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E D I T O R I A L

P
elo segundo ano consecutivo a Revista O Me-

cânico realiza com o instituto IBOPE Conecta 

a Pesquisa de Conhecimento de Marca e Hábitos de 

Consumo, a qual publicamos a primeira parte nesta 
edição. O estudo é feito com o mecânico de automóvel, inde-
pendente de ser o dono da oficina ou funcionário.

A pesquisa tem como principal objetivo mostrar qual a 
percepção do mecânico sobre as marcas que atuam no merca-
do de reposição nacional e quais ele realmente compra.

Por se tratar da segunda edição do estudo, já temos condi-
ções de comparar, tendo como base os resultados da pesquisa 
anterior, por isso, publicamos também os três primeiros de 
cada categoria no ano passado. Essa amostragem é uma ferra-
menta importante para o fabricante identificar qual seu posi-
cionamento nesse tão concorrido segmento.

Mas não é só a pesquisa que está em destaque. Na inces-
sante busca de levar a melhor informação ao mecânico de 
automóveis, temos uma matéria especial sobre a injeção di-
reta de combustível utilizada no motor do up! TSI. Vale lem-
brar que este procedimento está no nosso canal Youtube.com/ 

omecaniconline para o leitor não perder nenhum detalhe téc-
nico deste moderníssimo sistema. 

Como o mercado de reposição é amplo, não esquecemos 
dos mais antigos, temos a substituição do kit de distribuição 
do Chevrolet Celta 2012 e a troca do cilindro-mestre do Fiat 
Uno Way 2011. 

Estamos na Autopar, uma das feiras do mercado de repo-
sição mais importantes do Brasil com o Projeto Atualizar. Não 
deixe de visitar nosso estande e participar das palestras téc-
nicas promovidas pelas mais conceituadas empresas do setor. 
Consulte a grade no local e aproveite esta verdadeira maratona 
de conhecimentos.

Conte sempre com a Revista O Mecânico. A revista do 
mecânico moderno.

Até o próximo mês.

Edison Ragassi 
editor

PRIORIDADE PARA 
A INFORMAÇÃO
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E N T R E V I S T A

por Edison Ragassi

ASSOCIATIVISMO 
PARA AUXILIAR O 
MECÂNICO

ocada no aftermarket, 
a Rede PitStop está 

presente em todo o território 
nacional. Como no exterior, 
atua para atender a linha leve 
e pesada. Apesar de ser uma 
multinacional, adequou-se 
às necessidades do mercado 
brasileiro. Ela trabalha no 
sistema associativista. Entre 
as ações executadas, têm um 
programa que auxilia a encontrar 
a peça correta. Nesta entrevista 
exclusiva, o diretor da Rede 
PitStop, Paulo Fabiano Navi, 
fala sobre a atuação no Brasil e 
projeta os planos futuros.

F

REVISTA O MECÂNICO: 
Atualmente como é formada 
a Rede PitStop e qual seu 
objetivo no mercado de 
reposição? 
PAULO FABIANO NAVI: 
Presente em mais de 50 
países, a PitStop chegou 
ao Brasil há nove anos 
pelas mãos do Grupo 
Comolatti (Sama, 
Laguna, Pellegrino e 
Roles). Atualmente 
conta com mais de mil 
associados, espalhados 
por 530 cidades em 
quase todo território 
nacional. Referência no 
mercado internacional, a 
PitStop segue os mesmos 
padrões do Groupauto 
Internacional, mas 
adequada a realidade do 
aftermarket brasileiro. 
Tanto no Brasil quanto 
no exterior, a rede 
atua em duas frentes: a 
Eurogarage, voltada para 
a linha de veículos leves; e 
a Top Truck, para a linha 
de pesados.
 
O MECÂNICO: Qual o 
posicionamento da Rede Pist 
Stop perante o consumidor 
final e os mecânicos 
independentes?     
NAVI: Apesar de parecida, 
a operação da PitStop é 
diferente do sistema de 
franquias tradicionais. 
Nós operamos no modelo 
de associativismo, ou 
seja, transformando 
o ponto de venda, 
começando os trabalhos 
através das consultorias, 

que adapta o ponto já 
existente aos padrões da 
rede, de acordo com a 
capacidade de tempo e 
de investimento de cada 
membro. 
Para o consumidor final 
somos uma rede que atua 
no mercado automotivo, 
presente em mais de 530 
cidades brasileiras. Já para 
o mecânico independente 
nosso posicionamento 
é direto. Queremos ser 
o principal parceiro de 
negócio, através de um 
dos nossos mais de mil 
pontos de vendas, que 
são capazes de oferecer 

estoque diversificado, 
atendimento qualificado 
e amplo portfólio com 
as principais marcas do 
mercado.
 
O MECÂNICO: A idade 
média da frota de 
autoveículos gira em torno 
de 9 anos e 3 meses. Os 
serviços prestados pela Rede 
atendem qual porcentagem 
desta frota? 
NAVI: A Rede PitStop 
através de nossa 
equipe de consultores e 
programas de formação, 
desenvolvem ações de 
capacitação e treinamento 

Atualmente conta 
com mais de 
mil associados, 
espalhados por 
530 cidades 
em quase todo 
território 
nacional

Di
vu

lg
aç

ão



12 OMECANICO.COM.BR   MAIO

dos nossos membros que 
entre outros, envolvem 
temas como supply 

chain, curva ABC de 
produtos, ou seja, um 
trabalho constante para 
que o portfólio das lojas 
esteja próximo da frota 
circulante. Outra solução 
que a Rede encontrou 
para isso foi o uso da 
tecnologia. Os associados 
contam com um catálogo 
exclusivo, o Enciclopeça, 
que auxilia na busca 
da peça com a correta 
aplicação.
 
O MECÂNICO: No plano de 
negócios da Rede PitStop, 
qual a importância do 
mecânico independente?
NAVI: O mecânico é 
peça estratégica na 
equação do aftermarket. 
É o primeiro contato do 
consumidor com toda a 
cadeia, ou seja, estamos 
sempre desenvolvendo 
e preparando nossa 
Rede para atender da 
melhor forma possível o 
mecânico independente, 
de maneira a suprir 
as necessidades para 
encontrar a peça.
 
O MECÂNICO: Encerrado o 
ano de 2017 qual o balanço 
que a empresa faz? 
NAVI: Em 2017, a PitStop 
assim como em todos 
os anos, continuou 
crescendo. Mas vale 
salientar que a Rede 
cresceu tanto por novos 
membros, assim como 

por membros que já 
estavam na Rede e 
que abriram segundos, 
terceiros pontos de venda. 
Temos associados que 
entraram para rede com 
apenas uma loja e hoje 
possuem diversos pontos 
comerciais.
 
O MECÂNICO: Passado 
o primeiro quadrimestre 
de 2018, a expectativa 
é de crescer? Em qual 
porcentagem?
NAVI: Sim, nossa 
expectativa é continuar 
crescendo. Entendemos 
que o ano de 2018, 

mesmo sendo um ano 
de Copa do Mundo e 
eleições será um ano de 
muitas possibilidades 
de crescimento para o 
aftermarket.
 
O MECÂNICO: E o mecânico 
independente, o que pode 
esperar da Rede PitStop?
NAVI: Queremos 
ser a maior e mais 
completa rede de varejo. 
Capaz de garantir 
bom atendimento, 
entrega rápida, estoque 
diversificado e firmar-se 
como um real parceiro de 
negócios.  

E N T R E V I S T A

O mecânico é 
peça estratégica 
na equação do 
aftermarket. É o 
primeiro contato 
do consumidor 
com toda a cadeia
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SCHAEFFLER E 
FORMARE: 15 ANOS
DE PARCERIA 
Detentora das marcas 
LuK, INA, FAG e Ruville, a 
Schaeffler celebra os 15 
anos de implementação 
do programa Formare. 
Desenvolvido pela 
Fundação Iochpe, o 
Formare atua em parceria 
com empresas na 

Bandejas de suspensão para 
furgões e amortecedor para Clio

Motor Ford 1.5  
Ti-VCT e câmbio MX65 
produzidos no Brasil
A fábrica de motores e câmbios 
da Ford em Taubaté/SP 
celebrou 50 anos de operação 
com o início da produção local 
do motor 1.5 Ti-VCT Flex de 
três cilindros e da nova caixa de 
câmbio manual MX65 de cinco 
marchas. Ambos vão compor o 
trem de força do “aventureiro” 
Ka Freestyle, a ser lançado 
no 2º semestre. O motor 1.5 
Ti-VCT Flex é o mesmo que 
está no atual EcoSport, até 
então importado da Índia. 

PASTILHAS TMD/
COBREQ NA 
REPOSIÇÃO 
PARA O CRONOS

A TMD Friction coloca 
no mercado de 
reposição as pastilhas 
dianteiras de freio do 
Fiat Cronos com a 
marca Cobreq. Segundo 
a marca, para as 
versões do novo sedã 
com motor 1.8 o código 
da pastilha é N-543. Já 
para as versões com 
motor 1.3, o código é 
N-547. A TMD Friction 
é a fornecedora original 
do componentes para a 
linha de montagem do 
Cronos.

PORTFÓLIO 
DE SONDA LAMBDA

A MTE-Thomson lança itens e no-
vas aplicações para linha de sonda 
lambda, também conhecido como 
sensor de oxigênio. Como novida-

de, a empresa destaca o sensor 
banda larga (wideband) com 4 e 

5 fios, além das aplicações deste 
sensor para os veículos das mar-

cas Toyota, Honda e Nissan. Os 
produtos podem ser consultados 

no catálogo online 
https://cate.mte-thomson.com.br

qualificação profissional 
de jovens em situação de 
vulnerabilidade social. Já 
foram formados 406 jovens, 
sendo que 80% foram 
contratados pela própria 
empresa. O programa 
fornece 20 vagas anuais, 
contando com um processo 
seletivo subdividido em 8 
etapas, que começam em 
agosto e terminam janeiro.

A Nakata lança bandejas de suspensão 
para Fiat Ducato, Peugeot Boxer e 
Citroën Jumper, fabricados de janeiro 
de 1998 a dezembro de 2017. Os 
lançamentos são aplicados nos veículos 
com rodas aro 16 com pivô de 19 mm 
de diâmetro e já vêm com bucha, coxim, 

A C O N T E C E

NOVAS 
EMBALAGENS SABÓ

Fabricante de juntas e 
retentores, a Sabó promoveu 

mudanças no desenho de 
suas embalagens. De acordo 
com a empresa, a estratégia 

foi elaborar um desenho 
mais moderno, prático e 

seguro, além de combater 
a pirataria e diferenciar as 

peças das demais marcas do 
mercado, auxiliando também 
a armazenagem em estoque, 

facilitando e agilizando a 
identificação dos itens e sua 

respectiva entrega.

mas sem pivô. Para as bandejas do lado 
direito, o código da Nakata é NBJ4013D 
e as do lado esquerdo, NBJ4013E. Já a 
aplicação de amortecedor traseiro para 
ambos os lados do Renault Clio, fabricado 
de novembro de 2012 a outubro de 2016, 
tem o código HG 41228 da Nakata.

O propulsor três-cilindros 
gera potência de 137/130 cv 
(etanol/gasolina) e torque de 
16,1/15,6 kgfm. Usa bloco 
de alumínio, duplo comando 
de válvulas e correia “long 
life” imersa em óleo, como 
nos motores EcoBoost. Já a 
nova caixa de câmbio manual 
MX65 de cinco velocidades 
foi desenvolvida pela Ford na 
Alemanha em parceria com a 
Getrag, e é 8 kg mais leve que a 
caixa IB5, a qual substitui.
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BARRAS DE REAÇÃO 
LEMFÖRDER PARA  
VEÍCULOS SCANIA

A ZF lança para o mercado brasileiro de 
reposição, as novas barras de reação da 
marca Lemförder para veículos comerciais 
da Scania. São quatro tipos de barras 
capazes de servir a 104 modelos de 
veículos da frota circulante da montadora, 
sendo 76 caminhões (das Séries P, G, R, T e 
4) e 28 ônibus da Série K. 

A Michelin lançou o novo pneu X Multi D2 295/80 
R22.5 para o transporte rodoviário de carga em 
configurações de veículos que exigem mais força e 
tratividade. O pneu agora tem novo desenho da banda 
de rodagem com maior área de contato com o solo. 
Flancos e banda de rodagem, segundo a fabricante, 
são desenvolvidos com materiais que promovem 
menor resistência ao rolamento, proporcionando 
maior economia de combustível. Já a carcaça oferece 
maior recapabilidade devido a maior resistência ao 
aquecimento excessivo no talão; e maior quilometragem 
total, por conta da alta resistência à infiltração.

Novo pneu trativo para 
caminhões rodoviários

A C O N T E C E

AMORTECEDORES 
MONROE PARA 23 
VEÍCULOS

Com a sua linha 
OESpectrum, a Monroe 
lança novas aplicações 
de amortecedores que 
atendem os modelos Ford 
Fusion, Renault Logan e 
Sandero e Volkswagen 
Jetta. Segundo a marca, 
essa linha tem peças 
pressurizadas e nova 
configuração de válvulas 
que absorvem melhor 
os impactos. Outras 
atualizações foram na linha 
Reflex, que contemplam 
os modelos BMW Série 3 
e Série 5, Mercedes-Benz 
Classe C e Peugeot 3008. 
Já a Linha Adventure trouxe 
novidades para os SUVs 
Audi Q7, BMW X1, X5 e X6.
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A C O N T E C E

O Complexo Industrial da Nissan, no Rio 
de Janeiro, é a primeira fábrica 100% 
Nissan no Brasil e comemora seu quarto 
ano passando por transformações. Com 
um total de 2.400 funcionários, a empresa 
deu início ao segundo turno de operações 

TOYOTA PREMIA 
FORNECEDORES

A Toyota do Brasil anunciou no 16º 
“Suppliers Conference” os fornecedores 
que atingiram metas e superaram 
expectativas da marca em relação 
aos serviços e produtos entregues 
em 2017. Ao todo, 21 fornecedores 
receberam o grau de excelência em 
quatro categorias: Qualidade, Logística, 
Redução de Custos e Reconhecimento 
Especial, e outras duas categorias 
distintas, Engenharia de Valor e Análise 
de Valor (VA/VE) e Meio Ambiente.

Quatro anos da Nissan em Resende/RJ 
e em seguida iniciou a produção de mais 
um carro – o Nissan Kicks nacional, 
sendo que o hatch March e o sedã Versa 
já eram produzidos no polo. Junto com a 
data, a Nissan atingiu a marca de 200 mil 
automóveis produzidos no país.

FIRESTONE COMEMORA 
95 ANOS NO BRASIL 

Marca do grupo Bridgestone, a Firestone 
completa 95 anos de atuação no Brasil. A data 
celebra a inauguração do primeiro escritório para 
a venda de produtos no País em 1923. A primeira 
fábrica foi construída em 1939 na cidade de 
Santo André /SP e em 1988, a Firestone se 
juntou globalmente à japonesa Bridgestone. 
Desde então, foram produzidos mais de 385 
milhões de pneus nas fábricas de Santo André 
e de Camaçari/BA. Os pneus equipam veículos 
comerciais, automóveis, caminhões, ônibus, 
veículos industriais e equipamentos agrícolas.
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Conheça de perto os elementos que compõem o 
sistema de injeção direta de combustível do motor 
EA211 1.0 adotado nos veículos Volkswagen up! TSI

APRESENTAÇÃO DA 
INJEÇÃO DIRETA DO 
VOLKSWAGEN UP! TSI

a edição 286 (fevereiro/2018), 
a Revista O Mecânico mos-
trou os detalhes mecânicos do 
motor 1.0 TSI EA211 três-ci-

lindros flex, que está em quatro modelos 
da Volkswagen (up!, Golf, Polo e Virtus) 
com três configurações diferentes de po-
tência e torque. Este motor recebe, além 
do turbocompressor, recursos avançados 
de engenharia como injeção direta de 

por Fernando Lalli   fotos Lucas Porto  

N
combustível e intercooler 
integrado ao coletor de 
admissão e banhado pelo 
líquido de arrefecimento.

Mas, ao contrário do 
que o senso comum ima-
gina, esse conjunto de tec-
nologias não está lá para 
aumentar a performan-
ce do veículo no sentido 

da esportividade. O objetivo principal, 
antes do desempenho puro, é fazer do 
motor uma alternativa a outros de ci-
lindrada maior, com potência e torque 
equivalentes, porém, com emissão de po-
luentes mais controlada. Ou seja, apesar 
dos filetes vermelhos nos para-choques e 
a já famosa tampa preta do porta-malas, 
o Volkswagen up! TSI não foi projetado 
para ser um esportivo puro-sangue. 

DOSE PRECISA 
“Desde a invenção da injeção eletrôni-
ca, o objetivo sempre foi controle de 
emissão de poluentes, e não desem-
penho”, declara o instrutor técnico 
do Centro de Treinamento da Bosch, 
Paulo Henrique Stevanatto. “A injeção 
direta foi introduzida por apresentar-
-se como a opção mais adequada para 
atender às normas de emissões do Pro-
conve (Programa de Controle de Polui-
ção do Ar por Veículos Automotores). 
Pelo mesmo motivo, o motor do up! 
também tem um turbocompressor que 
não visa mais potência ao motor, ao 
contrário de antigamente. A potência 
maior resultante e a redução no consu-
mo de combustível são consequências 
da característica do sistema, e não o 
objetivo principal”, destaca Paulo. 

De fato, pelos números do PBEV 
(Programa Brasileiro de Etiquetagem 

Assista  
ao vídeo

deste  
procedimento

em nosso 
canal no 
YouTube

Sua tocada ao dirigir e seus números 
de aceleração podem dar a entender o 
contrário. Nos testes da Revista CARRO, 
publicação da Infini Mídia, a versão Move 
up! TSI acelerou de zero a 100 km/h em 
9s3 quando abastecido com etanol. Nú-
mero superior, por exemplo, ao líder de 
mercado Chevrolet Onix que, mesmo do-
tado de motor 1.4 quatro-cilindros com 
potência semelhante (106 cv contra 105 
cv do up!), cumpriu a prova em 10s6.

Ao mesmo tempo, também abasteci-
do com etanol, o up! é bem mais econô-
mico na cidade (9,4 km/l contra 8,3 km/l 
do Onix 1.4) e tem consumo parecido em 
rodovia (12,5 km/l contra 12,4 km/l). Na 
mesma bateria de testes, trafegando com 
ar-condicionado desligado e mantendo 
105 km/h de média em percurso rodo-
viário plano, mas abastecido agora com 
gasolina, o subcompacto da Volkswagen 
chegou a ótimos 19,1 km/l.

Principal característica da injeção direta, galeria 
de combustível posicionada abaixo do coletor de 
admissão é de metal para suportar alta pressão, 

enquanto injetores pulverizam combustível 
diretamente na câmara de combustão

I N J E Ç Ã O
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Veicular) nota-se diferença no controle 
de gases de efeito estufa (CO2 fóssil) no 
uso com gasolina se comparado nova-
mente ao Onix equipado com motor 1.4 
de potência semelhante, mas com inje-
ção indireta convencional e sem sobre-
alimentação de ar: 86 g/km do up! TSI 
contra 96 g/km do hatch da GM. Vale 
lembrar que todas as versões do Onix 
possuem o Selo de Eficiência Energética 
do PBEV, portanto, são ótimas referên-
cias ao modelo da VW.

CUIDADOS ESSENCIAIS
Para mexer com a injeção direta, é ne-
cessário conhecimento técnico, domínio 
dos procedimentos básicos de segurança e 
equipamentos corretos. É um sistema que 
não admite atalhos em seu diagnóstico 
ou em seu reparo. No up!, a linha de alta 
pressão de combustível, em caso de ano-

Cuidado! Em caso de 
anomalia, linha de alta pressão 

pode dar pico de perigosos 
350 bar. Sempre despressurize 

o sistema de alimentação 
pelo scanner antes de soltar 

qualquer conexão

malia, pode chegar a até 350 bar. Mesmo 
em marcha lenta, durante leitura de pa-
râmetros pelo scanner, a pressão medida 
variou entre consideráveis 101 e 104 bar.

“É uma pressão realmente perigosa 
de trabalhar, que no dia a dia além de 
provocar ferimentos, se o combustível 
for pulverizado em uma região quente 
do motor, pode vir a provocar um in-
cêndio”, alerta o instrutor da Bosch, que 
descreve a atuação dos componentes do 
sistema de alimentação e injeção de com-
bustível do motor a seguir.

I N J E Ç Ã O

Lembre-se: antes de qualquer interven-
ção no sistema, faça a despressurização 
do sistema de alimentação de combustí-
vel via scanner e não dê contato na cha-
ve novamente.
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I N J E Ç Ã O

BOMBA DE COMBUSTÍVEL 
DE BAIXA PRESSÃO

1) Imersa no tanque, a bomba de baixa não 
é convencional. O sistema trabalha por 
demanda de combustível, ou seja, entre-
ga ao motor exatamente a quantidade 
de combustível que ele precisa para o 
funcionamento. Por isso, a bomba traba-
lha com um módulo específico chamado 
DECOS (“Demand Control System”, ou 
“sistema de controle de demanda”). 

2) Esse módulo manda um sinal PWM para 
a bomba de combustível para controlar 
a pressão e a vazão da linha de baixa 
pressão de acordo com a necessidade 
do motor. Por isso, não há mais uma 
pressão fixa: o valor varia conforme a 
rotação e a carga do motor. Em caso de 
avaria do módulo DECOS, o sistema ado-
ta a pressão máxima da linha de baixa 
(7 bar) (2a). O módulo DECOS tem cinco 
pinos, numerados no conector: 

Pino 1: Sinal PWM enviado para a bom-
ba de combustível: pulso visível pelo 
osciloscópio apenas com o motor em 
funcionamento (2b). 
Pino 2: Massa da bomba de combustível.
Pino 3: Alimentação positiva pós-chave 
de ignição: tensão de bateria constante 
pelo osciloscópio (2c). 
Pino 4: Massa do veículo para alimenta-
ção do módulo.
Pino 5: Sinal PWM que vem da unidade 
de comando do motor: pulso visível pelo 
osciloscópio mesmo com o contato da 
chave desligado (2d). 

Obs: Essa bomba não pode ser testada apli-
cando-se 12 V de alimentação, pois isso 
pode danificá-la. Todo procedimento de 
diagnóstico deve ser feito via scanner, 
monitorando o sinal através de um osci-
loscópio.

SENSOR DE ETANOL

3) Instalado na linha de baixa pressão, 
fixado à lateral do cabeçote, o sensor 
de etanol tem duas funções: medir a 
quantidade de etanol na mistura e a 
temperatura do combustível. O sensor 
informa ambos os dados à unidade 
de gerenciamento eletrônico do mo-
tor através de um único sinal digital. 
“Com a leitura correta do percentual 
de etanol e da temperatura do com-
bustível, o módulo consegue fazer 
uma regulagem bem fina do tempo de 
injeção”, aponta Paulo. O sensor pos-
sui 3 fios: uma alimentação 12 V, um 
massa e um de saída de sinal digital 
de 5 V (3a).

Obs: Para ler os gráficos do sensor de etanol 
no osciloscópio, não é necessário ligar 
o motor, basta o contato da ignição na 
chave (3b). 

4) O percentual de etanol é informado pela 
frequência do sinal digital entre 50 Hz 
(0% de etanol) e 150 Hz (100%). Eviden-
temente, pelo percentual de etanol já adi-
cionado na gasolina brasileira, o sensor 
não vai trabalhar nunca com 50 Hz.

5) Já a temperatura de combustível será 
informada pela duração do pulso, entre 
1 milissegundo (-40°C) e 5 milissegun-
dos (125°C). O sensor tem a capacidade 
de ler uma vazão em torno de 400 litros 
por minuto.

BOMBA DE COMBUSTÍVEL 
DE ALTA PRESSÃO

6) Chamada de HDP5, a bomba recebe o 
combustível pelo circuito de baixa pres-
são e o envia para a galeria (também 
chamada de flauta) onde estão os inje-
tores. A pressão de trabalho varia de 4 a 
200 bar. 

5

6

1

2a

3a

3b

2b

2c

2d

4
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I N J E Ç Ã O

7) A haste do êmbolo da bomba de alta é 
acionada mecanicamente pelo coman-
do de válvulas. Por isso, é importante 
utilizar exatamente o óleo lubrificante 
do motor recomendado pela Volkswa-
gen (norma VW 508.88). Caso contrário, 
Paulo adverte para a possibilidade de 
desgaste da bomba ou do acionador, ou 
seja, o came da árvore de comando, o 
que faria a bomba de alta trabalhar fora 
da pressão adequada. No diagnóstico de 
variação de pressão na bomba, não se 
esqueça de avaliar a haste e o came que 
a aciona.

8) A unidade de gerenciamento eletrônico 
do motor controla a bomba de alta atra-
vés de pulso PWM. Seu diagnóstico tam-
bém deve ser feito usando em conjunto o 
scanner (para ler a pressão do sistema) e 
osciloscópio (para verificar o sinal PWM 
que está chegando na bomba). Qualquer 
incoerência pode ser um defeito ou da 
bomba ou do sensor de pressão (8a).

Obs: Jamais faça qualquer teste com o 
veículo em funcionamento desligando o 
conector do solenoide da bomba de alta. 
“Isso causa um pico de pressão de 350 
bar, que pode vir a danificar a bomba”, 
adverte o especialista da Bosch (8b).

9) Seu conector tem dois pinos:
Pino 1: Alimentação direta da bateria.
Pino 2: Sinal da unidade de comando para 
ativação da bomba: semelhante a um pro-
tocolo de comunicação. No osciloscópio, 
o sinal apresenta aumento de tensão 
porque o solenoide (que é uma bobina) 
provoca fenômeno de indução quando a 
alimentação é interrompida (9a).

Obs: A numeração dos pinos está den-
tro do solenoide. É necessário desligar o 
motor antes de remover o conector para 
identificar quais são os números corres-
pondentes (9b).

7

8a

9a

8b

9b
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I N J E Ç Ã O

SENSOR DE PRESSÃO  
DA LINHA DE ALTA

10) Localizado na extremidade da galeria 
de combustível, informa ao módulo 
a pressão exata da tubulação de alta 
pressão. Sua leitura varia numa escala 
entre 50 e 220 bar. O diagnóstico deve 
ser feito via scanner. Seu conector é de 
três fios: alimentação positiva, negativa 
e saída de sinal.

INJETORES DE COMBUSTÍVEL

11) Em comparação com a injeção indireta, 
a posição dos injetores mudou. Não es-
tão mais no coletor de admissão, mas, 
sim, diretamente no cabeçote, com a 
sua ponta dentro da câmara de combus-
tão. Sua vedação também mudou: por 
trabalhar com pressões elevadas, agora 
o anel é de teflon, não mais um o’ring de 
borracha. 

12) No osciloscópio, o gráfico de análise do 
injetor deste sistema é bem diferente do 
componente na injeção indireta. Perce-
be-se um pico de tensão que é susten-
tado (abertura da agulha) e depois a 
manutenção da agulha do injetor aberta 
por um período de tempo. “Isso porque 
a abertura da válvula é feita através de 
uma descarga capacitiva e a manuten-
ção dessa abertura é controlada pela 
unidade de comando” explica Paulo.

VELA DE IGNIÇÃO

13) Como o eletrôdo lateral da vela tem po-
sição específica dentro da câmara de 
combustão, a vela de ignição tem ros-
ca orientada e anel de vedação sólido. 
Para garantir a posição correta, segun-
do a Volkswagen, deve ser aplicado na 
vela o torque de aperto de 25 Nm. “No 

momento da injeção, o jato de combus-
tível tem que ser direcionado entre os 
eletrôdos lateral e central. Se a vela não 
ficar na posição correta, vai prejudicar a 
eficiência da queima”, conta o especia-
lista da Bosch.

Importante: Tenha muito cuidado ao insta-
lar uma vela nova no cabeçote deste motor. 
Como explicamos na edição 286, este ca-
beçote não admite retífica nem reparo – ou 
seja, caso a rosca espane, não é possível, 
aplicar qualquer tipo de rosca postiça justa-
mente porque o início da rosca tem posicio-
namento. Não haverá saída a não ser trocar 
o cabeçote inteiro.

SONDA LAMBDA

14) A sonda lambda pré-catalisador do up! 
TSI é de banda larga enquanto a pós-
-catalisador é do tipo planar. A sonda 
de banda larga se distingue visualmen-
te das comuns (planar e finger) por ter 
seis fios do lado do chicote do veículo 
e cinco do lado do componente. Isso 
porque a sonda possui uma resistên-
cia de calibração, então, um dos fios 
chega ao componente para passar por 
essa resistência para depois chegar a 
alimentação no elemento sensor. Além 
disso, a sonda de banda larga possui 
dois elementos de medição: uma célula 
nernst e outra célula de bombeamen-
to de oxigênio (que trabalha com uma 
microcorrente mensurável apenas com 
multímetro de eletrônica) que permite 
informar a quantidade de oxigênio nos 
gases de escape de forma mais precisa 
que as sondas planar e finger, resultan-
do em uma injeção de combustível mais 
precisa nos cilindros.  

12

11

10

13

14

Mais informações
 Bosch: boschtreinamentoautomotivo.com.br
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Processo, embora simples, requer alguns cuidados 
que devem ser observados pelo mecânico

SUBSTITUIÇÃO DO KIT 
DE DISTRIBUIÇÃO DO 
CHEVROLET CELTA 2012

m dos maiores pesadelos para 
o proprietário é quando o 
sistema de sincronismo do 
motor apresenta defeito. A 

quebra da correia dentada geralmente 
acarreta em danos severos ao motor e, 
neste Chevrolet Celta 2012, que estava 
com 149 mil km rodados, o prazo para a 
substituição do kit de distribuição com-
pleto já havia chegado. 

A correia de sincronismo tem a im-
portante função de fazer a ligação entre 
o virabrequim e o comando de válvulas, 

por Fernando Naccari   fotos Lucas Porto   

U
basicamente, de manei-
ra sincronizada (como o 
próprio nome diz), per-
mitindo que as válvulas 
de admissão e de escapa-
mento se abram e se fe-
chem no momento cor-
reto. Por isso, quando a 
correia quebra, o sincro-
nismo é perdido e o mo-
vimento desordenado das 
peças móveis faz com que 
ocorra o atropelamento 

de válvulas, e consequentes danos aos 
pistões e ao cabeçote.

No caso da bomba d’água, sua troca é 
recomendada sempre que a correia denta-
da for substituída, pois se deixarmos este 
procedimento para ser realizado em outro 
momento, é muito comum ver o cliente 
retornar à oficina reclamando de um ruído 
incomum no motor após a troca. Este incô-
modo ruído, na verdade, é proveniente da 
bomba d’água que está no fim de sua vida 

DESMONTAGEM
1) Solte as abraçadeiras que fixam o duto de ar 

de admissão à caixa do filtro de ar.

2) Desencaixe a caixa do filtro de ar. 

Obs.1: Observe que sua parte frontal é só en-
caixada.

Obs.2: Ao soltar o compartimento do filtro, 
aproveite e confira as condições do ele-
mento filtrante. Caso necessário, descar-
te-o para posterior troca. 

3) Remova a parte inferior do conjunto da 
caixa do filtro de ar. 

4) Com o auxílio de um pino-trava e uma cha-
ve estrela 14, movimente o tensionador da 
correia de acessórios e trave-o para liberar 
a respectiva correia.

1 2

3 4

M O T O R

útil. Assim, aproveite a mão-de-obra, pois 
será melhor também para o cliente e para 
a extensão da vida útil da unidade motriz.

Quem realizou o procedimento foi 
o consultor técnico da Continental, José 
Roberto Silveira, e a Concessionária Nova 
Chevrolet, localizada no bairro da Vila 
Olímpia/SP, foi quem nos cedeu o espaço 
para a realização da matéria. O kit de dis-
tribuição recomendado para o veículo é 
representado pelo código CT 874 WP10.

Assista  
ao vídeo

deste  
procedimento

em nosso 
canal no 
YouTube
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5) Remova a correia de acessórios. 

Obs: Este veículo possuí direção hidráuli-
ca e, na análise visual da correia, não 
apresentava desgaste, mas ao confe-
rir seu real estado com uma ferramen-
ta/gabarito da Contitech, mostrava-se 
com os dentes levemente desgasta-
dos. 

6) Agora, com uma chave torx 10 (ou 
estrela de 8 mm), solte os três para-
fusos da capa superior da correia den-
tada. 

7) Com um soquete torx 18 e uma chave 
pneumática, solte o parafuso que fixa 
a polia dentada do virabrequim e re-
mova-a. 

8) Também com um soquete torx 10 e 
uma catraca, solte os três parafusos 
da capa inferior da correia dentada.

 
9) Antes de remover a correia, deixe o 

motor no ponto de sincronismo, ba-
seando-se na seta presente na polia 
dentada do virabrequim e apontando-
-a para o chanfro presente no bloco do 
motor. Na parte superior do motor, há 
uma marcação na polia do comando 
que também deve coincidir com uma 
marcação na capa interna da correia 
dentada.

5

6

7

8 9

M O T O R
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10) Em seguida, solte a regulagem 
do tensor com uma chave Allen  
6 mm. 

11) Agora, solte o parafuso de fixação 
do tensor da correia dentada com 
um soquete torx interno T50. 

12) Retire a correia dentada. 

Obs.: No caso desta correia, já na aná-
lise visual era possível notar a pre-
sença de microtrincas em sua es-
trutura e desgaste nos dentes. 

13) O próximo passo é a remoção da 
polia do comando de válvulas. Para 
tal, utilize uma chave sextavada de 
15 mm para a remoção do respecti-
vo parafuso de fixação. 

Obs.: Para evitar que, no processo de 
soltura do parafuso o comando se 
movimente e ocorra a perda do sin-
cronismo, utilize a chave especial 
para manter o comando travado.

14) Solte os parafusos torx 30 que fi-
xam a capa traseira da correia den-
tada em sua parte superior com o 
auxílio de chave catraca. 

15) Repita o processo na parte inferior da 
capa. 

16) Com uma chave estrela 15 mm, solte a 
polia do virabrequim.

17) Remova a capa interna da correia denta-
da. 

18) Solte os três parafusos Allen 5 de fixação 
da bomba d’água.

Obs: Ao ser removida, notou-se que a bomba 
d’água apresentava início de corrosão 
interna e ruído proveniente do seu eixo, 
mesmo quando movimentada somente 
com as mãos.

19) Deixe o líquido do arrefecimento escoar 
em um recipiente sem que este vaze em 
local inapropriado. Montagem dos com-
ponentes

11

12

13

15

14

17

16

18

M O T O R

10

19
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20

21

MONTAGEM DOS COMPONENTES

20) Iniciamos o processo de montagem com a 
instalação da bomba d’água. Com a peça 
em sua sede, aperte os três parafusos de 
fixação Allen 5 com torque de 7 Nm. 

Obs.1: Atente-se que a bomba d’água tem 
uma posição correta de montagem e, 
caso isso não seja obedecido, o ten-
sor da correia dentada não conseguirá 
funcionar adequadamente. Há uma fer-
ramenta específica para realizar este 
ajuste.

Obs.2: A Contitech recomenda que não sejam 
utilizadas colas, graxas e outros compo-
nentes para auxiliar na lubrificação/mon-
tagem da peça em sua sede.

21) Monte a capa interna da correia dentada 
e aperte os seus respectivos parafusos 
torx 30 de maneira cruzada, assim evita-
-se um possível empenamento do item. 
O torque de aperto é de 12 Nm. 

22) Instale o tensor da correia dentada e 
dê um pré-aperto, apenas com a chave 
catraca e o soquete torx interno T50. 
Confira que este também possui posição 
de montagem e deve ser encaixado de 
forma que se aloje perfeitamente ao lado 
da face externa da bomba de óleo. 

M O T O R

22
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23

26

23) Encaixe a polia dentada do virabre-
quim, aponte os parafusos e aperte-os 
levemente com uma chave estrela de 
15 mm, sem dar o torque final.

24) Torquímetro com soquete sextavado 
de 15 mm, aperte a polia do eixo co-
mando de válvulas com torque de 45 
Nm. Lembre-se que esta, apesar de 
um chanfro que evita o erro na ins-
talação, deve ser instalada e fixada 
somente com a marcação do sincro-
nismo direcionado a marcação corres-
pondente na face interna da capa da 
correia. 

25) Coloque a correia dentada, iniciando 
pela parte inferior e obedecendo a 
seguinte ordem de instalação: virabre-
quim, tensor, bomba d’água e coman-
do de válvulas. 

26) Dê o aperto de 20 Nm no parafuso 
estrela 14 mm do tensor e ajuste-o de 
forma que seu ponteiro se posicione 
em direção ao chanfro existente na 
mesma peça.

27 28

29

30

27) Monte a capa inferior externa da correia 
e aperte os seus parafusos torx 10 com 
4 Nm de torque.

28) Aplique o torque de 100 Nm no parafu-
so torx 18 de fixação da polia do eixo do 
virabrequim. Não esqueça de conferir se 
esta encontra-se em sincronismo antes 
de fixá-la em definitivo. 

29) Monte a capa superior da externa da cor-
reia dentada e aperte os seus parafusos 
torx 10 com 4 Nm de torque. 

30) Com cabo de força e um soquete torx 
18, gire o motor através do parafuso do 
virabrequim a fim das partes móveis se 
acomodarem antes da partida na chave. 

24

25

M O T O R
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31

34

33

M O T O R

31) Instale a correia de acessórios obe-
decendo a seguinte ordem: polia do 
virabrequim, polia da bomba da dire-
ção hidráulica, tensor da correia de 
acessórios e alternador. 

32) Para soltar o tensionador da correia 
de acessórios, utilize uma chave es-
trela de 14 mm, movimente o tensor 
e libere o pino-trava mencionado no 
passo 4. 

33) Abra o reservatório do líquido de 
arrefecimento e abasteça-o com a 
mistura de 60% de aditivo orgâni-
co para radiadores e 40% de água 
desmineralizada. 

34) Instale os componentes do sistema 
de admissão de ar removidos no iní-
cio do procedimento. Se necessário, 
substitua o filtro de ar do motor.   

32

Mais informações
Contitech: (11) 5070-1100 

contitech-correias@contitech.com.br
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Confira o procedimento de substituição 
do componente em uma configuração do 
hatch sem sistema de freios ABS

TROCA DO CILINDRO-MESTRE 
NO FIAT UNO WAY 2011

azer a manutenção preventi-
va é o cenário ideal quando 
o assunto é reparação auto-
motiva. E um sistema que 

não pode ser deixado de lado na hora da 
revisão é o de freios. Discos e tambores, 
pedal de freio, alavanca do freio de esta-
cionamento, servo freio, fluido de freio, 
cilindros de rodas e mangueiras. Todos 
esses componentes merecem atenção 
para garantir a segurança do motorista e 
demais ocupantes do veículo.

por Gustavo de Sá  fotos Lucas Porto  

F
Outra peça importante 

para o bom funcionamen-
to do conjunto é o cilin-
dro-mestre. Quando o pe-
dal de freio é acionado, os 
pistões do cilindro-mestre 
pressionam o fluido de 
freio, distribuindo-o por 
todo o sistema hidráulico.

“Quando o pedal cede 
e o motorista sente me-
nor pressão de frenagem, 

é hora de verificar o cilindro-mestre e 
fazer a troca”, explica Ricardo Crespo, 
consultor de Pós-Venda de Autopeças do 
Grupo Randon.

O procedimento de troca do cilindro-
-mestre foi feito em um Fiat Uno Way 

Assista  
ao vídeo

deste  
procedimento

em nosso 
canal no 
YouTube

F R E I O S

1.0 2011, sem sistema de freios ABS, que 
apresentava sinais de perda de eficiência 
de frenagem. Nele, foi aplicado o compo-
nente de código C-2181, fabricado pela 
Controil, empresa controlada pela Fras-
-le desde 2012. 

DESMONTAGEM

1) Desconecte os polos negativo e positivo 
da bateria.

2) Com a chave 13 mm, remova a cinta de 
fixação da bateria e retire-a do suporte.

3) Com chave 13 mm, remova os 4 para-
fusos do suporte de fixação da bande-
ja para ampliar o acesso ao cilindro-
-mestre. Solte os cabos de energia do 
suporte.

4) Remova o conector do reservatório do 
fluido de freio.

1

2

3

4
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F R E I O S

5) Remova o parafuso de fixação do reser-
vatório com chave torx 25. 

6) Retire com cuidado o reservatório para 
que ele não rache ou quebre. Tome o cui-
dado, ainda, de tampar os dois orifícios 
por onde sai o fluido.

7) Remova a tubulação rígida do cilindro-
-mestre com uma chave 10 mm. Para a 
tubulação do freio traseiro, é necessário 
o uso de uma chave 17 mm para segu-
rar a válvula e soltar com a de 10 mm. 
Detalhe importante na hora de remover a 
tubulação é não dobrá-la.

8) Com chave 17 mm, solte as válvulas do 
freio traseiro. 

9) Remova a fixação do cilindro-mestre do 
servo freio com uma chave 13 mm (9a). 
Removidos os 2 parafusos, retire o com-
ponente (9b). 

5

6

7

8

9a

9b
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F R E I O S

NA BANCADA 
10) Sempre que for realizada a troca do cilin-

dro-mestre no Fiat Uno de nova geração 
(modelo 2010 ou posterior) sem freios 
ABS, verifique se a nova peça corresponde 
ao mesmo tamanho do componente subs-
tituído. Segundo o especialista da Fras-le, 
mesmo que o código de aplicação esteja 
correto, a peça pode ser ligeiramente di-
ferente. No Uno Way 2011 sem ABS, há 
duas aplicações diferentes para o mesmo 
modelo de versão e motor: códigos C-2181 
e C-2182 são as referências de aplicação 
neste modelo. No carro desta reportagem, 
foi utilizada a peça com o primeiro código.

MONTAGEM
11) Conferida a aplicação correta da peça e com-

paração visual, é hora de aplicar o novo com-
ponente no veículo. Verifique se a haste do ser-
vo freio está de acordo com o cilindro-mestre.

12) Com chave 13 mm, faça a fixação das 
porcas do componente. Verifique o tor-
que correto de acordo com o manual 
técnico de cada veículo.

13) Verifique as 2 válvulas equalizadoras de 
pressão. Cheque visualmente se não há va-
zamentos ou sujeiras que causem a obstru-
ção delas, impedindo a passagem do fluido.

14) Com chave de 17 mm, faça o aperto das 
válvulas – mais uma vez, seguindo a 
especificação de torque de aperto reco-
mendada pelo fabricante.

15) Antes de reaplicar o reservatório, faça 
uma inspeção em busca de trincas ou 
rachaduras no componente. Além dis-
so, é imprescindível a lavagem da peça 
com água e sabão neutro. Para secar 
e absorver a água da limpeza, utilize 
álcool etílico ou um pouco de fluido de 
freio (que absorve a água). Descarte o 
resíduo de fluido usado para limpeza de 
forma adequada.

16) Reaplique o reservatório com o mesmo 
cuidado da retirada a fim de não que-
brá-lo. Após a montagem, recoloque o 
parafuso de fixação e faça o aperto com 
chave torx 25.

17) Recarregue o reservatório com fluido de 
freio DOT 4. A especificação do fluido 
correto é destacada na própria tampa 
do reservatório. Abasteça o reservatório 
até começar a sair (vazar) pela força da 
pressão do ar. Com isso, feche as 4 tu-
bulações. Para apertar a válvula, segure 
o parafuso com chave 17 mm.

18) Feito o processo de instalação, reinstale 
a bateria e demais componentes. 

19) Com o carro no elevador, retire as rodas 
traseiras. A troca do cilindro de roda tra-
seiro deve ser feita com chave 12 mm. 
Retire os 2 parafusos de fixação do tam-
bor e remova-o.

10

11

12
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20) Retire o sangrador com chave 7 mm. 
Com uma chave 10 mm, remova a tubu-
lação do sangrador. 

21) Com a chave 10 mm, remova o parafuso 
de fixação do cilindro de roda. Importan-
te checar se o cilindro possui algum tipo 
de vazamento.

22) Faça a limpeza das lonas de freio. Se 
houver vazamento grande, troque as lo-
nas. Caso contrário, se houver pingos de 
fluido de freio na lona, faça o lixamento 
no local. Também é essencial lixar todo 
o cubo de roda e todo o sistema.

23) Seguindo o mesmo processo da remo-
ção, recoloque o cilindro de roda no es-
pelho (23a). Coloque o parafuso e faça 
o aperto com chave 10 mm. Coloque a 
tubulação e aperte com a mesma chave 
(23b). Reinstale o sangrador.

21

22

23a

23b

20



50 OMECANICO.COM.BR   MAIO

F R E I O S

Colaboração técnica
Dr. American Car: (11) 3637-3764

Mais informações
Controil: 0800-702-5294

24) Recoloque o tambor e os 2 parafusos. 
Com a chave 12 mm, fixe-o ao cubo. 

25) Na roda dianteira, verifique se não há va-
zamentos de óleo no pistão, flexíveis e 
tubulações rígidas no undercar.

26) Com o auxílio de uma sangradora auto-
mática, comece a fazer a sangria pela 
roda mais distante do cilindro-mestre. A 
ordem, neste caso, é a seguinte: traseira 
direita/traseira esquerda/dianteira direi-
ta/dianteira esquerda. Em média, o re-
servatório do fluido de freio deste carro 
comporta 700 ml. Para fazer a sangria, 
utilize, ao todo, 1 litro do fluido de freio 
DOT 4.  

24

25

26
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por Fernando Landulfo

N
o passado essa era uma dú-
vida que praticamente não 
existia entre os mecânicos. 
Exceto aqueles que trabalha-

vam com preparações esportivas. Afinal 
de contas, praticamente não existiam 
opções. Era o genuíno e o original de um 
ou de outro fabricante. A performance 
era praticamente a mesma. Amortece-
dores com características especiais (mais 
esportivos) tinham que ser encomenda-
dos a especialistas ou importados a “pre-
ço de ouro”. 

MAS AS COISAS MUDAM,  
NÃO É MESMO? 
Atualmente podem ser encontrados no 
mercado vários tipos de amortecedor 
para um determinado modelo de veículo. 
As principais diferenças residem na cons-
trução interna (hidráulico/convencional 
ou pressurizado) e no grau de amorteci-
mento proporcionado pelo componente. 

A diferença entre um amortecedor 
convencional e um pressurizado, há 
muito tempo, não é mais segredo. 

No interior do amortecedor conven-

Que amortecedor 
eu monto?

cional tem-se dois tubos: reservatório e 
de pressão. O conjunto é abastecido com 
um lubrificante especial e ar. O seu fun-
cionamento se dá pelo movimento de um 
êmbolo no interior do tubo de pressão e 
pela passagem do lubrificante de um tubo 
para o outro. Geralmente oferecem bom 
controle de movimento à compressão e 
excelente nível de conforto. Durante o 
funcionamento intenso, o ar tende a se 

A R T I G O

misturar com o lubrificante, forman-
do bolhas (cavitação), o que diminui a 
eficiência do conjunto. A mistura do lu-
brificante com o oxigênio do ar tende a 
provocar corrosões internas e diminui-
ção da vida útil do amortecedor. 

Já no conjunto pressurizado, o ar é 
substituído por nitrogênio a baixa pres-
são. Devido à flexibilidade do selo, a 
pressão do gás é mantida apenas no tubo 
reservatório. Oferecem rodagem con-
fortável e elevado nível de estabilidade. 
O nitrogênio pressurizado evita a ocor-
rência da cavitação, facilita a preparação 
para a instalação (não é preciso escorvar), 
além de proporcionar uma ação mais rá-
pida e constante do conjunto.

É claro que o segundo leva vantagem 
técnica sobre o primeiro. No entanto, 
são mais caros e nem sempre estão dis-
poníveis a todos os modelos de veículos.  
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Existem também os amortecedores 
esportivos, com maior grau de amorte-
cimento e curso adequados a situações 
especiais. E vamos grifar duas vezes a ex-
pressão: situações especiais (pista de cor-
rida). Mas isso o Guerreiro das Oficinas 
já sabe “de cor e salteado”.

MAS, ENTÃO, NO QUE O MECÂNICO 
PRECISA DAR UMA ATENÇÃO 
ESPECIAL?

1) Aos diferentes modelos de 

amortecedores estruturais (aqueles  

que formam a coluna McPherson). 

Diferentes versões de um mesmo mo-
delo de veículo (motorização, presença 
de acessórios, esportividade etc.) po-
dem exigir amortecedores com cargas 
diferenciadas, além de fazerem uso de 
ângulos de alinhamento de rodas (câm-
ber, cáster etc.) distintos. Como alguns 
desses ângulos estão diretamente ligados 
a estrutura da coluna McPherson, é pre-
ciso cuidado na hora de selecionar a peça 

correta para o veículo. Um engano pode 
fazer com que o veículo não aceite os ân-
gulos de alinhamento recomendados.

2) Qualidade dos produtos

É preciso estar atento a produtos falsifi-
cados e/ou muito baratos. Peças muito 
baratas podem ser falsificadas ou até po-
dem ser produzidas por fabricantes idô-
neos porém desconhecidos, e que podem 
ter qualidade inferior (risco a segurança 
e a qualidade do serviço) e não ofere-
cer garantia. O mesmo pode se dizer 
com relação a peças recondicionadas, 
nessa hora, é melhor não bobear.  
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N
esta edição, veja a primei-
ra 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 1

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

Veja a primeira 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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SISTEMA DE PARTIDA E PARADA DO MOTOR,  
SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA, FARÓIS

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

B42 INTERRUPTOR DE CORTE DE PARTIDA EM PONTO-MORTO
E27 FAROL ALTO ESQUERDO
E28 FAROL ALTO DIREITO
E43 FAROL BAIXO ESQUERDO
E44 FAROL BAIXO DIREITO
FA BARRAMENTO DE FUSÍVEIS DA LUZ ALTA
FB BARRAMENTO DE FUSÍVEIS DA LUZ BAIXA
G19 BATERIAS
G20 ALTERNADOR

BL = AZUL
BR = MARROM
GE = AMARELO
GN = VERDE
GR = CINZA
LI = LILÁS
RT = VERMELHO
SW = PRETO
WS = BRANCO

K2 RELÉ AUXILIAR DO TERMINAL 15
K4 RELÉ AUXILIAR DA LUZ ALTA
M13 MOTOR DE PARTIDA
Q2 INTERRUPTOR DE CONTATO E PARTIDA
R4 REOSTATO DE CONTROLE DA ILUMINAÇÃO  
 DO PAINEL DE INSTRUMENTOS
S1 INTERRUPTOR GERAL DE LUZES
XPM1 CONEXÃO - TERMINAL 31
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E L E T R I C I D A D E 

LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO, LIMPADOR DE PARA-BRISA, 
BUZINA, BLOQUEIO TRANSVERSAL DO  DIFERENCIAL

E3 LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO DIANTEIRA ESQUERDA
E4 LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO DIANTEIRA DIREITA
E5 LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO TRASEIRA ESQUERDA
E6 LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO TRASEIRA DIREITA
FC (KL.15) BARRAMENTO DE FUSÍVEIS DO TERMINAL 15
K6 RELÉ TEMPORIZADOR DO MOTOR DO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
K7 RELÉ DAS LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO
K44 RELÉ AUXILIAR DAS LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO ESQUERDA
K45 RELÉ AUXILIAR DAS LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO DIREITA
M2 MOTOR DO LAVADOR DE PARA-BRISA

WS = BRANCO
SW = PRETO
RO = VERMELHO
BR = MARROM
GN = VERDE
BL = AZUL
GR = CINZA
LI = LILÁS
GE = AMARELO
OR = LARANJA

M3 MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA
P1 BUZINA ELÉTRICA
S3 INTERRUPTOR COMBINADO  
 NA COLUNA DE DIREÇÃO
S5 INTERRUPTOR DAS LUZES DE  
 ADVERTÊNCIA (PISCA-ALERTA)
S21 INTERRUPTOR DO BLOQUEIO  
 TRANSVERSAL DO DIFERENCIAL
V15 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA DO  
 BLOQUEIO TRANSVERSAL DO DIFERENCIAL
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E L E T R I C I D A D E 

TACÓGRAFO, HORÍMETRO, COMUTADOR DAS BUZINAS FC (KL.15) BARRAMENTO DE FUSÍVEIS DO TERMINAL 15
G16 GERADOR DE IMPULSOS NA CAIXA DE MUDANÇAS (SENSOR DE VELOCIDADE)
P5 TACÓGRAFO ELETRÔNICO
P19 HORÍMETRO
S4 INTERRUPTOR COMUTADOR DA BUZINA ELÉTRICA/PNEUMÁTICA
V1 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA DA BUZINA PNEUMÁTICA

WS = BRANCO
SW = PRETO
RO = VERMELHO
BR = MARROM
GN = VERDE
BL = AZUL
GR = CINZA
LI = LILÁS
GE = AMARELO
OR = LARANJA
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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!

Trabalho com restauração de carros antigos 
e cursos de Restauração na oficina Ricardo 
Oppi Restaurações.
Thais Roland
São Paulo/SP

33 anos, mecânico, a 18 anos apaixonado 
por carros. Tenho muito orgulho por minha 
profissão. Minha oficina é Agendacar 
Soluções Automotivas. Tudo de bom pra nós.
Eliton De Jesus Dias
Guarapuava/PR

37 anos, Revise Car, tenho muito orgulho de 
retirar desta profissão o sustento da minha 
família, com muita satisfação.
Julio Abreu – Lages/SC

43 anos, desde os treze mecânico agrícola, 
agora automotivo. Amo o que faço, tenho 
muito orgulho.
Wagner Ricardo Almeida
Sertanópolis/PR

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 
Laguna/SC

Tenho 25 anos e tenho 9 anos de auto 
center Lotos Pneus.
Edson Lara Macedo
Ituporanga/SC
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L A N Ç A M E N T O S por Rafael Poci Déa
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Mitsubishi L200 Triton Sport 
chega com novidades
A picape passa a ser comercializada 
em cinco novas versões e preços a 
partir de R$ 120.990 

A linha 2019 da picape Mitsubishi L200 
Triton Sport é vendida em cinco novas 
versões. A HPE-S (R$ 174.990) passou 
a ser a topo de linha equipada com ro-
das de 17”, faróis Dark Chrome e grade 
frontal exclusiva. O sistema multimídia 
tem tela capacitiva de 7” e conectivida-
de Android Auto e Apple CarPlay. O 
motor 2.4 turbodiesel de 190 cv e 43,9 
kgfm está presente em todas as versões. 
Segundo o fabricante, é a primeira pi-
cape do mundo a usar um motor em 
alumínio. A transmissão é automática 
de cinco marchas, enquanto a tração 
pode ser selecionada entre 4x2, 4x4, 
4x4 com bloqueio de diferencial e 4x4 
com reduzida. 

Volkswagen Tiguan 
muda por completo
Maior e mais versátil, agora tem 
a possibilidade de levar até sete 
passageiros 

A segunda geração do Volkswagen 
Tiguan chegou às concessionárias na 
configuração de entre-eixos alongado 
(Allspace) em três versões: 250 TSI 
(R$ 124.900), Comfortline 250 TSI 
(R$ 149.990) e R-Line 350 TSI (R$ 
179.990). As duas primeiras possuem 
motor 1.4 TSI flex (150 cv e 25,5 kgfm) 
e câmbio automático de seis marchas, 
enquanto a topo de linha R-Line 350 
TSI usa o 2.0 TSI (220 cv e 35,7 kgfm) 
atrelado a câmbio DSG de sete marchas 
e tração integral 4Motion. A partir da 
intermediária Comfortline há os ban-
cos retráteis no porta-malas permitin-
do levar até sete passageiros. O único 
opcional das três versões é o teto solar 
panorâmico (R$ 4.000). 
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JAC T40 recebe câmbio CVT 
SUV compacto ganha em 
conforto para se sobressair 
entre os concorrentes

A novidade do JAC T40 está na inclu-
são do câmbio continuamente variável 
(CVT) de seis marchas e no novo mo-
tor aspirado 1.6 a gasolina com duplo 
comando variável (DVVT). São 138 cv 
e 17,1 kgfm permitindo-o acelerar de 
0-100 km/h em 11,1 segundos e atingir 
190 km/h de velocidade máxima. Por a 
partir de R$ 69.990 oferece bancos e vo-
lante em couro, quadro de instrumentos 
exclusivo, sistema start-stop (desliga o 
motor durante breves paradas, como nos 
semáforos), ar-condicionado integrado a 
central multimídia com tela tátil de 8” e 
sensores de estacionamento dianteiro. 

Chevrolet  
S10 Midnight
O maior atrativo está na 
pintura preta aplicada no 
exterior e no interior

A Chevrolet S10 Midnight se diferencia 
pelo visual exclusivo exibindo grade 
frontal, gravatinha do fabricante, rodas 
de 18” e detalhes internos em preto 
brilhante. A cabine traz bancos em 
tecido JetBlack, assim como as colunas 
e o teto em cor escura. As laterais 
das portas dianteiras ostentam uma 
plaquinha de aço escovado alusiva à 
versão. Posicionada entre a LT e LTZ, a 
Midnight custa R$ 166.690 trazendo de 
série, por exemplo, a central multimídia 
MyLink com o serviço OnStar. Sob o 
capô, o motor 2.8 turbodiesel associado 
a câmbio automático de seis marchas 
entrega 200 cv e 51 kgfm. 
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Irmão de sangue
Honda WR-V não nega parentesco com o Fit, mas 
na hora do reparo o SUV tem peças específicas na 
suspensão e mais espaço para o trabalho

N
os últimos anos, a consagra-
da plataforma do Honda Fit 
deu origem a dois SUVs no 
Brasil: o HR-V em 2015 e 

o compacto WR-V, lançado em 2017. 
Porém, as medidas externas que carac-
terizam o WR-V como um utilitário 

esportivo são maiores que as do “ir-
mão maior”. Se comparado ao HR-V, o 
WR-V tem ângulo de entrada superior 
(21° contra 20,1° do HR-V) assim como 
o de saída (33° contra 29,1°), além do 
maior vão livre do solo (20,7 cm contra 
17,7 cm). Ou seja, na teoria, o “caçula” 

WR-V tem mais capacidade de trans-
por rampas e obstáculos do dia a dia do 
que o HR-V – que pertence a uma cate-
goria superior em dimensões de carro-
ceria, motorização e preço.

Curiosamente, o WR-V também é 
mais curto que o monovolume de ori-
gem (exatos 4 metros contra 4,096 m 
do Fit), mas é 2,5 cm mais comprido 
no entre-eixos (2,555 m contra 2,530 
m) e 6,5 cm mais alto (1,599 m contra 
1,535 m). Há diferença também na bi-
tola traseira: 1,490 m no WR-V e 1,472 
m no Fit. Apesar das alterações dimen-
sionais, os dois modelos são muito pa-
recidos em suas respectivas mecânicas. 

MAIS ESPAÇO PARA O TRABALHO
Levamos o WR-V para a oficina 
G.Pauto, na Zona Oeste de São Pau-
lo/SP, para a avaliação dos mecânicos 
Antônio Augusto Aranda, o Guto, pro-
prietário da oficina, e Anderson Junior 

texto e fotos Fernando Lalli

Antônio Augusto Aranda, o Guto,  
e Anderson Junior Marcondes

R A I O  X
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Marcondes. Logo de cara, Guto deu seu 
veredito sobre o carro: “Para os mecâ-
nicos, é um Fit melhorado”, cravou. 

Ambos os mecânicos disseram 
que o acesso a todos os componentes 
dentro do cofre é bem fácil debaixo 
do capô. “O WR-V tem mais espa-
ço para manutenção. O cofre do Fit é 
mais apertado”, observou Anderson, 
destacando que o espaço para as mãos 
na região das bobinas é bem mais justo 
no monovolume. Já o espaço para tro-
car as lâmpadas dos faróis dianteiros 
“não poderia ser melhor”, falou Guto, 
ressaltando a facilidade em observar o 
módulo do ABS e do cilindro-mestre, 
as válvulas da tubulação e compressor 
do ar-condicionado e também a válvula 
termostática. 

O novo desenho da frente, entre-
tanto, não facilitou o acesso ao radia-
dor nem ao condensador. “É o mesmo 
problema de Fit e City. Tem que tirar 
necessariamente o para-choque para 
remover o radiador. Não tem outro 
jeito dele sair daqui”, afirmou Guto. 
Outro ponto de atenção é o coxim hi-
dráulico do motor, que, segundo ele, 
“tem trocado bastante” em sua oficina, 
tanto no monovolume quanto no sedã.

SUSPENSÃO REFORÇADA
As mudanças mecânicas mais signi-
ficativas entre WR-V e Fit estão nas 
dimensões das peças de suspensão. Os 
sistemas no SUV são simples: McPher-
son na dianteira e eixo de torção na 
traseira. Só que, segundo a fabricante, 

os amortecedores possuem batente hi-
dráulico e diâmetro de cilindro refor-
çado, bem como, as buchas frontais 
mais robustas. “Na dianteira, o pivô já é 
prensado na bandeja. Ou seja, são tro-
cados juntos, e a tendência hoje é essa. 
Na hora da troca, facilita para o me-
cânico”, observa Guto. Um empecilho 
apontado pelo proprietário da G.Pauto 
é o acesso à fixação superior da torre de 
suspensão, que fica embaixo da grelha 
do para-brisas – chamada popularmen-
te de “churrasqueira”.

UNDERCAR SEM SEGREDO
Assim como o acesso sob o capô, peças 
do sistema de alimentação posiciona-
das no undercar, como tubulações, fil-
tro e cânister, também ficam bem visí-
veis no assoalho do WR-V. Por outro 
lado, a troca do cárter do motor Honda 
1.5 quando acompanhado de câmbio 
automático é mais trabalhosa – não só 

no WR-V, como também no sedã City. 
“O cárter do motor é integrado à caixa 
de câmbio. É um pouquinho mais cha-
to de trocar. Demora mais”, comenta, 
ponderando que pelo menos o filtro de 
óleo é bem acessível. 

Por outro lado, peças tradicional-
mente mais complexas como o sistema 
de direção estão menos complicadas 
para trabalhar. Diferentemente do Fit, 
o conjunto da assistência elétrica agora 

R A I O  X
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MOTOR
Posição: Dianteiro, transversal
Número de cilindros: 4 em linha
Número de válvulas: 16
Taxa de compressão: 11,4:1   
Injeção de combustível: Injeção multiponto
Potência: 116/115 cv (E/G) a 6.000 rpm 
Torque: 15,3/15,2 Kgfm (E/G) a 4.800 rpm 

CÂMBIO
CVT

FREIOS
Dianteiros: Disco ventilado
Traseiros: Tambor

DIREÇÃO
Assistência Elétrica 

SUSPENSÕES
Dianteira: Independente, McPherson
Traseira: Eixo de Torção

RODAS E PNEU
Rodas: Liga leve, 16 polegadas
Pneus: 195/60 R16

DIMENSÕES
Comprimento (mm): 4.000
Largura (mm): 1.695
Altura c/ rack de teto (mm): 1.599 
Distância entre eixos (mm): 2.555

CAPACIDADES
Porta-malas: 363 litros
Tanque de combustível: 45,3 litros

HONDA 
WR-V EXL

está diretamente aplicado na coluna de 
direção. Apenas a caixa mecânica é vi-
sível por baixo. “Como a parte elétrica 
passou para dentro do carro, está mais 
fácil para o mecânico mexer na parte 
mecânica da direção”, aponta Guto. 
“Um reparo seria complicado, mas eu 
nunca vi dar problema”, declara.

Já em relação aos freios, o WR-V 
não traz nenhuma novidade se compa-
rado a outros modelos da mesma marca 
com gerenciamento por ABS. A reco-
mendação para o mecânico é sempre 
trabalhar com scanner para configura-
ção do sistema. “Com ABS, a sangria é 
mais complexa. Dá pra fazer sem scan-
ner, mas o ideal é ter o scanner para 
ajudar”, ressalva. 

No geral, Guto mais do que aprova 
o carro. “O carro é excelente para a gen-
te trabalhar, está muito bem dimensio-
nado. Nas manutenções periódicas até 
os 100 mil km, não tem nenhuma di-
ficuldade. O que é um pouquinho mais 
chato é o radiador, mas o restante o 
acesso é ótimo, tudo fácil. Perfeito para 
os mecânicos”, resumiu.  

R A I O  X
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A
 Autopar – Feira de Fornece-
dores da Indústria Automo-
tiva chega à sua nona edição 
com expectativa de receber 

50 mil visitantes entre os dias 6 e 9 de 
junho. O evento será realizado no Expo-
trade, em Pinhais/PR, na Região Metro-
politana de Curitiba/PR, e contará com 
ciclo de palestras do Projeto Atualizar no 
estande da Revista O Mecânico.

Os painéis trarão os principais temas 
que o profissional que trabalha com o 
reparo de veículos procura e facilitarão a 
troca de experiência entre os mecânicos 
e os fabricantes de autopeças. No estande 
da Revista O Mecânico, serão dois audi-
tórios simultâneos, com palestras com 
uma hora de duração cada.

Entre as empresas que participa-
rão do Projeto Atualizar O Mecânico 

Autopar 2018 espera 
receber 50 mil visitantes

na Autopar 2018, estão: BorgWarner 
(Funcionamento do turbo e aspectos 
Reman); Delphi (Injeção eletrônica); 
Hengst; Nakata; Wahler (Válvula ter-
mostática e sistema de arrefecimento); 
Remy (Alternador e motor de partida: 
aplicações gerais); e Tecfil (Filtros e sis-
temas de filtragem).

As palestras têm entrada gratuita e, 
ao final de cada uma delas, os mecânicos 
ganham um certificado de participação. 

A FEIRA
De acordo com a organização da Au-

E V E N T O

Feira acontece de 6 a 9 de junho, no Paraná, e terá 
palestras gratuitas do Projeto Atualizar O Mecânico

por Redação   fotos Divulgação e Arquivo   

topar, serão cerca de 600 expositores 
neste ano, em um espaço de 30 mil m². 
O público-alvo é formado por profis-
sionais ligados ao setor automotivo, 
como distribuidoras, atacadistas, im-
portadores e exportadoras de autope-
ças, além dos especialistas em repara-
ção de veículos de todos os portes em 
autocenters, oficinas, montadoras e 
concessionárias.

A feira tem realização a cada dois 
anos. Na última edição, em 2016, fo-
ram 450 marcas expositoras e 47.350 
visitantes.  
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P E S Q U I S A

por Edison Ragassi

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

P
ara demonstrar a importância 
do mecânico de automóveis na 
cadeia de reposição automobi-
lística, pelo segundo ano conse-

cutivo, a pedido da Revista O Mecânico, o 
instituto IBOPE Conecta realiza a Pesquisa 
de Conhecimento de Marca e Hábitos de 
Consumo junto a estes profissionais. 

Isso porque o mecânico de automó-
veis faz as compras e influência o cliente 

na escolha das marcas que serão utiliza-
das no reparo.

Este estudo aconteceu no período de 
2 a 16 de abril de 2018. Ele foi realiza-
do de maneira quantitativa, através de 
entrevistas online, obtidas de três fon-
tes: listagem de assinantes e mailing da 
Revista O Mecânico, portal Omecanico.
com.br e facebook.com/omecanico. 

No total, 1.150 entrevistados de todas 

Pesquisa de Conhecimento 
de Marca e Hábitos de 
Consumo 2018 – Parte I

Bosch 25% 19%
NGK 12% 9%

Nakata 8% 9%
Originais de montadora 6% 3%

Cofap 3% 5%
Sabó 3% 3%
Axios 3% 2%
SKF 2% 2%
TRW 2% 2%

Magneti Marelli 2% 2%
Outros 30% (108 marcas com 

1% ou menos)
42% (20 marcas com 

1% ou menos)

MARCA DE PRODUTOS, PEÇAS OU SERVIÇOS QUE MAIS GOSTA

as regiões do Brasil, independentemente 
de ser proprietário de oficina ou mecâni-
co contratado, responderam as questões. 
A margem de erro divulgada pelo IBOPE 
Conecta é de 3 pontos percentuais, isso 
representa nível de confiança de 95%.

Semelhante ao ocorrido na edição 
anterior da pesquisa, os resultados con-
firmam que o mecânico de automóveis 
valoriza as empresas e marcas que estão 
próximas a ele, que levam auxilio atra-
vés de cursos, palestras, treinamentos, os 
quais facilitam o dia a dia de trabalho.

Com exclusividade para o leitor da 
Revista O Mecânico, publicamos nes-
ta edição a primeira parte da pesquisa. 
Mostramos quais as marcas que o mecâ-
nico de automóveis mais gosta em pro-
dutos, peças ou serviços e o Top of Mind. 

O estudo contempla também as mais 
lembradas e compradas em: amortecedo-
res, correias, combustíveis, filtros de ar, 
combustível, cabine e óleo, juntas homo-
cinéticas, juntas de motor e molas.

Nas edições seguintes publicamos todo 
o estudo realizado pelo IBOPE Conecta. 

2018 2017

Leia o 
resultado 

da Pesquisa 
completa em 
nosso site.
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P E S Q U I S A

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)
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Shell 95% 92%

Ipiranga 94% 93%

BR Petrobras 92% 91%

Tecfil 83% 79%

Fram 79% 74%

Mann Filter 70% 64%

Tecfil 72% 67%

Fram 61% 55%

Mann Filter 53% 44%

Tecfil 77% 74%

Fram 71% 67%

Bosch 64% 63%

Cofap 93% 95%

Nakata 88% 90%

Monroe 84% 83%

Shell 32% 34%

BR Petrobras 32% 36%

Ipiranga 30% 25%

Tecfil 30% 29%

Fram 20% 22%

Mann Filter 14% 10%

Tecfil 29% 28%

Fram 15% 14%

Mann Filter 11% 7%

Tecfil 28% 28%

Fram 15% 18%

Bosch 11% 12%

Cofap 49% 53%

Nakata 21% 22%

Monroe 15% 13%

MARCAS DE COMBUSTÍVEL

MARCAS DE FILTRO DE AR

MARCAS DE FILTROS DE CABINE

MARCAS DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL

MARCAS DE AMORTECEDORES

CONHECE

CONHECE

CONHECE

CONHECE

CONHECE

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1175)

Tecfil 80% 75%

Fram 74% 71%

Mann Filter 65% 60%

Tecfil 28% 26%

Fram 18% 20%

Mann Filter 12% 9%

MARCAS DE FILTROS DE ÓLEO

CONHECE
2018 2017

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA



82 83OMECANICO.COM.BR   MAIO

P E S Q U I S A
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Edição 291 - Julho de 2018Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)
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Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1125)

Nakata 76% 71%

Cofap 71% 65%

Spicer 58% 56%

Sabó 85% 83%

Taranto 57% 57%

Mahle Original Metal Leve 48% 40%

Cofap 73% 70%

Fabrini 52% 51%

Monroe 49% 41%

Bosch 73% 72%

Dyna 59% 62%

ACDelco 47% -

Spicer 27% 22%

Cofap 22% 18%

Nakata 20% 20%

Sabó 61% 60%

Taranto 12% 14%

Originais de montadora 9% 10%

Cofap 33% 25%

Fabrini 30% 25%

Monroe 10% 5%

Dyna 34% 38%

Bosch 33% 28%

Cibié-Valeo 7% 7%

MARCAS DE JUNTAS HOMOCINÉTICAS MARCAS DE JUNTAS DE MOTOR

MARCAS DE MOLAS

NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES...MARCAS DE PALHETA DE PARA-BRISA

CONHECE CONHECE

CONHECE

CONHECE

2018 2018

2018

2018

2017 2017

2017

2017

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1173)

Dayco 79% 80%

Gates 78% 75%

Contitech 72% 70%

Contitech 31% 32%

Gates 29% 27%

Dayco 21% 23%

MARCAS DE CORREIA

CONHECE
2018 2017

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

Marcas de Bateria, bomba d’água, bomba de combustível, bomba de óleo,  
disco de freio, embreagem, metal borracha, retentores, rolamentos,  
tensionadores e polias, válvulas termostáticas e  sistema de freios.

Marcas de cabo de vela, componentes internos de motor, fluídos para freio,  
lâmpadas automotivas, óleo lubrificante, pastilhas de freio, pneus, radiadores,  

sondas lambdas,velas de ignição, ferramentas e scanner automotivo. 
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S

PAINEL DE 
NEGÓCIOS

As melhores marcas, produtos e oportunidades. Confira!

85 CILIA
86 ISAPA
87 SNAP-ON
88 TAKAO

89 HIPPER FREIOS 
90 HENGST
91 RANALLE
92 VP
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S
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ANUNCIE
(11) 2039-5807
comercial@omecanico.com.br

PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S
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Olá, amigo Mecânico!
Esse é o nosso canal para tirar  

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

faleconosco@omecanico.com.br

RISCOS À SAÚDE
Trabalhei muitos anos fazendo freio de 
caminhões, descravando e cravando lonas 
de freio e trocando nos caminhões. Gostaria 
de saber se vocês têm algum artigo falando 
deste assunto.

Saul Roberto Barbosa
Rio de Janeiro/RJ

Obrigado pela sugestão de pauta. Os riscos 
são grandes. A poeira gerada é perigosa. 
Máscara contra poeira e óculos são 
necessários para trabalhar nessa função.

BOMBA MISTERIOSA
Tenho um Peugeot 207 SW XRS. O mesmo dá 
a partida, mas o motor não funciona, percebi 
que em alguns momentos a bomba de 
combustível aciona de forma rápida e para, e 
na maioria das vezes ela não aciona. Já levei 
ao eletricista, ele testou a alimentação da 
bomba, testou a bomba, estão OK. O que está 
acontecendo? Seria algo ligado ao módulo ou 
central? Que testes podem ser feitos?

Manoel Anicacio Junior
Por e-mail

É preciso escanear o sistema e medir a 
pressão e a vazão da bomba de combustível 
no momento da partida.

MANUTENÇÃO DEPRECIA VEÍCULO?
Recentemente comprei um carro zero km, 
no momento ele está com 6 mil km. Por 

conta de um problema com 
o líquido de arrefecimento, 
a concessionária irá abrir 
o cabeçote para checar, 
minha dúvida é a seguinte: 
isso deprecia meu carro? 
Devo ficar preocupado com 
problemas futuros? O carro 
é um Novo Polo 1.0 TSI.

Tiago Ribeiro
Via Facebook 

Não. O serviço feito na 
autorizada não deixará 
marcas. Mas ficará registrada 
uma ordem de serviço no 
sistema da concessionária. 
De modo geral, isso não 
deprecia o veículo.

TORQUE DE APERTO
Poderia me informar o 
torque dos parafusos dos 
mancais fixo e móvel motor 
Cummins IBSE?

Regis Henrique Santos
Via Facebook

Infelizmente, não 
dispomos desse material. 
Recomendamos que você 
entre em contato com 
a biblioteca técnica do 
Sindirepa-SP (0800-554477).

A B Í L I O  R E S P O N D E

TESTE EM LABORATÓRIO
Comprei bomba d’água 
original em uma 
concessionária e gostaria 
de fazer teste nesta peça 
para verificar a qualidade 
de seu funcionamento. O 
Mecânico poderia dar dica 
para onde devo enviar a 
mesma para teste? 

Roberto Campos da Silva
Rio de Janeiro/RJ

Não conhecemos locais 
independentes que façam 
testes específicos em 
bombas d’água. Talvez o 
laboratório do fabricante do 
componente possa oferecer 
esse serviço.

ÓLEO NO FILTRO DE AR?
Possuo um Fiat Siena 
ELX 1.4, ano 2008. 
Recentemente começou 
a aparecer manchas de 
óleo do motor no filtro de 
ar. O nível está normal e 
a tela que fica dentro da 
mangueira do suspiro da 
tampa de válvulas está 
limpo. O que pode ser 
a causa deste óleo que 
aparece no filtro de ar?

Jose Fagner Aguiar Nobre
via Facebook

Estranho. Geralmente  
isso é respiro de  
cárter entupido.  
Se a quilometragem do 
motor está muito alta, 
pode ser compressão 
passando para o cárter 
(anéis gastos).

PONTO DO VOLVO
Gostaria de saber onde comprar 
equipamentos para acerto de ponto do 
Volvo EDC. 

Vanderlei Santos

Recomendamos procurar a Robert Bosch 
do Brasil (www.bosch.com.br). Eles são os 
fabricantes desses sistemas.

QUAL DIESEL EU USO? 
A caminhonete Hyundai, ano 2010 pode 
usar combustível Diesel S-10?

Kennedy Araujo Santo
Via Facebook

Sim, qualquer motor diesel Euro 3 pode 
usar o diesel S-10. O problema seria fazer 
o contrário, ou seja, abastecer um veículo 
Euro 5 com diesel S-500 ou inferior, o 
que causaria aumento das emissões, 
entupimento do catalisador e filtro, aumento 
do consumo, redução da vida útil do motor, 
entre outros problemas. Usar diesel S-500 
em veículos fabricados de 2012 em diante 
é algo que só deve ser feito em caso de 
extrema emergência.
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A B Í L I O
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COMPETIÇÃO ENTRE IRMÃOS
Três irmãos competiam para ver 
quem agradava mais a mãe idosa 
com presentes. O primeiro comprou 
uma mansão para ela. O segundo um 
Mercedes. O terceiro e mais criatívo, 
lembrou da dificuldade da mãe, 
quase cega, em ler a Bíblia, então 
comprou um papagaio marrom raro, 
treinado durante anos, por 18 monges 
diferentes, capaz de recitar toda a bíblia.  
A ave custou a fortuna de 20 milhões 
de dólares, mas o filho estava seguro 
de que o presente agradaria a sua 
mãe.  
Meses depois, a velhinha escreveu 
para cada um dos filhos: 
Para o primeiro: 
– “Jorge, a casa que você comprou é 
muito grande. Eu moro apenas em um 
quarto, mas tenho de limpar a casa 
toda.” 
Para o segundo: 
– “Tatiana, eu estou muito velha 
pra sair de casa, então nunca uso o 
Mercedes.” 
E, por fim, para o terceiro: 
– “Martins , você é o único que teve 
bom senso pra saber do que a sua Mãe 
realmente gosta. Aquela galinha estava 
deliciosa! Muito obrigada!”

BÊBADO E O CARRO
O bêbado atravessa a rua com o farol 
fechado e um carro passa e buzina 
“BIBI”... 
O bêbado olha para o carro e diz:
– Eu também bibi, e muito...

TRÊS NUM SÓ
Uma velhinha vai ao cemitério visitar 
o túmulo de seu falecido esposo 
e no caminho lê as lápides que vai 
encontrando.
Para diante de uma que diz: “Aqui jaz 
um político, um homem honrado, um 
homem íntegro”.

A velhinha imediatamente faz o sinal da 
cruz e diz assustada:
– Virgem Santíssima! Só podem ter 
enterrado três homens na mesma cova!

HORÁRIO DO MEDICAMENTO
O médico perguntou:
– Por que você tomou a medicação às 
seis da manhã se eu disse para você 
tomar às nove?
O louco respondeu: 
– Doutor, era pra ver ser eu conseguia 
pegar as bactérias de surpresa. 

LADRÕES
Dois ladrões estavam procurando uma 
casa para roubar, olha daqui, olha de 
lá e só viam aquele aviso: “CUIDADO 
COM O CÃO”. Desistiram. Foram em 
outra casa, e deram risada com o aviso: 
“CUIDADO COM O PAPAGAIO”. Um olhou 
para o outro e falou: 
– Vamos fazer ele assado, depois a 
gente rouba a casa.
– Tudo bem... –, respondeu o outro. 
Entraram no corredor e viram outra 
placa: “CUIDADO COM O PAPAGAIO – 
ÚLTIMO AVISO” e riram. De repente, um 
deles avista o lôro: 
– Olha o papagaio ali. E aí, papagaio, vai 
fazer o quê?
O papagaio vê os ladrões e grita:
–  PEGA REX! PEGA REX! PEGA, PEGA, 
PEGA REX!

VELÓRIO
Em um velório de um pedreiro estava 
a esposa e o servente do defunto 
chorando. De repente o servente se 
pronuncia:
- Ainda lembro de suas últimas 
palavras...
- E qual foram elas? - pergunta a 
esposa.
E o servente relembra:
- EI, NÃO TIRE ESSA TÁBUA DAÍ SE NÃO 
EU CAAAAAAAIO...

H U M O R




