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Honda HR-V

Bem definido por fora, pode 
melhorar por dentro. Confira 

nossa avaliação - pág 3

Pit Stop

No elevador

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 19 

Avaliação

Crise faz consumidor postergar 
manutenção do carro e da moto

Curta nossa página no Facebook
facebook.com/jornalfarolalto

www.100porcentomotor.com.br

Diversos veículos 
avaliados no 4º 
Pit Stop Farol 
Alto estavam 
com alguns 

componentes no 
limite da vida útil, 
situação típica de 
quem não vai à 
oficina há muito 
tempo ou prefere 
arriscar o veículo 
parar de vez para 
consertar - pág. 6

Peugeot 2008 THP

Avaliação

Volvo XC60 T6

Avaliação
O turbo 
é a bola 

da vez. À 
esquerda 

um 1.6 flex 
de 173 cv, 
e à direita,  
o T6 2.0 de 

306 cv
pág 5pág 4
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Editorial

Mais uma vez, os 
brasileiros en-
frentam uma crise 

econômica, um novo perío-
do de recessão com  perda 
de trabalho e renda. E, as-
sim como as crises anterio-
res, esta também surgiu a 
partir de uma desavença 
política, em que um deter-
minado grupo, disposto a 
qualquer custo acabar com 
o poder do rival, joga no 
ventilador as trapaças e fal-
catruas cometidas, como se 
agir de forma obscura fosse 
privilégio apenas de uma 
única facção política.

Mais uma vez, os brasi-
leiros ordinários, cidadãos 
comuns que trabalham e 
têm renda, são quem pa-
gam o pato, o alto preço 
de sustentar no poder cor-
ruptos desalmados que só 
pensam em retirar o máxi-
mo possível da nação em 
benefício próprio, em troca 
de migalhas e bugigangas 
inúteis e desnecessárias. 
Esta é uma classe de para-
sitas que há séculos está no 
Brasil, enraizada inclusive 
na cultura brasileira.

Mais uma vez, os bra-
sileiros estão em busca de 
respostas, de um salvador 
da pátria, que retire o gosto 
amargo da derrota. O brasi-
leiro é um povo que vive na 
corda bamba e assim gosta 
de viver, pois para vencer 
basta se equilibrar. Pena 

que balança nem sempre é 
honesta com o brasileiro.

Mais uma vez, os bra-
sileiros sairão da crise eco-
nômica acreditando que 
tudo ficará bem de novo, 
permanentemente, até que 
uma nova rixa política bote 
tudo a perder novamente. 
Pois assim é o Brasil para os 
brasileiros: uma casa aluga-
da que precisa de reformas, 
mas como ninguém é dono, 
deixa como está. Mas um 
dia a casa cai e terá de ser 
reconstruída, só que neste 
dia, não serão os brasileiros 
que o farão, pela simples 
falta de iniciativa.

Pit Stop
Enquanto a crise econômica 
não passa, o Brasil perde 
competitividade,  porque 
perde investimentos, e as-
sim, perde mercado ao e o 
povo empobrece. Se fosse 
culto, educado, haveria es-
perança. Mas, infelizmente, 
ainda está longe do ideal, 
assim como o nível de ma-
nutenção dos carros e mo-
tos que circulam pela cida-
de de São Paulo. 

De acordo com os re-
sultados do 4º Pit Stop 
Farol Alto, a grande maio-
ria dos carros apresenta 
algum tipo de falha que 
necessita ser reparado, e o 
pior, 60% dos problemas 
são em componentes que 
somente um mecânico ou 

aficionado por carro con-
segue distinguir. A con-
clusão disso é de que os 
motoristas estão adiando 
as revisões, simplesmente 
tem deixado de frequen-
tar a oficina, a procurando 
apenas depois que a peça 
fadiga, se rompe e estraga 
outros componentes. É 
uma triste realidade.

Nas duas últimas edi-
ções temos reportado os 
casos mais absurdos e in-
teressantes que ocorrem 
nas oficinas dos nossos 
consultores automotivos e 
a grande maioria dos pro-
blemas são potencializa-
dos pela simples falta de 
atenção do motorista, que 
escolhe ignorar um aviso 
do carro e seguir em fren-
te, até o carro parar de vez 
com o motor fundido ou 
totalmente destruído

O segundo problema 
mais comentado é sobre 
a qualidade dos com-
bustíveis - etanol e gaso-
lina -, que tem causado 
estragos nos veículos e 
dores de cabeça para os 
consumidores. Segundo 
nossos consultores, este 
é um problema que sofre 
do efeito vai-vem, e pas-
sa a ser mais frequente 
de acordo com o nível de 
fiscalização dos combus-
tíveis pela ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-

veis). Aparentemente, o 
fiscalização tem sido me-
nor e isso tem contribuído 
para aumentar a incidên-
cia de venda de combus-
tível fora de especificação.

Cabe a cada cidadão, 
portanto, solicitar sempre 
que abastecer a nota fiscal 
e, caso tenha problemas, 
denunciar o estabeleci-
mento fraudador. As de-
núncias podem ser feitas 
por telefone 0800 970 0267, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 20h, ou pela in-
ternet, www.anp.gov.br, 
na aba Fale Conosco.

O interessante disso 
tudo é saber que com um 
único investimento é pos-
sível reverter boa parte dos 
problemas no Brasil. Me 
refiro à educação, ao ensi-
no, que precisa ser amplo e 
de qualidade, independen-
te de classe social ou etnia, 
cor da pele, dos olhos, do 
cabelo, religião, time de fu-
tebol ou escolha política. É 
preciso um plano nacional 
de educação a longo pra-
zo, que permita mudar de 
uma vez por todas a cul-
tura do inquilino em nós 
enraizada, pois se o Brasil é 
a nossa terra, está na hora 
de cuidarmos dela com o 
respeito que merece.

Boa leitura,
Alexandre Akashi

Editor

Mais uma vez, os brasileiros...

Próximos eventos AEA:
Novembro

12 e 13 - Curso de Motores Módulo I – Com 
aulas práticas na BOSCH

26 e 27 - Curso de Emissões

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

Agenda Automotiva

Vencedor da promoção HG 
Nakata é de Guarulhos (SP)

O vencedor promoção 
“HG Nakata, Pistas dos 
Sonhos nos EUA”é  Rena-
to Batista da Silva, de 32 
anos, que mora em Gua-
rulhos - SP, e trabalha com 
gestão de qualidade em 
uma empresa metalúrgica. 

Silva e mais um acom-
panhante irão conhecer 
um dos quatro circuitos 
mais famosos do auto-
mobilismo que ficam nos 
Estados Unidos (Daytona, 
Flórida, Indianápolis, Las 
Vegas e Nevada), na com-
panhia do piloto Nonô 
Figueiredo, patrocinado 
pela Nakata no Campeo-

nato Brasileiro de Marcas.
“Com esta ação, conse-

guimos impactar milhares 
de pessoas, entre profissio-
nais do setor de reposição 
automotiva e  consumido-
res finais”, afirma Sabrina 
Carbone, gerente de marke-
ting da Affinia.

Curta

JFA

O sortudo Renato da Silva
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muito caro
Honda HR-V EX

Bom, bonito e

A traseira alta chama atenção, mas visibilidade é ruim

Desde o lançamen-
to, em março deste 
ano, o SUV com-

pacto da Honda, HR-V 
é um sucesso de vendas. 
Para entender os motivos, 
avaliamos a versão inter-
mediária, EX, que custa 
absurdos R$ 84.700. Indis-
cutivelmente, é um carro 
bonito por fora. Tem linhas 
agressivas e atuais, e uma 

atraente silhueta de hatch-
back anabolizado. Chama 
atenção por onde passa.

Para justificar o alto pre-
ço, vem com motor 1.8 flex 
que desenvolve 140 cv na 
gasolina e 139 cv no etanol 
(isso mesmo, pois segundo 
a Honda, ao desenvolver 
o motor, a calibragem de 
potência ficou em segundo 
plano, sendo mandatório o 

Design interno é duvidoso, principalmente saídas de ar

consumo e emissões), aco-
plado em um câmbio CVT 
com sete marchas virtuais. 
O motor é o mesmo que o 
equipa a versão de entrada 
do sedan Civic, mas o CVT 
é novo. Apesar de ser um 
conjunto bem equilibrado, 
não empolga. Pisar fundo 
no acelerador é perda de 
tempo e combustível. Po-
rém, traz como vantagem 
a economia de combustível, 
se andar de forma mode-
rada, civilizada. Durante a 
semana de teste, com etanol 
e circuito misto de 80% ur-
bano livre e 20% rodoviário 
livre, fez 9,3 km/l de média.

Vida a bordo
O interior é um tanto o 
quanto espartano. Apesar 
de ter o básico de equipa-
mentos essenciais (vidros 
elétricos com botão auto-

mático nas quatro portas, 
regulagem elétrica do retro-
visor externo, ar-condicio-
nado, direção com assistên-
cia elétrica, travas elétricas, 
freio de estacionamento 
elétrico com sistema auto 
hold, sistema de áudio com 
bluetooth e comandos no 
volante), não tem o requinte 
esperado para um carro de 
80 mil reais. 

O acabamento é sim-
ples, com estofamento em 
tecido, e design estranho, 
principalmente as saídas de 
ar do lado do passageiro, 
uma fila reta de três dutos 
que atingem em cheio o 
rosto. Esteticamente é feio e 
funcionalmente não muito 
bom, exceto para quem tem 
fogo no corpo.

Mas, o sistema de ar-
condicionado é simples, 
sem regulagens individu-

ais, e nem mesmo controle 
eletrônico da temperatu-
ra. É inclusive, um tanto o 
quanto fraco para o verão 
brasileiro,  poderia esfriar 
mais rápido.

Outro item que poderia 
ser melhor aproveitado no 
carro é o sistema multimí-
dia, com tela LCD de 5 po-
legadas, que serve apenas 
para mostrar imagem da 

câmera de ré.
No entanto, grande par-

te desses melhoramentos 
são encontrados na versão 
topo de linha, EXL, qu custa 
R$ 92.900. E, mesmo assim, 
há 3 meses de fila de espera 
pelo carro, e o que faz dele 
um sucesso de vendas é a 
reputação da marca, con-
quistada pela excelente per-
formance mecânica.

O visual é caprichado, 
com linhas modernas, 

joviais e agressivas

Fotos: Alexandre Akashi

Para um carro de mais de R$ 80 mil, a versão intermediária 
desaponta pela falta de sofisticação

Painel de boa visualização, mas incompleto; porta-malas de 437l; bom espaço interno atrás

Avaliação

Ficha técnica
Honda HR-V 1.8 FlexOne EX

Motor: dianteiro, transversal, 1.8l 16V SOHC i-VTEC FlexOne 
Cilindrada: 1.799 cm3

Potência: 140 cv a 6500 rpm/139 cv a 6300 rpm (gasolina/
etanol)

Torque: 17.3 kgfm a 4800 rpm/17.5 kgfm a 5000 (g/e)
Câmbio: CVT com 7 velocidades virtuais

Direção: elétrica
Tração: dianteira

Pneus: 215/55 R17
Freios: disco ventilado, com ABS, EBD, ESP, controle de tração 

e auto hold
Dimensões: comprimento, 4.294 mm; largura, 1.772 mm, altura 

1.586 mm e entre-eixos, 2.610 mm
Peso: 1.270 kg

Volumes: porta-malas - 437 l; tanque de combustível: 51 l
Desempenho: 0 a 100 km/h: n/d; velocidade máxima: n/d

Consumo -  ciclo urbano (Km/ l): 7,1/ 10,5 (e/g); ciclo rodovi-
ário (Km/ l): 8,5/ 12,1 (e/g)

JFA
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Avaliação

automático
Peugeot 2008 THP Flex

Pena que não tem

O design é primoroso, de bom gosto e contemporâneo

Não faz muito tem-
po, avaliamos a 
versão Griffe 1.6l  

flex aspirada do Peugeot 
2008, e agora voltamos a 
escrever sobre o modelo, 
porém com motor THP, 
também 1.6l flex mas com 
turbo e injeção direta, que 
rende 173 cv de potência 
máxima a 6.000 rpm. Esse 
mesmo propulsor equipa o 

Citroën C4 Lounge.
A pegada muda. O 

sistema de injeção de alta 
pressão e o turbo fazem 
diferença, mas também 
porque o modelo só vem 
com câmbio manual de seis 
velocidades, uma vez que 
a caixa automática AT6 da 
Aisin utilizada nos demais 
modelos da marca não cabe 
no compacto 2008. Um pro-

Alavanca do freio de mão exige maior esforço; não agradou

blema que a engenharia da 
Peugeot precisa resolver 
logo, pois compradores 
deste nível de veículo hoje 
em dia demandam trans-
missões automáticas pelo 
simples fato de que o trân-
sito nas cidades virou um 
inferno. Mas, se você é um 
desses poucos privilegiados 
que não enfrenta trânsito no 
dia a dia, então esse carro é 
a sorte grande.

O preço também 
muda. Custa a partir de R$ 
79.590. E na mesma cor do 
veículo avaliado, Branco 
Nacré, mais R$ 1.590. Mas 
é bem equipado, com itens 
de série exclusivos como 
faróis de neblina com sis-
tema cornering, sistema 
de auxílio de partida em 
aclive, retrovisores croma-
dos, controle eletrônico de 
estabilidade (ESP), pedalei-

ras esportivas em alumínio 
e Grip Control® (Controle 
de tração) - 5 modos de 
funcionamento (barro, 
areia, neve, normal, off).

Vida a bordo
Definitivamente, o 2008 
trata melhor os ocupantes 
do que a maioria dos rivais. 
Posição de dirigir é exce-
lente, o nível de conforto 
interno também, mas infe-
lizmente a falta do câmbio 
automático depõe contra 
tantos bons atributos, ape-
sar de o modelo ser bastan-
te econômico. Na semana 
de teste fez em média 8 
km/l com etanol, rodando 
majoritariamente na cida-
de, com trânsito moderado.

Porém o carro ava-
liado precisava de uma 
ligeira regulagem de em-
breagem e motor, pois em 

diversas ocasiões, sempre 
nas saídas, o carro mor-
ria, e para evitar isso era 
preciso elevar a rotação. 
Além disso, nas retoma-
das, em baixa rotação, era 
sensível um pequeno en-
gasgo, acompanhado de 
uma demora para ganhar 
velocidade. Esse tipo de 
situação não deveria ocor-
rer com um câmbio ma-

nual, pois torna a tarefa 
de dirigir no trânsito um 
pouco mais incômoda.

Apesar de ter um bom 
conteúdo tecnológico no 
sistema de propulsão e ex-
celente nível de conforto, 
é um carro caro, e a marca 
não tem a melhor das re-
putações no mercado. Uma 
pena, pois é um modelo de 
muito bom gosto.

Com preço inferior a R$ 80 mil, é uma 
das boas opções do mercado, pois conta 

com bastante tecnologia 

Fotos: Alexandre Akashi

Mas, para quem curte uma direção mais esportiva, conta 
com câmbio manual de seis velocidades que é muito bom

Painel elevado tal como 208; botão para diferentes tipos de piso; bom espaço interno atrás

Ficha técnica
Peugeot 2008 THF Flex

Motor: dianteiro, transversal, 1.6l, DOHC 16 V turbo, injeção 
direta, flex 

Cilindrada: 1.598 cm3
Potência: 173 cv/165 cv a 6.000 (Etanol/Gasolina)

Torque: 24,5 kgfm a 1.750 rpm (e/g)
Câmbio: manual de seis velocidades

Direção: elétrica
Tração: dianteira

Pneus: 205/60 R16
Freios: dianteira a disco ventilado (283 mm x 26 mm) e sólidos 
na traseira (249 mm x 9 mm), com ABS, EBD, ESP, controle de 

tração e assistente de ladeira
Dimensões: comprimento, 4.159 mm; largura, 1.739 mm, altura 

1.583 mm e entre-eixos, 2.542 mm
Peso: 1.231 kg

Volumes: porta-malas - 355 l; tanque de combustível: 55 l
Desempenho: 0 a 100 km/h: 8,1/8,3 s (e/g); velocidade máxi-

ma 206/203 km/h (e/g)
Conssumo -  n/d

JFA



Farol Alto 5www.jornalfarolalto.com.br
Novembro de 2015 | Número 39 Ano 4

Avaliação

acelerar
Volvo XC60 Inscription T6

Para quem gosta de

As lanternas são estranhas, mas a dupla de escape é legal

A nova estrutura de 
motores Drive-E da 
Volvo surpreende. 

Apesar disso, o mais impor-
tante a saber a respeito de 
todo esse desenvolvimento 
tecnológico é que o investi-
mento foi realizado muito 
mais para benefício próprio 
do que para o consumidor, 
pois infelizmente o preço 
do carro não diminuiu, pelo 

menos no Brasil.
A proposta do Drive-E 

é simples e inteligente: um 
único bloco comum para 
uma gama completa de mo-
tores quatro cilindros 2.0 l 
Turbo, com potência de 112 
cv a 450 cv, para equipar 
desde os modelos de entra-
da até o topo de gama. Nes-
ta reportagem avaliamos a 
versão T6, com 306 cv, ob-

Número de botões intimida, mas é fácil de acostumar

tidos graças à junção de um 
compressor ao turbo. 

As demais opções são: 
T2 com 122 cv, T3 com 150 
cv, T4 com 190 cv, T5 com 
245 cv, T6 com 320 cv (tur-
bo e compressor), e T8 com 
400 cv (turbo, compressor 
e motor elétrico) e Drive-E 
Protótipo com 450 cv (dois 
turbos e um terceiro turbo 
elétrico).

Vida a bordo
É indispensável dizer o que 
o XC60 é muito bom de ace-
leração. Desempenho extra-
ordinário para um SUV, po-
rém a suspensão não ajuda, 
pois não é carro de corrida, 
mas, sim, um modelo que 
prima pelo conforto antes 
da performance. Então, por 
que esse motor no XC60?

É absurdo, assim como 
o preço: R$ 215.850, de acor-

do com a tabela Fipe. A ver-
são que mais se vê nas ruas 
é a T5, que custa em média 
R$ 154.679.

Ocorre que a versão 
de 306 cv vem muito mais 
bem equipada, com des-
taque para os sistemas de 
segurança como o detec-
tor de pedestres e ciclistas 
com frenagem automática, 
alerta de colisão e leitura 
de placas de sinalização. 
Este último é muito útil no 
dia a dia, porém quando há 
em uma única placa duas 
velocidades, ele sempre lê 
a menor.

Outro item bem interes-
sante é o piloto automático 
adaptativo, tal como o do 
Audi A6 que testamos na 
edição anterior. Acelera e 
para o carro sozinho, mas 
é preciso ficar atento ao 
trânsito pois nem sempre 

enxerga o carro da frente, 
principalmente quando al-
gum barbeiro resolve cortar 
à frente vindo do nada. 

Pelo preço podia vir 
com assistente de estacio-
namento, mas como o carro 
não é ruim de visibilidade, 
seria como um mimo a 
mais. O importante, porém, 
é que é um modelo que cui-
da muito bem dos ocupan-

tes, e tem o sistema de cinto 
de segurança mais suave de 
todos os carros já avaliados 
por esta publicação. Puxar 
o cinto normalmente querer 
um certo esforço, no XC60, 
não. Impressionante.

Outro destaque é o Vol-
vo OnCall, que conecta o 
veículo a uma central 24h 
com auxílio de emergência 
e localização.

O design não é o forte 
do XC60, mas com rodas 
20”, tudo se resolve

JFA

Com 306 cv, o SUV não tem nada de entediante, pelo 
contrário, exige perícia do motorista para domar a fera

Painel permite mudar cores e é completo; atrás, conforto total; porta-malas de 490l

Ficha técnica
Volvo XC60 Inscription T6 Drive-E

Motor: Dianteiro, longitudinal, gasolina, 2.0 l, 16 V, injeção 
direta, turbo e compressor

Cilindrada: 1.969 cm³
Potência: 306 cv a 5.700 rpm

Torque: 400 Nm entre 2.100 e 4.500 rpm
Câmbio: automático de oito velocidades 

Direção: elétrica
Tração: dianteira

Pneus: 245/45 R20
Freios: discos ventilados na dianteira e traseria, ABS com EBD, 

ESP, freio de estacionamento elétrico
Dimensões: comprimento, 4.644  mm; largura, 1.891 mm, 

altura 1.713 mm e entre-eixos, 2.744 mm
Peso: 1.833 kg

Volumes: porta-malas – 490 l; tanque de combustível: 70 l
Desempenho: 0 a 100 km/h: 6,9s - Velocidade máxima: 210 

km/h
Consumo (Km/l) – 14,28 (combinado - urbano/rodoviário)

Fotos: Alexandre Akashi



consultor
Automotivo

Pit Stop

Somente dois carros, 
dos 35 avaliados no 
4º Pit Stop Farol 

Alto estavam com 100% 
dos itens avaliados em 
perfeito estado. A ação de 
inspeção veicular gratuita 
ocorreu em outubro, no 
estacionamento do Telha-
norte Washington Luis, 

zona Sul de São Paulo, 
e contou com o patrocí-
nio de Nakata, Sampel, 
Dayco/Nytron e Delphi, 
além do apoio institucio-
nal do IQA - Instituto da 
Qualidade Automotiva e 
Telhanorte.

O item que mais apre-
sentou problemas foram 

os coxins (motor, câmbio 
e inferior), com 63% de 
incidência, seguido dos 
componentes do sistema 
de distribuição de força e 
acionamento de acessórios 
(correia dentada, Poly-V e 
tensionadores), com 60% 
de anotações. “São com-
ponentes que o dono do 

carro até sabe que existem, 
mas poucos sabem para 
que serve e como funcio-
nam”, comenta nosso con-
sultor Claudio Cobeio, da 
CobeioCar. “Esse elevado 
índice indica duas coisas: 
ou os motoristas estão fre-
quentando menos as ofi-
cinas, pois se o mecânico 

detecta esses problemas, 
com certeza aconselha o 
reparo, ou estão poster-
gando a manutenção pre-
ventiva, por conta da crise, 
e fazendo somente a corre-
tiva, quando o carro para 
de vez”, explica Cobeio.

Com índices um pou-
co menores, a ação revelou 

que 34% dos carros avalia-
dos tinha problema com 
óleo motor (baixo nível 
ou necessidade de troca), 
31%  estava com pelo me-
nos 1 dos 4 amortecedores 
ruins, 29% apresentava 
necessidade de substitui-
ção de algum item do kit 
de amortecedores (batente 

Elevado índice de problemas em componentes que 
normalmente apenas o reparador enxerga leva a crer 

que os motoristas têm postergado as revisões, por conta 
da crise; este é um dos resultados do 4º Pit Stop Farol 

Alto, realizado na zona Sul de São Pauloadiadas 
Manutenção Preventiva

Revisões

Patrocínio Apoio institucional

Assista a cobertura 
da ação no Canal 
100% Motor pelo 
QR Code abaixo:
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ou coifas), 26% tinha pro-
blemas com calibragem de 
pneus (pouca pressão ou 
pressão excessiva), 26% 
apresentou algum tipo de 
anotação de defeito eletrô-
nico na ECU, 20% com ní-
veis de emissões de gases 
poluentes acima do permi-
tido por lei, 17% com flui-
do de freio vencido, 17% 
com problemas no líquido 
de arrefecimento (falta, 
baixo nível ou necessidade 
de troca), e 5% com pro-
blemas na bateria.

Estatísticas
A diversidade de modelos 
marcou o 4º Pit Stop Farol 
Alto. Foram 29 modelos 
de dez montadoras dife-
rentes, entre os 35 carros 
avaliados. As marcas mais 
presentes foram Fiat, Ford, 
Chevrolet e Volkswagen. 

“Esses números mos-
tram o quanto as oficinas 
precisam estar capacitadas 
para atender o consumi-
dor, e apesar de a maior 
parte dos modelos serem 
ainda das quatro grandes 
montadoras, tivemos a 
presença de marcas como 
Mercedes-Benz e Subaru, 
que ainda têm baixo vo-
lume de vendas, mas fre-
quentam as oficinas fora 
da rede concessionária”, 
afirma Cobeio.

Os números revelam 
ainda que os carros que 
passaram no Pit Stop tinha 
idade média de 10 anos de 
uso, e quilometragem mé-
dia relativamente baixa, de 
93.864 Km. Na avaliação do 
nosso consultor, estes da-
dos reforçam ainda mais o 
fato de que o motorista têm 
evitado a manutenção au-
tomotiva, pois tem rodado 
menos. “Na média, o brasi-
leiro roda  10.000 Km/ano, 
e se está rodando menos 
deveria ter uma incidência 
menor de problemas como 
coxins, correias e amortece-
dores”, afirma.

Principais defeitos
Componente Índice
Coxins 63%
Sistema de distribuição 
de força e acionamento 
de acessórios

60%

Lâmpadas 57%
Óleo motor 34%
Amortecedores 31%
Kit amortecedor 29%
Pressão pneus 26%
Anotações de defeitos 
na ECU 26%

Emissões 20%
Fluido freio 17%
Líquido arrefecimento 17%
Bateria 14%

da ação
Resultados

Com 20% de reprovações, as 
emissões de gases preocupam 

pois é um item que revela a 
saúde de todo o sistema de 
propulsão do veículo; essa 

avaliação, indica que o carro 
gasta mais combustível do que 
deveria e portanto, polui mais o 

meio ambiente

Carros atendidos
Marcas Modelos

Citroen Xsara
Fiat Elba, Marea, Punto

Ford Courier, Fiesta, Focus, Ka, 
New Fiesta, Ranger

GM Comodoro, Omega, Prisma, 
Sonic, Zafira

Honda City, Fit
Mercedes-Benz 250SL
Peugeot 206 SW, 207
Renault Fluence
Subaru Forester

Volkswagen Crossfox, Fusca, Gol, Kombi, 
Saveiro, Spacefox,Voyage

Idade média 10 anos

14%

57%
apresentou pelo 

menos uma lâmpada 
queimada (farol, 

lanterna, freio, pisca, 
ré, placa)26%

pressãod dos pneus

29%
problemas com coifas 
e batentes (direção e 

suspensão)

31%
problemas de 
amortecedor

63%
coxins ruins (motor/câmbio)

17%
fluido de freio 

vencido

17%
líquido de 

arrefecimento ruim

emissões acima 
do permitido

20%

problemas 
de bateria

26%
ECU

60%
correia dentada 

e/ou Poly-V34%
nível do óleo 

irregular

JFA
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Pit Stop

nas motos
Ainda falta manutenção

O 4º Pit Stop Farol 
Alto também con-
tou com inspeção 

de motocicletas. Ao todo, 
foram atendidas sete ve-
ículos, e nenhum passou 
com louvor no check-up. 
“Mesmo com uma amos-
tra pequena, é possível 

dizer que os motociclistas 
precisam cuidar mais do 
veículo, pois o risco de aci-
dentes sobre duas rodas é 
muito grande”, comentou 
o consultor Valter Tarta-
lho, da Somoto.

Forma avaliados 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. 
“Mais da metade das 
motos revisadas precisa-
va de atenção à relação, 
algumas era só regula-

gem, mas outras já havia 
passado a hora da troca”, 
comenta Tartalho.

Lâmpadas queimadas 
também apresentaram 
alto índice de defeitos, 
principalmente as dos 
piscas e lanternas trasei-
ras. “Como ficam fora do 

campo de visão do moto-
ciclista, muitas vezes as 
luzes queimam e passa 
desapercebido’, diz nos-
so consultor.

O terceiro item com 
maior incidência de pro-
blemas constatado nesta 
ação foram  alinhamento 

e freios, verificados em 
cerca de 30% das motos. 
“Freio não pode faltar. 
É o primeiro item de se-
gurança do veículo. E o 
alinhamento é importan-
te pois pode prejudicar a 
dirigibilidade da moto”, 
explica Tartalho.

Uma tradição da 
ação Pit Stop Farol Alto 
é a arrecadação de ali-
mentos não perecíveis 
para serem doados a 
uma instituição de ca-
ridade. Nesta edição, o 
beneficiado foi a Casa 
Ondina Lobo, institui-
ção de longa permanên-
cia para idosos sem fins 
lucrativos, localizada no 
bairro Alto da Boa Vista, 
em São Paulo (Rua Regi-
na Badra, 471). Ao todo, 
foram arrecadados mais 
de 100 kg de alimentos.

“É muito prazero-
so poder ajudar, pois a 
Casa vive de doações e 
mesmo não sendo uma 
quantidade muito gran-
de, é uma ajuda”, diz 

Marlene Cobeio, esposa 
do consultor Claudio 
Cobeio, da CobeioCar, 
que ficou encarregada 
da doação de alimentos 
desta ação.

Fundada em 1950, 
a Casa Ondina Lobo 
abriga e mantém apro-
ximadamente 86 idosos 
entre homens e mulhe-
res, com idade superior 
a 60 anos, desprovido 
de recursos financeiros e 
familiares.

Para se manter, a 
Casa Ondina Lobo acei-
ta doações de todos os 
tipos, roupas, artigos 
de higiene, alimentos e 
dinheiro, que podem ser 
feitas pessoalmente ou 
pela internet.

alimentos
Casa Ondina Lobo recebe

Motos atendidas
Marcas Modelos

Honda Bros, CBR 300, Led 110, 
Shadow 600 e 750

Yamaha DragStar 650, VMax
Idade média da frota avaliada: 9 anos

Itens que mais apresentaram 
necessidade de atenção foram a relação 
e lâmpadas, seguidos de problemas com 

freio e alinhamento

14%57%
com problemas 

de relação

14%
com problemas de 
pressão nos pneus

com problemas 
de vazamentos 

óleo motor

30%
com problemas 

de freios

14%
com problemas 

de buzina 14%
com problemas 
de vazamento 

na bengala

30%
com problemas 
de alinhamento

43%
com problemas 
lâmpadas quei-

madas

JFA

JFA

Marlene Cobeio entrega alimentos para morador da Casa
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Adilson Abachioni, 
Auto Astral Mecânica
Av. dos Pequis, 320 
Jd. Vl. Formosa 
(11) 2916-0599

No elevador

Com o advento e am-
pliação do uso de 
componentes ele-

trônicos no gerenciamen-
to e controle automotivo, 
algumas vezes recorremos 
à pratica da eliminação do 
defeito por tentativa e erro, 
principalmente em veícu-
los populares, que as peças 
de reposição são abundan-
tes e relativamente baratas. 
Mas, nos casos de veícu-
los mais antigos e não tão 
populares, ou até mesmo 
carros premium, esporti-
vos e de luxo, que as peças 
são difíceis de encontrar e 
consequentemente muito 
caras, é preciso ter 110% de 
certeza antes de condenar 
um componente eletro-ele-
trônico, como uma bobina.

Já faz alguns dias estou 
com um veículo com essas 
características na oficina. 
Um carro antigo, que as 
peças são difíceis de en-
contrar, com defeito que 
pode ser a bobina. Feliz-
mente hoje em dia existem 
equipamentos que nos 
ajudam a testar este tipo 
de componente. Assim re-
tirei a bobina do carro e fiz 
um teste de bancada com 
esta ferramenta.

Aparentemente, a bo-
bina não estava passando 
corrente. Na bancada, li-
gamos o equipamento de 
teste à bobina com auxílio 
dos cabos que já vem com 
o aparelho. Para tanto usa-
mos uma bateria automo-
tiva comum, de 12 Volts, 
para alimentar a bobina e o 

aparelho. Aterramos tudo 
e selecionamos o teste de 
bobina no equipamento, 
que nos permite verificar 
a potência do componen-
te, além de saber se está ou 
não queimado.

Como funciona
A bobina de ignição tem 
como função gerar alta 
tensão para a formação de 
centelha. Tem construção 
similar a um transforma-

dor, composto por um en-
rolamento de fio de cobre 
primário, um enrolamen-
to de fio de cobre secun-
dário, o núcleo de ferro e 
uma caixa com material 
de isolamento. 

O enrolamento pri-
mário tem fio grosso e 
poucas voltas, enquanto 
o secundário fio fino e um 
número grande de voltas. 
A relação entre primário 
e secundário é que deter-

mina a tensão de saída da 
bobina, que normalmente 
é de 8.000V a 45.000V, de-
pendendo do veículo. 

O enrolamento pri-
mário recebe baixa tensão 
da bateria, 12V, isso gera 
um campo magnético que 
induz uma corrente no 
núcleo de ferro e conse-
quentemente uma tensão 
no enrolamento secun-
dário. As primeiras bobi-
nas eram bem simples, e 

tinham acionamento por 
interruptor de contato, por 
meio do distribuidor. 

O passo seguinte foi in-
troduzir distribuidores ele-
trônicos, que eliminaram a 
necessidade do interruptor 
por contato, e mais recente-
mente o controle eletrônico 
e individual das bobinas, 
em que cada cilindro tem 
um conjunto de vela e bo-
bina e a centelha é contro-
lada pela ECU.

Teste de componente

Muitas vezes, os sintomas apresentados pelo carro leva a crer que o problema é um componente, mas nem sempre isso é 
verdade. No caso da bobina de ignição, diversos sintomas estão relacionados a ela, e antes de condenar é melhor testar

Nem sempre a culpa é da bobina

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

O equipamento de teste estimula o funcionamento da bobina, que se estiver em ordem responderá tal como no carro

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 

QR Code abaixo

Para fazer o teste o ideal é retirar o componente do veículo Na bancada, a presença de faísca indica que está em ordem
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No elevador

Essa é uma história 
antiga, contada e re-
contada milhares de 

vezes por nós, reparadores 
automotivos, aos nossos 
clientes, amigos, familia-
res e até mesmo desconhe-
cidos, mas que deve ser 
repetida sempre que pos-
sível, ainda mais quando o 
pior acontece, como o caso 
que presenciamos este 
mês aqui na oficina. 

O fato se deu com um 
Citroën C3 1.4 com 92.000 
Km, porém poderia ter 
ocorrido com outro veí-
culo, de qualquer marca 
e modelo. Há cerca de um 
ano, o cliente adquiriu 
o carro, usado, na época 
com 80.000 Km. Sem co-
nhecer o histórico do car-
ro, acreditou que as revi-
sões haviam sido feitas de 
acordo com o preconizado 
no manual do proprietá-
rio, porém nem tudo esta-
va como deveria.

De repente, do nada, 
enquanto ia para o traba-
lho, ouviu um barulho alto 
vindo do cofre do motor e 
momentos depois o carro 
parou. Ficou na rua, espe-
rando um guincho, pois 
nada no mundo fazia o 
carro pegar novamente. 

Na oficina, o diag-
nóstico desse defeito foi 
simples, em questão de 
segundos descobrimos o 
que havia de errado. Foi 
preciso somente retirar a 
capa protetora da correia 
de sincronismo do motor, 
a famosa correia dentada, 

e lá estava ela, partida em 
dois pedaços, totalmente 
desgastada, em sinal cla-
ro de que foi utilizada até 
o fim de vida útil. Mas, 
infelizmente, quando isso 
ocorre com um compo-
nente desses, o prejuízo é 
muito grande. 

Danos colaterais
A correia dentada é res-
ponsável pelo sincronis-
mo do motor. Esse pedaço 
de borracha correlaciona 
perfeitamente as aberturas 
e fechamentos das válvu-
las, no cabeçote, de acordo 
com a subida e descida 
dos pistões, no bloco do 
motor. Quando a correia 
quebra, ocorre o popular 
atropelamento de válvu-
las, que nada mais é do 
que o encontro do pistão 
com as válvulas, ocasio-
nando o empenamento e 

até mesmo ruptura das 
válvulas. 

No caso do carro na 
oficina, o motorista ainda 
tentou religar o carro, o 
que piorou o problema, 
pois ao dar a partida, o 
motor de arranque, que 
fica junto ao volante do 
motor e ligado ao vira-
brequim, forçou os pis-
tões contra as válvulas. 
O resultado foi a neces-
sidade de retifica do ca-
beçote, troca de válvulas, 

segmento, sede, reten-
tores, correia, tensores e 
rolamentos, um prejuízo 
de R$ 2.200.

Nossa recomendação 
é para o comprador de 
carro usado sempre fazer 
a substituição da correia 
dentada ao adquirir um 
veículo cujo histórico de 
manutenção é desconhe-
cido, como neste caso.

É certo que o veículo 
rodou por quase um ano 
sem problemas, mas se 

a correia dentada tives-
se sido trocada logo que 
o carro foi adquirido, o 
custo do serviço não teria 
sido superior a R$ 500. 
Assim, é importante ficar 
atento a isso e nunca ex-
trapolar o limite de uso 
recomendado no manual 
do proprietário.

Manutenção Preventiva

Sempre que comprar um carro usado e não souber por quais manutenções ele já passou, faça a troca da correia 
dentada. Dessa forma, você cria um histórico a partir do dia que adquiriu o veículo e não corre riscos desnecessários

Quebra de sincronia

JFA

Fotos: Divulgação

Alexandre Morikawa
Automecânica e Elétrica 
Morikawa
R. São Paulo de Oliveira, 877 
Jd. Cumbica, Guarulhos 
(11) 2481-3819

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 

QR Code abaixo

O caso ocorreu com um 
Citroën C3 1.4l, mas poderia 
ter sido com qualquer outro 

veículo; a correia dentada 
partiu enquanto o carro estava 

em movimento e diversos 
componentes internos do 

motor foram afetados
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Existem situações 
que enfrentamos 
no dia a dia nas 

oficinas mecânicas que 
são verdadeiros desafios. 
Este é o terceiro ou quar-
to caso que ocorre conos-
co, na CobeioCar, e pode-
ria ser facilmente evitado 
com alguns cuidados na 
hora do diagnóstico.

A história é quase 
sempre a mesma e tem 
ocorrido com mais frequ-
ência nos modelos fran-
ceses (Peugeot, Citroën e 
Renault), com motor 16 
válvulas e coletor de ad-
missão em plástico com 
geometria curva, que nós 
chamamos de caracol. 

O carro para de re-
pente, o motor morre e 
o motorista fica na rua. 
Liga para a seguradora 
que envia ajuda, primei-
ramente para tentar por o 
carro em movimento e, se 
não conseguir, o guincho. 

Mas, antes do guin-
cho, o socorrista faz um 
teste: solta a manguei-
ra que liga o coletor ao 
cânister e pelo buraco 
espirra desengraxante, 
o que faz o motor fun-
cionar. Uma vez que o 
produto queima, o mo-
tor apaga e conclui que 
o defeito é bomba de 
combustível. Até ai, tudo 
bem. O diagnóstico pare-
ce estar correto.

Porém, esta não é a 
melhor forma de fazer 
diagnóstico para bom-
ba de combustível, pois 

posteriormente isso pode 
provocar uma explosão 
no coletor de admissão e, 
consequentemente, dani-
ficá-lo. O motivo é sim-
ples: pode ocorrer de nem 
todo o desemgripante 
queimar, e com isso acu-
mular no coletor e toda 
parte superior do motor. 

Foi exatamente o que 
ocorreu com o Peugeot 
206 1.6 16V desta repor-
tagem. O carro chegou 
de guincho com diagnós-
tico pronto e trocamos a 
bomba de combustível. 
Assim que demos partida 
na chave para testar, foi 
um único estouro: bum! 
Voou plástico do coletor 
de admissão para todos 
os lados.

Teste de bomba
Nos carros com injeção 
eletrônica, a bomba de 
combustível é elétrica, e 
funciona continuamente 
enquanto o motor está em 
funcionamento, para man-
ter a linha de combustível 
pressurizada (a pressão 

varia de 3 a 6,5 bar, depen-
dendo do veículo). 

A forma mais segu-
ra de testar a bomba de 
combustível é com ajuda 
de um manômetro, para 
medir a pressão da linha. 
Para tanto basta insta-
lar o manômetro logo na 
saída de combustível da 
bomba, e ligar o carro. Se 
a pressão estiver abaixo 

de 3 bar é porque a bom-
ba está ruim e deve ser 
substituída. Outro item 
que deve ser checado 
também, antes de trocar 
a bomba, é a tensão nos  
conectores, que deve ser 
de pelo menos 12 Volts 
(exceto nas bombas mais 
modernas que utilizam 
controle PWM ou têm 
pré-resistência no circui-

to para regular a vazão).
Se a tensão estiver 

muito baixa, a bomba 
não consegue atingir a 
pressão necessária para 
o sistema de injeção tra-
balhar corretamente. 
Neste caso é preciso fa-
zer uma verificação do 
sistema elétrico do carro, 
para descobrir o que há 
de errado.

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

No elevador

Defeitos colocados

O carro quebrou no meio da rua. Um teste simples e fácil para determinar se a bomba de combustível está boa ou ruim 
é injetar fluido inflamável em spray pelo respiro do cânister. Funciona, mas o resultado pode ser estrondoso no final

Estouro no coletor de admissão

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 

QR Code abaixo

Na oficina, depois do reparo, ao dar a partida para testar, o fluido acumulado explode o coletor

Usa-se o respiro do cânister para injetar fluido. Por um tempo o carro funciona, porém parte do fluido fica no coletor que é fechado
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No elevador

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

Sempre recomenda-
mos nossos clientes 
a fazer manutenção 

preventiva, pois isso pode 
evitar surpresas desagra-
dáveis. Mas, nem sempre é 
o suficiente. O aumento da 
quantidade de peças plásti-
cas no motor do carro tem 
exigido de nós, reparado-
res, atenção especial, princi-
palmente quando o assunto 
é sistema de arrefecimento. 

Este já é o terceiro caso 
idêntico que nós pegamos 
aqui, na SouzaCar: queima 
da junta de cabeçote por so-
breaquecimento do motor. 
E o responsável por isso foi 
uma rachadura no tubo do 
cavalete d’água que liga a 
válvula termostática ao ra-
diador, e fica atrás do cole-
tor de admissão.

Como a peça fica escon-
dida e o trinco não é gran-
de, o motorista não percebe 
um vazamento, até que o 
carro indicar o sobreaque-
cimento. Para não ficar pa-
rado na rua, ele enche o re-
servatório de água e segue 
rodando, mas nem sempre 

vai para uma oficina. Foi o 
que aconteceu neste motor 
da reportagem.

Somente depois que 
o carro perdeu potência, 
resolveu procurar sanar o 
defeito. O diagnóstico foi 
rápido, assim como encon-

trar o responsável pelo de-
feito. Por isso, fica a dica: se 
o reservatório do fluido de 
arrefecimento secar e não 
houver sinal de vazamen-
to, procure imediatamente 
uma oficina para verificar o 
que está acontecendo. 

No motor da repor-
tagem, foi preciso fazer a 
retífica do cabeçote, além 
de trocar diversos compo-
nentes internos que foram 
prejudicados por rodar 
com aditivo de má quali-
dade. Preventivamente é 

possível evitar isso: a cada 
parada para manutenção, 
basta verificar as condi-
ções da tubulação do ca-
valete de água, e substituir 
sempre que fizer a troca da 
válvula termostática. São 
peças que custam muito 
menos do que a troca da 
junta do cabeçote.

Junta queimada
Quando a junta do cabeçote 
queima, o óleo lubrificante 
e o fluido de arrefecimento 
se misturam e o motor tem 
um tipo de calço hidráulico, 
o que pode estragar diver-
sos componentes internos 
do motor, como válvulas, 
pistões, bielas etc..

O sintoma mais per-
ceptível de que isso ocor-
reu é a perda de potência 
do motor, com uma gran-
de quantidade de fumaça 
branca ou líquido de arre-
fecimento saindo do esca-
pamento. Outra forma de 
identificação é pela textura 
do óleo lubrificante, atra-
vés da vareta do nível do 
óleo do motor.

Defeito intrigante

Como a peça fica atrás do coletor de admissão, poucas vezes ela é percebida pelo motorista e também por alguns 
reparadores. Neste caso, uma trinca causou vazamento para dentro do motor, que ocasionou em calço hidráulico

Atenção ao cavalete d´água

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 

QR Code abaixo

Em motores com mais de 50.000 Km, é 
recomendado fazer uma inspeção por 
ano para checar o estado da peça e, se 
possível, trocá-la preventivamente

JFA
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JFA

No elevador

Nem sempre a 
solução mais 
dispendiosa é a 

melhor quando o assun-
to é defeito automotivo. 
Recebemos este mês aqui 
na oficina um Jeep Grand 
Cherokee 1998, V8, gasoli-
na, com problema de arre-
fecimento. Um carro com 
uma certa idade, porém 
com apenas 110.000 Km 
rodados, nada muito ele-
vado considerando o ano 
do veículo.

Esse carro passou por 
outras oficinas, que além 
de não resolverem o de-
feito original, realizaram 
serviços desnecessários, 
por erro de diagnóstico. 
Segundo o proprietário, 
condenaram a junta do 
cabeçote, e fizeram a troca 
do componente, porém, 
na verdade o problema 
era mais simples: radia-
dor entupido.

Fizemos os testes e 
detectamos que boa parte 
do radiador estava com 
as colmeias entupidas por 
causa de ferrugem. É pre-
ciso explicar que as col-
meias do radiador são bas-
tante finas, e com o tempo 
acumulam ferrugem e en-
topem, tal como uma veia 
ou artéria humana, por 
causa do colesterol.

Ocorre que, se mais 
de 20% das colmeias estão 
entupidas, a troca de ca-
lor é  prejudicada, assim o 
radiador tem sua eficiên-
cia reduzida, ao ponto de 
não conseguir refrigerar o 

motor como 
deveria. A 
solução para 
isso é sim-
ples: trocar o 
radiador, ou 
então tentar 
recuperá-lo, 
por um pro-
cesso que 
c h a m a m o s 
de vareta-
mento. 

Esse foi 
o caso desse 
Grand Che-
rokee. Fize-
mos a limpe-
za do sistema 
de arrefeci-
mento, lim-
pamos o ra-
diador pelo 
processo de varetamento 
e instalamos de volta.

Outro detalhe sobre 
esse carro: o motorista 
nunca havia feito manu-
tenção no sistema de arre-
fecimento, nem a troca o 
líquido de arrefecimento, 
somente completando o 
nível com água comum. E 
foi isso que causou a fer-
rugem interna.

Dica
A finalização do serviço 
no Cherokee foi o reabas-
tecimento do sistema com 
liquido de arrefecimento, 
um composto de água 
desmineralizada com adi-
tivo à base de etilenogli-
col, que evita a formação 
de ferrugem, aumenta o 
ponto de ebulição e de 

congelamento da água, 
além de lubrificar a bom-
ba d’água. 

Dependendo do tipo 
de uso do veículo, reco-
mendamos a troca do lí-
quido de arrefecimento 
pelo menos uma vez por 
ano, que pode ser aumen-
tada para duas vezes, caso 
o carro rode muito ou ain-
da seja utilizado em trân-
sito pesado.

Além disso, o moto-

rista precisa ficar atento 
para o uso de água des-
mineralizada, pois tem 
muita gente que confunde 
e utiliza água mineral no 
sistema de arrefecimento. 
O certo é desmineraliza-
da, e é fácil de encontrar 
nas lojas de autopeças e 
postos de combustível.

E antes de completar 

o nível, ficar atento para 
a proporção ideal de água 
desmineralizada e aditi-
vo. Cada montadora tem 
um valor específico de 
proporção, que fica em 
torno de 40% a 60% de 
aditivo e o restante de 
água. Para tanto, é só con-
sultar o manual do pro-
prietário do veículo.

Diagnóstico sem erros

O sistema de arrefecimento também precisa de manutenção periódica e preventiva. Do contrário, pode causar danos 
ao veículo como neste caso, em que o motorista nunca havia trocado o líquido de arrefecimento até entupir o radiador

Ferrugem ainda causa prejuízos
Alexandre Akashi

Francisco Carlos de Oliveira
Stilo Motores 
Rua Mariquinha Viana, 700, 
Mandaqui 
(11) 2977-1124

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 

QR Code abaixo

Após retirar o radiador, foi 
feito o varetamento para 
desobstruir as colmeias. 

Depois de limpo é recolocado 
no lugar e adicionado líquido 

de arrefecimento com água 
desmineralizada e aditivo, 
de acordo com a proporção 

estipulada no manual do 
proprietário

Divulgação
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No elevador

Nos dias de hoje, 
com tanta tecno-
logia protegendo 

o veículo como um todo, 
é incrível como ainda 
tem motorista que con-
segue danificar o princi-
pal componente do car-
ro pela simples falta de 
atenção ao painel de ins-
trumentos.

Este é um desses 
casos. O carro chegou 
de guincho na oficina, 
um Peugeot 207 SW 
2008/2008, com quase 
150.000 Km, que apresen-
tou defeito em um via ex-
pressa, muito movimen-
tada. Superaqueceu e o 
motor travou.

Começamos o proces-
so de diagnóstico e logo 
percebemos que o estra-
ga era grande. Assim, 
desmontamos o cabeçote 
para verificar o que havia 
acontecido, e nos depa-
ramos com uma situação  
de arrepiar. Ao conversar 
com o motorista, desco-
brimos que o carro rodou 
a seco até o motor travar.

Dois dos quatro pis-
tões desapareceram, o 
bloco rompeu e nada ali 
tinha salvação. A falha 
teve início no sangrador 
da carcaça da válvula ter-
mostática que se rompeu 
e vazou todo o líquido de 
arrefecimento enquanto 
o carro estava em movi-
mento, e ao invés de pa-
rar o veículo, o motorista 
simplesmente continuou.

O prejuízo foi grande. 

Montamos o orçamento: 
somente um bloco novo 
custaria R$ 10.000, na 
concessionária. Porém 
o mais importante é que 
todo esse trabalho teria 
sido facilmente evitado 
se o motorista tivesse 
parado o carro imediata-
mente ao acendimento da 
luz vermelha de tempera-
tura no painel. 

O custo para substi-
tuir a peça defeituosa e 
reestabelecer o sistema de 
arrefecimento teria sido 
10 vezes menor do que o 
preço do bloco do motor. 

Atenção
Este é o tipo de compo-
nente que dificilmente se 
consegue prever a falha, 
pois raramente apresen-

ta defeito. Quando acon-
tece, o estrago é imedia-
to, porém o pior pode ser 
evitado e, neste caso, o 
pior é a perda do motor.

Por isso, é importan-
te ficar atento aos alertas 
e sinais que o carro mos-
tra, e principalmente 
às luzes do painel, que 
normalmente indicam 
se há algo errado com 

o veículo. Toda luz na 
cor amarela é um aler-
ta para que o carro seja 
levado a uma oficina o 
quanto antes e as luzes 
na cor vermelha são 
mais sérias e o motorista 
deve parar o carro assim 
que possível, em um lo-
cal seguro, chamar um 
guincho e levar o carro 
para uma oficina.

Tragédia anunciada

Este é um exemplo prático do que acontece quando uma luz vermelha acende no painel de instrumentos e o motorista 
não dá bola para ela. Se tivesse parado o veículo imediatamente, teria evitado a troca do motor e um gasto de R$ 10.000

Não ignore as luzes do painel

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

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

O carro chegou de guincho na oficina, e quando abrimos o motor para fazer o diagnóstico, nem foi preciso procurar o defeito...

O sangrador da carcaça da válvula tersmostática rompeu e todo o líquido de arrefecimento vazou. Dois pistões desapareceram
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No elevador

Antigamente, quan-
do havia somente 
quatro montado-

ras no País, que comercia-
lizavam quatro ou cinco 
modelos de carros dife-
rentes cada, a arte de con-
sertar carros era bem mais 
simples, pois o número 
de problemas era menor, 
e portanto conseguíamos 
memorizar facilmente os 
defeitos mais comuns. 

Hoje em dia, com um 
número muito maior de 
modelos e marcas, além 
de uma enorme quantida-
de de componentes dife-
rentes e eletrônico, confiar 
apenas na memória pode 
ser a diferença entre resol-
ver um problema rapida-
mente ou demorar dias, 
ainda mais se o defeito do 
carro for intermitente. 

Foi o que aconteceu 
com um Renault Sandero 
1.6 2013 que recebemos 
este mês. O dono do car-
ro informou que em de-
terminados momentos, o 
motor simplesmente apa-
gava, cortava o funciona-
mento. Este é um defeito 
que muitas vezes pega o 
mecânico no contra pé, 
pois o geralmente você 
tende a procurar o defeito 
no  sistema de injeção.

Iniciamos os procedi-
mentos de diagnóstico, 
passamos o scanner, fi-
zemos verificação de bo-
bina, vela e cabo de vela, 
mas nada. E como o de-
feito era intermitente, de-
morou para se revelar na 

oficina. Assim decidimos 
consultar nossa base de 
dados. Trabalhamos com 
um sistema de gestão em-
presarial, o OnMotor, que 
nos permite armazenar 
todas as informações dos 
carros que já atendemos 
na oficina e permite fazer 
diversos tipos de busca, 
com apenas algumas pa-
lavras chaves. Digitamos 
‘Sandero’ e ‘Corte no Fun-
cionamento’, e logo ob-
tivemos três resultados. 
O primeiro deles, de um 
carro que atendemos no 
início do ano, com os mes-
mos sintomas, e na época 
descobrimos que o defeito 
era no compressor do ar-
condicionado.

S e g u n d o 
apuramos na 
época, o corte 
no funciona-
mento ocorria 
com o motor em 
temperatura ideal de fun-
cionamento e o ar-condi-
cionado acionado. Neste 
momento o compressor 
dilatava internamente até 
travar e quando isso acon-
tecia, em marcha lenta, o 
carro morria, às vezes no 
semáforo ou no trânsito. 

Com essa informa-
ção, simulamos um teste 
para confirmar o proble-
ma. Bingo! Retiramos o 
compressor do ar-condi-
cionado e o carro parou 
de morrer. A solução foi 

trocar o componente por 
um novo.

Informação
A lição que fica desse caso 
é que ter acesso à informa-
ção de casos anteriores é 
muito importante. Se não 
fosse por isso, teríamos 
gasto mais pelo menos 
três horas para encontrar 
o defeito, tal como ocor-
reu na primeira vez que 
enfrentamos esse desafio.

Ter acesso a este tipo 
de banco de dados é fun-

damental hoje para a re-
alização de um trabalho 
rápido e apurado, e o sis-
tema OnMotor nos ofe-
rece tudo isso. Claro que 
para funcionar temos 
que cadastrar os eventos 
nele. Do contrário, não 
adianta nada. Mas, se o 
sistema nos oferece este 
recurso, por que não uti-
lizar? Quem sai ganhan-
do, no final das contas, é 
o dono do carro, que tem 
o veículo reparado com 
mais agilidade.

Defeitos intermitentes

O motorista informou que o veículo apresentava corte no funcionamento, mas o defeito não aparecia na oficina; ao 
consultar banco de dados do sistema de gestão da oficina descobrimos que já atendemos um caso igual no passado

Sandero morre em marcha lenta

JFA

Fotos: Divulgação

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

O defeito do carro era o compressor do ar-
condicionado que se dilatava e travava, fazendo 

com que o motor apagasse em ponto morto

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 

QR Code abaixo
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No elevador

O automóvel é uma 
máquina comple-
xa, composto de 

diversos tipos de materiais 
diferentes, e cabe a nós, 
reparadores automotivos, 
estar sempre atentos às no-
vidades que as montadoras 
lançam a cada ano. Os cata-
lisadores são peças interes-
santes, formados por uma 
colmeia de cerâmica reves-
tida de metais preciosos e 
raros, que tem como função 
transformar gases poluen-
tes e tóxicos em água e ga-
ses não tóxicos, como gás 
carbônico (CO2) e nitrogê-
nio (N2).

Pelo fato de conter me-
tais nobres e preciosos, este 
componente tem custo ele-
vado, e é feito sob medida 
para cada modelo de veícu-
lo, e segundo os fabricantes 
do componente, têm vida 
útil idêntica à do veículo, 
desde que não seja conta-
minado por substâncias di-
ferentes à da queima da ga-
solina ou etanol. O caso que 
iremos avaliar trata disso.

Recebemos este 
Volkswagen Spacefox 
2010/2011 de uma outra 
oficina, que trocou o módu-
lo de injeção e diagnosticou 
o defeito como sendo no 
corpo de borboleta. O carro 
está com aceleração fraca, li-
mitada a 1.500 -  2.000 rpm. 

Pegamos o scanner e 
avaliamos, porém não en-
contramos nenhum tipo de 
defeito eletrônico na me-
mória do veículo. Assim, 
descartamos o defeito no 

corpo de borboleta.
Passamos então a ana-

lisar o funcionamento do 
motor. Quando acelerava, 
cortava o giro e todo o mo-
tor tremia muito, e a gente 
percebia que o ar voltava 
pelo corpo de borboleta, 
um comportamento que 
chamamos de refluxo. 

Começamos a descon-
fiar de que havia algo entu-
pido no sistema de exaus-
tão, e decidimos fazer um 
teste prático: retiramos a 
sonda de oxigênio do cole-
tor de escape e percebemos 
que ela estava contaminada 
com um produto branco, 
que não sabemos o que é. 
Demos partida no carro e 
como criamos uma área de 
escape, o motor ficou livre 
e respondeu normalmente.

Assim, chegamos à 
conclusão de que o pro-
blema está no sistema de 
exaustão, no catalisador 
ou no abafador, um des-
ses componentes poderia 
estar entupido e precisava 
ser substituído. Por conta 
da contaminação da sonda 
lambda, decidimos primei-
ramente verificar o cata-
lisador. E foi um tiro cer-
teiro. A parte cerâmica do 
lado de entrada dos gases 
estava totalmente derreti-
da e bloqueada, e isso im-
pedia os gases de sair.

Alta temperatura
Normalmente, isso acon-
tece quando a temperatu-
ra dos gases é muito mais 
alta do que o normal. 
Uma das principais cau-
sas disso é o combustível, 
que pode estar aditivado 
com alguma outra subs-
tância imprópria.

Por isso, é muito im-
portante que o consumi-
dor fique atento à quali-
dade do combustível que 
utiliza no veículo. Neste 
caso, trocamos o catalisa-
dor, e todo o serviço ficou 
mais de R$ 1.000. Assim, 
evite abastecer em pos-
tos desconhecidos e com 

combustível com preço 
muito abaixo do prati-
cado no mercado. Na 

maioria das vezes, essa 
economia custa mais caro 
depois, na oficina.

Defeito interessante

Quando o sistema de exaustão entope e os gases de escape não tem por onde sair, o motor perde 
potência e o limite de giro fica reduzido. É como colocar uma banana na saída do cano de escapamento

Carro com refluxo. O que é isso?

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

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

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 

QR Code abaixo

O Spacefox chegou com 
sintomas de problemas no 

catalisador ou abafador, 
mas o causador disso tudo 

era outro...

Sujeira branca no sensor 
de oxigênio indica má 

qualidade do combustível, 
que foi comprovado com o 

derretimento da cerâmica 
do catalisador
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Fotos: Alexandre Akashi

Perfil

Abençoado por Deus

Nas fotos menores, o pátio, sala de espera e espaço café; na maior, a equipe, com José Carlos, Luciano, Julio e Claudiane

No mercado 
desde 1969, a 
Pneus Belém (R. 

Herval, 72 - Belenzinho, 
região central de São 
Paulo) vive atualmente o 
melhor de seus dias des-
de que foi fundada. Sob 
o comando do casal Julio 
Cesar e Claudiane Man-
si, a empresa passou por 
momentos difíceis mas 
soube superar os desa-
fios e se renovar. 

O desespero foi gran-
de ao ponto de Julio to-
mar medidas extremas, 
violentas, que felizmente 
não foram bem sucedi-
das, mas gerou efeito po-
sitivo e regenerador, além 
de restabelecer a autocon-
fiança necessária para se-
guir em frente.

Segunda geração
Julio é a segunda gera-
ção a comandar a Pneus 
Belém, que foi adquirida 
pelo pai, Maurilio Mansi, 
em 1985. “Na época, era 
uma borracharia falida. 
Meu pai a levantou e lem-
bro que eu tinha 10 anos 
de idade e passava o dia 
inteiro com ele na empre-
sa”, comenta Julio.

Sete anos depois, em 
1992, Julio entra como 
sócio do pai. “Dois anos 
antes, aos 15, parei de 
estudar para me dedicar 
a empresa, e tomei gosto 
por mecânica automo-
tiva”, lembra Julio, ao 
comentar que em 2002 
fez curso de mecânica 
automotiva no Senai e 
a partir de então iniciou 
o processo de expansão 
da empresa.

“Eu praticava arran-

A Pneus Belém passou por uma grande 
dificuldade, mas se reergueu ainda melhor

cada e mexia nos carros 
de casa, e com o tempo 
os clientes começaram a 
pedir serviços mecânicos 
também, assim passamos a 
oferecer um leque maior de 
serviços”, comenta.

A partir de 2007, os ne-
gócios passam a decolar, 
com crescimento constan-
te, repentino, inesperado e 
desordenado. O aumento 
no volume de atendimen-
tos inspirou o empresário 
a expandir, e após juntar 
todas as economias com-
prou o imóvel ao lado, 
porém somente anos mais 
tarde conseguiu construir 
a nova sede.

Nova sócia

mento”, afirma. 

Reforma
Com a situação sob con-
trole, o casal terminou 
a reforma da oficina, 
dobrando a área útil do 
páteo. Recepção, sala de 
espera,  café, escritórios 
e sala de reunião foram 
construídos do zero, e 
contam com diferenciais 
para os clientes como 
máquina de café expres-
so e até uma geladeira 
de sorvete. “Um amigo 
representa a marca e nos 
ofereceu, e pensei: por 
que não?”, diz Claudiane.

Atualmente, a equi-
pe da  Pneus Belém é en-
xuta, porém de elevada 
produtividade. Com a 
esposa Claudiane na ad-
ministração, Julio conta 
com dois braços direitos 
na oficina, Luciano Car-
doso Rocha, que tem 15 
anos de casa, e José Car-
los Cardoso, que está na 
empresa há 30 anos. Jun-
tos, fazem até 200 atendi-
mentos por mês. “Nosso 
filho mais velho, de 17 
anos, nos ajuda meio pe-
ríodo, depois da escola, 
e já escolheu a profissão: 
quer fazer engenharia 
mecânica automotiva”, 
diz o pai. 

Em tempo: a Pneus 
Belém foi a primeira ofici-
na noa receber a bandeira 
Ipiranga de lubrificantes 
e hoje é revenda autoriza-
da Hankook e Toyo. “São 
marcas que acreditaram 
na gente mesmo quando 
estávamos em dificul-
dades, por isso fazemos 
questão dessas parce-
rias”, afirma Julio.

Fotos: Alexandre Akashi

JFA

O crescimento trouxe novos 
desafios, sendo o principal 
a necessidade de reestrutu-
ração da empresa por conta 
de problemas internos. “Foi 
nessa época que decidi lar-
gar meu emprego de conta-
dora e ajudar meu marido”, 
comenta Claudiane Mansi, 
administradora da oficina.

Formada em contabili-
dade, Claudiane até então 
trabalhava em um escritó-
rio de comércio exterior, 
e não tinha noção do que 
era uma oficina mecânica, 
deficiência superada pela 
habilidade com números e 
amplos conhecimentos das 
regras contábeis empresa-
riais. “Ainda existem regu-
lamentos específicos para o 

setor de reparação que não 
domino muito bem, por 
isso mantemos contrato 
com escritório de contabi-
lidade pois são de grande 
ajuda, porém depois do que 
passamos fico de olho em 
tudo que fazem para não 
termos problemas futuros”.

Com Claudiane no 
comando administrativo 
e financeiro da oficina, a 
Pneus Belém hoje é uma 
empresa saudável e 100% 
sob controle. “Uma das pri-
meiras ações que tomamos 
foi buscar um software de 
gestão para nos ajudar a 
administrar o negócio e por 
sorte encontramos o On-
Motor, sugerido por um de 
nossos fornecedores, a Jo-

secar”, afirma. “Até então, 
fazíamos todo o controle 
em um caderno e no Excel. 
Hoje, o OnMotor é tudo”, 
diz ao comentar que depois 
que passou a utilizar o pro-
grama conseguiu reduzir 
a conta de telefone de R$ 
800 para R$ 200 por mês. 
“Antes, para avisar que o 
serviço estava pronto e o 
cliente podia vir buscar o 
carro fazíamos por telefone, 
e agora mandamos alertar 
por SMS”, comenta.

Além disso, Clau-
diane utiliza o OnMotor 
para planejar novas ações. 
“Descobrimos que 60% do 
nossos clientes são mulhe-
res, e com isso podemos 
aprimorar nosso atendi-

Mural com os colaboradores, 
o pai de Julio, Maurílio 

(centro), Julio, Claudiane e o 
filho, Diego (à direita)
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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



cAderno 
2rodAs

Consultor 2rodas

Considerada a Fer-
rari das motocicle-
tas, a MV Agusta é 

o tipo de motocicleta dos 
sonhos. O modelo ava-
liado nessa reportagem 
é uma Brutale 1090RR, 
ano/modelo 2012, que 
conta com motor quatro 
cilindros de 1.078 cc, e 
rende 144 cv de potência 
máxima a 10.300 rpm, e 
torque máximo de 11,2 
Nm a 8.100 rpm, o que 
lhe confere velocidade 
máxima de 265 km/h.

Custa, segundo a ta-
bela Fipe, R$ 38.251 e é o 
tipo de motocicleta que 
rende muito mais elogios 
do que decepções. Po-
rém nem tudo é perfeito, 
e o custo de manter uma 
moto dessas é bastante 
elevado, ainda mais se 
tratando de uma moto-
cicleta para ser utilizada 
aos finais de semana, para 
passeios de lazer e, de 
preferência, na estrada.

O estilo de pilotagem 
é perfeito e a moto res-
ponde imediatamente a 
cada acelerada. A única 
crítica é que esse ano/
modelo não vinha com 
sistema de freios ABS, 
dispositivo que as atuais 
oferecem de série.

Na oficina
A moto chegou na nossa 

oficina, a Somoto, para 
conserto do radiador. O 
antigo proprietário so-
freu uma queda leve, 
com a moto parada, o 
que danificou o compo-
nente e alguns detalhes 
da carenagem e chegou 
a amassar o tanque de 
combustível.

Porém, o conserto que 
realizou não ficou bom, 
estava vazando água, e 
foi preciso refazer, pois 
não tinha qualidade.

O problema é que 
esse tipo de componente 
custa caro no mercado 
de reposição e é difícil 
de encontrar, apesar de 
a moto ser fabricada no 
Brasil desde 2011. 

Assim, a solução foi 
recondicionar o existen-
te. Retiramos o radiador 
e enviamos para uma 
oficina especializada em 
recuperação do compo-
nente, que refez as aletas 
e deixou como novo.

Este tipo de moto 
não costuma apresentar 
defeitos crônicos, porém 
é preciso ficar atento à 
manutenção preventiva 
e pelo menos uma vez ao 
ano, caso não rode mui-
to, trocar óleo do motor 
e filtros, sempre utilizan-
do as especificações re-
comendadas no manual 
do proprietário.

Fotos: Alexandre Akashi

Remendo quase acaba com naked
MV Agusta Brutale 1090RR

Após sofrer uma queda parada, o radiador passou a vazar líquido de arrefecimento, porém 
o conserto não ficou bom e precisou ser refeito, sob risco de fundir o motor da motocicleta

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

JFA

Assista o vídeo desta dica 
no Canal 100% Motor pelo 

QR Code abaixo

O vazamento de fluido 
refrigerante ocorria pelas 

colmeias que precisaram de 
nova solda e pintura

JFA



Planejando viajar 
nesse feriado?
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