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Audi A6 V6 TFSI
Dupla injeção chega ao motor V6: mais 
potência e menor consumo - pág 4

Surpresa no teste do Jeep 
Renegade Longitude, com 

motor 2.0 turbodiesel... pág 5

Pit StopNo elevador

E mais:
ü Avaliação JAC J6
ü Avaliação Chery Celer Act

Nossos consultores 
comentam os riscos 

da negligência 
com a manutenção 
preventiva e o que 
acontece quando se 
ignoram as luzes de 
defeitos - págs. 9 a 18 

Avaliação

Inspeção veicular gratuita 
e solidária ocorre dia 24

Troque 2 kg de alimentos 
pelo check-up do carro 
ou moto. Cada veículo 

revisado, vale mais 1 kg

Foram mais de 60 veículos 
avaliados e 200 kg de alimentos 
arredados na última edição - pág. 7

Curta nossa página no Facebook
facebook.com/jornalfarolalto

www.100porcentomotor.com.br



4º PIT STOP

Revisão gratuita de mais de 30 
itens do veículo (carro e moto)

Local: Telhanorte Washington Luis 
(Rua Itagyba Santiago, 552 - no estacionamento coberto - antiga Voli Autopeças)

Data: 24 de outubro|das 9h às 17h

Traga 2Kg de alimentos 
não perecíveis (exceto sal e 

açúcar) e troque pela revisão 
do seu carro ou motocicleta

A organização do evento 
doará mais 1Kg para 

cada veículo revisado. 
Participe! Seja um motorista 
consciente. Faça revisões 

regularmente

Patrocínio Apoio institucional
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editorial

No próximo dia 24, 
sábado, realizare-
mos o 4º Pit Stop 

Farol Alto, no estaciona-
mento do Telhanorte Wa-
shington Luis, próximo ao 
aeroporto de Congonhas, 
na zona Sul de São Paulo, 
mesmo local onde funcio-
nava a Voli Autopeças. 
Mesmo sob ameaça, deci-
dimos manter o nome da 
ação, uma vez que trata-
se do terceiro e último Pit 
Stop programado para 
ano, e também porque não 
faz sentido nenhum a noti-
ficação sobre uso indevido 
da marca (leia no site os 
editoriais Pit Stop, não! e 
O popular pit stop). 

Esta edição da ação 
de utilidade pública de 
inspeção veicular gratuita 
(IVG) e solidariedade (via 
arrecadação de alimen-
tos) contará com novida-
des como a presença da 
Delphi, que irá avaliar os 
sistemas eletrônicos dos 
veículos, e o apoio da Ab-
trans (Academia Brasileira 
de Trânsito), que por meio 
da SpeedMaster abordará 
a pilotagem segura sobre 
duas rodas, além de sorte-
ar inscrições para o curso 
Abtrans de Pilotagem.

É preciso enfatizar 
que para participar do Pit 
Stop Farol Alto o moto-
rista não precisa comprar 
nada, não precisa pagar 
nada e não tem nenhum 

tipo de obrigação com as 
empresas de reparação 
parceiras,  patrocinado-
ras ou apoiadoras, e nem 
tampouco obrigação de 
doar alimentos. Escolhe-
mos um local neutro para 
a realização da ação, um 
estabelecimento que não 
comercializa nenhum tipo 
de produto relacionado 
a automóvel, justamente 
para que o motorista não 
se sinta constrangido de 
levar o veíuculo para nos-
sa linha de IVG, nem coa-
gido após a inspeção, caso 
seja constatado problemas 
de manutenção. 

É de responsabilidade 
dele o que acontece depois 
de ter o veículo checado. 
Se ele vai ou não para uma 
oficina,  centro automo-
tivo ou ainda a uma loja 
de autopeças comprar os 
componentes necessários 
para que o carro fique 
100% em ordem, é escolha 
dele. A nós cabe alertá-lo 
da situação real do veículo 
que ele utiliza no dia a dia, 
sozinho ou com a família. 
Fazemos nosso papel de 
conscientização. 

Eventos
Setembro foi um mês re-
pleto de eventos, sendo 
os principais o Congresso 
e Mostra de Engenharia 
SAE BRASIL e o Salão La-
tino-americano de Veícu-
los Elétricos. Em ambos, 

muita tecnologia auto-
motiva. Na SAE BRASIL, 
destaque para a Bosch, 
que apresentou um con-
ceito ainda inédito no 
País de injeção indireta de 
combustível por meio de 
dois injetores por cilindro 
ao invés de apenas um. 
Segundo a empresa, esse 
sistema permite até 12% 
de economia de combus-
tível e 20% de emissões. 

O segredo, segundo a 
Bosch, é que com dois in-
jetores é possível aproxi-
mar os bicos de forma que 
os jatos de combustível 
sejam melhor aproveita-
dos, além de poder injetar 
mesmo com as válvulas 
abertas, algo impossível 
com o sistema atual. Para 
as montadoras, é um sis-
tema mais barato do que 
a injeção direta de com-
bustível, e com resultados 
intermediários.

Já o Salão de Veículos 
Elétricos não chegou a 
apresentar nenhuma novi-
dade mercadológica, mas 
foi interessante para ver 
o quanto o Brasil é atra-
sado em relação à tecno-
logia de veículos híbrido 
e elétricos, o que nos faz 
pensar: será que realmen-
te precisamos de veículos 
elétricos? Existe toda uma 
comoção mundial sobre 
este tipo de motorização, 
mas até que ponto isso é 
realmente viável? Ainda 

mais com a política de 
energia que temos hoje, 
em que em um mês a ban-
deira da conta está verde 
e no outro, sem nenhum 
tipo de justificativa, está 
vermelho.

Carros 100% elétricos 
devem ser pensados com 
cuidado. Agora carros hí-
bridos, sim. Estes, já de-
veriam estar rodando aos 
milhões pelo Brasil afora, 
principalmente entre ca-
minhões (VUCs) e ônibus 
urbanos, pois os benefícios 
de redução de consumo de 
combustível e consequen-
temente emissões de gases 
na atmosfera são incrivel-
mente elevados. E, quan-
do a questão é aumentar a 
qualidade da saúde públi-
ca, qualquer investimento 
vale a pena. 

Por mais que a admi-
nistração municipal da 
cidade de São Paulo seja 
deficiente, foi acertada 
a decisão de reduzir em 
50% o IPVA de carros hí-
bridos e elétricos assim 
como liberá-los do rodízio. 
Afinal, o rodízio foi inven-
tado para reduzir o nível 
de emissões na atmosfe-
ra causado por veículos 
automotores, algo que os 
híbridos e elétricos fazem 
por natureza.

Boa leitura,
Alexandre Akashi

Editor

Pit Stop, sim

comercial: Jéssica Monesi
jessica@jornalfarolalto.com.br

redação: 
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consultores Automotivos: 
Adilson Abachioni - Auto Astral Mecânica
Alexandre Morikawa - Automecânica Morikawa
Claudio Cobeio - CobeioCar
Diego Tartalho - Somoto
Francisco Carlos - Stilo Motores
Julio de Souza - Souza Car
Luis Carlos Bailone, Luizinho Reparações
Marcos de Castro - Mecânica De Castro
Sergio Torigoe - Centro de Diagnóstico Torigoe
Valter Tartalho - Somoto

Próximos eventos AeA:
outubro

22 e 23 - Curso Inovar-Auto
28 - Simpósio Internacional de Lubrifican-
tes, Aditivos e Fluidos
29 e 30 - Curso de Suspensão Veicular

Confira a programação e inscreva-se no 
site www.aea.org.br

Agenda Automotiva

Vida útil do catalisador
Substâncias derivadas 

da queima do lubrificante 
do motor podem se acumu-
lar no catalisador e compro-
meter o seu desempenho se 
o óleo e o filtro não forem 
trocados dentro do prazo 
correto. O alerta é da Umi-
core, que fabrica o compo-
nente e indica a verificação 
desses itens para evitar o 
aumento da emissão de po-
luentes.

Segundo o gerente co-
mercial da Umicore, Cláu-
dio Furlan, é fundamental 
que a troca de óleo seja reali-
zada no prazo correto, con-
forme manual do fabrican-
te. Caso não seja respeitado, 
há risco de formação de 
borras e desgaste excessivo 

do motor, o que contribui 
para o aumento do consu-
mo de óleo lubrificante. O 
catalisador é contaminado 
por elementos como fósforo 
(P), zinco (Zn), cálcio (Ca) e 
magnésio (Mg), que se acu-
mulam na camada catalí-
tica, encobrindo os metais 
nobres, comprometendo a 
eficiência do equipamento, 
responsável por converter 
até 98% dos gases nocivos 
em inofensivos.

Segundo a Umicore, 
a peça pode ter a mesma 
durabilidade do veículo, 
desde que seja realizada a 
correta manutenção, con-
forme descrito no manual 
do fabricante. Assim, evite 
combustíveis ruins.

curta

JFA
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econômico
Audi A6 V6 3.0 TFSI

Grande, tecnológico e

Modelo podia vir com assistente de estacionamento

Um sedan grande 
como o Audi A6 
pode não ser mui-

to chamativo como alguns 
outros modelos da marca, 
mas com certeza criam 
boas lembranças para 
quem dirige. O modelo 
2016 ganhou novidades 
interessantes sob o capô, 
ainda que por fora não te-
nha mudado.

A principal mudança  
mecânica é o motor V6 
3.0l TFSI de dupla injeção: 
uma direta e outra indire-
ta, que trabalham simulta-
neamente de acordo com 
a condição de aceleração. 
Em velocidades constan-
tes, é a injeção indireta que 
determina o ritmo, já em 
acelerações ambas podem 
atuar em conjunto, mas 

Maior conforto impossível: ACC acelera e freia o carro sozinho

quando é necessário pisar 
fundo, é a injeção direta 
que prevalece. Segundo 
a Audi esse sistema pro-
porciona maior economia 
de combustível e, conse-
quentemente, redução de 
emissões de gases, como 
o CO2. 

Vida a bordo
O Audi A6 é um sedan 
grande, confortável e po-
tente. Acelera bem com os 
333 cv de potência e 44,7 
kgfm de torque máximo, 
a apenas 2.900 rpm. Mas, 
apesar disso, não é carro 
para correr, mas, sim, para 
apreciar a viagem.

Tanto que a tecnolo-
gia mais interessante que 
equipa o modelo não é 
exatamente uma novida-
de, mas se destaca pela 
funcionalidade: o ACC 

(Adaptive Cruise Control 
- ou Piloto Automático 
Adaptativo), que possui 
um radar na dianteira 
do carro para medir a 
distância e velocidade 
do veículo à frente e, de 
acordo com o movimento 
acelera ou freia o Audi 
automaticamente, até a 
parada total. Excelente 
dispositivo para dias de 
trânsito intenso. Porém 
não se pode descuidar, 
pois o radar não diferen-
cia semáforos abertos ou 
fechados, nem pedestres. 
Assim, mesmo no trânsi-
to é preciso ficar atento.

Outra tecnologia bem 
interessante que equipa o 
A6 é o Night Vision (Visão 
Noturna), que usa uma 
câmera térmica par detec-
tar pedestres em um raio 
entre 15 e 300 metros do 

veículo, diminuindo riscos 
de colisão.

Vem ainda com faróis 
em leds com assistente 
para luz alta, head-up dis-
play, que projeta informa-
ções no para-brisa como 
dados de navegação, velo-
cidade, controle de cruzei-
ro adaptativo e mensagens 
de advertência, e câmera 
de ré e sensores de estacio-

namento. Podia vir com 
Park Assist, que faz mano-
bras de baliza e estaciona-
mento perpendicular, po-
rém a Audi Brasil deixou 
esse kit de fora. Uma pena.

De qualquer jeito, o A6 
é um carro e tanto. Pena 
no Brasil tem preço proi-
bitivo: R$ 335.190, mais R$ 
2.000 para pintura metáli-
ca ou perolizada.

O preço é salgado: R$ 335,190, mas modelo 
tem tudo para quem busca conforto, 
esportividade e tecnologia

JFA

Piloto automático adaptativo (ACC) é incrível, e o sistema de 
dupla injeção estreia no V6 da marca para reduzir consumo

Porta-malas: 530 litros; o velocímetro é exato; head-up display mostra velocidade, ACC e GPS

Avaliação

Ficha técnica
Audi A6 V6 3.0 TFSI

Motor: A gasolina, dianteiro, longitudinal, V6 3.0l, 24 v, 
injeção direta e indireta de combustível com turbo intercooler 

e compressor.
Cilindrada: 2.995 cm³

Potência: 333 cv entre 5.500 e 6.500 rpm
Torque: 44,7 kgfm entre 2.900 e 5.300 rpm

Câmbio: automático de dupla embreagem sete velocidades 
Direção: elétrica
Tração: integral

Pneus: 255/40 R19
Freios: discos ventilados na dianteira e traseria, ABS com EBD, 

ESP, freio de estacionamento eletrônico
Dimensões: comprimento, 4.933 mm; largura, 1.874 mm, altura 

1.455 mm e entre-eixos, 2.912 mm
Peso: 1.750 kg

Volumes: porta-malas – 530 l; tanque de combustível: 75 l
Desempenho: 0 a 100 km/h: 5,1s - Velocidade máxima: 250 

km/h (controlada eletronicamnte)
Consumo (Km/l) – n/d

Fotos: Alexandre Akashi
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muito solto
Jac T6 JetFlex

Confortável, mas

Internamente, é bem confortável e agradável de dirigir

O mais recente lan-
çamento da JAC 
Motors no Brasil 

vem ao encontro do de-
sejo dos brasileiros: um 
SUV compacto. O JAC 
T6 JetFlex chegou, assim, 
para concorrer com pesos 
pesados do setor: Hon-
da HR-V, Jeep Renega-
de, Renault Duster, Ford 
EcoSport e Lifan X60, com 

preços que variam entre 
R$ 69.990 a R$ 81.990, com 
uma versão intermediária 
de R$ 77.990.

Vem equipado com 
um motor de bom calibre, 
2.0l 16V VVT flex de 160 
cv e 202 Nm de torque 
máximo, o que lhe ga-
rante bom desempenho e 
agilidade. Isso é reforça-
do pela caixa de marchas 

Bonito: o design é o grande ponto forte do carro

de 5 velocidades bem 
escalonadas ao qual está 
acoplado. Um bom con-
junto tanto para a cida-
de quanto para estradas. 
Mas, infelizmente não 
tem opção de câmbio au-
tomático, como a maioria 
dos concorrentes.

Vida a bordo
A primeira impressão do 
interior do J6 é boa. Con-
fortável, espaçoso e acon-
chegante, e é justamente 
isso que o diferencia dos 
demais carros da marca: o 
T6 é mais envolvente.

Mas, para competir 
com os concorrentes isso 
não basta, pois todos 
possuem essa qualidade. 
E, apesar de o SUV da 
JAC ser uma boa escolha, 
possuir o motor mais po-
tente entre os modelos 

citados, é um carro que 
ainda tem de provar va-
lor, assim como o conter-
râneo Lifan X60.

Seria uma excelente 
escolha se o preço fosse 
na casa dos R$ 59.990, fai-
xa em que se encontram 
as versões de entrada do 
Ford EcoSport e Renault 
Duster, porém com motor 
mais fraco, 1.6l. 

A versão avaliada era 
a top de linha, que tem 
preço de R$ 81.990 e vem 
com alguns equipamen-
tos a mais de série, com 
destaque para rodas per-
sonalizadas em liga de 
alumínio aro 17”, cãmera 
de ré, chave canivete, sis-
tema Mirror Link (Espe-
lhamento com Celular), 
central multimídia com 
rádio, HDMI, Bluetooth, 
MP3, USB, AUX, e volan-

te revestido em couro com 
comandos multi-função.

Além disso, conta 
com outros equipamen-
tos comuns à versão in-
termediária, como faróis 
e lanternas de neblina, 
retrovisores elétricos com 
rebatimento, entre outros.

Ao volante, o J6 é 
um tanto o quanto solto, 
com suspensão macia até 

demais, o que faz pular 
bastante. Poderia ser um 
pouco mais firme, pois 
isso daria sensação de 
mais segurança ao rodar. 

A posição de dirigir é 
bem resolvida, não mui-
to alto nem baixo. Nes-
te ponto encontraram a 
perfeição. Poderia vender 
mais, se a concorrência 
não fosse tão grande.

O motor 2.0 l de 160 cv é o mais 
potente entre os SUV compactos 
disponíveis no mercado 

Fotos: Alexandre Akashi

Ajuste da suspensão poderia ser um pouco mais firme para o 
modelo não pular tanto nas esburacadas ruas brasileiras

O painel é bem nítido e iluminado; o porta-malas leva 610 l; atrás tem bastante espaço

Avaliação

Ficha técnica
Jac T6 JetFlex

Motor: dianteiro, transversal, 2.0l, DOHC 16 V VVT, flex 
Cilindrada: 1.997 cm3

Potência: 160 cv a 6.000rpm
Torque: 202 Nm a 4.000 rpm

Câmbio: manual de cinco velocidades
Direção: elétrica

Tração: dianteira
Pneus: 225/60 R17

Freios: dianteira a disco ventilado  e sólidos na traseira, com 
ABS, EBD, ESP, controle de tração e assistente de ladeira

Dimensões: comprimento, 4.475mm; largura, 1.840mm, altura 
1.670mm e entre-eixos, 2.645mm

Peso: 1.460kg
Volumes: porta-malas - 610 l; tanque de combustível: 60 l

Desempenho: 0 a 100 km/h: 11,8s; velocidade máxima 186 
km/h (e/g)

Consumo -  n/d

JFA
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menos
Chery Celer Hatch

Mais por

As lanternas traseiras contam com lâmpadas em leds

Na terra em que 
os carros são ab-
surdamente ca-

ros, com modelo 1.0 l que 
custam mais de R$ 40.000, 
em média, o Chery Celer 
Hatch é uma opção a ser 
considerada, ainda mais 
agora que a marca decidiu 
reduzir um pouco o preço 
do modelo, que quando foi 
lançado, no início do ano, 

custava R$ 38.990, na ver-
são básica, e R$ 39.990, na 
versão Act. Agora, de acor-
do com o site a marca, cus-
tam R$ 34.990 e R$ 36.990, 
respectivamente.

Avaliamos a versão 
Act, que vem com faróis de 
neblina, alarme antifurto 
na chave, sistema de som 
com CD Player, 6 alto-fa-
lantes e rodas de liga leve 

Bastante plástico duro, mas bancos sustentam bem as pernas

15”. O modelo avaliado 
ainda tinha central multi-
mídia com tela de LCD.

Vida a bordo
No lançamento do veículo 
fizemos um curto teste dri-
ve, porém agora, para ava-
liação, rodamos bastante 
com o carro, que não che-
ga a ser excepcional, mas 
atende muito bem o consu-
midor dessa faixa de preço.

O ganho maior é o mo-
tor 1.5 l, muito mais forte 
e potente do que os 1.0 l, 
o que deixa a condução 
mais ágil no trânsito. E 
com uma caixa de marchas 
bem escalonada, a condu-
ção é bem agradável. Já em 
movimento, é, assim como 
a maioria dos carros chine-
ses, um tanto o quanto sol-
to. Essa tem sido a técnica 
para deixá-los mais con-

fortáveis por conta da má 
qualidade do  asfalto brasi-
leiro, mas se fosse um pou-
co mais firme melhoraria.

O interior é simples e 
cheio de plásticos duros, 
podia ser melhor, mas 
está dentro do padrão. A 
qualidade do tecido dos 
bancos é boa, assim como 
a maciez. A crítica fica 
pelo fato de não haver o 
terceiro encosto de cabe-
ça no banco traseiro, uma 
vez que o carro é bem es-
paçoso na largura.

Quem viaja no banco 
de trás tem bom espaço 
para as pernas e nem por 
isso o porta-malas é ruim: 
conta com 380 litros de 
capacidade volumétrica. 
Concorrentes diretos como 
Volkswagen Gol e Fiat Pa-
lio levam apenas 285 l e 280 
l, respectivamente. 

Destaque do modelo 
que agora é feito no Brasil 
para o novo painel. Ficou 
mais moderno e agradável, 
agora com novo desenho 
com molduras hexagonais 
nos instrumentos (velocí-
metro e conta-giros) e com-
putador de bordo ao centro 
(nível de consumo, nível 
do combustível, radar de 
estacionamento e alarme 

de abertura de portas).
Por fora, está com vi-

sual mais esportivo, e com 
a sensação de estar mais 
largo graças aos novos pa-
ra-choques, grade frontal 
e conjunto ótico com blo-
queio elíptico dianteiros. Já 
a traseira conta com lanter-
nas com lâmpadas em leds, 
que transmitem tecnologia 
e sofisticação. 

Por fora, o design não mudou 
muito, e continua bonito; rodas de 
liga leve são série na versão Act

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Com preço de popular pelado, modelo que agora é fabricado 
no Brasil vem mais bem equipado e com motor 1.5l

O painel tem novo desenho; o porta-malas leva 380 l; atrás, ausência do terceiro encosto

Avaliação

Ficha técnica
Chery Novo Celer Hatch 1.5 Flex

Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 16 V, flex (etanol/
gasolina)

Cilindrada: 1496 cm³
Potência: 113/108 cv @ 6.000 rpm (e/g)
Torque: 152/140 Nm @ 4.000 rpm (e/g)

Câmbio: manual, 5 marchas
Direção: hidráulica

Tração: dianteira
Pneus: 185/60 R15

Freios: discos ventilados na dianteira e tambor na traseira ABS 
e EBD

Dimensões: comprimento, 4.188 mm; largura, 1.686 mm; altura 
1.480 mm: entre-eixos, 2.527 mm

Peso: 1.210 Kg
Volumes: tanque de combustível: 50 l; porta-malas: 380l

Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h: n/d velocidade 
máxima: 175 km/h

Consumo (Km/l): Cidade – n/d – Estrada – n/d
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Pit Stop

Os Consultores Au-
tomotivos do Jor-
nal Farol Alto re-

alizam no próximo dia 24, 
sábado, o 4º Pit Stop Farol 
Alto, mutirão de check-up 
gratuito em que são veri-
ficados os principais siste-
mas mecânicos, elétricos e 
de segurança do veículo, 
com destaque para teste de 
emissões de gases (CO2 e 
HC), amortecedores, esca-
pamento, freios, embrea-
gem, correias, sistema de 
direção, iluminação interna 
e externa, pneus, cintos de 
segurança, estepe, triân-
gulo e macaco, extintor de 
incêndio etc..

A ação de inspeção vei-
cular gratuita (IVG) ocorre 
das 9h às 17h, no Telha-
norte Washington Luis, 
próximo ao aeroporto de 
Congonhas, zona Sul de 
São Paulo (antigo prédio 
da Voli Autopeças). “É 
uma oportunidade para o 
motorista saber como está a 
saúde do veículo e poder se 

Traga 2 Kg de alimentos não perecíveis e troque pela 
revisão do seu carro ou moto. Ação acontece pela 

primeira vez na zona Sul de São Paulo, no estacionamento 
do Telhanorte Washington Luis (antiga Voli Autopeças), 
das 9h às 17h. Venha e faça a diferença, mostre que é 
solidário e consciente, que faz revisões regularmenteocorre dia 24

Manutenção Preventiva

Revisão solidária

Patrocínio Apoio institucional

Motocheck-up 
tem novidades

O 4º Pit Stop Farol 
Alto contará com 
motocheck-up, 

em que o Consultor 2Ro-
das Farol  Alto, Valter 
Tartalho, da Somoto, rea-
lizará avaliações de itens 
como iluminação, buzi-
na, caixa de direção, óleo 
da suspensão, freios, ali-
nhamento calibragem de 
pneus e TWI, vazamen-
tos no motor e relação.

A novidade para esta 
edição é a parceria com a 
SpeedMaster, do instru-
tor Geraldo Tite Simões, 
que conta com mais de 25 
anos de experiência como 

jornalista e piloto de teste. 
Tite estará disponível para 
um bate-papo descontraí-
do com o motociclistas so-
bre técnicas de pilotagem 
segura e preventiva. 

Além disso, o instru-
tor sorteará inscrições 
para o curso Abtrans 
(Academia Brasileira de 
Trânsito), voltado a qual-
quer pessoa que tem moto 
ou pretende ter e quer sa-
ber mais sobre técnicas de 
frenagem, curvas, desvio 
de obstáculos, além de 
dicas de como enfrentar 
as chamadas “armadilhas 
urbanas”.

Tite Simões, da SpeedMaster, dará 
dicas sobre segurança de pilotagem

Apoio
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Pit Stop

Teste de emissões

Marcha lenta

CO:________

HC:________

Teste de emissões

2.500 rpm

CO:________

HC:________

Pressão dos pneus: 

TWI:

Pressão dos pneus:

TWI:

Pressão dos pneus:

TWI:

Pressão dos pneus:

TWI:

Lâmpadas:

lanterna:

pisca:

freio:

ré:

Lâmpadas:

lanterna:

pisca:

freio:

ré:

Lâmpadas:

lanterna:

farol baixo:

farol alto:

pisca:

Lâmpadas:

lanterna:

farol baixo:

farol alto:

pisca:

Palhetas:

Equipamentos de 

segurança

cintos:

extintor:Integridade do escapamento:

Motor

nível do óleo motor:

nível e qualidade do fl uido de freio:

nivel da água do radiador:

Tensão das correias:

Condição correia Poly V:

Teste de bateria:

Teste do fl uido de freio:

Macaco:

estepe:

Amortecedores: 

Amortecedores: 

Observações:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Caixa de direção:

Sistema de suspensão:

Diagnóstico 

eletrônico:

programar as manutenções 
preventivas, para não ter 
surpresas desagradáveis”, 
afirma o consultor automo-
tivo do Jornal Farol Alto, 
Claudio Cobeio, proprietá-
rio da CobeioCar e anfitrião 
desta edição da ação, que é 
a última de 2015. “Espera-
mos atender mais de 80 veí-
culos neste dia, entre carros 
e motos”, diz.

Utilidade pública
O Pit Stop Farol Alto é uma 
ação de utilidade pública, 
uma vez que beneficia a 
sociedade como um todo 
sem onerar o consumidor. 
“Nossa proposta é cons-
cientizar o dono do carro 
e da moto que o veículo 
com a manutenção em dia 
é bom para ele, economica-
mente falando, é bom para 
o meio ambiente, e é bom 
para a fluidez das vias”, 
afirma Cobeio ao explicar 
que a manutenção preven-
tiva é em média 80% mais 
barata do que a corretiva, 
além de ser ecologicamen-
te correto, pois carro bem 
regulado emite menos ga-
ses poluentes e de efeito 
estufa (CO2).

“É uma ação onde todos 
ganham: o dono do carro ou 
moto, o meio ambiente, e o 
trânsito, pois veículo que 
roda com a manutenção em 
dia tem menos chances de 
parar no meio da via, o que 
causa congestionamentos 
enormes”, diz Cobeio.

Ação social
Tal como nas edições an-
teriores, o 4º Pit Stop Fa-
rol Alto conta com ação 
social de arrecadação de 
alimentos, que serão do-
ados a uma instituição de 
caridade. Cada motorista 
é convidado a doar 2 Kg 
de alimentos não perecí-
veis e, independentemen-
te disso, para cada veículo 

revisado, os Consultores 
Automotivos Farol Alto 
doam mais 1 Kg.

“É uma forma de in-

centivar ainda mais os 
motoristas a passar pela 
IVG, pois além de ter o 
veículo revisado, ajuda 

os necessitados, sem pre-
cisar gastar nada”, diz 
Cobeio ao comentar que 
nas soma das três ações 

anteriores foram arre-
cadados e doados apro-
ximadamente 500 kg de 
alimentos. “Não é muito, 

mas é um começo, e toda 
doação é bem-vinda, in-
dependente da quantida-
de”, afirma.

Check-list Farol Alto

JFA
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Adilson Abachioni, 
Auto Astral Mecânica
Av. dos Pequis, 320 
Jd. Vl. Formosa 
(11) 2916-0599

No elevador

Muitas vezes, os 
carros produ-
zem barulhos 

irritantes, consequência 
direta de pequenas im-
perfeições que infeliz-
mente não são detecta-
das durante o projeto. 
Outros são causados por 
desgaste de componen-
tes, como o caso que ti-
vemos recentemente na 
nossa oficina.

O carro era um Peu-
geot 307, 1.6 16V, 2007,  
138.000 km, com câmbio 
manual. Trata-se de um 
bom carro, mas que de-
manda cuidados espe-
ciais. Além disso, esse 
é o tipo de problema 
que qualquer carro com 
câmbio manual está su-
jeito a apresentar.

O cliente chegou à 
oficina reclamando de 
um barulho estranho que 
a princípio parecia rola-
mento de roda. Um tec-
tec-tec sem fim. Durante 
o processo de diagnóstico 
descartamos os rolamen-
tos de rodas, pois verifica-
mos que o ruído cessava 
quando a embreagem era 
acionada. Passamos a sus-
peitar da caixa de câmbio, 
e a desacoplamos e retira-
mos do veículo.

Descobrimos que o 
rolamento de apoio do 
pinhão do câmbio esta-
va com os espaçadores 
quebrados e ele era o 
responsável pelo baru-
lho irritante. A solução 
foi simples, apesar de 

trabalhosa, pois para se 
ter acesso ao rolamento 
é preciso desmontar a 
caixa inteira. 

Trocamos o rolamen-
to por um novo, apro-
veitamos para dar uma 
geral nas engrenagens, 
e remontamos a caixa 
de câmbio no veículo. 
Trocamos os retentores 
e o óleo do câmbio. Pelo 
trabalho que dá, a conta 
ficou alta: R$ 1.100.

Por isso, recomenda-
mos sempre evitar deixar 
o carro esquentando na 
garagem. De fato, este 
tipo de problema era mui-
to comum antigamente, 
na época dos carros car-
burados, mas nos dias de 
hoje são mais raros.

Isso costuma aconte-
cer quando se liga o carro 
pela primeira vez no dia 
e, ao invés de sair rodan-
do, o deixa parado, para 
esquentar o motor. Ocor-
re que após algumas ho-
ras parado, o óleo desce 
para o reservatório e até 
chegar aos rolamentos 
do câmbio eles rodam à 
seco, assim que é dada a 
partida, e se o carro não 
movimenta, a lubrifica-
ção fica deficiente.

Por isso a recomen-
dação hoje em dia é dife-
rente da de antigamente. 
Os carros com injeção 
eletrônica são progra-
mados para funcionar 
bem desde a partida, 
sendo que o ideal é por 
o carro em marcha assim 

que ligar. Já antigamen-
te, para o motor render 
bem, era importante 

aquecê-lo um pouco an-
tes de sair rodando. 

Por isso casos como 

esse são bem mais raros 
nas oficinas hoje em dia, 
mas ainda acontecem.

Ruído irritante

Muito comum no passado, este é um problema que ainda ocorre, porém com menor frequência. 
O segredo é não esperar o motor esquentar com o carro parado na garagem, como se fazia antigamente

Rolamento de câmbio desgastado

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Na bancada, o rolamento defeituoso foi substituído por um novo e a caixa remontada

O serviço é trabalhoso, pois todo o conjunto do câmbio precisa ser removido e desmontado

No elevador: após diagnóstico foram descartados os rolamentos de roda
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No elevador

Muitas vezes nos 
deparamos com 
situações que 

não são normais e isso é 
geralmente causado por 
receio de alguns profis-
sionais em mexer com o 
que não conhecem e não 
entendem. O resultado 
é ruim para o cliente, o 
dono do carro.

Tivemos este mês aqui 
na oficina um caso assim. 
Após sofrer uma colisão 
do lado direito, o carro 
voltou do conserto em 
perfeito estado, visual-
mente falando. 

Porém, ao dirigir, fi-
cou claro que o veículo 
tinha um problema. Ester-
çava mais para um lado 
do que para o outro. Isso 
não é normal, pois ne-
nhum carro sai de fábrica 
assim. Era claramente um 
defeito colocado.

O veículo em questão 
era um Volkswagen Gol 
G5, 2013, com airbag, com 
170.000 km rodados, mas 
poderia ser com qualquer 
outro modelo. 

O proprietário contou 
que o carro estava assim já 
fazia dois anos, e até ago-
ra ninguém tinha tido co-
ragem de resolver o pro-
blema. Digo coragem pois 
é comum ainda encontrar 
profissionais que se recu-
sam a mexer em sistemas 
de airbag. Impressionan-
te. E foi justamente por 
causa do airbag que essa 
confusão toda começou.

Para não ter de retirar 

o volante na hora de fazer 
o alinhamento, após con-
sertarem a funilaria e pin-
tura, decidiram alinhar só 
por baixo. E nem sempre 
é suficiente, às vezes é 
preciso soltar o volante. 
Mas, por falta de conheci-
mento e receio, fizeram o 
que era mais confortável 
e o carro ficou com curso 
de giro de volante menor 
para um lado.

Para resolver o proble-
ma centralizamos a barra 
de direção e, claro, o vo-
lante ficou torto. Porém, 
agora o carro virava para 
os dois lados de forma uni-
forme. Para desentortar o 
volante o procedimento 
é relativamente simples, 
e necessita apenas de um 
pouco de atenção.

Primeiramente é pre-
ciso desligar a bateria. 
Esse é um passo impor-
tante para reduzir o risco 
de um acionamento aci-
dental do airbag, que é ex-
plosivo e pode machucar. 
Deve-se, porém, se atentar 
para o modelo de veículo 
que se está mexendo, pois 
algumas marcas e mode-
los não costumam aceitar 
bem o desligamento da 
bateria, e acaba desconfi-
gurando vidros e travas 
elétricas, computador de 
bordo e outros sistemas, 
sendo necessário a repro-
gramação posterior. O 
Volkswagen Gol G5 não 
acusa nenhum tipo de res-
trição ao procedimento.

Com a bateria desco-

nectada, deve-se aguardar 
15 minutos para que todos 
os sistemas do carro desli-
guem. O airbag é preso ao 
volante por dois parafu-
sos. Basta soltá-lo se puxar 
todo o conjunto para fora, 
com cuidado para não 

quebrar a cinta do airbag. 
Depois é só desconectá-la, 
assim como o fio da buzi-
na e pronto. 

O procedimento ter-
mina soltando o volante 

da coluna para centralizá-
lo, de acordo com as ro-
das. Depois é só remontar 
tudo, sem esquecer de re-
conectar a cinta do airbag 
e o fio da buzina.

Defeitos Colocados

Durante dois anos, motorista dirigiu carro com diferença de giro no volante por conta de alinhamento mal feito; 
resultado do receio de alguns profissionais que desconhecem os procedimentos para retirar e recolocar as bolsas de ar

Medo de airbag

JFA

Para alinhar o volante, 
algumas vezes é preciso 

desmontar o volante, mas 
com carros com airbag a 
tarefa é um pouco mais 

trabalhosa e exige atenção; 
antes de retirar o airbag, 

é importante desconectar 
a bateria e aguardar 

aproximadamente 15 minutos 
para todos os sistemas 

desligarem

Fotos: Divulgação

Alexandre Morikawa
Automecânica e Elétrica 
Morikawa
R. São Paulo de Oliveira, 877 
Jd. Cumbica, Guarulhos 
(11) 2481-3819
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O sistema de direção 
hidráulica é muito 
comum nos veí-

culos hoje em dia. E já faz 
tampo que aprendemos a 
fazer a correta manutenção 
deste componente. Mas, 
de vez em quanto, surgem 
surpresas desagradáveis, 
difíceis de explicar. Este é 
um desses casos. 

O dono do carro che-
gou à oficina reclamando 
de barulho ao esterçar o 
volante, principalmente 
na fase fria do motor, pela 
manhã, ao dar a partida, 
e também no fim do dia, 
sempre que o veículo fi-
cava parado por algumas 
horas. Já fazia meses que 
o barulho o incomodava. 
O carro era um Toyota Ca-
mry, V6, 2007, com apro-
ximadamente 88.000 km, 
porém este é um defeito 
que pode acontecer com 
qualquer modelo, marca e 
idade de veículo.

A princípio suspeita-
mos de entrada de ar no 
sistema, uma vez que na 
maioria dos casos é isso 
que causa o barulho. Fi-
zemos uma revisão geral 
no sistema e não encontra-
mos vazamentos. Verifica-
mos o nível do fluido de 
direção hidráulica e estava 
em ordem.

Resolvemos, então, 
fazer um teste e trocar a 
bomba da direção hidráu-
lica por outra, recondicio-
nada. O barulho sumiu 
por alguns dias, mas retor-
nou. Assim, recolocamos a 

bomba original, e partimos 
para uma outra solução.

O barulho era típico de 
engripamento das palhe-
tas da bomba. A maioria 
das bombas de direção 
hidráulica utilizam um 
conjunto de palhetas re-
tráteis que giram no inte-
rior de uma câmara oval. 
Ao fazer esse movimento,  
sugam o fluido hidráulico 
sob baixa pressão da linha 
de retorno e o força para 
a saída sob alta pressão. 
Em alguns casos raros, as 
palhetas engripam e como 
resultado, geram ruído.

Uma vez que não 
foram constatados va-
zamentos no sistema, o 
fluido era novo e todas as 
mangueiras estavam em 
perfeito estado, decidi-
mos experimentar a apli-
cação de aditivo a base de 
teflon, um recurso que te-
mos utilizado em larga es-
cala aqui na oficina, prin-
cipalmente em veículos 
que rodam bastante. Apli-
camos este produto nos 
motores para protegê-los 
de forma preventiva, uma 
vez que já comprovamos 
a sua eficácia.

O produto é aplicado 
pelo compartimento de 
abastecimento do óleo lu-
brificante e à medida que 
chega aos componentes 
móveis de dentro do mo-
tor, cria uma micro pelí-
cula de teflon que reduz 
o atrito e faz o conjunto 
trabalhar de forma mais 
livre e solta.

Utilizamos assim o 
mesmo produto no siste-
ma de direção hidráulica, 
a fim de criar essa película 
de teflon nas palhetas da 
bomba e também na câ-
mara oval.

Com apenas 1/3 do 
frasco de 200 ml de aditi-
vo, obtivemos um resulta-
do positivo e, três minu-
tos após a aplicação, todo 
o barulho havia desapare-
cido por completo.

Este é o tipo de defeito 
intrigante que muitos pro-
fissionais acabam quebran-
do a cabeça para solucionar, 
e nem sempre a solução 
mais complexa é a que re-
solve o problema.

Claudio Cobeio,
Cobeio Car 
R.Américo Brasiliense, 1208 
Chácara Sto.Antônio
(11) 5181-8447

No elevador

Defeitos intrigantes

Sintoma era típico de quando entra ar no sistema, porém todo o conjunto havia sido reparado e até mesmo 
substituído por outro. A solução foi acrescentar ao fluido aditivo a base de teflon. Em cinco minutos o ruído parou

Barulho na direção hidráulica

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Ao lado, esquema de 
funcionamento de uma bomba 
de palhetas, similar à utilizada 

nos sistemas de direção 
hidráulica. Pode ocorrer de 
as palhetas engriparem e o 

resultado disso é um barulho 
enorme ao esterçar o volante.

Aplicação de produto à 
base de teflon reduz atrito e 

elimina o ruído

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 
QR Code acima

Reprodução
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No elevador

Júlio de Souza
SouzaCar 
Rua Baquiá, 520, Carrão 
(11) 2295-7662

Muitas vezes fa-
lamos diversas 
vezes as mesmas 

coisas, ao ponto de ficar 
repetitivo e até mesmo 
chato. Mas, por mais que a 
gente fale e repita, sempre 
tem alguém que insiste em 
não ouvir.

Eis aqui um caso clás-
sico. Este é um cliente 
novo aqui da oficina, que 
nos trouxe uma Meriva 
1.8l flex 2006, com 98.000 
km, que precisou de um 
motor inteiro novo. O que 
aconteceu neste veículo 
pode ocorrer em qualquer 
outro, se a atitude do mo-
torista for a mesma.

O dono do carro nunca 
fez a troca de óleo do motor, 
somente completava o ní-
vel, e como resultado, o blo-
co estourou em dois locais.

O mais impressionante 
é que o motor funcionou 
um bom tempo com as lu-
zes de advertência de óleo 
do painel acesa, mas nem 
assim o motorista encos-
tou o carro na oficina. Só 
o fez quando o veículo não 
dava mais partida.

Ao abrir, constatamos 
uma quantidade enorme 
de borra no carter, o que 
provocou o entupimento 
do pescador do óleo, o que 
causou a falta de lubrifi-
cação e o rompimento da 
carcaça do motor.

O que mais chama 
atenção neste caso é que 
por um descuido contí-
nuo o proprietário teve 
um prejuízo de mais de R$ 

9.000, sendo que poderia 
ser facilmente evitado. 

Para um carro com 
98.000 km este é um de-
feito bem precoce. Se ele 
tivesse feito as revisões 
com a troca de óleo na 
época certa, utilizado o lu-
brificante específico para 
o motor, recomendado no 
manual do proprietário, 
poderia utilizar o carro até 
uns 300.000 km com tran-
quilidade.

De acordo com o ma-
nual do proprietário do 
Chevrolet Meriva 1.8 flex, 
é recomendado a troca do 
óleo com o motor quente a 
cada 7.500 km ou 6 meses, 
o que ocorrer primeiro, se 
o veículo estiver sujeito 
às condições severas de 
uso (frequentes conges-
tionamentos, percurso 
curto com o motor não 
completamente aquecido, 
uso freqüente em estradas 
de poeira, areia e trechos 
alagados, ou com reboque 
de trailer ou carreta, e uti-
lização como táxi, veículo 
de polícia ou atividade si-
milar). Fora estes casos, a 
troca pode ocorrer a cada 
15.000 km ou 12 meses, o 
que ocorrer primeiro.

De acordo com o ma-
nual do proprietário, o 
carro sai de fábrica com 
óleo API Sl, com viscosi-
dade SAE 5W30. A GM 
recomenda a verificação 
do nível do óleo semanal-
mente, e informa que é 
normal o consumo de até 
0,8 l de óleo a cada 1.000 

km rodados.
Para verificar o nível 

de óleo, é importante que 
o carro esteja nivelado e 
com o motor desligado e 
à temperatura normal de 
funcionamento. Antes de 
medir o nível, deve-se es-
perar pelo menos dois mi-
nutos, para dar tempo ao 
óleo retornar todo ao cár-
ter. Outra possibilidade é 
verificar logo pela manhã, 
antes da primeira partida 
do dia. 

O nível deve ficar en-
tre as duas marcas, de mí-

nimo e máximo. Abaixo 
do nível mínimo, deve-se 
completar o nível, com o 
mesmo tipo de óleo utili-
zado na última troca. Se 

não souber qual foi o tipo 
do óleo, recomenda-se a 
troca, mesmo que o óleo 
esteja dentro do período 
de validade. 

Troca de óleo

Depois de rodar 98.000 km sem nunca trocar o óleo, o motor deu o troco: borra entupiu o pescador e o bloco foi 
para o espaço por falta de lubrificação. Luzes no painel indicaram o problema, mas foram ignoradas

Descuido causa buracos no motor

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Por falta de 
lubrificação, o 

motor aqueceu 
e o motorista 

não parou. 
Resultado: 

dois furos no 
bloco do motor 

causados por 
borra e falta de 

cuidado

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 
QR Code acima
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JFA

No elevador

O sistema de freios 
é um item que 
deve ser mantido 

sempre em perfeito es-
tado de funcionamento, 
e não é preciso explicar 
por que. Mas, alguns 
motoristas se esquecem 
de realizar manutenções 
simples e básicas como a 
troca do fluido de freio, 
por exemplo. Há quem 
nem mesmo sabe que ele 
existe e tampouco para 
que serve.

Independentemente 
disso, precisa saber que 
o fluido tem proprie-
dades higroscópicas, o 
que significa dizer que 
absorve umidade do ar, 
e com isso perde eficiên-
cia. Pode acontecer até 
mesmo de o carro ficar 
sem freios, mesmo que 
pastilhas ou lonas,  e 
discos sejam novos. Em 
outras palavras, o fluido 
tem prazo de validade e 
nossa recomendação é de 
troca a cada 2 anos, com 
verificação a cada 10.000 
km ou anual. 

O caso que vamos 
descrever ocorreu com o 
proprietário de um Kia 
Sorento 2.5 Diesel, 2008, 
com 95.000 km, porém 
este é o tipo de situa-
ção que pode acontecer 
com qualquer veículo. 
O carro chegou à oficina 
com freio baixo e pedal 
sumindo. Parado, com 
motor ligado, e pedal 
acionado, aos poucos 
vai afundado até o fim. 

Após algumas bombe-
adas o pedal volta, mas 
segundos depois volta a 
baixar.

O motorista infor-
mou que o fluido do freio 
nunca havia sito troca-
do, e toda a manutenção 
de freio se resumia na 
substituição das pasti-
lhas e discos. Isso é um 
erro pelos motivos que 
já descrevemos. Ocorre 
ainda que, neste veículo, 
foi realizado também um 
procedimento incorreto 
no momento da troca das 
pastilhas, que causou o 
defeito de baixa do pedal. 

Alguns profissionais 
e muitos donos de carro 
que gostam de realizar 
eles mesmos a manuten-
ção de itens mais simples 
do veículo, não se aten-
tam à sujeira que está em 
volta das pinças de freio 
na hora de recolher o pis-
tão para retirar as pasti-
lhas velhas. Antes de re-
colher o pistão da pinça 
é recomendável abrir o 
sangrador, pois assim o 
fluido que está na pinça 
é descartado.

Se não abrir o sangra-
dor, corre-se o risco de a 
sujeira na pinça contami-
nar o fluido e ao retor-
nar o pistão esse fluido 
acaba indo parar no re-
servatório, podendo dar 
problemas no cilindro 
mestre do freio. Foi exa-
tamente isso que ocorreu 
no Kia Sorento. O fluido 
contaminado danificou 

as gaxetas do cilindro 
mestre. No caso desse 
modelo de veículo espe-
cificadamente, este é um 
prejuízo de  mais de R$ 
1.400, pois este é o custo 
do cilindro mestre nas 
concessionárias.

Já tivemos, no en-
tanto, casos piores, de 
danos irreversíveis no 
sistema de ABS, pelo 
mesmo motivo. E, como 
nos os carros fabricados 
desde 2014 só podem 
ser vendidos com freios 
ABS, esta é uma dica im-

portantíssima na hora de 
fazer a manutenção das 
pastilhas de freio.

Assim, é preciso lem-
brar sempre que antes de 

recolher o pistão da pin-
ça, abrir o sangrador do 
fluido de freio e deixar 
vazar para fora o fluido 
que está no pistão.

Sistema de freio

Antes de afastar o pistão da pinça de freio, é recomendado abrir o sangrador para evitar que a sujeira contamine o 
fluido e acabe prejudicando outros itens do sistema de freios, como o cilindro mestre e o corpo do ABS

Atenção à sujeira no cilindro mestre

Antes de 
afastar os 

pistões da 
pinça, é 

recomendado 
abrir o 

sangrador 
para o fluido 
contaminado 
não estragar 

o cilindro 
mestre

Fotos: Alexandre Akashi

Francisco Carlos de Oliveira
Stilo Motores 
Rua Mariquinha Viana, 700, 
Mandaqui 
(11) 2977-1124
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No elevador

No mês passado 
abordamos neste 
espaço o caso de 

um cliente que sempre 
abasteceu o veículo com 
etanol e depois de 50.000 
km teve uma infeliz sur-
presa por conta da qua-
lidade duvidosa do com-
bustível que utilizava. 
Muitos ainda não acredi-
tam que etanol ou gaso-
lina batizado prejudica o 
veículo, e abastecem onde 
o preço é mais barato. 

Essa economia pode 
custar caro ao longo do 
tempo. É mais ou menos 
como a comida que inge-
rimos. Se a dieta é balan-
ceada, com nutrientes e 
vitaminas, as chances de 
desenvolver doenças são 
menores do que aqueles 
que consomem junk food, 
alimentos gordurosos e 
cheios de conservantes.

Esse mês tivemos 
mais dois casos de com-
bustível de qualidade 
duvidosa na oficina. Um 
deles deu muito traba-
lho, pois o dono do car-
ro não fazia ideia do que 
poderia ser. Ele contou 
que simplesmente abas-
teceu na noite anterior, 
foi para casa, desligou 
o carro e pela manhã ao 
dar a partida, nada. O 
veículo chegou de guin-
cho na oficina.

Sem saber exatamen-
te do que se tratava, ini-
ciamos um procedimen-
to padrão de diagnóstico, 
com medição da tensão 

da bateria, pressão da 
bomba de combustível e 
avaliação do fluxo de ar. 
Tudo em ordem.

Passamos o scanner 
para verificar se havia al-
gum código de erro gra-
vado na memória do mó-
dulo, que também estava 
zerado, sem defeitos. Co-
meçamos a desconfiar, 
então, do combustível, 
uma vez que essa era a 
única dica que ele havia 
nos passado.

O carro era mais an-
tigo, não era flex. Assim, 
estava abastecido com 
gasolina. Tiramos uma 
amostra do tanque, antes 
do filtro de combustível, 
e realizamos o teste com 
água destilada e desmi-
neralizada, em solução 
de 10% de cloreto de só-
dio (NaCl). O resultado 
foi espantoso. O combus-
tível no tanque era 20% 
gasolina, e 80% de sabe-
se lá o que. A solução foi 
fácil depois disso, porém 
antes de esvaziar o tan-
que, fizemos um teste: 
ligamos um tanque ex-
terno à flauta de injetores 
com gasolina de confian-
ça e demos a partida. O 
carro pegou na hora.

Assim, esvaziamos o 
tanque e enchemos com 
gasolina do posto que 
temos parceria e sempre 
recomendamos aos nos-
sos clientes. Uma dica 
é sempre abastecer no 
mesmo posto, e sempre 
pegar nota fiscal. Além 

disso, o consumidor 
pode pedir ao frentista 
para realizar o teste da 
quantidade de etanol na 
gasolina, antes de abaste-
cer. E o posto é obrigado 
por lei a realizar o teste, 
na frente do consumidor. 

Em uma proveta de 

100 ml, deve-se colocar 
50 ml de gasolina e 50 ml 
de água destilada e des-
mineralizada, em solução 
de 10% de NaCl. Mistu-
rar por meio de 10 inver-
sões, sem agitar. Deixar 
em repouso por alguns 
minutos para as camadas 

se separarem: gasolina e 
água com etanol. A me-
dição do líquido branco/
transparente não deve ul-
trapassar 63 ml, na escala 
da proveta, uma vez que 
esse número indica que 
há exatamente 27% de 
etanol na gasolina. 

Combustível sob suspeita

Cliente encheu o tanque de gasolina e foi para casa. No dia seguinte ficou na mão. Após realizar todos os 
procedimentos de diagnóstico constatamos que o combustível era 20% gasolina e 80% de outras substâncias

Os males da gasolina batizada

JFA

Diferença brutal: resultado comparativo de teste da quantidade de etanol na gasolina; à 
esquerda, amostra do tanque do carro do cliente, e ao lado, amostra de posto de confiança

Fotos: Divulgação

Luis Carlos Bailone
Luizinho Reparações 
Automotivas 
Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 
2789, Jardim Tremembé 
(11) 2203-1627

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 
QR Code acima
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No elevador

Nem todos sabem e 
alguns outros não 
acreditam, mas 

todas as peças do motor de 
um carro tem uma vida útil 
específica, e dependendo 
de como o veículo é condu-
zido, podem durar mais ou 
menos. A válvula termos-
tática é uma delas e por 
isso a recomendação que 
fazemos aos nossos clien-
tes é a substituição preven-
tivamente a cada 30.000 
km, pois utilizam cera 
derivada de petróleo que 
com o tempo e uso perde 
as suas propriedades. 

Mas, nem todos acei-
tam nossos conselhos, e 
alguns acabam pagando 
caro por isso. Esse é um 
caso. De propriedade de 
um cliente corporativo, o 
Fiat Palio Fire Economy 
2009/2010 lutou brava-
mente e resistiu até onde 
pode, mas a falta de cui-
dado do motorista foi su-
perior. Meses atrás este 
carro passou por uma re-
visão completa, de 90.000 
km, quando foi sugerido 
a substituição da válvula 
termostática. A peça ainda 
funcionava, mas já estava 
bem rodada. 

Para economizar no 
custo, o cliente decidiu 
deixar a troca para uma 
revisão posterior. Porém 
não deu tempo. A peça, 
desgastada, parou de fun-
cionar e travou fechada. 
Como consequência, o mo-
tor passou a sobreaquecer, 
uma vez que o líquido de 

arrefecimento não circula-
va mais para o radiador. 
Sem essa troca de calor, 
o sensor de temperatura 
passou a alertar o carro de 
que algo não estava certo, e 
acendeu a luz vermelha de 
alerta de temperatura no 
painel do carro.

A válvula termostática 
é responsável por direcio-
nar o fluxo do líquido de 
arrefecimento do motor 
para o radiador. Quando 
a temperatura esta baixa, a 
passagem do liquido de ar-
refecimento é praticamente 
bloqueada, forçando todo 
o líquido arrefecedor cir-
cular dentro do próprio 
motor para aquecê-lo mais 
rápido. Quando a tempera-
tura do motor começa au-
mentar, a válvula termos-
tática abre gradativamente 
(80ºC a 90ºC) permitindo 
a circulação do liquido de 
arrefecimento para o ra-
diador e, quando a tem-
peratura ideal de trabalho 
é atingida (93ºC a 103ºC) a 
válvula abre-se totalmente.

O motorista, porém, 
ignorou todos os alertas 
e avisos, e continuou di-
rigindo até a garagem da 
empresa, ao invés de pa-
rar o carro imediatamen-
te. Um grande erro, pois 
quando o carro chegou 
aqui na oficina, de guin-
cho, pudemos avaliar o 
estrago da negligência: o 
calor no cofre do motor foi 
tão grande que até o cole-
tor de admissão derreteu.

Além disso, ao abrir o 

motor, descobrimos que 
um dos pistões havia sido 
seriamente danificado. O 
resultado foi uma conta 
de mais de R$ 6.000 para 
refazer todo o motor, pois 
estava totalmente destruí-
do. Foi necessário retificar 
bloco, cabeçote e virabre-
quim, e substituir pistões, 
bielas, bronzinas e todos 
os acessórios, como bom-
ba de óleo, bomba d’água 
enfim, tudo.

O mais impressionan-
te é que tudo isso pode-
ria ser facilmente evitado. 

Primeiro com a troca pre-
ventiva da válvula termos-
tática, peça que não custa 
mais de R$ 100 para reali-
zar a substituição.

A segunda forma de ter 

evitado a perda do motor 
era se atentando aos avisos 
do carro e parando imedia-
tamente. Mas é preciso lem-
brar que deve-se fazer isso 
em local seguro.

Válvula termostática

Toda peça tem uma vida útil e muitas vezes é melhor gastar um pouco mais na manutenção 
preventiva do que se arriscar. Ainda mais quando o carro é conduzido por terceiros

Fim de vida útil

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Marcos de Castro
Mecânica De Castro 
Av. Cons. Moreira de Barros, 
625, Santana 
(11) 2950-0990

Grandes 
estragos: 

coletor de 
admissão 

derretido e 
pistão com 

dente; válvula 
termostática 

não abriu 
e motorista 

ignorou alertas 
para parar

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 
QR Code acima



Farol Alto | CONSULTOR AUTOMOTIVO16 www.jornalfarolalto.com.br
Outubro de 2015 | Número 38 Ano 4

No elevador

Lançado em  feverei-
ro do ano passado, 
o Volkswagen up! 

1.0l 3 cilindros é um car-
ro relativamente novo no 
mercado, e chegou para 
difundir a proposta de 
donwsizing de motores, 
com a retirada de um ci-
lindro do conjunto, para 
reduzir peso. 

Porém, muito mais do 
que isso, o novo propul-
sor da Volkswagen conta 
com novidades constru-
tivas, o que na maioria 
das vezes gera estranhe-
za. Uma delas é o duplo 
circuito de arrefecimento, 
que permite temperaturas 
diferentes para o bloco e 
para o cabeçote, feito por 
meio de  duas válvulas 
termostáticas. 

Com isso, o bloco tra-
balha com temperatura 
mais elevada, o que torna 
o o óleo mais fluido e ga-
rante menor atrito entre 
os componentes. A tem-
peratura de arrefecimento 
do cabeçote é menor, o 
que minimiza a possibi-
lidade de detonação, me-
lhorando o desempenho 
do veículo e diminuindo o 
consumo de combustível.

E foi justamente em 
um desses circuitos de ar-
refecimento que encontra-
mos um defeito inusitado. 
O veículo, pertencente a 
um cliente corporativo, 
chegou rodando à oficina 
e o motorista reclamava 
de uma luz vermelha pis-
cante no painel.

Identificamos que era 
a luz de temperatura do 
veículo, que não possui 
medidor, somente uma 
lâmpada de sinalização 
que pisca quando a tem-
peratura do motor atinge 
níveis elevados.

Após uma checagem 
superficial, verificamos 
que havia um vazamento 
pela carcaça da válvula 
termostática. Ao desmon-
tar, encontramos uma 
novidade em relação aos 
veículos que costumamos 
trabalhar. Este motor 
conta com um novo sis-
tema de acionamento da 
bomba d’água integrado 
com a válvula termostáti-
ca, porém independente.

Normalmente, a 
bomba d’água é liga-
da ao motor na mesma 
correia Poly V do alter-
nador, compressor do 
ar-condicionado e outros 
acessórios. Este veículo, 
não. A bomba d’água 
está em um conjunto 
separado, acionado por 
uma correia dentada.

O vazamento ocor-
reu através da junta de 
borracha que fica entre 
a  carcaça da válvula ter-
mostática e o bloco do 
motor. Ao desmontar o 
conjunto, percebemos 
um dente na junta, por 
onde o fluido de arrefe-
cimento vazou.

Causou estranheza 
a forma como a junta 
desgastou, porém é uma 
peça de fácil reposição e 

que pode ser comprada 
nas concessionárias da 
marca. Felizmente não é 
necessário trocar todo o 
conjunto, só a junta, que 
custa em torno de R$ 50.

Este caso merece um 
alerta para quem dirige 
carro que não tem mos-
trador de temperatura, 
somente a luz indicadora: 
quando ela acender, pare 
o carro em um local segu-
ro o mais rápido possível, 
chame o guincho e leve 
para a oficina. Este deu 
sorte, pois chegou a tem-

po. O risco de o motor 
fundir por superaqueci-
mento é grande. E se ti-
vesse ocorrido, o prejuízo 
seria tão grande quanto.

Já quando piscar no 

painel qualquer luz ama-
rela, significa que algum 
sistema do veículo não 
está funcionando correta-
mente, porém é possível 
rodar até a oficina.

Arrefecimento

O mostrador de temperatura do motor já não existe mais em muitos modelos modernos. Assim, se a luz de arrefecimento do 
motor acender ou piscar no painel, é sinal de problemas e deve-se parar o veículo o mais rápido possível

Luz vermelha acesa no painel: pare!

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Sergio Torigoe 
Centro de Diagnóstico 
Automotivo Torigoe 
Rua Serra de Botucatú, 2724 
(11) 2097-8440

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 
QR Code acima

A bomba 
d’água é 

integrada 
à válvula 

termostática 
em uma 

correia 
dentada à 

parte; defeito 
estava na junta 

do conjunto
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AUTOCHECK–UP 
REPARAÇÃO 

AUTOMOTIVA
Av. Cerejeiras, 593 / 601

Vila Maria – SP 
(11) 2967-6611 / 2954-5103

contato@autocheckup.com.br
www.autocheckup.com.br

AUTO MECÂNICA 
SCOPINO

Rua Santa Eudoxia, 508
Casa Verde –  SP 

(11) 3955-2086 / 3857-2685
scopino@goe.etc.br

www.automecanicascopino.
com.br

FOXCAR 
OFICINA TÉCNICA

Rua Itiúba, 01
Vila Prudente–SP

(11) 2965-0632
foxcar@foxcar.com.br
www.foxcar.com.br

MEGA CAR CENTRO 
TÉCNICO AUTOMOTIVO

Av. Carlos Lacerda, 1.428
Campo Limpo–SP

(11) 5841-3213 / 3892-8713
megacar@megacar.etc.br

www.megacar.etc.br

PARDAL MOTORES 
AUTO TÉCNICA

Rua Araritaguaba, 241
Vila Maria-SP 

(11) 2631-7421 / 2955-0093
pardal_motores@outlook.com
www.facebook.com/Pardal-

Motores

PEGHASUS 
POWERED MOTORS

Rua Dr. Paulo Meirelles, 120
Lauzane Paulista-SP

(11) 2231-1929 / 2231-4024
contato@peghasus.com.br

www.peghasus.com.br

SERV CAR 
AUTO MECÂNICA

Av. Hercílio Wustemberg, 
1700

Embú das Artes-SP
(11) 4704-6417 / 4704-6327

servcar@servcar.etc.br
www.servcar.etc.br

TAKUSHI  SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS

Rua Irmã Emerenciana, 963
Vila Nilo-SP 

(11) 2308-7235 / 2308-7234
jorgeifuku@gmail.com

TECNICAR REPAROS 
AUTOMOTIVOS

Rua Padre Adelino, 1059
Belenzinho-SP
(11) 2605-5171

arnaldo@tecnicarreparos.
com.br

www.tecnicarreparos.com.br

VERA LUCIA 
CENTRO AUTOMOTIVO

Rua Faustolo, 974
Lapa - SP

(11) 3862-7206 / 3862-8808
mecveralucia@uol.com.br

Oficinas Amigos Farol AltoArtigo

Ainflação este ano 
baterá recordes e o 
trabalhador já está 

apertando o cinto. Para 
piorar, o governo acaba de 
anunciar mais um aumento 
de combustíveis, item que 
mais pesa nas despesas de 
um veículo. 

A boa notícia é que 
existem formas de econo-
mizar sem necessariamente 
deixar o carro na garagem. 
Só um pouco de cuidado, 
atenção e dedicação. Eis al-
gumas dicas:

1 – Velas de ignição
Estão entre os itens que 
mais influenciam no consu-
mo. Precisam ser trocadas 
com a quilometragem re-
comendada pelo fabricante, 
que varia de modelo para 
modelo. Se as velas estão 
ruins, a queima de com-
bustível fica irregular, o que 
reflete diretamente no au-
mento do consumo.

 
2 - Pneus calibrados
Pneus murchos ou com a 
calibragem errada fazem 
o carro consumir mais 
combustível. A calibragem 
deve ser feita no máximo 
a cada 15 dias, seguindo as 
orientações do manual do 
proprietário do veículo, de 
acordo com a carga leva-
da. Isso pode ocasionar em 
pressão diferente para tra-
seira e dianteira. Os pneus 
podem ser responsáveis 
por até 20% do consumo.

3 – Peso (demasiado)

Um carro mais pesado 
precisa de maior acelera-
ção para se movimentar. 
Quanto mais carregado, 
mais o veículo consome. 
Por isso, é fundamental 
observar o peso máximo 
recomendado. 

4 - Troca de marcha
A troca de marcha deve ser 
feita corretamente, muitos 
manuais explicam como 
deve ser executada a troca, 
ou seja, em que giro o mo-
tor responde melhor. Al-
guns modelos mais novos 
indicam no painel o melhor 
momento para a troca, evi-
tando assim o consumo 
elevado de combustível. 
Em câmbios robotizados 
(i-Motion, Dualogic etc.) 
às vezes para melhorar o 
consumo podemos usar o 
modo manual ao invés do 
automático.
 
5 - AC e filtros
Em dias de temperaturas 
amenas é possível desli-
gar o ar-condicionado. Ele 
aumenta, em média, 20% 
o consumo do veículo. Os 

filtros de ar e combustível 
precisam ser trocados nas 
datas previstas pelos fabri-
cantes. Em caso de entupi-
mento, eles interferem na 
mistura de ar e combustí-
vel, o que faz o veículo gas-
tar mais.
 
6 - Gasolina aditivada
Em um primeiro momento, 
ela não influencia no con-
sumo. Sua função é man-
ter a limpeza e preservar o 
motor. Mas um motor mais 
limpo e sem desgaste pode 
apresentar melhora de de-
sempenho, o que inclui eco-
nomia de combustível.

7–Motor frio 
Ao ligar o carro pela ma-
nhã, o motor está frio. Neste 
momento é importante evi-
taar fortes acelerações, pois 
o consumo é maior uma 
vez que não está na tem-
peratura ideal de funciona-
mento. Os carros com inje-
ção eletrônica dispensam 
aquecer o motor por longos 
períodos antes de andar, tal 
como ocorre com os veícu-
los carburados.

Combustíveis mais caros

Entre todos os gastos de um automóvel, o combustível é o mais significativo. 
Mas, felizmente há como reduzir o consumo. Eis aqui algumas dicas

E agora?

Silvio  Ricardo Candido 
é consultor automotivo, 
formado em técnico em 
mecânica atua na área 
mecânica há mais de 28 anos, 
diretor técnico da Peghasus 
Powerd Motors e da Doctor 
American Car, um novo 
conceito de reparação

JFA

Fonte: IBOPE

O combustível representa o maior gasto de um veículo



CAdeRNO 
2ROdAS

consultor 2rodas

Existem motocicletas 
que são difíceis de 
criticar. A Kawasaki 

Ninja ZX-11 1100 é uma 
delas. Com motor de 1.052 
cc de 151 cv, atinge veloci-
dade final de espantosos 
290 km/h, tem excelente 
posição de dirigir, e é bem 
construída, pois as carena-
gens não soltam.

Foi um dos símbolos 
da liberação da importa-
ção de veículos nos anos 
1990, quando o então pre-
sidente Fernando Collor 
se exibia pilotando uma.

A Kawasaki produziu 
o modelo de 1990 a 2001, e 
até 2007 era considerada a 
motocicleta de fabricação 
em série mais rápida do 
mundo, com aceleração 
de 1 a 100 km/h em 2,66 
segundos. Esses núme-
ros mostram que mesmo 
sendo uma moto do pas-
sado, ainda faz a cabeça 
de muita gente, e deixa 
muitos modelos novos no 
chinelo. Por isso a marca é 
tão reverenciada.

Na oficina
O modelo que vamos 
avaliar nesta reportagem 
é de 1994, com 23.500 
milhas rodados (aproxi-
madamente 37.800 km), 
que tem preço médio de 
R$ 15.085 segundo tabela 
Fipe, e precisou de uma 

revisão geral pois estava 
parada há três anos. 

Durante o processo de 
revisão, constatamos a ne-
cessidade de limpar o car-
burador e trocar os filtros. 
Como o tanque estava va-
zio, abastecemos a moto e 
verificamos um vazamento 
de gasolina pela torneira. 
Trocamos o reparo, que 
custa R$ 40. Aqui é impor-
tante fazer uma observa-
ção: evitar deixar o tanque 
vazio, mesmo que não for 
usar a moto por um longo 
período, pois aumenta o 
risco de queimar a bomba 
de combustível ao tentar li-
gar a moto posteriormente.

A moto também ti-
nha problemas na bomba 
d’água, um vazamento pe-
los retentores. Infelizmente 
não existe reparo para essa 
bomba, então teve de ser 
substituída por completo. 
E isso custa caro: R$ 1.060. 
Esta é uma peça que não 
costuma dar problema, 
mas como a motocicleta fi-
cou parada por muito tem-
po, o retentor ressecou.

Outro problema que 
encontramos na moto foi 
o alternador, que parou 
de recarregar e precisou 
de reparo. De tempos em 
tempos, a cada 3 anos 
aproximadamente, é pre-
ciso rebobiná-lo. Um novo 
custa R$ 3.770. 

O resumo dessa histó-
ria é que a moto foi feita 
para rodar, mesmo que so-
mente uma vez por sema-

na. É bem mais econômico 
gastar com um pouco de 
gasolina e dar algumas 
voltas do que deixá-la pa-

rada por um longo perío-
do, pois as peças de repo-
sição são caras em relação 
ao que a moto vale.

Fotos: Alexandre Akashi

Excelente modelo, mas peças caras
Kawasaki Ninja ZX-11 1100

Depois de ficar três anos parada, foi necessário uma revisão completa com troca de 
componentes simples e limpeza do carburador, porém mesmo assim a conta ficou alta

O modelo foi símbolo da 
liberação da importação 

de  veículos nos anos 1990; 
ao lado, a bomba d’água 
desmontada, e abaixo, o 

reparo da torneirinha
Valter e Diego Tartalho
Somoto
Rua Mariquinha Viana, 628, 
Mandaqui 
(11) 2950-2012

JFA



Mecânica
Injeção Eletrônica
Freio, Suspensão 
Troca de óleo

acesse
www.cobeiocar.com.br

Mecânica em geral | Troca de óleo | Motor | Freio | Suspensão

Autoelétrico | Injeção eletrônica | Pré-inspeção INMETRO

Fone: 2481-3819
Nextel: 7748-2731

Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2789, Tucuruvi - São Paulo

Tradição desde 1964
Oficina especializada em 
Eletrônica Embarcada
Autoelétrico
Mecânica
Diagnóstico
Inspeção Veicular

11.2203-1627 
11.2203-2411
eletricaluizinho@hotmail.com

Rua Serra de Botucatu, 2724 - Tatuapé - São Paulo - SP
11.2097-8440 l 11.3473-0225 l contato@torigoe.com.br

Empresa
certificada

Na Torigoe, a responsabilidade e a 
sustentabilidade são metas tão 

importantes quanto a qualidade de 
nossos serviços. 

O respeito pela saúde, segurança e 
uso racional dos recursos são 

princípios básicos do nosso negócio.

Pç.Albino Francisco de Figueiredo, 27
Vl.Fernandes - SP | 11.3892-8837

Serviços automotivos

acesse
www.cobeiocar.com.br

Reprogramação de módulos | injeção eletrônica | ABS | Airbag | câmbio automático

valtersomoto@hotmail.com | 11.2950-2012
rua Mariquinha Viana, 628 - Mandaqui - SP

acesse
www.cobeiocar.com.br

PEÇAS, ACESSÓRIOS E MECÂNICA
ESPECIALIZADA PARA MOTOS

Credenciada

God be praised
25 Anos de experiência e total dedicação

SOMOTO
VALTER/DIEGO

11.7718-7678
ID: 88*12065

R. Américo Brasiliense, 1.208
Chácara Sto.Antônio-SP

11.5588-1363
oficina@cobeiocar.com.br

Um novo conceito em serviços automotivos
Faça já sua adesão e desfrute de diversos benefícios

- mão-de-obra grátis
- check-up inicial de mais de 100 itens
- manutenções programadas
- registro de revisões

acesse
www.cobeiocar.com.br

Nossos serviços:
Troca de óleo de câmbio automático
Troca de embreagem robotizada 
(Dualogic e i-Motion)
Revisão geral, freio, suspensão e motor
Troca de correia dentada e Poly-V
Alinhamento e balanceamento

COBEIO CAR

R. Conselheiro Moreira de Barros, 625
Santana - SP - 11.2950-0990 | 2283-2370

 automecdecastro@gmail.com

Serviços automotivos

acesse
www.cobeiocar.com.br

Regulagem de motores
Injeção eletrônica
Sistemas eletrônicos
Suspensão
Troca de óleo
Alinhamento e balanceamento
Freios

Credenciada

AUTOMECÂNICA
25 Anos de experiência e total dedicação

rua Baquiá, 520 - Carrão - SP | 11.2295-7662

acesse
www.cobeiocar.com.br

Credenciada

God be praised
25 Anos de experiência e total dedicação

Centro Técnico Automotivo
Mecânica geral | Suspensão | Injeção Eletrônica | Freios ABS | Airbag

R.São Paulo de Oliveira, 877
Jd. Cumbica - Guarulhos - SP

AUTO MECÂNICA ELÉTRICA

INJEÇÃO ELETRÔNICA

acesse
www.cobeiocar.com.br

Mecânica em geral | Troca de óleo | Motor | Freio | Suspensão

Autoelétrico | Injeção eletrônica | Pré-inspeção INMETRO

MOR    kawaMOR    kawa

Fone: 2481-3819
Nextel: 7748-2731

Mecânica
Injeção Eletrônica
Freio, Suspensão 
Troca de óleo

acesse
www.cobeiocar.com.br

Mecânica em geral | Troca de óleo | Motor | Freio | Suspensão

Autoelétrico | Injeção eletrônica | Pré-inspeção INMETRO

Fone: 2481-3819
Nextel: 7748-2731

Diagnóstico Automotivo

Auto Astral Mecânica

(11) 2916-0599
Av. dos Pequis, 320

Jd. Vila Formosa - São Paulo - SP

Tecnologia em diagnóstico e manutenção automotiva
Nossas especialidades:
• Injeção Eletrônica
• Diagnóstico computadorizado
• Motor, câmbio
• Suspensão e freios

ASSISTÊNCIA AO CLIENTENO LOCAL

11.2977-1124 - 2283-5056
11.7753-4169 - ID: 100*46973

Rua Mariquinha Viana, 700 
Mandaqui - São Paulo

Conheça nosso 
seguro socorro 
grátis para clientes 
cadastrados
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