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     O que é manutenção predetiva?
     É a manutenção que prediz (diz antecipa-
damente), usando técnicas apropriadas as
possíveis quebras ou defeitos de um equipa-
mento quando examinados por profissional
qualificado.
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     O que é manutenção corretiva?
     É a manutenção de um equipamento quan-
do este já apresenta algum defeito. Ou seja,
parou, consertou!!!
    Podemos raciocinar comparando o nosso
automóvel a um avião. Calculem o transtorno
que causaria ao piloto saber que acabaram os
freios na hora da aterrissagem.
     No passado os carros tinham carburadores
e platinados necessitando assim reparos a cada
5000 quilômetros, no máximo. Dessa manei-
ra fica fácil entender por que estes carros ti-
nham uma manutenção melhor.   A cada visita
ao mecânico para realizar uma regulagem do
ponto ou para desentupir o carburador acaba-
va-se realizando também uma pequena ma-
nutenção predetiva como pode ser
exemplificado a seguir:

     - Doutor, regulei o ponto do seu carro, mas notei que a correia do alternador
está desfiada e que a pastilha de freio está para acabar pois o nível de óleo de
freio está baixo.
     Atualmente, os carros com injeção eletrônica, quando tratados de forma
correta, poucas vezes aparecem na oficina. Carro com injeção eletrônica não
perde marcha lenta, não fica sem força e nem custa a pegar pela manhã,
sintomas estes comuns nos carros que possuem carburadores após 5000 qui-
lômetros rodados. Devido à falta desses sintomas, que incomodam sobrema-
neira o dono do veículo, a manutenção dos carros com injeção tornou-se ex-
tremamente cara. Quando o carro com injeção eletrônica chega finalmente à
oficina é porque já apresenta um péssimo estado de conservação e muitas
vezes vários defeitos.



Manual de uso do Automóvel - www.chargernet.com.br

. Os carros com carburadores perdiam a marcha lenta ou começavam a morrer
nos sinais de trânsito, motivo suficiente para que o dono do veículo se dirigis-
se a uma oficina.

. Os carros com injeção eletrônica por possuírem um computador no seu sis-
tema de controle do motor podem eventualmente substituir valores em caso
de defeito e continuar a funcionar como se nada houvesse acontecido. No
entanto, embora o computador corrija pequenos erros ele não repara o carro e
nesse instante a lâmpada de avaria do motor, geralmente de cor amarela, se
acenderá indicando a necessidade de uma visita à oficina. Porém, como dito
anteriormente, o carro continua a andar como se nada houvesse acontecido.
O seu dono, pessoa ocupada e sem tempo, continua a utilizar o veículo. De-
pendendo do veículo, marca e modelo e conseqüentemente do sistema de
injeção utilizado, a lâmpada amarela, que já acendeu anteriormente, indican-
do que alguma coisa está errada, pode levar um tempo longo para acender
novamente. Ou seja, a lâmpada acendeu em um dia à tarde, o proprietário
chegou a noite em casa, desligou o carro e a mesma lâmpada voltou somente
a acender no dia seguinte. Este fato pode ser considerado pelo feliz proprietá-
rio, como um mau contato. No entanto, como já dissemos anteriormente, o
computador que existe no interior do veículo, está trabalhando exaustiva-
mente, fazendo com que dados existentes na sua memória que mantém o
veículo funcionando, substituam os dados alternados. Tudo isto é para evitar
que o carro enguice na rua. Como exemplo para esta situação podemos citar
o sensor da ventoinha de refrigeração do motor. O sensor da ventoinha de
refrigeração do motor sente a temperatura da água que refrigera o motor. Se
a água estiver acima da temperatura normal, este sensor liga o motor da
hélice do ventilador que esfria a água do radiador. Esta hélice pode permane-
cer ligada, em alguns carros, durante alguns instantes mesmo depois do mo-
tor desligado. Quando o sensor da ventoinha apresenta defeito, a hélice não
liga, a água do radiador não esfria e conseqüentemente o carro superaquece.
O superaquecimento de um veículo pode trazer danos de proporções conside-
ráveis ao veículo e conseqüentemente de reparo muito caro para o seu propri-
etário. Nos carros com injeção eletrônica, exemplo a linha Kadett e Monza
E.F.I. 1.8 ou 2.0, se o sensor da ventoinha estiver com defeito, a unidade de
injeção, por desconhecer a temperatura na qual se encontra o motor do carro,
ligará direto a ventoinha para proteger o motor de um superaquecimento. Ou
seja, o computador, na dúvida, liga a ventoinha porque é melhor esfriar do
que deixar aquecer demais. Ao mesmo tempo, a lâmpada amarela do painel,
aquela que indica avaria, se acenderá indicando a necessidade de se procurar
uma oficina. Este veículo pode ter dificuldade de pegar quando quente ou frio,
dependendo da avaria do sensor de temperatura, porém continua a andar
como se nada houvesse acontecido.
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     Todas as vezes que ligar as chaves do carro
e antes de dar a partida observar:

1) Lâmpada do alternador (bateria)
2) Luz do óleo do motor
3) Luz de anomalia da injeção eletrônica
4) Luz do A.B.S. (sistema de freio eletronica-
mente controlado)
5) Luz do Air Bag (sistema de proteção em
caso de acidentes)

    As lâmpadas de número 3, 4 e 5 se existirem no seu veículo deverão acen-
der quando a chave for ligada apagando quando o motor entrar em funciona-
mento.

     Se o veículo estiver andando e a luz do óleo acender, pare imediata-
mente em local seguro e chame um reboque. Ou seja, não mantenha o
seu veículo em funcionamento quando a luz do óleo estiver acesa. As
conseqüências serão catastróficas, principalmente para o seu bolso.

     Se a luz do alternador se acender quando o veículo estiver em funciona-
mento, verifique se a correia do motor arrebentou. Se isso tiver acontecido,
providencie a troca. Se a correia não tiver arrebentado, desligue todos os
consumidores de energia tais como ar condicionado e faróis e assim você
ainda terá algumas horas de funcionamento do motor antes que a bateria
descarregue totalmente. Não abuse.
     Se durante o funcionamento do veículo as luzes do Air Bag ou do freio
A.B.S. se acenderem dirija-se a uma oficina o mais rápido possível, pois os
sistemas acima, que foram projetados para a sua segurança, não estão funci-
onando.
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    Para diminuir a necessidade de manuten-
ção usar somente gasolina aditivada.
     Nos carros antigos que possuíam carbura-
dor o mesmo era desmontado para ser limpo.
Nos carros com injeção eletrônica o combustí-
vel é injetado por meio de bicos injetores que
não podem ser desmontados. Entupiu, trocou.
     O uso de gasolina comum em carros com
injeção eletrônica é responsável por sintomas
como o entupimento dos bicos injetores, mo-
tor com perda de compressão ou o
emperramento de válvulas. A maioria das
montadoras FIAT, VW, Ford e GM determinam
o uso da gasolina aditivada. Alguns veículos
trazem na tampa do reservatório de gasolina
uma etiqueta com os seguintes dizeres: USAR
SOMENTE GASOLINA ADITIVADA. Porém não
fico triste se vocês usarem a gasolina comum,

pois esses carros irão necessitar de mais manutenção.
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     O nível de óleo do motor só deve ser veri-
ficado, de preferência, com o carro desligado
e frio e pelo menos 5 minutos após o mesmo
ter sido desligado. Se você não esperar pelo
menos este tempo, o óleo que ainda está cir-
culando por dentro do motor do seu veículo
não terá tempo de se depositar no recipiente
onde fica a vareta e o nível sempre vai estar
abaixo do recomendado. Na vareta de óleo
existem duas marcas que indicam o nível má-
ximo e o mínimo para o óleo. O nível de óleo
correto está entre estas duas marcas.

     ATENÇÃO: Sempre que você parar em
um posto de gasolina o frentista vai pedir
para ver o nível do óleo e da água. Ele vai
dizer, sempre, que tanto o nível do óleo
como da água estão baixos. É claro que

ele não espera os 5 minutos regulamentares para ver o nível do óleo.
Isto é proposital. O que ele quer é vender óleo (comissionado o
frentista).

     Nível acima do máximo - excesso de óleo - suja as velas, o corpo de
borboleta, etc...
      Nível abaixo do mínimo - pouco óleo - dificulta a lubrificação do motor.
      Tenho visto muitos defeitos causados por excesso de óleo nos carros com
injeção eletrônica.
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     Nas cidades com grandes engarrafamentos ou percursos curtos (que não
deixam o motor aquecer totalmente) a troca de óleo deverá ser feita a cada
5.000 quilômetros ou a cada 4 meses independentemente do tipo de óleo
usado (sintético ou mineral). Normalmente essas são as condições em que os
veículos são mais utilizados.
     Quando os veículos são somente utilizados em estradas asfaltadas, isto é,
quando as velocidades são maiores ou o tempo que o veículo roda propicia um
aquecimento total do motor, o óleo poderá se substituído a cada 10.000 quilô-
metros.

     Cuidado - Alguns frentistas e vendedores de óleo anunciam que o
óleo sintético é capaz de rodar até 20.000 quilômetros. Quem determi-
na o período de troca do óleo é o fabricante do veículo e não o fabrican-
te do óleo e muito menos o vendedor de óleo.

     Obs: A falta de troca do óleo causa dentro do motor a deposição de um
precipitado denso, semelhante à borra de pó de café, que entope as galerias
de lubrificação e levam a destruição do motor.
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     O filtro de óleo deve ser trocado a cada
10.000 quilômetros, ou seja, a cada duas tro-
cas de óleo do motor se estas forem efetuadas
a cada 5.000 quilômetros. Caso o óleo seja
trocado a cada 10.000 quilômetros trocar sem-
pre também o filtro de óleo.
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     O filtro de ar é geralmente trocado duran-
te a manutenção do veículo. Tenho visto mui-
tas caixas de filtro de ar destruídas porque o
frentista do posto não possui as ferramentas
necessárias para abri-las e simplesmente for-
ça até quebrar. EX: Corsa, Vectra, e outros.
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     O óleo de freio fica dentro de um sistema
fechado entre as rodas e um pequeno recipi-
ente localizado no lado esquerdo do motor do
veículo. Quando o pedal de freio é acionado, é
o óleo de freio que transmite a força para
empurrar as pastilhas de freio e conseqüente-
mente diminuir a velocidade do veículo. Como
pastilha de freio é uma peça que gasta com o
tempo, ou seja, fica mais fina, o nível do óleo
de freio no interior do recipiente vai abaixan-
do. NUNCA COMPLETE O NÍVEL DE ÓLEO DE
FREIO. Quando a pastilha de freio estiver re-
almente no final, uma lâmpada indicativa do
término da pastilha, deverá acender no pai-
nel. Se a lâmpada do óleo de freio acender ou
o frentista do posto informar que o óleo de
freio está baixo, procure uma oficina, pois a
pastilha acabou ou, pior, existe algum vaza-

mento de óleo no sistema hidráulico do veículo e que pode deixá-lo a qualquer
momento sem freio. Se o usuário do veículo completar o óleo isto irá dificultar
o diagnóstico do defeito ou mascarar a causa que levou à lâmpada do painel a
acender. Somente complete o nível do óleo de freio quando estiver em uma
estrada e o mais rápido possível procure uma oficina capacitada a reparar esta
avaria.
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     Verifique o nível da água do radiador visu-
almente, ou seja, abra o capô do motor e olhe
o nível dentro do vasilhame sem abrir a tam-
pa do mesmo. Procedendo desta maneira, di-
ficilmente a água ficará turva ou irá abaixar
de nível. Quando a tampa do vasilhame é aber-
ta o oxigênio existente no ar entra no reserva-
tório oxida a água e o interior do bloco do
motor. É por isso que na maioria dos veículos,

porque o dono ou o frentista abrem o vasilhame, esta água vai se tornando
cada vez mais marrom, com cor de ferrugem mesmo.  Se você nunca abrir o
vasilhame, o líquido permanecerá branco ou de outra cor, como quando o
carro foi comprado. Um outro dado interessante é que o que existe dentro do
vasilhame não é água pura. É uma substância especial que evita que a água
ferva dentro do sistema. Esta substância é popularmente conhecida com líqui-
do para radiador. Como qualquer substância diluída em água ela tem uma
concentração ideal para funcionamento. Cada vez que o vasilhame é aberto e
se coloca um pouco de água dentro dele a substância, líquido para radiador,
vai sendo diluída e passa a não funcionar como deveria.

    É normal um veículo rodar 50.000 quilômetros sem que seja neces-
sário completar o nível deste recipiente a não ser que haja algum va-
zamento ou perda de pressão pela tampa da câmara de expansão.
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     A cada 10.000 quilômetros ou 10 meses em média ou quando notar algum
ruído diferente no veículo em uso. Alguns tipos de ruído podem parecer banais
e trazer sérios danos ao veículo. O tempo e quilometragem citados acima são
valores médios, pois devem ser respeitadas características específicas de cada
tipo de veículo. Exemplo: Cherokee que é um Jeep de luxo, tem pontos de
lubrificação que têm que ser lubrificados a cada 5.000 quilômetros, embora
outras partes possam ser revisadas a cada 10.000 quilômetros.
     Todo fabricante de veículos faz um plano de manutenção de modo que o
quilômetro rodado saia o mais barato possível. Porém o carro é um bem de
consumo, mesmo. Ele consome gasolina, óleo, freio, água, seguro,
emplacamento, manutenção preventiva e alguma manutenção corretiva. Des-
sa maneira vamos utilizar esse invento lindo e maravilhoso que nos possibilita
tantas alegrias, da melhor maneira possível e mais barata. Se alguém encon-
trar um carro que não dê defeito, por favor, me avise, pois preciso de dois, no
mínimo.
     Tudo no automóvel tem vida útil como, por exemplo: pneus, correias,
óleo, lâmpadas, amortecedores, pastilhas de freio, etc. Estudos têm mostrado
que para podermos diminuir as perdas do investimento na aquisição de um
carro novo, que no primeiro ano podem chegar a até 30 % do valor inicial do
veículo, devemos utilizar este mesmo veículo por no mínimo 4 anos, com o
menor custo por quilômetro rodado. Só mesmo fazendo uma boa manutenção
predetiva ou preventiva conseguiremos alcançar esta meta.

    Nunca comprem veículos nos quais tenham sido instalados ar con-
dicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, alarme,
etc; mesmo que você tenha sido informado de que a instalação foi feita
na concessionária da marca do veículo em questão.
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. Procurem saber se nesta oficina existe algum reparador com diploma A.S.E.
(Automotive Service Excellence). Já é um bom começo.
. Procure saber em que área esse reparador está certificado pela A.S.E. para atuar.
Tenho visto gente usando o selo A.S.E. de certificado em freio trabalhando em
motor ou mesmo em parte elétrica. DESCONFIE.
. Procure olhar as instalações da oficina, pois você está deixando um bem que lhe
custou caro. Uma reparação mal feita pode se tornar uma arma. Lembre-se, em seu
carro andam em média três pessoas e em um ônibus vão até 40 pessoas sentadas.
. O diploma da A.S.E. deve ser colocado em um local bem à vista de todos os
usuários da oficina.
. Observe as instalações, a limpeza, a ferramentaria, o pessoal técnico, etc.
. Lembre-se, um bom analisador de gases custa em média 5.000 dólares, um scanner
automotivo custa outros 4.000 dólares, uma estação de gás para reparo de ar
condicionado custa em média 4.000 dólares, um programa automotivo para manu-
tenção do seu GOLF custa, hoje, em torno de 3.800 dólares e está em inglês. Os
manuais da VW foram trazidos do México e sequer foram traduzidos para o portu-
guês. Nos dias de hoje um reparador automotivo tem um investimento muito maior
do que na época dos carburadores e necessita de muito mais conhecimento técnico.
Os investimentos, rapidamente mostrados acima, geram um maior valor de manu-
tenção para os usuários de veículos automotivos.
. A experiência em oficina tem mostrado que defeitos simples se tornam extrema-
mente complicados quando o início da manutenção é feita por pessoas que não
apresentam qualificação técnica ou que não possuam os manuais de manutenção
dos referidos veículos.
. Uma simples instalação de rádio nos carros com injeção eletrônica pode acarretar
sérios prejuízos ou defeitos de difícil diagnóstico, pois dependendo do local onde
foram feitas as ligações o sistema de injeção pode vir a funcionar indevidamente. Já
foi diagnosticado o caso de um táxi que quando ligava o limpador de pára-brisas o
motor parava de funcionar.
. Alarmes que não vêm instalados de fábrica são fontes constantes de problemas.
Alguns tipos de alarme interferem até mesmo com os equipamentos de análise de
motores gerando erros de comunicação entre os sistemas. Nenhum alarme que
vem de fábrica, corta o funcionamento do motor. Ele só atua com o carro desligado.
Este procedimento é feito por um motivo muito simples: imaginem vocês em uma
ultrapassagem mais "apertada" (arriscada) e aí o sistema de alarme entra em pane.
. Cuidado com as chaves dos carros com sistema de CODE (codificação eletrônica
anti-roubo), pois as mesmas, em caso de quebra, podem vir a não funcionar. Nesse
caso é necessário codificar a nova chave. Se o carro foi comprado de um outro
proprietário lembre-se de pedir o cartão com a senha ou a chave mestra. Somente
para ilustrar o texto: a perda da senha nos carros da marca FIAT representa um
custo de aproximadamente 1.500 dólares.

     A Certificação ASE foi criada em 1972 nos USA, a pedido do
governo norte-americano, que percebeu a intranqüilidade do con-
sumidor quando levava seu veículo para o conserto e encontrava
dificuldade para a conclusão dos serviços prestados. Com o tempo

veio o reconhecimento dos consumidores, que passaram a confiar naque-
las oficinas onde o profissional ostentava a certificação ASE, significando
capacidade técnica, qualidade e segurança.


