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Kia Soul EV
Nossos consultores automotivos 
testaram e comprovaram a tecnologia 
do veículo elétrico coreano

AVALIAÇÃO: AUDI A3 SEDAN 1.4 TFSI FLEX
Agora fabricado no Brasil, modelo ganhou potência e torque, mas 

o câmbio DSG de 7 velocidades foi substituído por um Tiptronic de 6

PREPARAÇÃO: FUSCA ITAMAR
Depois de passar uns dias na oficina, 

ganhou motor 2.3l de 160 cv de 
potência e torque máximo de 23 kgfm, 

e interior de Porsche

MILAGRE 
TEM LIMITE

As verdades sobre o 
sistema de eletrólise que 

promete economia de 
consumo de combustível 

de até 100% 

NO ELEVADOR
üDefeitos intrigantes que queimam a junta do cabeçote
üCheck-list: um aliado na manutenção preventiva
üUso severo requer maior número de revisões. Duvida?
üPeças originais e genuínas na corda bamba

ApenasR$ 5,00



Avaliação

30

C
ap

ô

Tr
ilh

os

M
aç

an
et

a

C
an

al
et

a

D
ob

ra
di

ça

Por
ta

-m
al

as

Fec
ha

du
ra

Adicionar ao óleo para tratamento de motores

 LL-50

- Redutor de atrito;
- Cria película autolubrificante de PTFE na zona de atrito;
- Inibe a carbonização;
- Elimina a partida a seca, reduzindo desgastes e travamentos;
- Melhora o desempenho do motor, com maior potência final;
- Reduz o consumo de combustível, através da redução no atrito.

LL-50 deixa o motor mais suave e com reação rápida, traduzindo em 
melhor desempenho e rodar macio e econômico.

Após a limpeza com Heavy Flushing Oil, a aplicação de LL-50 junto 
ao óleo novo cria um ambiente antiaderente na zona de atrito, 
dificultando a fixação e acúmulo do verniz na zona de atrito.

Lubrificante spray com PTFE

AGBA spray

“A Certeza de ir mais longe”

Lubrificação e tratamento com PTFELubrificação e tratamento com PTFE

Montagem de motores
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Limpeza e descarbonização

Fuel Cleaner

Válvulas SensorCatalisadorBico injetor

Limpeza interna do circuito do óleo

Heavy Flushing Oil

DepoisAntes

Limpeza localizada

 AutoCleaning Spray

Limpeza de Piche Limpeza do Corpo de Borboleta

Limpeza QuímicaLimpeza Química
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Programação 2016 
Reserve sua agenda!

28 de abril 
Seminário de Propulsões Alternativas

UNIP Bacelar

17 de maio
Seminário de Segurança Veicular e 

Eletroeletrônica
Milenium Centro de Convenções

14 de junho
Simpósio de Eficiência Energética: 

Emissões e Combustíveis
Milenium Centro de Convenções

14 de junho
X Prêmio AEA de Meio Ambiente
Milenium Centro de Convenções

18 de agosto
Seminário de Manufatura

UNIP Bacelar 

5 e 6 de setembro
XXIV Simpósio Internacional de 

Engenharia Automotiva – SIMEA
Centro de Convenções Rebouças 

18 de outubro
IX Simpósio Internacional de 

Lubrificantes, Aditivos e Fluidos
Milenium Centro de Convenções
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A revista Farol Alto - 100% Motor é um 
produto de AleAkashi Comunicação e 
Canal 100% Motor. É distribuído em bancas 
de jornais, oficinas mecânicas parceiras e por 
correios, via assinatura. Os artigos assinados 
são de responsabilidade dos respectivos 
autores, e não expressam, necessariamente, 
a opinião dos editores da publicação. É 
proibida a reprodução parcial ou integral sem 
prévia autorização, por escrito.
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2016 começa com 
incríveis novidades
Temos visto a situação econômica e 

política do País deteriorar nos últimos 
dois anos, após experimentarmos um 

período de crescimento e fartura, enquanto 
o resto do mundo se reestruturava após uma 
crise monumental, causada pelos títulos po-
dres das hipotecas imobiliárias norte-ameri-
canas.

O governo brasileiro tinha a faca e o 
queijo na mão para conquistar mercados, se 
fortalecer e fincar de vez a bandeira de na-
ção desenvolvida diante do mercado inter-
nacional, mas, ao invés disso, repetiu a velha 
história do colonialismo, em que um seleto 
grupo se beneficia das riquezas e enche os 
bolsos de dinheiro e, ao mesmo tempo, ex-
plora o resto da população.

Estamos em crise, há tempos. E neste 
cenário, o Jornal Farol Alto encontrou ca-
minhos para evoluir, e virar revista. Uma 
loucura que só foi possível graças à parceria 
com o Canal 100% Motor, do amigo e agora 
sócio, José Carlos Finardi, um dos maiores 
especialistas em carros do Brasil. Finardi foi 
durante anos piloto de testes na Volkswagen 
do Brasil, onde era responsável por avaliar 
em campo a performance dos novos pro-
jetos automotivos da montadora. Após se 
aposentar da Volkswagen, se aventurou nas 
pistas de corridas, com a Finardi Competi-
ções, empresa de preparação de carros que 
montou com o irmão, José Luis Finardi.

Com o Canal 100% Motor, José Carlos 
Finardi se dedica a mostrar para o público 
apaixonado por carros dicas de manutenção 
automotiva, a importância das revisões pre-
ventivas, da utilização de componentes de 
qualidade, e da qualificação da mão de obra, 
além de dicas e segredos sobre mecânica, 
eletrônica veicular e novas tecnologias.

É possível perceber, assim, a sinergia 
que existe entre o Canal 100% Motor e o 

Jornal Farol Alto, que se completam cada 
um na sua especialidade: vídeos e impresso, 
respectivamente. Dessa forma, para coroar a 
parceria, criamos a revista Farol Alto - 100% 
Motor, título que leva ao leitor informações 
sobre o universo automotivo sob o ponto 
de vista da reparação, do pós-vendas, do 
pós-impulso da compra do veículo, do pós-
-ilusão. Em suma, da realidade de ser pro-
prietário de um automóvel, que apesar dos 
benefícios, demanda cuidados e despesas, 
muitas vezes desagradáveis.

Nesta primeira edição conjunto apre-
sentamos diversas reportagens sobre o que 
acontece quando a correta manutenção vei-
cular é negligenciada. Finardi e os Consul-
tores Automotivos Farol Alto - 100% Motor 
estão atentos à movimentação nas oficinas e 
mostram casos intrigantes de defeitos cau-
sados por má qualidade de peças de repo-
sição (original e genuína). Outro tema mui-
to abordados pelos nossos especialistas é o 
problema de superaquecimento do motor, 
causados por diversos fatores, sendo que a 
maioria deles por descuido do motorista. 

Uma outra reportagem de destaque é o 
teste que o Canal 100% Motor realizou em 
parceira com a oficina Sergio Performance 
para desvendar o mito do carro movido 
a água, tecnologia que muitos fabricantes 
prometem economia de combustível de até 
100%, mas que na realidade não chega a 
uma fração disso.

E não podemos deixar de destacar a ma-
téria de capa desta edição, sobre a tecnologia 
do Kia Soul EV, modelo elétrico plug-in da 
marca coreana que é sucesso de vendas nos 
Estados Unidos, Europa e Coréia do Sul, que 
poderia rodar sem problemas no Brasil.

Boa leitura,
Os editores

Alexandre Akashi e José Carlos Finardi
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A novidade vale apenas 
para o modelo AMG 
A45. O motor 2.0 foi 

recalibrado para 381 cv,  41 cv 
a mais do que versão anterior. 

O preço é de R$ 292.900.
Já as versões A200 e A250 

ganharam tecnologia DYNA-
MIC SELECT que permite 
mudar as características de 

motor, transmis-
são, suspensão e 
direção: Comfort, 
Sport, Eco e In-
dividual. A A200 
(1.6 l turbo) cus-
ta R$ 136.900 e a 
A250  (2.0 l turbo) 
R$ 188.900.
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| Montadoras

Aparecer para 
vender

Subaru fez parceria com WTC, em São Paulo

Farol Alto
100% Motor

Subaru e Ford criam 
planos alternativos para 
divulgar marca e veículos Ford montou estande no Campus Party

Em tempos de crise econômica e 
vendas em queda, estar perto do 
consumidor é uma estratégia que 

costuma render bons frutos. Porém, são 
sementes que se plantam hoje para colher 
em um futuro ainda indefinido.

Neste início de ano, Subaru e Ford já 
fizeram algumas ações. A marca japonesa 
controlada no Brasil pela Caoa, inaugurou 

em janeiro uma concessionária no saguão do 
WTC Hotel, em São Paulo. A ideia é atingir 
o púbico de 15.000 pessoas que passam por 
dia no conglomerado formado por hotel, 
shopping center e centro de convenções.

Já a aposta da Ford é no publico jo-
vem que participou do Campus Party 
Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, a 
montadora contou com estande no even-

to para mostrar a tecnologia dos veículos 
que produz, além de convidar os campu-
seiros a pensar em soluções inovadoras 
relativas ao mundo automobilístico.

A Ford aproveitou para lançar o Sync 3, 
terceira geração do sistema de conectividade 
que traz como principal novidade o aprimo-
ramento do reconhecimento de voz e o espe-
lhamento da tela do smartphone.

A novidade 
no com-
pacto da 

Audi, A1, é a ado-
ção do motor 1.8 
TFSI de dupla inje-
ção, com 192 cv de 
potência, em subs-
tituição ao 1.4 TFSI 
de 185 cv, na versão Ambition 
(R$ 124.990).

Já a versão Attraction (R$ 
106.990) mantém o 1.4 TFSI, 
agora com 125 cv de potência 

(3 cv a mais que o anterior).  
Segundo a Audi, os modelos 
2016 estão 2 cm mais longos, 
com comprimento total de 
3,97 metros.

Classe A ganha potência Dupla injeção no A1

Tracker ganha 
versão LT

Jetta 1.4 TSI 
estreia em SBC

Toro chega 
após carnaval

A Chevrolet ampliou a oferta do SUV 
compacto Tracker com o lançamento da 
versão LT, mais simples e barata. Vem 
com rodas de alumínio aro 16, maçanetas 
pintadas na mesma cor da carroceria e 
bancos em tecido. Custa R$ 76.990 e conta 
com o mesmo conjunto mecânico da topo 
de linha: motor 1.8 e câmbio automático 
de seis velocidades.

A Volkswagen anunciou em janeiro 
o início da produção do Jetta 1.4 TSI na 
planta de São Bernardo do Campo, região 
do Grande ABC paulista. Nem parece a 
mesma fábrica que há alguns anos tinha 
orgulho de ser a única no mundo a pro-
duzir a Kombi. Bom, fato é que agora o 
1.4 l turbo entra no lugar o velho 2.0 l de 
120 cv. Bom para o consumidor.

Já se fala bastante na nova picape mé-
dia/compacta da Fiat, a Toro. Desde o fi-
nal do ano passado, diversas imagens do 
modelo circulam pelas redes sociais. 

A estreia está prometida para depois 
do carnaval. No dia 15 de fevereiro ocorre o 
lançamento oficial para a imprensa, e nós, do 
Farol Alto - 100% Motor estaremos lá para 
conferir a novidade. Aguardem.

Compacto da Audi ganha motor 1.8l de 192 cv

Mercedes AMG A45 tem 41 cv a mais
Farol Alto

100% Motor
Farol Alto

100% Motor

Farol Alto
100% Motor

Farol Alto
100% Motor

Farol Alto
100% Motor

Fotos: Divulagação
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Dicas de instalação da
bomba de óleo
Cuidados começam no diagnóstico, testando a pressão 
da bomba isolada do motor e é necessário seguir 
alguns procedimentos na hora da instalação da peça Componente pode se desgastar com o tempo

Não existe quilometragem média 
que possa indicar a hora da troca 
da bomba de óleo, mas o condutor 

pode ficar atento a alguns sinais. “Luz de 
óleo piscando, principalmente em marcha 
lenta e com o motor quente e em pequenas 
rajadas em acelerações mais altas, são sinto-
mas que podem também ser indicativos de 
desgaste nas partes móveis do motor, como 
bronzinas de biela, mancal ou buchas”, ex-
plica Jair Silva, gerente de qualidade e servi-
ços da Nakata.

Silva diz que quando isso ocorrer, o me-
lhor diagnóstico é testar a pressão da bomba 
isolada do motor e desta forma, o reparador 
pode fazer um diagnóstico preciso da causa. 

Ao fazer a troca da bomba óleo, Silva 
recomenda os seguintes cuidados antes da 
instalação como verificar se a bomba gira 
livremente, carregar a bomba com o mesmo 
óleo que será utilizado no motor, tornando 
essa prática é essencial para formação do 
selo hidráulico, pois sem ele a bomba não 
consegue puxar o óleo do cárter. 

Durante a instalação, outro ponto im-
portante é verificar se a base de apoio da 
bomba está limpa e livre de riscos ou amas-
sados que podem levar a um vazamento ou 
entrada de ar. “Checar cuidadosamente a 
instalação do pescador (quando aplicado), 
pois pode ocorrer entrada de ar, prejudican-
do o volume de óleo aspirado pela bomba”, 

aconselha. Para facilitar a formação de pres-
são do óleo, é necessário soltar ligeiramente 
o filtro de óleo, quando o óleo começar a sair 
pelo filtro é hora de apertá-lo adequadamen-
te e seguir em frente. 

Em geral, Silva revela que o desgaste 
acontece na engrenagem interna, externa 
e na carcaça, mas pode ocorrer problema 
na válvula reguladora de pressão. Válvula 
travada aberta por contaminação do lubrifi-
cante é muito comum, neste caso, o motor 
perderá pressão de óleo podendo fundir. 
Válvula travada fechada pode provocar 
excesso de pressão e danos ao filtro de óleo, 
não sendo possível fazer a troca desses com-
ponentes, apenas a bomba completa. Farol Alto

100% Motor

Divulagação

Para quem gosta de tec-
nologia automotiva, a 
NGK acaba de reformu-

lar o site da empresa (www.
ngkntk.com.br) e incluiu no-
vos conteúdos, com destaque 
para os cursos online sobre bo-

binas de ignição. Os materiais 
capacitam o internauta para o 
uso da peça, auxiliando-o na 
aplicação, desinstalação e ma-
nuseio correto do componente.

Há também dezenas de 
vídeos sobre velas e cabos de 

ignição, sensores 
de oxigênio, termi-
nais supressivos 
e velas aquecedo-
ras. O acesso aos 
filmes é livre, sem 
a necessidade de 
cadastro ou qual-
quer contrapartida 
do usuário.

Veículos com 
trincas ou 
perfuração 

de tamanho supe-
rior ao de uma mo-
eda de 1 real na área 
crítica de visão do 
motorista ou trinca 
nas bordas do vi-
dro estão sujeitos à multa de R$ 
127,69, cinco pontos no prontu-
ário, e até apreensão. O alerta 
é do diretor da Saint-Gobain 
Autover Brasil, Rubens Sautner, 
ao explicar que a área crítica é a 
faixa de varredura do limpador 
em frente ao condutor.

Sautner explica ainda que o 
uso de vidros e adesivos não ori-
ginais podem resultar em com-
plicações na compatibilidade, 
distorção óptica, poluição sono-
ra, desgastes e deterioração do 
encaixe, com riscos à segurança 
dos ocupantes. 

NGK tem novo site Vidro trincado dá multa

Penalidade é de R$ 127,69 e 5 pontos na CNH

Farol Alto
100% Motor

Farol Alto
100% MotorCursos online sobre bobinas são destaque 
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Ah, Itamar! Se o Fusca falasse...

Nem todo Fusca é o que 
parece. O veículo das 
imagens é um mode-

lo 1994, ano que a Volkswagen 
relançou o carro no mercado a 
pedido do governo Itamar Fran-
co e, por isso é conhecido como 
Fusca Itamar. Saiu de fábrica 
com motor 1.600 álcool, com 
58,7 cv de potência e 11,9 kgfm 

de torque máximo.
Apaixonado pelo modelo, 

assim como por carros de alta 
performance, o proprietário do 
Fusca decidiu fazer uma trans-
formação mecânica radical, o 
que resultou em um super Fus-
ca com quase três vezes mais 
potência do que o original, 160 
cv, e 23 kgfm de torque máximo.

Para chegar a estes núme-
ros, o motor foi substituído 
por uma carcaça reforçada da 
AutoLínea com jogo importa-
do de pistões e bielas forjadas, 
virabrequim especial e cabeço-
te reforçado, além de coletor 
duplo, corpo multiborboleta e 
injeção eletrônica programável. 
Recebeu também um radiador 

Modelo ressuscitado pelo ex-presidente Itamar Franco ganhou motor de 2.3l de 
160 cv de potência e 23 kgfm de torque, além de interior e rodas de Porsche

8

Carcaça AutoLínea, pistões e bieleas forjadas, e coletor duplo O silencioso foi feito sob medida, de aço inox...

Por fora, somente as ro-
das indicam que há algo 
de especial no Fusca

José Carlos Finardi
Editor técnico
jcfinardi@100por-
centomotor.com.br

Fotos: Divulagação
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Acima, radiador de óleo para ajudar na 
performance do Fusca, que com novo 
conjunto motor tem agora 160 cv de 
potência e 23 kgfm de torque máximo

9

de óleo com filtro e ventoinha, para 
auxiliar na refrigeração uma vez que o 
motor é arrefecido a ar.

Todo o trabalho de preparação do 
Fusca ficou à cargo da oficina Sergio Per-
formance, de Sergio Pires. “No final das 
contas, o motor ficou com 2230 cc de ca-
pacidade, o que demandou uma embrea-
gem especial, importada, pois a original 
não suportou os novos valores de torque 
e potência”, explica o preparador.

Undercar
Para segurar o acréscimo de potência, 
novas rodas e pneus foram instaladas. 
As originais, de aço, 4 1/2 J x 15 deram 
lugar para as Porsche Cup 3, de 17 po-

legadas, com 7” de tala, calçadas com 
pneus 205/40 na dianteira e 215/40 na 
traseira.

Por conta disso, a suspensão pre-
cisou ser retrabalhada. Na dianteira, 
o quadro foi redimensionado e teve a 
largura reduzida para caber as rodas. 
Já na traseira, recebeu facão regulável 
para ajustar a altura. O sistema ga-
nhou ainda amortecedores especiais 
crossover.

Além disso, o sistema de freios 
também foi redimensionado, uma vez 
que a aceleração e velocidade final do 
carro aumentaram substancialmente. 
Assim, ganhou freios a disco nas qua-
tro rodas, sendo a disco ventilados na 

dianteira, e sólidos na traseira.
A nova carcaça do motor exigiu 

ainda a confecção de um escapamen-
to especial, feito sob medida para o 
modelo, em aço inox, que aumentou a 
vazão e ajudou a aumentar a potência 
final do veículo.

Interior
O acabamento do Fusca também foi ca-
prichado e foi inspirado nos modelos da 
Porsche, ainda mais depois que o pro-
prietário conseguiu adquirir um jogo de 
bancos originais. Além disso, para dar 
um charme a mais, foi instalado retrovi-
sor externo de Fusca alemão, e um volan-
te esportivo removível.

Ficha técnica
Fusca 2230
Motor: traseiro, gasolina, 
carcaça AuloLínea 
reforçado, quatro-clindros 
opostos 2 a 2 (boxer), 
quatro tempos, refrigera-
do a ar, injeção eletrônica 
programável, dois corpos 
de borboleta duplos, 160 
cv, 23 Kgfm 
Câmbio: manual, quarto 
marchas
Direção: mecânica, sem 
assistência
Suspensão: dianteira: 
retrabalhada, com 
quadro reduzido; traseira, 
com facão regulável
Freios: dianteiros a disco 
ventilados e na traseira 
sólidos
Rodas e pneus: liga 
leve, 235/60 R18
Dimensões: comprimen-
to, 4.050 mm; largura, 
1.540 mm, altura 1.500 
mm; entre-eixos, 2.400 
mm, peso, n/d
porta-malas, 124 l + 93 l 
(atrás do banco traseiro); 
tanque de combustível, 
41 l
Desempenho: velocida-
de máxima, n/d; acelera-
ção 0 a 100 km/h: n/d
Consumo (Km/l): – n/d

Acima, bancos de 
couro originais 
Porsche, e volante 
esportivo removível;
ao lado, o carro visto 
de perfil: apenas 
mais um Fusca bem 
conservado...

... assim como todo o escapamento Rodas Posche Cup 3, de 17 polegadas No fianl, motor 1.6 foi aumentado para 2,3 l

Farol Alto
100% Motor
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O A3 Sedan é o primeiro 
modelo da marca a receber o 

motor bicombustível
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| Audi A3 Sedan 1.4 TFSI Flex

O sedan compacto passa a ser fabricado no 
Brasil, ganha motor bicombustível turbo de 

injeção direta e diversos opcionais tecnológicos

Premium de entrada 
agora é flex

A grande novidade da Audi 
para o mercado nacional 
é o lançamento do A3 

Sedan 1.4 TFSI Flex, modelo que 
inaugura uma nova era da marca 
no País e a coloca definitivamente 
no segmento popular dos veículos 
bicombustíveis. Ao mesmo tempo, 
marca o retorno da produção na-
cional, na planta de São José dos 
Pinhais, região metropolitana de 
Curitiba (PR).

O carro como um todo não é 
novo. O modelo chegou ao Brasil 
em 2014, inicialmente com motor 
1.8 TFSI de dupla injeção, e logo 
em seguida com motor 1.4 TFSI ga-

solina. Assim, o novo 1.4 TFSI Flex 
é uma evolução e, como tal, ga-
nhou potência e torque. Enquanto 
o motor gasolina contava com po-
tência de 122 cv e torque máximo 
de 200 Nm, o flex vem com 150 cv 
e 250 Nm. 

Porém, o câmbio sofreu down-
grade. As versões anteriores conta-
vam com transmissão automatiza-
da de dupla embreagem (S-Tronic) 
de 7 velocidades; já o novo vem 
com um automático Tiptronic de 6 
velocidades. Mas, como o motor é 
mais potente e forte, o modelo flex 
consegue acelerar mais rápido e 
ser mais veloz: vai de 0 a 100 km/h 

em 8,8 s, ante 9,4 s do gasolina, e 
atinge velocidade máxima de 215 
km/h, ante 212 km/h do anterior.

O bacana é o preço. A partir 
de R$ 99.900, na versão Attracti-
ve, que vem com ar-condiciona-
do, faróis bi-xenônio com ajuste 
automático de altura e lavadores, 
lanternas de LEDs, sensor de es-
tacionamento traseiro e bancos 
dianteiros com ajuste de altura, 
sistema star-stop, rádio MMI com 
alto-falantes, computador de bor-
do, conexão Bluetooth para telefo-
ne móvel e rodas 16”. Porém, esta 
versão não aceita opcionais. 

Já a Ambiente, conta ainda 

Alexandre Akashi
aleakashi@jornal-
farolalto.com.br
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Fotos: Alexandre Akashi

Ficha técnica
Audi A3 Sedan 1.4 TFSI 
Flex
Motor: dianteiro, quatro 
cilindros, injeção direta, 
turbo, flex, 1.395 cm³, 
150 cv a 4.500 - 5.500 
rpm, 250 Nm a 1.500 
- 4.000 rpm  (etanol/
gasolina)
Câmbio: automático de 
seis velocidades Tiptronic 
, tração dianteira
Direção: assistência elé-
trica progressiva variável
Suspensão: independen-
te nas quatro rodas, tipo 
McPherson na dianteira e 
multilink na traseira
Freios: a disco ventilado 
na dianteira e solido na 
traseira, ABS com EBD e 
controle de tração ESP
Rodas e pneus: alumínio 
de 17”, 225/45 R17
Dimensões: comprimen-
to, 4.456 mm; largura, 
1.796 mm; altura, 1.416 
mm; entre-eixos, 2.637 
mm, peso, 1.240 kg
porta-malas, 425 l; tanque 
de combustível, 50 l
Desempenho: veloci-
dade máxima, 215 km/h 
(e/g); aceleração 0 a 100 
km/h: 8,8 s (e/g)
Consumo (Km/l): – cida-
de: 7,8/11,7 (e/g); estrada 
9,9/14,3 (e/g)

Audi A3 Sedan 1.4 TFSI Flex|

com sensores de luz e chuva e o 
volante multifuncional com shift 
paddles e rodas de 17”, porém 
o preço sobe para R$ 109.990. E, 
mais bacana são os opcionais que 
a versão possibilita, com destaque 
para o pacote Assistance Plus (R$ 
18.000), com Active Lane Assist 
(assistente para mudança de fai-
xa), assistente para luz alta, siste-
ma Auto Park de estacionamento 
automático com câmera de ré, 
controle de velocidade de cruzeiro 
adaptativo com Pre Sense Front, 
computador de bordo com tela 
colorida e sistema Keyless Go, que 
permite destravar o carro e ligar o 
motor sem necessidade de utilizar 
a chave fisicamente.

Vida a bordo
Por algumas semanas, avaliamos 
a versão Ambiente com todos os 

itens opcionais disponíveis do 
pacote Assistance Plus, além de 
sistema de áudio com navega-
ção (R$ 13.000) e pacote Design 
(R$ 13.000, com bancos de couro 
sintético, diversos porta-objetos 
e teto solar panorâmico). O resul-
tado é um carro muito agradável 
de dirigir, sob medida para per-
cursos urbanos e viagens de mé-
dia-curta distância, econômico e 
confortável, mas com preço total 
de R$ 153.990, algo bem elevado 
para o padrão brasileiro.

Com etanol, chegou a fazer 
12 km/l na cidade, em trajetos 
longos sem trânsito, e 7 km/l com 
trânsito moderado. Na estrada, 
marcou mais de 16 km/l, com ga-
solina, sempre com ar-condicio-
nado ligado. Um resultado nada 
mal, porém sempre andando de 
forma racional, sem acelerações 

nem freadas bruscas.
Os recursos tecnológicos - to-

dos opcionais - fazem diferença. 
Contar com um par extra de olhos 
eletrônicos que possibilitam certo 
nível de distração em viagens com 
a família, ajuda bastante. Combi-
nados, o piloto automático adap-
tativo, o assistente de mudança 
de faixa e o assistente de luz alta 
permitem fazer mais do que ape-
nas dirigir, como vigiar mais aten-
tamente os passageiros no banco 
traseiro ou observar mais detalha-
damente a paisagem exterior.

A única crítica para o modelo é 
a ausência de uma porta USB para 
recarga do celular. Ao invés disso, 
o modelo dispõe de uma conexão 
própria, que obriga do consumidor 
a adquirir um cabo específico na 
concessionária. Por que não utilizar 
o modelo padrão?

Por fora, o carro é o mesmo lançado em 2014, mas o câmbio é o Tiptronic de 6 velocidades Piloto automático adaptativo é opcional

Bancos de couro somente na versão Ambition

A tela central é escamoteável;  posição perfeita para o GPS Computador no painel com indicação do assistente de estacionamento

Farol Alto
100% Motor
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Sem ruído nem 
poluição, o carro elétrico 
é prazeroso de dirigir

O futuro chegou
A tecnologia do carro 100% elétrico está pronta e é amplamente comercializada 
no mundo afora, onde há incentivos fiscais. A convite da Kia, avaliamos o Soul EV e 
descobrimos que o consumidor brasileiro perde muito ao ficar de fora desse mercado

Alexandre Akashi
aleakashi@
jornalfarolalto.
com.br
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O carro elétrico já é uma realidade. No 
último Salão do Automóvel, em São 
Paulo, a Kia apresentou o Soul EV, 

modelo plug-in que é vendido na Coréia do 
Sul, Europa e Estados Unidos desde 2014, 
mas ainda não tem previsão de comerciali-
zação no Brasil.

A convite da Kia, os consultores au-
tomotivos Farol Alto - 100% Motor foram 
para Salto, no interior de São Paulo, co-
nhecer de perto a tecnologia de propulsão 
elétrica do único exemplar do veículo em-

placado no Brasil.
Participaram do encontro os consultores 

José Carlos Finardi, editor técnico do Farol 
Alto - 100% Motor, Adilson Abachioni, da 
Auto Astral, Claudio Cobeio, da CobeioCar, 
Julio de Souza, da SouzaCar, Luis Carlos 
Bailone, da Luizinho Reparações Automoti-
vas, e Sergio Torigoe, do Centro de Diagnós-
tico Automotivo Torigoe. Marcio Alexan-
dre, instrutor de treinamento técnico da KIA 
Motors do Brasil, foi o anfitrião e apresentou 
o Soul EV de parachoque a parachoque.

Alexandre Akashi
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Dados técnicos
O Kia Soul EV possui motor elétrico de imãs 
permanentes, corrente alternada sincroniza-
do de 360 Volts, com inversor, alimentado 
por um conjunto de 96 células de baterias de 
polímero íon-lítio divididas em oito blocos, 
que pesam 270 kg. O motor desenvolve 110 
cv de potência máxima entre 2.730 e 8.000 
rpm, e torque inicial de 29 Kgfm (máximo). 

“Esse propulsor dá autonomia de até 
200 km na cidade e 170 km na estrada”, 
disse Alexandre ao comentar ainda que as 
baterias podem ser recarregadas tanto em 
tomadas residenciais, de 110V ou 220V e 
10A, quanto em postos de recarga rápida, 
de 480V e 50KW, compatíveis com o padrão 
japonês Chademo.

Curiosidade: Chademo é a abreviação 
de Charge de Move, que pode ser traduzido 
como mover-se utilizando carga (no caso, a 
elétrica, claro). O nome é também um troca-
dilho da expressão japonesa Ocha demo ikaga 
desuka, que pode ser traduzido como Que tal 
um chá?, em referência ao tempo que leva 
para recarregar as baterias do carro.

Alexandre explicou que dependendo da 
tensão, o tempo de recarga é maior ou me-

nor. Em uma tomada residencial, de 110V 
ou 220V, o tempo varia de 14 a 20 horas, 
mas em uma estação de carga rápida, entre 
10 a 20 minutos. “Porém na estação de carga 
rápida, apenas 80% da bateria é recarregada 
na primeira carga”, disse. “Para ter 100%, é 
preciso retirar o plug da tomada e religá-lo”, 
informou. Um detalhe importante: quando 
o carro está plugado na tomada, o coman-
do de acionamento do motor é desabilitado 
para evitar acidentes.

Regeneração
Acoplado ao motor elétrico, o câmbio conta 
com uma marcha à frente e uma à ré, sendo 
que para frente há duas opções de marcha, 
D (Drive) e B (Brake), que possibilita maior 
regeneração de energia. “Na posição B, a 
quantidade de energia cinética convertida 
em elétrica nas frenagens e desacelerações é 
bem maior”, comenta Alexandre.

Assim como todo carro elétrico, o sis-
tema de freios é baseado na reversão da 
polaridade do motor, que passa a funcio-
nar como um gerador e desacelera o carro. 
Porém, além disso, o Soul EV conta com 
um sistema de freios convencionais, a disco 

(ventilados na dianteira e sólidos na traseira) 
e pastilhas, que também contam com tecno-
logia de recuperação de energia, denomi-
nado Active Hydraulic Booster (AHB), que 
utiliza um motor elétrico para criar pressão 
hidráulica no sistema de frenagem. O AHB 
ajuda ainda a dosar a força no pedal de freio. 
Sem ele, o pedal de freio assumiria um com-
portamento diferente do normal, e daria a 
sensação de freio baixo, similar à situação de 
pastilhas gastas.

Um fato que chamou atenção dos con-
sultores foi o sistema de refrigeração do veí-
culo, a água, tanto para o motor quanto para 
as baterias, em circuito que compreende o 
sistema de ar-condicionado. 

No elevador
A equipe do Farol Alto teve a oportuni-
dade de conferir detalhes do carro no ele-
vador. Por não ter sistema de exaustão, a 
parte undercar é bem simples, limitada à 
suspensão, tipo McPherson na dianteira e 
eixo de torção na traseira, com mola heli-
coidal e amortecedores a gás, idêntico ao 
modelo a combustão.

Segundo Alexandre, o processo de 

Ao invés de tanque de 
combustível, um banco 
de baterias sob o assoalho

14

Multimídia conta com computador de bordo

O mesmo design da versão a combustão

Mas sob o capô, motor elétrico e inversor

Sistema de freios é hidráulico e regenerativo Técnico da Kia explica tecnologia do Soul EV

Fotos: Alexandre AkashiDivulagação

Luis Carlos Bailone
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manutenção do veículo é bastante simples, 
apesar do elevado número de componentes 
eletrônicos. Porém, tudo é baseado no equi-
pamento de diagnóstico, que se comunica 
com os controladores do veículo e informa 
a necessidade de manutenção.

Aparentemente, o sistema de funcio-
namento do motor é mais simples do que 
um veículo a combustão interna, uma vez 
que não apresenta tantos componentes que 
necessitam de substituição frequente, como 
velas, cabos de velas, filtro de ar, óleo e com-
bustível, troca de óleo motor etc.

Tanto que nos mercados onde o modelo 
é comercializado, as revisões devem ser fei-
tas a cada 12.000 km, para troca do filtro do 
ar-condicionado, rodízio de pneus e verifica-
ção da pressão, inspeção da bateria 12V, do 
compresso e fluído do ar-condicionado, do 
sistema de freio (fluido, linhas, conectores, 
pedais, discos e pastilhas), da caixa de dire-
ção e suspensão.

Ao volante
Dirigir um carro elétrico não é diferente 
de um a combustão elétrica, porém algu-
mas dicas permitem fazer a bateria ren-

der mais, e consequentemente aumentar 
a autonomia. É difícil, no entanto, ser co-
medido e não se empolgar quando se tem 
100% de torque máximo assim que se pisa 
no pedal do acelerador.

Passada a empolgação - e com o com-
putador de bordo informando menos de 
20% de bateria, passei a alavanca de câm-
bio para a posição B (Brake) e mudei de 
atitude, conduzindo com mais suavidade 
e desacelerando antecipadamente, pisan-
do no pedal de freio somente em na para-
da total do veículo.

Por todo o percurso, de aproximada-
mente 15 km, o computador de bordo infor-
mava o consumo e a regeneração de energia 
conforme acelerava ou freava. Foi possível 
chegar ao destino com consumo de apenas 
1% da bateria, graças também à geografia do 
terreno que não apresentava aclives.

Todos os consultores automotivos da 
revista Farol Alto - 100% Motor tiveram a 
oportunidade de dirigir o Soul EV e ficaram 
impressionados com o silêncio, maciez, de-
sempenho, agilidade, interatividade e con-
forto do veículo. Confira no quadro as ava-
liações individuais dos consultores.

Motor: dianteiro, 
elétrico, 110 cv 
entre 2.730 - 8.000 
rpm, 29 kgfm entre 
0 - 2.730 rpm
Câmbio: Duas po-
sições a frente: D 
(Drive) e B (Brake - 
maior regeneração 
de energia); e uma 
à ré
Tração: dianteira
Direção: assistên-
cia elétrica progres-
siva variável
Suspensão: 
dianteira tipo 
McPherson e 
traseira eixo de 
torção, ambas com 
molas helicoidais 
e amortecedores 
a gás
Freios: dianteiros a 
disco ventilados e 
na traseira sólidos 
com AHB (Active 
Hydralic Booster) 
/ ESP (Eletronic 
Stability Program) 
Regenerativo
Rodas e pneus: 
liga leve, 205/60 
R16
Dimensões: com-
primento, 4.140 
mm; largura, 1.800 

"É muita tecnologia, 
e apesar disso, é 
mais simples do que 
um carro a combus-
tão interna. Tem 
um rodar macio e 
se estivesse a venda 
com certeza teria 
consumidores"
José Carlos 
Finardi
Editor técnico

“Normalmente, os 
Kia Soul apresen-
tam muito barulho 
de carroceria, mas 
o modelo elétrico 
não. A explicação, 
segunto  Marcio 
Alexandre, da Kia, é  
que se trata de uma 
carroceria nova, feita 
especialmente para o 
modelo elétrico, com 
objetivo de eliminar 
esses ruídos, assim 
como a suspensão. 
Estão de parabéns 
pelo carro”
Adilson Abachio-
ni - proprietário 
da Auto Astral

“Gostei do silêncio do 
carro, mas as baterias 
ainda precisam me-
lhorar a autonomia, 
pois isso é um limita-
dor para viagens mais 
longas. Mas como 
carro para uso urbano, 
é perfeito”
Claudio Cobeio - 
proprietário da 
CobeioCar

“A sensação que 
temos ao dirigir o 
carro é que estamos 
em um elevado, por 
conta do silêncio. 
Depois do que 
ouvi, acredito que a 
manutenção de um 
carro elétrico não 
é tão complicado, 
mas é importante 
ter os equipamentos 
certos, tanto para 
diagnóstico do carro 
quanto de proteção 
individual, como 
luvas de alta tensão”
Julio de Souza - 
proprietário da 
SouzaCar 

“Gostei muito da 
experiência, pois é 
um carro de pegada 
rápida, aceleração 
ágil e surpreendente 
pela tecnologia do 
conjunto”
Luis Carlos 
Bailone - proprie-
tário da Luizinho 
Reparações Auto-
motivas

“A interatividade do 
carro é muito bacana. 
Informa precisa-
mente o quanto tem 
de carga, o nível 
de regeneração das 
baterias, consumo 
do ar-condicionado 
e sistemas auxiliares. 
É preciso lembrar 
que além do bloco de 
baterias, o carro conta 
com sistema de força 
de 12V para equipa-
mentos auxiliares”
Sergio Torigoe - 
proprietário do 
Centro de Diag-
nóstico Automoti-
vo Torigoe

Ficha técnica
Kia Soul EV

mm, altura 1.600 
mm; entre-eixos, 
2.570 mm, peso, 
1.565 kg;
porta-malas, 340 l; 
tanque de combus-
tível, 96 células de 
baterias de políme-
ro íon-lítio divididas 
em oito blocos 
Desempenho: 
velocidade má-
xima, 145 km/h; 
aceleração 0 a 100 
km/h: n/d
Consumo: – 199 
Wh/km (EPA
Autonomia: 219 km 
(cidade) e 179 km 
(estrada)
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A OPINIÃO DOS CONSULTORES

Painel digital e volante comandos de áudio e computador de bordo

Luis C
arlos Bailone
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agora nas bancas 
e no youtube

Para anunciar:
11.2925-7107

contato@
jornalfarolalto.

com.br /100porcentomotortv

/jornalfarolalto

/100porcentomotor

www.jornalfarolalto.com.br

A revista Farol 
Alto - 100% Motor é 

uma publicação espe-
cializada do setor automo-
tivo voltada ao dono do carro 

à venda em bancas de jornais e 
oficinas parceiras. Acesse nosso site 

e confira os pontos de distribuição
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agora nas bancas 
e no youtube

O Farol Alto e o Canal 100% Motor uniram 
forças para trazer mais informação sobre 
o universo das quatro rodas, direto das 

mãos de quem mais entende de veículos: os 

reparadores automotivos

www.100porcentomotor.com.br

Nas bancas (revista) ou na internet (videos), Farol Alto - 100% Motor é 
Seu Consultor Automotivo para novos ou usados
Assine a revista e receba em casa. Mais informações: www.jornalfarolalto.com.br
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Movido a água. Será mesmo?

Com os recentes aumentos do preço dos combustí-
veis, muitos inventores de fundo de quintal tem 
apresentado soluções milagrosas que prometem 

economia de 60% a 100% com a aplicação de um kit má-
gico, que extrai hidrogênio e oxigênio da água, em forma 
de gases, e os injetam no motor.

O Canal 100% Motor testou quatro equipamentos 
diferentes que prometem fazer o carro andar com água 
e nenhum deles apresentou resultado satisfatório, além 
de não cumprir com a economia prometida. “O máximo 
que chegou foi a 10% de economia, mas com ressalvas”, 
afirma Sérgio Pires, da Sérgio Performance, oficina de 
preparação de motores que conduziu os testes a pedido 
do Canal 100% Motor.

Pires explica que todo veículo moderno possui 
um sensor de oxigênio e quando se adiciona a mistu-
ra de gases à queima do combustível sólido, o sensor 

acusa mistura pobre e a ECU (módulo de injeção) or-
dena às válvulas injetoras aumentarem o tempo de 
injeção para compensar o excesso de oxigênio. “Com 
isso, a tendência do veículo é aumentar o consumo 
ao invés de diminuir”, diz Pires.

A única forma de corrigir isso é com a aplicação de 
um equipamento que engana o módulo, por meio de 
programação eletrônica definida pelo usuário. “Com 
este dispositivo, conseguimos informar o módulo que os 
valores lidos pela sonda são os ideais, apesar de a sonda 
estar lendo mistura pobre”, explica Pires. 

Porém, o equipamento não faz milagres, pois de 
acordo com as medições, misturas acima de 10% de hi-
drogênio ao combustível líquido resultaram em perda 
de potência do motor. “Com 15%, o motor quase não 
parava ligado, o que deu a entender que a quantidade 
de hidrogênio gerado não era suficiente”, diz Pires.

Equipamento promete 100% de economia no consumo ao injetar no motor hidrogênio 
e oxigênio extraído da água (eletrólise) juntamente com o combustível sólido

Fotos: Divulagação
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Equipamentos testados (foto ao lado) resultaram em apenas 10% de economia sem comprometer desempenho do motor

Todo o teste foi realizado em um dina-
mômetro de bancada, com motor especial-
mente preparado, com taxa de compressão 
de 12:1, gasolina comum e uma bateria au-
tomotiva 12V. Foi utilizado um sistema de 
injeção programável, que permite ajustar o 
tempo de injeção de acordo com a melhor 
condição de torque e potência. O sensor de 

oxigênio foi desabilitado, para não interfe-
rir na calibração. Este é o mesmo procedi-
mento utilizado nas montadoras durante a 
calibração dos motores.

Antes de iniciar o teste com os kits de 
hidrogênio, foi realizada a calibração do 
motor somente com gasolina, de forma a 
se obter os melhores resultados de torque 
e potência. A partir de então, foram instala-
dos os kits e para cada um foram realizados 

diversas medições, de 100% do tempo de 
injeção ideal até 75%. 

O resultado foi que todos os kits apre-
sentaram bom desempenho até 90% do 
tempo de injeção ideal, o que significa eco-
nomia de combustível sólido de 10%. “A 
partir desse ponto, o motor perdia torque e 
potência, pois a energia da bateria 12V não 
era sufucente para gerar a quantidade de 
hidrogênio necessária.”, explica Pires.

Metodologia do teste

José Carlos Finardi
Editor técnico
jcfinardi@100por-
centomotor.com.br

Energia da bateria 12V não é suficiente

Farol Alto
100% Motor
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Morte súbita automotiva

Manter a temperatura do motor controlada é 
sempre importante em qualquer veículo de 
combustão interna. Isso porque a constante 

variação de temperatura pode comprometer a vida útil 
de alguns componentes, e consequentemente causar 
defeitos inesperados e intrigantes.

Um desses componentes é o sensor de rotação, que 
não deveria deixar de funcionar com essa variação de 
temperatura do motor, e o principal indício de irregula-
ridade no funcionamento é dificuldade de dar a partida 
após rodar por algum tempo, o suficiente para a tempe-
ratura do motor chegar ao valor ideal de funcionamento.

Normalmente, isso ocorre ao rodar e parar por 
cerca de 20 minutos, pois a temperatura aumentará 
devido à falta de ventilação frontal e, ao dar partida, 
o motor não pega. Sintoma típico de falta de ignição.

Um modo simples de detectar se o problema está 
no sensor de rotação é jogar água fria no componente 
para resfriá-lo. Se ao fazer isso, e o veículo funcionar de 
imediato, existe 99% de chance que o sensor de rotação 
está começando a gerar problema. Outro modo é espe-
rar o motor esfriar e dar partida.

Este problema começará a ficar mais constante, até 

chegar a um ponto em que o veículo não funcionará 
mais, mesmo que esteja frio. Ou seja, de qualquer for-
ma a peça terá de ser substituída.

Outra anomalia que não é comum, mas acontece, é 
gerado pelo desgaste do mancal do eixo virabrequim. 
O desgaste gera a movimentação da polia, causando 
uma excessiva folga entre ela e o sensor de rotação. 
Este defeito ocasiona a perda de referência do sinal do 
sensor, fazendo com que o motor falhe em alta rotação. 
Um veículo que apresentava (e ainda apresenta) este 
defeito com era (e ainda é) o Fiat Tempra Turbo, por 
causa da pressão da turbina.

Vale lembrar que é sempre importante usar o 
sensor referente ao modelo do carro, pois apesar de 
serem aparentemente iguais, existem sensores especí-
ficos: indutivos ou do tipo Hall. Os indutivos são os 
mais comuns e estão presente em 100% dos veículos 
fabricados no Brasil. Basicamente, o dispositivo con-
ta os dentes da roda fônica que passam por ele. Ao 
todo são 60 dentes, porém dois dentes estão ausentes, 
causando uma falha. Essa falha indica o o ponto de 
disparo da ignição e o sinal da injeção, sendo o sensor 
o responsável pela sua detecção.

A constante variação de temperatura, a vida útil de alguns componentes é abreviada, 
e isso pode provocar defeitos difíceis de serem diagnosticados

Divulagação

Quando o sensor de rotação para de funcionar direito, a partida do motor é prejudicada. Jogar água fria nele é uma das formas para detectar o defeito

José Carlos Finardi
Editor técnico
jcfinardi@100por-
centomotor.com.br

Farol Alto
100% Motor



AvaliaçãoHora da revisão

Aquecimento por corrosão

Existe um motivo pelo qual os fabricantes de 
bomba d’água automotiva utilizam plástico 
na confecção do produto: evitar corrosão. O 

problema é muito sério e, dependendo do caso, pode 
até fundir o motor.

Chegou ao nosso conhecimento um caso assim, 
ocorrido na oficina Reiki Car, com um Citroën C3. O 
dono do carro reclamava que o veículo estava supe-
raquecendo ao trafegar em perímetro urbano, mas o 
mesmo não acontecia ao rodar em estradas, mesmo 
em viagens longas e sem muitas paradas.

No processo de diagnóstico, foi verificado o fun-
cionamento da válvula termostática e algum possível 
vazamento da junta do cabeçote e também o radia-
dor. Como nenhum dos itens apresentava avaria, 
então a última tentativa foi verificar a bomba d’água 
– apesar de não existir nenhum vazamento pelo re-
tentor ou folga no rolamento. 

Um problema muito comum em bombas d’água 
com rotores de plástico é a sua quebra. Quando isso 
ocorre, ela deixa de movimentar suas palhetas e con-
sequentemente a água mal circula, o que resulta no 
superaquecimento do motor.

Para a surpresa dos técnicos da oficina, as palhe-
tas do rotor eram de metal, e não estavam quebradas. 
Porém, apresentavam corrosão acentuada, o que le-
vou a perda de eficiência na circulação do líquido de 
arrefecimento. 

Tal nível de corrosão se deu por conta da falta 
de manutenção preventiva no sistema, falta de troca 
do líquido de arrefecimento, de aditivo e água des-
mineralizada. Uma dia: nunca use água da torneira 
no sistema de arrefecimento, pois ela contém eleva-
da quantidade de cloro e materiais pesados em sua 
composição, o que ocasiona a ferrugem em diversos 
locais pelos quais passa.

Desta maneira, a solução foi substituir os selos 
do motor e a bomba d’água. Além disso, trocou as 
mangueiras e realizou uma limpeza rigorosa em 
todo sistema de arrefecimento, com adição de aditi-
vo de qualidade e compatível com o veículo. 

Mesmo após a manutenção, agora esse carro pre-
cisará de um acompanhamento rigoroso (e anual), 
pois as camisas internas dos cilindros do motor já 
apresentavam fortes pontos de corrosão, o que causa 
risco de rupturas.

Veículo superaquecia somente quando rodava na cidade. Por fora, tudo parecia 
normal, mas ao retirar a bomba d’água, uma surpresa...

Fotos: divulagação
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Defeito é comum nos veículos das marcas Peugeot e Citroën. Ao lado, bomba d’água corroída (acima) e uma nova (abaixo)

José Carlos Finardi
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Defeitos originais

A qualidade dos componen-
tes utilizados no reparo 
automotivo é fundamen-

tal para a realização de bons servi-
ços. Por isso, sempre compramos 
peças de reposição em lojas de 
confiança e de marcas reconheci-
das, e quando o cliente opta por 
adquiri-las por conta própria, reco-
mendamos que façam o mesmo. E 
nunca se esqueçam da nota fiscal.

Porém, recentemente tive um 
caso que chamou atenção pois 
mesmo comprando peça original 
e realizando o procedimento de 
substituição corretamente, fui sur-
preendido por um defeito de fabri-
cação do componente.

O carro em questão era um 
Chevrolet Zafira, que precisou de 
um novo conjunto de embreagem 
hidráulica- disco, platô e atuador. 
Após substituir todos os compo-
nentes, fizemos a troca do fluido 
de freio, pois ele é o responsável 
pelo funcionamento hidráulico 
do atuador. Ao pisar no pedal da 
embreagem, o atuador é acionado, 
pressiona o platô e libera o disco 
para fazer a troca de marcha. 

Não trocar o fluido até repre-
senta uma economia, mas não 
vale a pena, pois pode estar con-
taminado e danificar o atuador. 
Nestes casos, toda a garantia da 
peça é anulada.

Montamos o câmbio, testamos 
e entregamos o veículo. Alguns 
dias depois, o cliente volta à ofi-
cina, sem embreagem e reclaman-
do de vazamento de fluido. Des-
montamos novamente o câmbio e 
detectamos que o atuador estava 
vazando, algo que jamais imagina-
ríamos acontecer com uma peça de 
reposição original.

O fluido contaminou o disco 
e platô, o que nos obrigou a trocar 
todo o kit de embreagem nova-
mente. Entramos em contato com 
o fabricante do atuador, que infor-
mou a necessidade de espera de 30 
dias para o laudo do ocorrido.

Felizmente, para não deixar 
o cliente esperando, nosso forne-
cedor de peças trocou o atuador 
em garantia no mesmo dia, mas 
tivemos de comprar disco e platô 
novos. Esta é uma saia justa que as 
oficinas estão sujeitas, pois como o 

cliente confiou a nós a compra das 
peças de reposição, sempre fica 
uma desconfiança a cerca da quali-
dade do componente aplicado.

Fato é que o cliente foi preju-
dicado, houve um transtorno des-
necessário, pois além de precisar 
voltar à oficina com um defeito 
que não existia, ficou dias a mais 
sem o carro.

Depois de 30 dias, o resulta-
do da análise do fabricante do 
atuador foi a esperada: houve 
mesmo um defeito de fabrica-
ção, e com isso, tivemos os va-
lores de mão de obra e peças 
adicionais ressarcidos. 

Mas, e se o cliente tivesse op-
tado pela compra direta das pe-
ças? Como seria o procedimento? 
Neste caso, ele deve arcar com 
todos os ônus e responsabilida-
des. Ele deve ir ao local onde ad-
quiriu as peças e entrar com um 
processo de garantia, e negociar 
diretamente com a loja ou fabri-
cante do componente. Além dis-
so, deve adquirir as peças novas 
e também pagar a mão de obra 
para o novo serviço. 

Peça original é aquela vendida pelo mesmo fabricante que fornece para a 
montadora, porém via autopeças; problemas são raros, mas ocorrem. Eis um caso

Divulagação

O caso foi com um Chevrolet Zafira, mas poderia ser com qualquer outro modelo

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

Qualidade |

Farol Alto
100% Motor

Fotos: Adilson Abachioni

Ao trocar o kit de embreagem...

... o atuador hidráulico vazou



AvaliaçãoNo elevador

Nem peça genuína escapa

Sempre falamos neste espaço 
da importância da manuten-
ção preventiva e também da 

utilização de peças de qualidade. 
Recentemente, tivemos um caso 
inusitado, o primeiro que já vi 
na vida, uma surpresa desagra-
dável para todos, pois coloca sob 
suspeita a qualidade das peças 
genuínas, vendidas no balcão das 
concessionárias.

Tenho um cliente que utiliza o 
carro para diversas viagens a tra-
balho. Praticamente corre o Brasil 
inteiro durante o ano. Em 2013, 
adquiriu um Fiat Novo Palio 1.4 
EVO e como depende totalmen-
te do veículo para trabalhar, não 
descuida da manutenção. O nível 
de utilização é tão grande, que 
apenas um ano depois, em 2014, 
trocou a correia dentada, pois já 
havia rodado 54.000 km.

A correia original certamente 
duraria outros 30.000 km. Quan-
do a retiramos, estava em bom es-
tado ainda. Mas, como não gosta 
de se arriscar, seguiu as recomen-
dações do manual do proprietá-

rio, e trocou. Para se assegurar de 
que estava comprando uma peça 
de qualidade, foi à concessionária 
e adquiriu uma correia nova, ge-
nuína, e trouxe para nós efetuar-
mos o serviço.

No final do ano passado, após 
rodar 32.000 km com a nova cor-
reia dentada, em viagem a Bra-
sília, no Distrito Federal, parado 
em um semáforo, de repente o 
carro morreu. Do nada, parou de 
funcionar. Tentou dar na chave e 
nada. Tentou novamente e mais 
uma vez, sem obter sucesso.

Estava próximo à casa de um 
parente, que o indicou para uma 
oficina na região, onde constatou 
o defeito. Por ter feito o serviço 
conosco e contar com seguro com 
guincho ilimitado, trouxe o carro 
para nós, aqui em São Paulo. 

Verificamos algo incrível. 
Toda a correia dentada estava 
trincada, porém os dentes em 
bom estado. Os cordonéis de fi-
bra de vidro internos quebraram 
por toda a extensão da correia, de 
forma que poderia ter se rompido 

em qualquer ponto.
Por sorte, o motor 1.4 EVO 

conta com características cons-
trutivas que reduzem as chances 
de atropelamento de válvulas 
quando este tipo de situação 
acontece. Isso é bom, pois a pri-
meira reação do motorista quan-
do o carro apaga é dar a partida 
novamente e, na maioria dos 
casos, quando a correia dentada 
se rompe, as válvulas batem na 
cabeça dos pistões e empenam, e 
isso requer a retífica do cabeçote 
e troca das válvulas.

No caso do motor 1.4 EVO 
deste veículo, os pistões têm cabe-
ças com a parte superior rebaixa-
do e abaulado para dentro. Assim, 
ao dar a partida no motor, os pis-
tões não encostaram nas válvulas. 

Assim, trocamos a correia 
ruim por uma nova, e como a 
compra da peça foi feita pelo 
dono do carro, cabe a ele ir atrás 
da garantia, uma vez que este tipo 
de componente tem durabilida-
de garantida para 60.000 km, de 
acordo com a montadora.

Depois de rodar 32 mil km, correia dentada rompe e causa enorme transtorno 
ao motorista. Por sorte, não atropelou válvulas

Divulagação

O carro é relativamente novo, e foi comprado 0Km em 2013

22

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

Farol Alto
100% Motor

| Qualidade

Rebaixo evitou atropelo de válvulas

A correia foi adquirida pelo motorista
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Clube de fidelização

Manter as portas abertas 
está cada vez mais desa-
fiador. Nos últimos sete 

anos, as oficinas mecânicas foram 
do paraíso ao inferno, e digo isso 
com a convicção de quem tem mais 
de 50 anos de profissão, dos quais 
40 como proprietário de oficina.

Trabalhamos duro para fideli-
zar o cliente: praticamos um preço 
justo, facilitamos o pagamento, 
atendemos com cortesia, levamos 
e buscamos o carro na casa ou 
local do trabalho do cliente, nos 
atualizamos tecnicamente o tem-
po inteiro, mas isso não tem sido o 
suficiente, pois como a tecnologia 
automotiva está cada vez mais mo-
derna, os carros quebram menos e 
muitos rodam mais de 100.000 km 
com pouquíssima manutenção.

Há, claro, diversos casos de 
veículos que precisam de reparos 
imensos, temos um assim na ofi-
cina, causado por negligência do 
motorista. Este é o principal mo-
tivo pelo qual poucos conseguem 

sobreviver neste mercado: a negli-
gência do motorista.

O carro em questão é uma 
picape Toyota Hilux 2009, com 
motor gasolina 2.7 l de quatro ci-
lindros, que precisou retificar o 
motor. O radiador furou mas mes-
mo assim o motorista continuou 
utilizando o veículo, ao invés de 
parar e trocar o componente defei-
tuoso. O resultado era o esperado: 
o motor superaqueceu e fundiu. 
Diversas peças internas foram da-
nificadas, e o estrago foi tão gran-
de que chegou a derreter as canale-
tas dos pistões.

O preço pago foi enorme. Um 
serviço como este não sai por me-
nos de R$ 10.000. E ainda teve de 
trocar o radiador, claro. Custava 
tanto assim ter parado o carro dias 
antes e feito somente a substitui-
ção do radiador?

Estou convicto, no entanto, 
que o atual modelo de negócio 
do setor de reparação automotiva 
precisa mudar radicalmente, pois 

do contrário muitos irão fechar 
as portas. Os custos operacionais 
para manter uma oficina aberta 
são elevados e ficar na dependên-
cia deste tipo de serviço é como 
jogar na loteria.

Por isso acredito no conceito 
do Cobeio Car Care, um tipo de 
clube no qual com um pequeno 
valor mensal o associado tem seu 
veículo sempre em condições de 
uso, pagando somente as peças a 
serem utilizadas. Seria de muito 
bom gosto e agrado se o consumi-
dor se tornasse parte disso.

No caso do dono da Hilux, 
dificilmente ele teria deixado o 
carro chegar a esse ponto se fosse 
associado ao Cobeio Car Care, pois 
saberia que podia contar com um 
mecânico de confiança para fazer 
o serviço.

Convido a todos a conhecer 
mais sobre o Cobeio Car Care no 
nosso site www.cobeiocar.com.br, 
ou se preferir, ligue para a gente 
no 11.5181-8447. 

Reparos corretivos custam caro. Por isso, criamos um novo conceito de negócio 
em que o cliente paga uma pequena mensalidade e deixa o resto por nossa conta

Claudio Cobeio

Negligência do motorista fez motor fundir; novo conceito de manutenção evita esse tipo de situação

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

Farol Alto
100% Motor
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Seca misteriosa

A princípio, o dono do 
carro não entendeu 
nada. Também, essa era 

difícil de engolir. O carro che-
gou de guincho na oficina, um 
Hyundai HB20 1.6l, 2013, com 
30.000 km rodados. A aparência 
não era muito boa, alguns rala-
dos nas laterais e uma marca no 
parachoque, mas trata-se de um 
carro novo.

O diagnóstico foi simples. 
O motor ferveu e aqueceu tanto 
que chegou a queimar a junta do 
cabeçote. Mas, por que ferveu? 
Normalmente, um motor sobrea-
quece por causa de algum tipo de 
vazamento, mesmo que pequeno. 
Neste caso, não havia vazamento.

Ocorreu, porém, que meses 
antes, o motorista deu uma ba-
tidinha que resultou em uma 
marca no parachoque dianteiro. 
Não foi muito rápido, pelo con-
trário, foi bem devagar, dessas 
que a maioria dos velocímetros 
não marca, pois a velocidade não 

chaga a 15 km/h.
Foi leve, mas o suficiente 

para amassar a alma do paracho-
que, que entortou o radiador e 
afetou o funcionamento da ven-
toinha, que girava, mas trabalha-
va forçada, com velocidade redu-
zida. Foram meses assim.

Com o motor do carro tra-
balhando mais quente do que 
devia, o líquido de arrefecimento 
ia evaporando e, à medida que 
o volume diminuía, a pressão 
aumentava. E como a ventoinha 
funcionava mal, todo o sistema 
entrou em colapso até que o carro 
parou de vez.

O mais interessante é que 
sempre que o problema aparecia 
somente quando pegava a estra-
da. Após rodar vários quilôme-
tros, o carro fervia. A solução era 
por água no reservatório, mas o 
defeito sempre voltava. Na pri-
meira vez que ferveu, o reserva-
tório estava vazio. E, como nunca 
encontrou nenhum tipo de va-

zamento aparente, não entendia 
como a água evaporava.

A solução do problema foi re-
lativamente fácil, mas nada bara-
ta. O orçamento final ficou em R$ 
2.800, pois foi necessário trocar a 
ventoinha e a junta do cabeçote 
do motor, além de consertar o 
radiador, o trocador de calor do 
ar-condicionado e, claro, a alma 
do parachoque.

Se o motorista tivesse trazido 
o carro para a oficina logo que 
percebeu a falta de água, prova-
velmente a junta do cabeçote não 
teria sido danificada e o estrago 
seria menor. Porém é realmen-
te difícil conseguir relacionar a 
batidinha do parachoque com a 
temperatura do motor. Esse tipo 
de defeito é intrigante e gera uma 
dúvida: foi azar ou há uma defi-
ciência no projeto? Acredito que 
com uma mudança simples no 
projeto da estrutura do paracho-
que carro, esse tipo de situação 
poderia ser evitada.

Sempre que pegava a estrada o líquido refrigerante sumia. Sobreaquecimento 
do motor foi causado por batidinha no parachoque. Azar ou falha de projeto?

Divulagação

Alma metálica do parachoque amassou e afetou o bom funcionamento da ventoinha. Carro ferveu e queimou a junta
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Uso severo

Quantas revisões devem 
ser feitas no carro por 
ano? Uma, duas, três? A 

resposta é: no mínimo uma, e não 
há limite máximo, pois o ideal é 
que seja feita uma vistoria a cada 
10.000 km. Assim, a quantidade 
de revisões deve seguir a forma 
de utilização do veículo.

Mas, nem todo mundo en-
tende isso e faz o mínimo possí-
vel, como é o caso de um cliente 
taxista, que possui um Chevrolet 
Spin 1.8 Flex automático 2012, 
com GNV de 5ª geração, com 
235.000 km rodados, e ficou uma 
semana parado com problemas 
de motor.

Por ano, ele faz duas revi-
sões e se limita ao básico: troca 
de óleo, filtro de ar e óleo, etc., 

e alguns componentes só troca 
quando chega no ‘osso’, como 
pastilhas de freios, discos, velas. 
Estaria bom se rodasse 20.000 
km por ano, mas roda mais, mui-
to mais do que isso. 

Vamos fazer uma conta sim-
ples: o carro é 2012 e a última 
vez que passou por aqui foi em 
novembro de 2015. São, por-
tanto, três anos. Se o carro tem 
235.000 km rodados, a média é 
de 78.333 km/ano. Duas para-
das para manutenção é menos 
da metade do ideal.

Independente disso, o que 
realmente prejudica o veículo é 
a postergação de serviços extras, 
de manutenção corretiva, que 
são diagnosticados quando fa-
zemos a revisão. Por duas vezes 

consecutivas, o alertamos para a 
necessidade de uma regulagem 
do motor e substituição de ou-
tros componentes pois o motor 
estava ‘quadrado’.

O sistema de GNV, apesar 
de ser o mais moderno do mer-
cado e ter sido instalado em con-
cessionária Chevrolet, precisava 
de uma atenção especial. Como 
não fez nada e continuou rodan-
do, o resultado foi a queima da 
junta do cabeçote. 

Foi necessário abrir o motor, 
trocar a junta e todos os demais 
componentes que foram adiados 
até então. E a conta, que ficaria 
em um valor razoável, duplicou. 
Mas, prejuízo maior foi ficar sem 
trabalhar com o carro durante 
uma semana. 

Motorista realizava as revisões de acordo com o manual do proprietário, mas 
mesmo assim teve problemas de motor. Entenda por que

Divulagação

Por rodar muito, revisões teriam de ser mais frequentes. Falha no motor causou queima da junta do cabeçote

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

O verão chegou. E com ele, 
o calor ficou mais inten-
so, até porque 2015 foi 

um ano quente, com pouquíssi-
mos dias de frio, e 2016 promete 
ir pelo mesmo caminho. Ao mes-
mo tempo, o trânsito aumentou, 
cresceu, ficou mais selvagem, 
disputado. Estes elementos com-
binados resultam em uma maior 
utilização do sistema de ar-con-
dicionado veicular, equipamento 
cada vez mais presente nos auto-
móveis, pois além de proporcio-
nar conforto, aumenta a sensação 
de segurança.

Assim, é agradável contar 
com um ambiente condicionado, 
ainda mais em uma situação cha-
ta que é ficar parado no trânsito. 
Mas, essa prática pode prejudicar 
a saúde e ocasionar problemas de 
renite alérgica se o equipamento 
for mal utilizado. O sistema de ar-
condicionado automotivo possui 
um filtro de cabine que precisa 

ser trocado o que não acontece na 
maioria das vezes. 

Além disso, muitos veículos 
zero Km com ar-condicionado, 
como por exemplo o Chevrolet 
Cobalt, são entregues aos seus 
proprietários sem o filtro de ca-
bine. É lamentável ver que isso 
acontece. Além do Cobalt, os 
modelos Spin e Onix também 
chegam sem filtro, assim como 
nos Ford New Fiesta e EcoS-
port, e os Volkswagen Saveiro, 
Gol e Voyage. 

O Cobalt, inclusive, descobri 
por acaso. Meu pai tem um e ao 
fazer a revisão do carro na conces-
sionária, pois está em garantia, o 
consultor o alertou para a neces-
sidade da troca do filtro. Como é 
um procedimento simples e não 
afeta a garantia, decidiu fazer na 
oficina da família. Quando foi re-
tirar o filtro, não encontrou nada. 
Depois disso, atendemos um 
cliente que tem um Cobalt com 

15.000 km, e queria trocar o filtro. 
Quando abrimos, não encontra-
mos nada.

Recomendação
O recomendado para troca de 
filtro de cabine é a cada seis 
meses, fazendo também uma 
higienização no sistema do ar-
condicionado. Existem diversos 
tipos de produtos e técnicas de 
higienização. Aqui na Pneus Be-
lém, adotamos o processo por 
vaporização, que utiliza uma 
máquina pressurizada que cria 
uma nuvem com os produtos 
esterilizantes e os introduz nos 
dutos do sistema do ar.

Este procedimento demora 
por volta de 40 minutos e tem 
vida útil de seis meses. O custo 
médio dos filtros de cabine va-
riam de acordo com o modelo do 
veículo, entre R$ 50 a R$ 100, e 
a higienização tem preço médio 
de R$ 100. 

Troca do filtro e higienização do sistema de ar-condicionado deve ser feita com 
frequência para minimizar os riscos de doenças respiratórias

Fotos: Divulagação

Modelos como o Chevrolet Cobalt (acima) e Ford Ecosport (ao lado) são enregues ao cliente sem filtro de cabine
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Goma verde e perda de potência

A qualidade dos combus-
tíveis voltou a piorar 
nesta época de crise eco-

nômica. Todas as semanas temos 
aqui na oficina pelo menos um 
caso de problema de desempe-
nho do veículo causado por ga-
solina ou etanol com substâncias 
extras e prejudiciais ao motor. 

Um deles é este. Um Nis-
san Livina 1.8 Automático Flex 
2009/2010, adquirida há oito 
meses pelo cliente, na época com 
62.000 km, e hoje com 80.800 km. 
Apesar de ser bicombustível, o 
atual proprietário utiliza somen-
te gasolina, e abastece sempre no 
mesmo posto de combustível, na 
cidade onde mora, em Mairiporã, 
município da região metropolita-
na de São Paulo. E, como trabalha 
em São Paulo, roda todos os dias 
em estrada de serra, repleta de 
curvas, descidas e subidas. 

Porém, o antigo proprietário 
utilizava ambos combustíveis, 
sempre de olho no preço. Pois 

bem. Após oito meses, o carro 
começou a perder potência e por 
isso o cliente trouxe para a ofi-
cina. Realizamos o processo de 
diagnóstico com um exame de-
talhado de todo o sistema de in-
jeção e ignição. Constatamos que 
as válvulas injetoras apresenta-
vam grande quantidade de goma 
ao redor da saída de combustível. 
Era uma substância pegajosa que 
prejudicava a formação do leque 
no coletor de admissão.

Por conta disso, decidimos 
também avaliar o coletor de 
admissão. Retiramos para veri-
ficar a situação na entrada do 
cabeçote e constatamos uma 
grande formação de substância 
esverdeada na região da câmara 
de admissão. 

Realizamos uma descarbo-
nização completa com produ-
tos químicos em todos os com-
ponentes; limpamos os bicos 
injetores, o corpo de borboleta 
(também chamado de TBI) e o 

coletor de admissão. Além dis-
so, substituímos as velas de ig-
nição, preventivamente.

Este motor tem uma peculia-
ridade em relação às velas de ig-
nição, pois para remover as velas 
de ignição do segundo, terceiro e 
quarto cilindros é preciso retirar o 
coletor de admissão. Como o co-
letor já estava desmontado, não 
tivemos dificuldades, mas sem-
pre que for necessário verificar as 
condições das velas (geralmente a 
cada 10.000 km ou um ano), é pre-
ciso desmontar o coletor.

Remontamos o veiculo e 
fizemos diversos os testes de 
rodagem. O carro voltou a ter 
desempenho. Assim, fica mais 
uma vez a lição de sempre abas-
tecer em locais confiáveis, de 
preferência durante a semana, 
em horário comercial, e sem-
pre pegar nota fiscal, pois ela é 
o comprovante de consumo do 
produto e uma aliada, em caso 
de problemas.

As válvulas injetoras apresentavam resíduos gosmento, resultado da queima de 
substâncias nocivas para o motor; assim foi realizada limpeza do sistema de injeção

Fotos: Luis Carlos Bailone

A substância gosmenta estava em todo o coletor de admissão, e inclusive nas válvulas do motor

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

Farol Alto
100% Motor

Combustível sob suspeita |
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Check-list encantado

Já faz algum tempo utilizamos 
na nossa oficina uma ferramenta 
de gestão, o Onmotor, que nos 

auxilia no gerenciamento de todos 
os serviços, clientes, fornecedores e 
até mesmo colaboradores. Recente-
mente, apresentaram uma novidade 
que tem agradado muito, pois tem 
permitido encantar nossos clientes 
de uma forma simples: o check-list.

Após realizar o cadastro do 
cliente e do respectivo veículo, o 
sistema nos permite imprimir um 
formulário com 54 itens para se-
rem avaliados no carro. Trata-se de 
uma cortesia, para que o motorista 
saiba exatamente as condições do 
automóvel. Ele pode escolher entre 
aprovar ou não as recomendações 
do check-list.

Tendo conhecimento do real es-
tado do veículo, o proprietário pode 
agendar os serviços e assim prevenir 
uma manutenção corretiva, que ge-
ralmente é muito mais dispendiosa, 
tanto no aspecto financeiro, como de 
tempo, podendo até mesmo incorrer 
em prejuízos mais sérios envolven-
do a questão da segurança e integri-
dade física.

O sistema permite aos nossos 
clientes, por exemplo, programar a 
manutenção de um item que ele não 
aprovou no  check-list. Desta forma 
o sistema avisará dentro do pra-
zo programado tanto ao mecânico 

quanto ao dono do carro, permitin-
do a ambos se programarem melhor 
para o reparo.

Dessa forma, deixamos de ser 
um prestador de serviço conven-
cional e nos tornamos fornecedores 
de soluções em manutenção veicu-
lar para os nossos clientes. De fato, 
basta que ele passe uma vez por ano 
na oficina e já deixe programado as 
manutenções necessárias para o ano 
inteiro, tendo como base o resultado 
do check-list, associado às caracte-
rísticas de uso do veículo. 

Pode parecer pouco, mas para 
quem depende do carro no dia a 
dia, trata-se de uma facilidade. Com 
o check-list mostramos ao dono do 
carro a situação de diversos itens, 
como o funcionamento dos instru-

Em meia hora, 54 itens do veículo são avaliados e o proprietário decide quando 
fazer a manutenção; isso gera economia, transparência e confiabilidade

Marcos de Castro

O check-list permite conhecer as prioridades e agendar as manutenções
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Marcos de Castro
Mecânica De Castro 
Av. Cons. Moreira 
de Barros, 625, 
Santana 
(11) 2950-0990

Farol Alto
100% Motor

| Manutenção preventiva

mentos e iluminação do painel de 
instrumentos, as condições das pa-
lhetas dos limpadores de parabrisa e 
vidro traseiro, se há lâmpadas quei-
madas, (farois, setas, freio, placa, ré, 
iluminação interna do veículo), veri-
ficamos as condições e pressão dos 
pneus (inclusive estepe), e itens de 
segurança como chave de roda, ma-
caco e triângulo de segurança. 

São verificados também os es-
guicho dos limpadores de parabrisa, 
as condições do líquido de arrefeci-
mento (vazamento, nível, aditivo), 
ar-condicionado/ar quente/ventila-
ção, o nível e qualidade do fluido de 
freio, do óleo do motor e da direção 
hidráulica, a buzina, os vidros elétri-
cos, freios, reservatório de partida 
frio entre outros.
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No volume morto

Parece até história de terror. 
Durante semanas, realiza-
mos diversos testes e repa-

ros em um Mitsubishi Pajero V6 
3000, ano/modelo 1997, com 180  
mil km rodados. O veículo era o 
sonho de consumo de um cliente, 
que depois  de anos encontrou o 
modelo desejado e não quis saber 
de economia. O importante era o 
carro funcionar bem.

O estado de conservação do 
carro até que não era tão ruim para 
a idade. Poderia estar melhor se o 
antigo proprietário fosse mais ze-
loso. Assim, nas duas semanas que 
o Pajero ficou na oficina, foram 
trocados diversos componentes de 
segurança e motor, como amorte-
cedores,  freios, correia dentada e 
de acessórios, bomba d’água, ve-
las, cabos, enfim, tudo que é preci-
so para rodar bem. 

Também foi dada uma recarga 
de gás no ar-condicionado, subs-
tituímos os pneus, fizemos uma 
bela higienização interna, e inclu-
sive a pintura dos parachoques. 
Para ter certeza de que estava tudo 
em ordem, rodamos por diversos 
percursos urbanos durante duas 

semanas, e como não apresentou 
nenhum tipo de defeito, entrega-
mos o veículo ao proprietário.

Mineiro, saiu feliz da vida 
rumo ao interior de Minas Gerais, 
porém após rodar quase 400 quilô-
metros, o carro parou e não pegou 
mais. Ao observar os instrumen-
tos, descobriu que a temperatura 
do motor estava no vermelho e, ao 
abrir a tampa do radiador, nenhu-
ma gota de líquido de arrefecimen-
to. Estava seco.

Abasteceu com água e tentou 
dar a partida, mas nada. Foi nesse 
momento que me ligou e informou 
a situação. Na hora não entendi 
nada, mas pedi para que verificas-
se o óleo lubrificante, pela vareta 
de medição: estava marrom, da 
cor de café.

Horas depois o carro estava de 
volta na oficina. Veio de guincho. 
O motor ferveu, queimou a junta 
do cabeçote e contaminou o óleo 
lubrificante. Não adiantava por 
mais água no radiador. Se tivesse 
conseguido dar a partida, dificil-
mente chegaria ao destino final, e 
provavelmente teria tido um calço 
hidráulico, e perdido o motor. 

Foram mais alguns dias de 
testes para descobrir o problema. 
O intrigante é que não havia ne-
nhuma poça de água, nem nada 
que indicasse vazamentos. E, na 
cidade, o carro funcionou muito 
bem durante dias, sem nenhum 
problema. Como ficou sem líquido 
de arrefecimento na estrada?

Depois de horas de testes, des-
cobrimos que o problema era em 
uma abraçadeira da mangueira do 
aquecedor do coletor, que já não 
vedava bem a mangueira, e com o 
aumento da pressão, pingava.

Na cidade, como os trajetos 
que testamos o carro eram rela-
tivamente curtos, não chegou a 
vazar uma quantidade relevante, 
mas na estrada, o funcionamento 
constante durante horas fez com 
que o líquido diminuísse, causan-
do todo esse problema.

Esta não é a primeira vez que 
temos problemas com abraçadei-
ras. Já tivemos outros casos assim 
no passado, mas são raros pois não 
há muitos segredos na fabricação 
dessas peças, que são baratas. Fica 
a lição e sempre avaliar o estado 
delas nas revisões gerais.

De gota em gota, o sistema de arrefecimento secou, o motor ferveu e a junta do 
cabeçote queimou. Isso tudo sem pingar uma gota no chão

Fotos: Alexandre Akashi

Durante semanas o carro foi testado em percursos urbanos sem problemas

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

Farol Alto
100% Motor

Mas um gotejamento...

Defeitos intrigantes |

... queimou a junta do cabeçote
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Boa na cidade e até na estrada

Sucesso de vendas, o Dafra 
Citycom 300i é um scooter 
médio que encara bem o 

trânsito urbano, seja ruas estrei-
tas, avenidas largas ou pistas ex-
pressas, com tráfego livre ou con-
gestionado, graças ao motor 264 
cc, que desenvolve 23 cv de potên-
cia máxima a 7.500 rpm, e torque 
máximo de 2,4 kgfm a 5.500 rpm.

Lançado em 2010, o scooter 
já vendeu quase 15.000 unida-
des de acordo com números da 
Abraciclo. Nada mal para um 
veículo com custo inicial relati-
vamente alto, R$ 17.890, segun-
do o site da marca.

Além do motor com boa po-
tência, conta com excelente diri-
gibilidade, boa posição de pilo-
tagem - não cansa -, e é fácil de 
manobrar. Outra característica 
de destaque do Citycom 300i é a 
boa velocidade em estrada, o que 
permite fazer viagens curtas sem 

problemas. Por estas característi-
cas, tem se mostrado um dos me-
lhores scooters do mercado.

Com rodas aro 16” e trans-
missão automática CVT, o mode-
lo tem evoluído constantemente. 
Em 2014, ganhou freios com sis-
tema CBS (sistema de frenagem 
combinada), que aciona o freio de 
ambas as rodas por meio de uma 
única alavanca, da mão direita. Já 
o modelo 2016 conta também com 
máscaras negras nos faróis e lan-
terna traseira em LED.

Na oficina
Aqui na Somoto, atendemos di-
versos proprietários deste mode-
lo. Apesar das diversas boas qua-
lidades, existem alguns pontos 
que podem melhorar. Um deles 
são as pastilhas de freios, item de 
desgaste natural, porém no scoo-
ter da Dafra é excessivo, sendo ne-
cessária a troca entre 2.000 e 3.000 

km, que dependendo do uso, re-
presenta uma substituição a cada 
4 ou 5 meses.

Outro ponto que pode me-
lhorar é a fixação das carenagens, 
que com a vibração do uso diário 
costumam soltar, e isso demanda 
reapertos constantes. O preço das 
peças de reposição também é alvo 
de críticas. A correia custa absur-
dos R$ 375, enquanto os roletes, 
R$ 190. São preços muito altos 
para um veículo desse porte.

A boa notícia é que raramente 
dá problemas com a parte elétrica, 
e existe grande oferta no mercado 
de usados, com preços de aquisi-
ção bem mais convidativos. Por 
R$ 9.000, é possível encontrar o 
Citycom 300i em bom estado. 

Já o preço do seguro é em tor-
no de R$ 1.500. Para um veículo 
de duas rodas até que não é mui-
to, mas comparado com o valor de 
aquisição, é quase proibitivo.

Com mais qualidades do que defeitos, o scooter médio tem ganhado fãs e é uma 
escolha sensata para quem quer começar no mundo das duas rodas

Divulgação

Os pontos fracos da moto são as pastilhas de freios, que duram pouco, e as carenagens traseiras, que soltam frequentemente
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Valter e Diego 
Tartalho
Somoto
Rua Mariquinha 
Viana, 628, Man-
daqui 
(11) 2950-2012

Farol Alto
100% Motor

| Dafra Citycom 300i

Fotos: Alexandre Akashi
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