se adaptou, 
mas do outro, a falta de componentes à 
pronta entrega.
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N
Nesta edição, mostramos a ter-
ceira parte da série de circuitos 
elétricos referente aos mo-
delos Mercedes-Benz L 1938 

(696.080), LS 1938 (696.090), L/LK/LS 
2638 com cabina longa (696.365, 696.367, 
696.369). Estes circuitos valem para as 
unidades da versão com motor mecânico 
a partir do nº final de chassi 288.772, fa-
bricadas de 2002 em diante. As unidades 
anteriores possuem algumas diferenças 
nas ligações que devem ser consideradas. 
A tensão da instalação elétrica é de 24 volts

INTERPRETAÇÃO DOS ESQUEMAS 
ELÉTRICOS
Os esquemas elétricos apresentados aqui 
estão subdivididos em vários módulos. A 

continuidade dos circuitos elétricos é indi-
cada por uma seta orientada para um ou 
mais números, referentes à coordenada de 
continuação do respectivo cabo elétrico.

Esquema elétrico dos 
pesados da Mercedes-
Benz (parte 3)

E L E T R I C I D A D E 

Conheça a terceira parte dos circuitos elétricos 
válidos para os caminhões L 1938, LS 1938, L/LK/LS 
2638 com cabina longa

Exemplo 2:
Este exemplo indica 
que a continuação 
do cabo elétrico 2,5 
bl está localizada 
respectivamente nas 
coordenadas 54 e 359.

Exemplo 1:
Este exemplo indica 
que a continuação 
do cabo elétrico 4 sw 
está localizada na 
coordenada 18.

4s
w

18

2,
5 

bl

54
359
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ILUMINAÇÃO DO LEITO, SISTEMA ABS

E L E T R I C I D A D E 

B26  SENSOR ABS DIANTEIRO ESQUERDO
B27  SENSOR ABS DIANTEIRO DIREITO
B28  SENSOR ABS/ASR TRASEIRO ESQUERDO
B29  SENSOR ABS/ASR TRASEIRO DIREITO
E31  ILUMINAÇÃO DO LEITO
FD  BARRAMENTO DE FUSÍVEIS DO TERMINAL 30
J2  TOMADA ABS DO REBOQUE OU SEMI-REBOQUE
J4  TOMADA PARA DIAGNÓSTICO
S17  INTERRUPTOR “BLINK-CODE” DO ABS/ASR
S36  INTERRUPTOR ILUMINAÇÃO DO LEITO
U5  MÓDULO ELETRÔNICO DO SISTEMA ABS/ASR
V7  VÁLVULA DE CONTROLE ABS DO EIXO DIANTEIRO, LADO ESQUERDO
V8  VÁLVULA DE CONTROLE ABS DO EIXO DIANTEIRO, LADO DIREITO
V38  VÁLVULA DE CONTROLE ABS DO EIXO TRASEIRO
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B26  SENSOR ABS DIANTEIRO ESQUERDO
B27  SENSOR ABS DIANTEIRO DIREITO
B28  SENSOR ABS/ASR TRASEIRO ESQUERDO
B29  SENSOR ABS/ASR TRASEIRO DIREITO
E31  ILUMINAÇÃO DO LEITO
FD  BARRAMENTO DE FUSÍVEIS DO TERMINAL 30
J2  TOMADA ABS DO REBOQUE OU SEMI-REBOQUE
J4  TOMADA PARA DIAGNÓSTICO
S17  INTERRUPTOR “BLINK-CODE” DO ABS/ASR
S36  INTERRUPTOR ILUMINAÇÃO DO LEITO
U5  MÓDULO ELETRÔNICO DO SISTEMA ABS/ASR
V7  VÁLVULA DE CONTROLE ABS DO EIXO DIANTEIRO, LADO ESQUERDO
V8  VÁLVULA DE CONTROLE ABS DO EIXO DIANTEIRO, LADO DIREITO
V38  VÁLVULA DE CONTROLE ABS DO EIXO TRASEIRO

BL = AZUL
BR = MARROM
GE = AMARELO
GN = VERDE
GR = CINZA
LI = LILÁS
RT = VERMELHO
SW = PRETO
WS = BRANCO
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E L E T R I C I D A D E 

VENTILAÇÃO FORÇADA, AR CONDICIONADO, CONECTOR 
PARA REBOQUE OU SEMI-REBOQUE

A10  SELETOR DE VELOCIDADES - VENTILAÇÃO/AR CONDICIONADO
A11  CONTROLE DO AR CONDICIONADO
A12  ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE VENTILAÇÃO
B22  TERMOSTATO DO AR CONDICIONADO
B53 PRESSOSTATO DUPLO DO AR CONDICIONADO
J1  TOMADA PARA REBOQUE OU SEMI-REBOQUE
K10  RELÉ AUXILIAR DO VENTILADOR
K11  RELÉ AUXILIAR DO AR CONDICIONADO
K38  RELÉ AUXILIAR DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO
M4 MOTOR DO VENTILADOR (VENTILAÇÃO FORÇADA)
M11  SERVO-MOTOR DO AR CONDICIONADO
P9  COMPRESSOR COM ACOPLAMENTO MAGNÉTICO DO AR CONDICIONADO
R5  RESISTÊNCIA DO AR CONDICIONADO
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BL = AZUL
BR = MARROM
GE = AMARELO
GN = VERDE
GR = CINZA
LI = LILÁS
RT = VERMELHO
SW = PRETO
WS = BRANCO
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E L E T R I C I D A D E 

MÓDULO ELETRÔNICO PLD/ADM

B51  SENSOR DE TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR
B70  SENSOR DE TEMPERATURA DO COMBUSTÍVEL
B71  SENSOR DE TEMPERATURA/PRESSÃO AR DO COLETOR DE ADMISSÃO
B72  SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO DO MOTOR
B73  SENSOR DE TEMPERATURA DE ÓLEO DO MOTOR
G17  SENSOR DE ROTAÇÃO DA ÁRVORE DE MANIVELAS
G18  SENSOR DE ÂNGULO DE INÍCIO DE INJEÇÃO
U16  MÓDULO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO MOTOR (PLD)
U17  PEDAL DO ACELERADOR
U27  MÓDULO DE COMANDO ELETRÔNICO DO MOTOR (ADM)
V3  VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA DO FREIO-MOTOR
V17  VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA DO TOP-BRAKE
V31  CONJUNTO VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA DO SISTEMA DE INJEÇÃO
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BL = AZUL
BR = MARROM
GE = AMARELO
GN = VERDE
GR = CINZA
LI = LILÁS
RT = VERMELHO
SW = PRETO
WS = BRANCO
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E L E T R I C I D A D E 

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE FUSÍVEIS E RELÉS
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L A N Ç A M E N T O S por Por André Schaun, Edison Ragassi e Fernando Lalli
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Maior no Brasil
VW T-Cross nacional tem entre-
eixos do Virtus

Com o lançamento do T-Cross, a 
Volkswagen entra no segmento de 
SUVs compactos para conquistar 
clientes dos atuais líderes na cate-
goria (Hyundai Creta, Honda HR-V, 
Nissan Kicks, Jeep Renegade e Ford 
EcoSport). Modelo global, o T-Cross 
montado na plataforma MQB-A0 
passou por modificações em relação 
ao vendido na Europa. O carro fabri-
cado em São José dos Pinhais (PR) 
mede 4.199 mm de comprimento e 
1.568 mm de altura (9 mm mais alto 
que o T-Cross europeu nas versões 
200 TSI e 11 mm a mais na Highli-
ne 250 TSI). Na distância entre-eixos 
tem 2.651 mm (semelhante ao Virtus 
e 88 mm a mais que o original). A 
capacidade do porta-malas com o en-
costo na posição normal é de 373 li-

tros e ainda há um recurso no encos-
to do banco para chegar até 420 litros.

Desde a versão de entrada, o SUV 
da VW traz controle de estabilidade 
(ESC), seis airbags, freios a disco nas 
quatro rodas, bloqueio eletrônico do di-
ferencial, direção eletroassistida, ajuste 
de altura e distância para o volante, as-
sistente para partida em rampas, senso-
res traseiros de estacionamento, faróis 
com função que mantem as luzes acesas 
após o motorista sair do carro (Coming 
& Leaving home), faróis de neblina que 
iluminam o interior da curva (função 
cornering), luzes de condução diurna e 
lanternas traseiras em LED.

São quatro versões: T-Cross 200 TSI 
(com câmbio manual de 6 marchas e mo-
tor 1.0 TSI de 128 cv com etanol por R$ 
84.990); T-Cross 200 TSI Automático 
(com câmbio automático 6 marchas por 
R$ 94.490); Comfortline 200 TSI Auto-
mático (R$ 99.990); e Highline 250 TSI 
Automático (com motor 1.4 TSI de 150 
cv com etanol por R$ 109.990).
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Turbo e dupla 
embreagem
Caoa Chery Tiggo 7 traz 
ainda suspensão independente 
nas quatro rodas

Montado em Anápolis (GO), o Caoa 
Chery Tiggo 7 vem para competir na 
fatia de mercado do Jeep Compass. 
Com 4,50 m de comprimento, 1,83 
m de largura e 1,67 de altura, o Tig-
go 7 é ligeiramente maior que o SUV 
da FCA. Ainda, tem 2,67 m de entre-
-eixos e porta-malas de 414 litros. O 
motor é 1.5 quatro-cilindros flex com 
turbo e VVT e entrega 150/147 cv 
(etanol/gasolina) e 21,4 kgfm (E/G) 
de torque. A injeção bicombustível, 
freios ABS e os controles de estabi-
lidade e tração foram totalmente re-
trabalhados para o mercado brasileiro 
em parceria com a Bosch. A suspen-
são é independente nas quatro rodas 
e a direção é eletroassistida. O câmbio 
de dupla embreagem da Getrag foi 
desenvolvido na Alemanha e é fabri-
cado na China. Chega às concessioná-
rias em duas versões, T (R$ 106.990) 
e TXS (R$ 116.990), que possuem de 
série chave presencial, freio de es-
tacionamento eletrônico com “auto 
hold”, sensor de pressão e temperatu-
ra dos pneus, controle de velocidade 
de cruzeiro, central multimídia de 9 
polegadas com Android Auto e Apple 
Car Play, entre outros.

JAC T80 é lançado com 
210 cv 
Primeiro modelo de luxo da marca 
chinesa tem capacidade de 7 
lugares

O JAC T80, primeiro modelo de luxo da 
marca chinesa no Brasil, já está no mer-
cado por R$ 139.990, e tem capacidade 
para comportar até sete pessoas. O SUV 
conta com um motor 2.0 turbo, 4 cilin-
dros, capaz de entregar potência de 210 cv 
a 5000 rpm e 30,6 kgfm de torque entre 
1800 e 4000 rpm, acoplado a um câmbio 
automático de dupla embreagem com 6 
marchas. Sua direção é eletroassistida 
com 3 modos de condução (leve, nor-
mal e pesada) e sua aceleração de 0 a 100 
km/h acontece em 9,2 segundos e atinge 
velocidade máxima de 217 km/h. O T80 
vem recheado de itens de série, como fe-
chamento dos vidros com comando na 
chave, rebatimento elétrico dos espelhos 
retrovisores, faróis com acendimento 
automático, luzes diurnas de LED, faróis 
com regulagem elétrica de altura, sensor 
de chuva, sensor de estacionamento dian-
teiro, câmera de ré, câmera 360, central 
multimídia de 10 polegadas, entre tantos 
outros. Como opcional, o cliente pode ter 
teto solar panorâmico e sistema de som 
com 10 alto-falantes, por R$ 6.990, ele-
vando o preço final para R$ 146.980. 
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Y O U T U B E

Novos vídeos 
técnicos no Canal 
O Mecâniconline no 
YouTube

canal de vídeos da Revista O 
Mecânico ultrapassou em fe-
vereiro de 2019 os 125 mil inscri-
tos. A Revista foi a mídia pioneira 

em oferecer, gratuitamente na internet, vídeos 
técnicos voltados para o mecânico automo-
bilístico ao criar o programa O Mecânicon-
line em 2007. Desde setembro de 2013, todo 
o conteúdo pode ser acessado por meio do 
YouTube:  youtube.com/omecaniconline

A série de vídeos virou referência de 
mercado, abordando dicas para diagnóstico 
e procedimentos completos de manutenção 

O
automobilística preventiva e corretiva dos 
mais diversos sistemas, abrangendo mecâni-
ca, eletrônica embarcada, novas tecnologias, 
lançamentos, além de dicas sobre gestão e 
qualificação, sempre com foco na atualização 
e capacitação dos profissionais da mecânica 
de automóveis leves e veículos pesados. 

Hoje, são mais de 350 vídeos publicados 
incluindo o arquivo dos programas O Mecâni-
co Ao Vivo, com palestras e solução de dúvi-
das por parte de especialistas da indústria, e 
os painéis na integra do CONGRESSO BRA-
SILEIRO DO MECÂNICO.
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DIAGNÓSTICO DO 
SISTEMA DE IGNIÇÃO 
(BAIXA TENSÃO DAS 

BOBINAS)

DIAGNÓSTICO DO 
SISTEMA DE IGNIÇÃO 

(ALTA TENSÃO DAS 
BOBINAS)

DIAGNÓSTICO DO 
SISTEMA DE IGNIÇÃO 

(VELAS)

COMO TROCAR A BOMBA D’ÁGUA DO 
CORSA 1.4 VHC?

Confira os vídeos técnicos 
mais recentes de nosso canal:

 (PARTE 1)  (PARTE 2)
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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

CORRIGINDO A CAMBAGEM
Li a matéria sobre cambagem 
(“Cambagem: faça apenas 
quando o carro permitir”, ed. 284, 
dezembro/2017) e fiquei em dúvida. 
Na suspensão McPherson, onde 
não existe regulagem, se o câmber 
não estiver dentro do especificado, 
deve-se encontrar a peça “torta” e 
substituir? Trocar o amortecedor não 
resolve. Troca também a bandeja 
inferior/buchas e não resolve. Troca-se 
então a manga de eixo e resolve. É 
assim então? Tentativa e erro? Qual o 
roteiro? Não ficou claro para mim. E 
outra, se trocar tudo e não resolver, o 
problema estará na estrutura do carro? 
Monobloco? Alojamento da torre do 
amortecedor na lataria?
Marcelo Soares
Via Portal O Mecânico

Antes de trocar a peça, é preciso 
analisar. O desajuste apenas do câmber 
é provocado pelo empenamento 
ou deterioração de algumas peças 
especificas. Quando um componente 
está sob suspeita, antes de trocar, 
confira as suas medidas em 
comparação a uma nova. Em uma 
considerável parte dos casos, as 
deformações ou deteriorações são de 
grande porte e podem ser visualmente 
identificadas por um profissional 

experiente. Quanto ao monobloco do 
veículo, cuja deformação pode sim 
provocar desalinhamento das rodas, o 
manual de serviço do veículo indica os 
pontos onde uma medição deve ser feita. 
Se o monobloco está “fora do gabarito”, 
deve ser realinhado de acordo com as 
recomendações do fabricante.

APZÃO ESQUENTADO
Tenho uma Parati 97 AP na qual foi feito 
o motor recentemente, mas 6 meses 
depois começaram alguns problemas 
de temperatura, luz de óleo acendendo 
e barulho do tucho. Com todos os testes 
feitos, o mecânico preferiu eliminar a 
válvula de retenção do óleo. Feito isso o 
barulho sumiu e a luz apagou. Mas sinto 
que o carro está fraco, sem pressão na 
lenta. Mesmo quente, tenho que reduzir 
marcha para não engasgar e a luz de 
temperatura de vez em quando acende sem 
ferver, mas com a temperatura acima do 
normal de funcionamento. Motor AP pode 
funcionar sem válvula de retenção de óleo? 
A temperatura subindo tem relação com a 
válvula?
André
Via Portal O Mecânico

Não. Meça a pressão com um manômetro 
a frio e a quente. O óleo é o recomendado 
pela Volkswagen?

A WIX FILTERS lança os filtros para os modelos General Motors: 

S10 2.8 16V (13-) e Trail Blazer 2.8 16V (12-)!

Para saber mais aplicações acesse o catálogo online em nosso site. 

Seja qual for o veículo, estamos preparados para qualquer caminho!

0800 722 7876  |  wixfilters.com.br
0800 722 7876
wixfilters.com.br

Desenvolvidos com a garantia da líder   mundial 
em sistemas de filtragem MANN+HUMMEL  , 
os produtos WIX são a melhor escolha em 
custo-benefício e proteção para o motor do 
seu veículo. 
Conheça nossa linha de filtros do ar, óleo, 
combustível e ar-condicionado e esteja 
sempre   preparado.  

WIX FILTERS. Com você, onde você estiver. 

Escolha o caminho,

a WIX garante o percurso!

Anuncio Revista O Mecanico 2019 - 135x100mm - 01.indd   1 13/02/2019   17:49:02



CAMINHO AUTOMATIZADO
Qual é estratégia de trabalho, quero dizer 
atuação, do sistema automatizado Free 
Choice?
Manoel da Rocha
Via Portal O Mecânico

Segundo a Magneti Marelli, o sistema 
basicamente trabalha com pressão 
hidráulica (bar) e tensão (V), onde há um 
grupo denominado Grupo de potência 
(Power Pack). Essa pressão é gerada por 
uma eletrobomba comandada pela TCU 
(Unidade de controle da Transmissão) 
através de um sinal recebido do sensor 
de pressão (ativa quando indica que a 
pressão está baixa e desativa quando 
a pressão atinge o especificado) para 
manter a pressão constante dentro da 
faixa de trabalho, com valores ajustados 
por calibração. O aproveitamento 

dessa pressão hidráulica gerada e 
armazenada no Grupo de potência é 
enviado para outro grupo denominado 
Grupo de comando das eletroválvulas 
(controla, através das eletroválvulas, 
a abertura da embreagem, a seleção e 
engate de marchas) e, de acordo com 
a marcha solicitada pelo condutor 
(seja modo manual ou automático), 
a TCU comanda a abertura e/ou 
fechamento e deixa a pressão ser 
direcionada para as câmaras de 
pressão de deslocamento dos eixos, 
que estão acoplados ao eixo de engate 
do câmbio que movimenta os garfos de 
engate das marchas: 1º e 2º, 3º e 4º, 
5º e Ré, além de comandar a atuação 
da embreagem. Esta é uma síntese 
da atuação do sistema na troca de 
marchas de um veículo com câmbio 
robotizado.

A WIX FILTERS lança os filtros para os modelos General Motors: 

S10 2.8 16V (13-) e Trail Blazer 2.8 16V (12-)!

Para saber mais aplicações acesse o catálogo online em nosso site. 

Seja qual for o veículo, estamos preparados para qualquer caminho!

0800 722 7876  |  wixfilters.com.br
0800 722 7876
wixfilters.com.br

Desenvolvidos com a garantia da líder   mundial 
em sistemas de filtragem MANN+HUMMEL  , 
os produtos WIX são a melhor escolha em 
custo-benefício e proteção para o motor do 
seu veículo. 
Conheça nossa linha de filtros do ar, óleo, 
combustível e ar-condicionado e esteja 
sempre   preparado.  

WIX FILTERS. Com você, onde você estiver. 

Escolha o caminho,

a WIX garante o percurso!
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por Fernando Landulfo

D
e acordo com o artigo 1º da 
Resolução Contran 14/98, a 
roda sobressalente (estepe) é 
classificada como equipamen-

to obrigatório. Ou seja, a priori, a sua au-
sência poderia gerar uma multa, pelo en-
quadramento no inciso X do artigo 230º 
do Código Brasileiro de Trânsito. 

Só que essa mesma legislação prevê 
algumas exceções. De acordo com o in-
ciso V do seu artigo 2º, não será exigido 
pneu e aro sobressalente, macaco e cha-
ve de roda, nos veículos equipados com 

pneus capazes de trafegar sem ar, ou 
aqueles equipados com dispositivo auto-
mático de enchimento emergencial. 

E para completar, a Resolução Con-
tran 259/07 adicionou, ainda, a dispensa 
desse tipo de equipamento nos automó-
veis, camionetas, caminhonetes e utili-
tários com até 3,5t de peso bruto total, 
mediante requerimento específico de 
fabricante ou importador, comprovada 
que tal característica faz parte do proje-
to do veículo: a presença de um sistema 
alternativo.

Afinal, o carro precisa ou 
não de um estepe?

A R T I G O
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Afinal, o carro precisa ou 
não de um estepe?

SIM, OS SISTEMAS ALTERNATIVOS
Isso já deu muito o que falar e, pelo jei-
to, vai continuar dando ainda por um 
bom tempo.

Tudo começou quando surgiram 
os primeiros estepes do tipo compacto, 
também conhecido como compact spare 

ou mini spare (a Revista O Mecânico pu-
blicou uma matéria especial na edição de 
setembro de 1995).

Utilizado há muito tempo, tanto nos 
Estados Unidos como na Europa, esse 
acessório causou indignação ao usuário 
brasileiro quando apareceu por aqui. E 
não é por menos. Habituado há décadas 
a abrir o porta-malas e encontrar uma 
quinta roda igual a aquela instalada no 
veículo (full spare), ele se sentiu literal-
mente roubado pela montadora, ao en-
contrar no lugar um conjunto "fininho" 
e "mirrado". 

“Economia porca!” “Sem vergonhi-
ce!” Era que muito bradavam. 

E até hoje, muita gente ainda não 
aceita com facilidade as vantagens ofe-
recidas pelo equipamento: menor espaço 
consumido, menor peso morto carrega-

Ford EcoSport com pneus run-flat

vem com kit de reparos 

Fo
to

: A
rq
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vo
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do pelo veículo (maior eficiência ener-
gética), menor atração para os ladrões e, 
por fim, a facilidade na hora do manu-
seio (são bem mais leves).

No entanto, é preciso dar uma certa 
razão aos inconformados de plantão. Esse 
tipo de estepe é para uso temporário. Ou 
seja: o mesmo não pode rodar por longas 
distâncias, não suporta a mesma carga e 
nem na mesma velocidade que o conjunto 
rodante. Se ocorrer um furo durante uma 
viagem, numa estrada onde não houver 
um borracheiro dentro de uma distância 
razoável... Sim, visualizemos aquele gesto 
muito popular, feito com uma mão espal-
mada  contra a outra fechada.

Mas, afinal de contas, esse tipo de 
equipamento atende a legislação brasilei-
ra? Sim, o mesmo foi regulamentado com 
a Resolução Contran 540/2015.

Mas por enquanto vamos deixar os 
compact step no passado, assim como os 
também bastante polêmicos sprays repa-
radores, também considerados métodos 
alternativos.

A BOLA DA VEZ É O PNEU RUN-FLAT
Cada vez mais utilizados pelas monta-
doras, por sinal, eles não são nenhuma 
novidade. De acordo com alguns auto-
res, o seu surgimento ocorreu na Ingla-
terra, década de 1930. Mas o que vem a 
ser isso? 

Simples: são pneus que possuem os 
ombros e os talões bastante reforçados. 
Isso permite que os mesmos, segundo 
os fabricantes, rodem vazios, com se-
gurança (sem destalonar), distâncias 
relativamente longas (aproximadamen-
te 80 km) a velocidades razoáveis (apro-
ximadamente 80 km/h). O segredo está 
justamente nessa estrutura reforçada, 
que apoia a roda quando ocorre o esva-
ziamento total do pneu. 

Esse tipo de pneu não exige rodas 
especiais. No entanto é preciso tomar 
alguns cuidados. Fo

to
: A

rq
ui
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A) Apesar de mais resistente, ele não é 
indestrutível. Ou seja, pode ser danifi-
cado pelos buracos das vias.

B) Não pode ser aplicado aleatoriamen-
te a qualquer veículo. Deve haver uma 
homologação prévia para cada mode-
lo. Sua utilização sem critério pode 
trazer consequências desagradáveis a 
condução do veículo: vibração e ruídos 
excessivos, além de mudança no com-
portamento dinâmico. A mesma coi-
sa ocorre no sentido oposto: veículos 
cuja suspensão foi dimensionada para o 
pneu run-flat não devem utilizar pneus 
comuns aleatoriamente. 

Outro ponto que precisa ser levado 
em consideração, além do veículo tender 
a ficar "mais duro", sensível a vibrações e 
no perceptível aumento do nível de ruí-
do: o custo mais elevado que varia entre 
20% e 40% a mais, segundo um dos fabri-
cantes. No que diz respeito a legalidade, 
os mesmos também se enquadram como 
equipamento alternativo.

Quanto a viabilidade, se for levado 
em conta o aumento do nível de segu-
rança pessoal, que esses pneus podem 
oferecer, principalmente quando se 
roda em grandes centros urbanos. Não 
há o que discutir. Eles são o máximo! 
Afinal de contas, quem tem coragem 
de estacionar para trocar um pneu em 
uma rua escura ou numa via de intenso 
movimento?
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Scanner 3
diagnóstico preciso e completo
Linha leve I ciclo otto

Tablet
Tela de 7"

App para sistema 
Android e Windows

Módulo sem fio
Conexão via bluetooth

as melhores ferramentas
para os melhores profissionais

Avenida Adolfo Pinheiro, 1.400 - Santo Amaro

Tel. (11) 5521-2631 / 5521-2488

WhatsApp (11) 99207-8377
E-mail: contato@ravenstoreferramentas.com.br
www.ravenstoreferramentas.com.br
 

CUPOM DE
DESCONTO

Edição Revista O Mecânico Março/2019

10%
• Apresente esse cupom na Raven Store
• Válido até dia 15/04/2019
• Cupom não cumulativo

ravenstoreferramentas

Peça pelo código

108900

R$ 4.798,00
Parcelado em até

10x sem juros

*Consulte também jogos da linha 
  Diesel leve e pesada
*Sujeito a taxa de serviço mensal

chave de impacto - 1/2"
mais potência! mais torque!
duplo martelete
torque máximo de 55,3 kgfm

R$ 439,19
Parcelado em até

4x sem juros

Peça pelo código

NC-4238

carretel retrátil
com mangueira

R$ 768,15
Parcelado em até

7x sem juros

Peça pelo código

79910-10

Engate rápido 1/4"

Estrutura articulada
para fixação

5 níveis de velocidade
sentido normal e reverso

Sistema retrátil

Cabo OBD inteligente
Conexão universal

+ adaptador
cabo FIAT
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S

A TECNOLOGIA
PARA O HOMEM
PISAR NA LUA 
AGORA PARA
VOCÊ PISAR
NO FREIO.

DISCOS DE FREIO COM
A INOVADORA TECNOLOGIA 
NIOBIUM STEEL 
DA HIPPER FREIOS.

A Tecnologia Niobium Steel da Hipper Freios usa a 
liga metálica de Nióbio, presente na fabricação 
de produtos de alta performance. A vantagem: 
maior resistência do disco e menor aquecimento, 
dois aspectos fundamentais para a segurança de 
um disco de freio. Tecnologia Niobium Steel. Mais 
um avanço exclusivo da Hipper Freios para 
revolucionar o mercado de freios do país.

www.hipperfreios.com.br
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Work Smarter.

hengst.com 

Filtro de Cabine

A Hengst conta com um portfólio 
diferenciado atendendo as principais 
montadoras do Brasil. Qualidade original na 
reposição. Hengst para cada aplicação a 
melhor solução.
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S

Encontre aqui seu distribuidor: www.kingtony.com.br

                   Não achou? Tel.: (11) 2915-1001 ou vendas@kingtony.com.br

organização, mobilidade e segurança

Disponível também nas seguintes cores:

Sistema Bumper

Painel Porta-Ferramentas

Rodízios 5" com 
rolamentos e freios

Gavetas com trilhos laterais

Cantoneiras Protetoras, evita riscos ou danos ao veículo.

carrinho                             7 gavetas
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ANUNCIE
(11) 2039-5807
comercial@omecanico.com.br
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EX-MARIDO 
Casal está tomando cerveja num 
barzinho. Ele vira para ela e diz:
– Você está vendo aquela mulher lá 
no balcão tomando whisky sozinha? 
Pois eu me separei dela faz sete 
anos! Depois disso ela nunca mais 
parou de beber.
A mulher responde:
– Não diga bobagens. Ninguém 
consegue comemorar durante tanto 
tempo.

MARIDO MACHÃO
O marido bananão decide mudar de 
atitude. Chega em casa todo macho e 
ordena à esposa:
– Eu quero que você prepare uma 
refeição dos deuses para o jantar 
e, quando eu terminar, espero uma 
sobremesa divina. Depois do jantar, 
você vai me  trazer um whisky e 
preparar um banho, porque eu 
preciso relaxar. E tem mais. Quando 
eu terminar o banho, adivinha quem 
vai me vestir e me pentear?...
– O homem da funerária! Respondeu 
placidamente a esposa...

CADÊ O SEU MARIDO??
Ao sair do boteco, todo embriagado, 
o bêbado anda pela rua, toca o 
interfone de uma casa e pergunta:
– Seu marido ‘taí?
Uma mulher responde:
– Está, quem quer falar com ele?
– ‘Xá pra lááá, ‘brigado...
Chega a outra casa e toca o interfone 
novamente:
– Seu marido ‘taí?
Outra mulher responde:
– Está no banho, quem quer falar...?
– Brigaaaado, pooode deixar...
Na outra casa:
– Bom dia, seu marido ‘taí?
– Está... Vou chamá-lo.
– Precisa nããão, num se incomode, 

responde o bêbado.
Na outra casa:
– Oi, seu marido ‘taí?
A mulher responde:
– Não, mas já deve estar chegando.
O bêbado responde:
– Então, faz favor, olha aqui pra fora e 
vê se sou eu!

REENCONTRO
Depois de mais de meio século de 
harmonia total no casamento, a 
esposa morre.
Não demora muito, o marido também 
vai para o céu. 
Lá ele encontra a esposa e corre todo 
feliz até ela: 
– Meu amor! Que bom te reencontrar.
– Não vem não. O trato foi até que a 
morte nos separe. Trato é trato. Vaza!

CIENTISTA POR UM DIA
Aquele cientista famoso estava a 
caminho de uma conferência quando 
o seu motorista comentou: 
– Patrão, já ouvi tantas vezes o seu 
discurso que tenho certeza de que 
poderia fazê-lo no seu lugar, se o 
senhor ficasse doente. 
– Isso é impossível! 
– Quer apostar?! 
E fizeram a aposta! Trocaram de 
roupa, e quando chegaram no local 
da conferência o motorista foi para a 
Tribuna enquanto o cientista instalou-
se na última fila. 
Depois da palestra, começou a 
sessão de perguntas, que ele 
respondeu com precisão. No entanto, 
em certo momento, levantou-se um 
sujeito que apresentou uma questão 
dificílima. 
Longe de entrar em pânico, ele saiu-
se com esta: 
– Meu jovem, essa pergunta é tão 
fácil... Mas, tão fácil... Que vou pedir 
para o meu motorista responder!

H U M O R






