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Motor a ar.
Confira no Carro do Futuro pág. pág.

Oportunidades e Dicas. 
Não deixe para depois

Aplicação correta das
juntas Sabó. Imperdível2 4

“Esse é o empurrãozinho que
esperava para deixar de sonhar 
e tornar realidade a empresa 
que imaginei ter um dia...”
“Só uma empresa como a SABÓ
para criar uma promoção destas,
onde o prêmio é o meu sonho 
de toda vida...”
“Uma idéia que sonhamos sozinhos
é apenas um sonho, porém uma
idéia que sonhamos juntos com
os outros é o primeiro passo para
transformar esse sonho em
realidade...”

ssas três frases acima foram
extraídas de cartas enviadas

por mecânicos, donos de oficinas
ou seus familiares, inscrevendo
suas empresas para participarem
da seleção dos três empresários
que terão suas oficinas reformadas
pela SABÓ e as empresas
parceiras do Top Card SABÓ.

as o que estas três frases têm
em comum com as demais

cartas enviadas, e até mesmo
com a possível mensagem 
de outros reparadores que por
timidez, falta de iniciativa 
ou outro motivo qualquer não
enviaram suas cartas e deixaram
de participar da Promoção
Reforma Total SABÓ? 

A resposta é simples: UM SONHO!

odas as cartas contavam 
um sonho acalentado 

e alimentado dia-a-dia por estes
profissionais, que é o desejo 
de transformar seu negócio, seu
local de trabalho, e por diversas
vezes de sua família, em um 
local bonito, bem-equipado 
e organizado, com ferramentas,
computadores, sala de espera
com TV e equipamentos, onde
seus clientes entrem com o carro
e tenham orgulho e satisfação 
de serem bem atendidos.

lguns sonhos relatados
começaram com o patriarca

da família, que iniciou o negócio
e deixou a oficina para os filhos,
que com muito esforço vêm
mantendo a oficina em
atividade; outros alimentaram 
o desejo de ter seu próprio negócio
e, enquanto empregados,

economizaram até ter o suficiente
para colocar esse sonho em
prática; ou ainda, contaminados
pelo prazer de trabalhar com
automóveis, desistiram de suas
profissões e se aventuraram como
donos de uma pequena oficina. 

ão foi uma tarefa fácil para
a comissão julgadora dos

trabalhos escolher os finalistas,
ou como disse um dos integrantes
da banca de avaliadores, 
“tem que ser só três, mesmo?”. 
Foram mais de 1000 cartas e fotos
de empresas instaladas em
diferentes cidades de 23 Estados
brasileiros. 

om prêmios que somam
mais de 40 mil reais para

cada uma das três empresas
escolhidas, não havia outra
maneira. Foi necessário adotar

alguns critérios, ler
atentamente cada
carta, avaliar as fotos
e identificar algum
ponto de destaque
que justificasse 
a escolha do grupo 
de finalistas.
Trabalho proposto,
trabalho feito. 
Nesta etapa final, até
o fechamento deste
Caderninho SABÓ –

Especial de final de ano,
conseguimos separar 24 inscritos,
para entre estes extrair os três
felizardos que terão seus sonhos
transformados em realidade pela
SABÓ e as empresas parceiras
RODAVELE, INJETRONIC, ALFATEST,
MECANICAWEB, TRAMONTINA,
ABN-AMRO AYMORÉ
FINANCIAMENTOS, DELPHI, SETE
E ESCOLA ARGOS.

Buscamos histórias que
traduzissem e evidenciassem
uma atitude positiva,
compromisso com a qualidade
e os clientes, perseverança,
alegria de fazer parte deste
segmento e promover o seu
crescimento , 

salientou Luiz Freitas - Gerente de
Marketing da Sabó, na avaliação
das cartas.

sorte está lançada. 
Nos próximos dias a comissão

julgadora da Promoção Reforma
Total SABÓ estará em campo,
visitando e conhecendo estes
finalistas, para após isso apontar
os três vencedores que terão suas
empresas reformadas pela SABÓ. 
Enquanto isso, não se desespere.
Torça, comemore os resultados
de 2007, estabeleça metas
grandiosas para 2008 e continue
tendo bons sonhos!
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REFORMA TOTAL SABÓ.
O SEU SONHO VAI VIRAR REALIDADE
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aros leitores: este fascículo do

Caderninho Sabó é o último deste

ano e gostaria de fechar com “chave 

de ouro” com a escolha de um tema

inovador para vocês. Esta tarefa de

escolher um tema

inovador não foi

das mais fáceis,

mas como o destino

está do nosso lado (de bom brasileiro),

recebi um e-mail do meu colega

“José Elísio” sobre motor movido a ar

e “EUREKA”, resolvido o problema, o tema

é interessante, e agora vamos ao que

interessa.

Os motores a combustão interna

tradicionais são movidos a Diesel e a

Gasolina; os novos motores são também

movidos a Gás Natural Veicular “GNV”

e a Álcool. Estamos iniciando uma nova

geração de motores a combustão

interna que são chamados de “FlexFuel”,

que podem utilizar Gasolina, Álcool, GNV,

Diesel. Inclusive já estão fazendo estudos

com o Hidrogênio, mas no meu ponto

de vista o motor a combustão interna

movido a ar comprimido pode quebrar

vários paradigmas. Isto é possível?

Não só é possível como já existem carros

fabricados por uma empresa espanhola

equipados com motores movidos

a ar comprimido em escala de pré-serie.

Como funciona?

asicamente, este motor aspira 

o ar atmosférico, que preenche

o compartimento da câmara 1 e transfere

para a pré-câmara 2

com pressão 

de até 20 bars. Desta

pré-câmara 2, o ar

é transferido para

a câmara do pistão 3 e simultaneamente

um volume de ar comprimido do tanque

auxiliar é injetado. Com o movimento 

do pistão, este volume é ainda mais

comprimido gerando

alta pressão e

transformando em

ar quente de 400ºC

e conseqüentemente 

a explosão. No escape

temos um ar filtrado com temperatura 

de aproximadamente - 30ºC como

reação do ciclo da combustão interna

do motor movido a ar comprimido. 

Qual o desempenho desse carro?

carro tem a sua autonomia de 300 km

em ciclo urbano graças aos tanques

de 90 m3 de ar comprimido a 300 bars 

e sua velocidade máxima é de 130 km/h.

Ele é equipado com um motor de 566 cm3

(2 cilindros) com 25 cv a 3500 RPM. 

O ar que sai do escape é ainda mais limpo

do que entrou, pois é filtrado na hora de

comprimir. O sistema de ar condicionado

é baseado na reciclagem do ar. 

Professor Pardal, quem é ele?

le é o mecânico Antônio Dariva,

de Vila Velha (ES), que não

tem formação

acadêmica. 

Ele estudou o

comportamento

dos gases para

desenvolver

um motor que funciona com ar atmosférico

comprimido. 

Todas as etapas do projeto, da concepção

à fundição e usinagem

das peças, foram 

executadas pelo

mecânico, com a ajuda

de alguns amigos. 

Em 1994 depositou a sua primeira patente.

Hoje ele já desenvolveu um motor de 

2 cilindros e outro de 10 cilindros.

Motores a ar. Sim, é possível

DE OLHO NO MERCADO FUTURO
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squentou, parou.... - VW
Kombi 1.6 ano 2004 - Injeção

MP 9 - motor só funciona frio.

Defeito: O veiculo só pega com 
o motor frio. Ao aquecer, se 
o motor for desligado, não pega
mais.
Diagnóstico: Checamos as velas
de ignição, cabos de vela,
pressão e vazão da bomba 
de combustível, e por fim foi feita
a verificação de existência 
de falhas com o scanner. 
Não constatamos nenhum código
de falha e todos os parâmetros
estavam dentro do padrão. 
Solução: Ao darmos a partida no
motor ainda quente, colocamos
a mão no corpo de borboletas 
e verificamos que não havia

sucção compatível. Então,
deixamos que o motor esfriasse
e realizamos a calibragem
das válvulas. O veículo voltou
a funcionar corretamente.

Leonardo dos Santos Morais
Mecânico-Proprietário 
da Oficina Mecânica Morais
Juazeiro do Norte – CE
Associado desde 01/01/2000

stica o chicote e o carro
“empaca”. Parece uma mula!

- VW Saveiro AP 1.6 MI - Veículo
falha ao arrancar.

Diagnóstico: Após um test-drive
com o veículo, notou-se que 
a falha só ocorria em arrancadas
à frente.
O problema não ocorria nem em
marcha–lenta, nem em marcha
normal. Após diagnóstico com
scanner, o mesmo registrava
falha no bico do terceiro cilindro. 
Esses veículos possuem vários
conectores de passagem dos
chicotes localizados na parede
de fogo junto à bateria.
O conector dos bicos estava sem
sua respectiva trava. Devido 
ao movimento do motor nas 
arrancadas, o chicote se esticava
provocando assim a falha.

Solução: Recolocar a trava do 
conector e revisar o estado geral 
dos coxins do motor.

Aparecido Donizete 
Mecânico da Automecânica
Cido 
Diadema – SP    
09990-570
Associado desde 14/07/2007

sse nunca ouviu falar de
Manutenção Preventiva - VW

Gol 1.6 ano 1986 - Líquido do
sistema de arrefecimento muito
sujo.

Diagnóstico: O veículo não 
utilizava aditivo no radiador. 
Solução: Limpeza do sistema 
e adição de etilenoglicol (aditivo
de radiador) na proporção
correta. Um motor que funciona
sem etilenoglicol apresenta 
acúmulo de borra de ferrugem
em todo o sistema de
arrefecimento, ocasionando 
a corrosão de seus componentes.
Por sua função detergente, 
o etilenoglicol elimina essa borra,
revelando possíveis vazamentos,
principalmente nos selos,
que são produzidos em latão.
O procedimento correto a ser
seguido é:

• Eliminar a água utilizada;
• Lavar o sistema, funcionando

o motor com dois litros de   
água e 1 litro de etilenoglicol 
e repetir a operação até que
o líquido esteja limpo; 

• Verificar componentes como  
radiador, bomba d'água, selos   
do bloco do motor e cabeçote,  
válvula termostática, interruptor
de temperatura, mangueiras
e tampa do vaso de expansão.   
Substituir se necessário;

• Completar o sistema com água
filtrada ou fervida e etilenoglicol,
diluídos na proporção   
determinada pelo fabricante.

Obs.: A verificação do nível 
do líquido de arrefecimento
deve ser feita semanalmente e,
sempre que houver necessidade
de completá-lo, utilizar água
e etilenoglicol em suas devidas
proporções.

Geovani Susi Neto
Mecânico da Automecânica
Scopino
São Paulo – SP
Associado desde 03/09/2007
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aro aplicador: se você puder
parar por um instante para ler

este artigo perceberá que a Sabó
é uma das empresas do mercado
automotivo que sempre procura criar
facilidades e oportunidades 
de melhoria aos seus clientes através
de ações que visam beneficiar 
o negócio daqueles que se colocam
como razão do nosso negócio.

Promoção Reforma TOTAL está
finalizando seu ciclo de vida,

encerrou-se ao final deste mês de
novembro. Em meio às muitas cartas,
sentimos falta da sua, que talvez por
não acreditar que chegaria lá,
desistiu de tentar.  

Para nós, equipe interna da Sabó, 

que acompanha de perto este
movimento da Promoção Reforma
TOTAL e sabedores que estaremos
exercitando outras idéias no sentido
de criarmos oportunidades de
melhorias para as oficinas mecânicas,
faz todo sentido alertar, e de certa
forma contaminar a todos, no sentido
de que acreditem de verdade que
podem ser os beneficiados.

lei da atração é a nossa
companheira e nos ajuda

a fortalecer a mensagem de que você
atrai para si tudo aquilo que deseja e
acredita (de verdade) que pode ser seu.

Queremos vê-lo participando das
futuras ações que a Sabó disparar.
Envolvendo-se, sentindo que você 
é merecedor e modificando sua vida,

tanto no campo pessoal quanto no
campo dos negócios. Fique ligado 
em nós que certamente estaremos
ligados em você.

ejo você na próxima promoção.
Como vencedor.

A VIDA É FEITA DE OPORTUNIDADES
C

A A

V

Comentário sobre a matéria
poderá ser feita através do e-mail:
maurobf@sabo.com.br

3

E1902 Caderninho73  12/7/07  2:28 PM  Page 3



4

Correta aplicação das Juntas Sabó para motores
Cummins Série B.

LANÇAMENTO SABÓ

Em caso de dúvida, entre sempre em contato com a Central de Relacionamento Sabó, 0800 77 12155.

Feliz Natal e um 2008 repleto de realizações!
São os votos da Sabó e de toda equipe do Caderninho Sabó 

aos nossos parceiros reparadores de todo o Brasil. Boas Festas!

ara você aproveitar ao máximo toda a qualidade e tecnologia das juntas Sabó, observe a sua correta aplicação.

Assim, você garante um trabalho bem feito e clientes cada vez mais satisfeitos. 

Tabela de Torque
1ª etapa = 9 kgf.m

vale para todos os parafusos
2ª etapa = 12 kgf.m

somente os parafusos longos 4, 5, 12 e 13,
respeitando a seqüência indicada para cada um
3ª etapa = 90°

vale para todos os parafusos

Seqüência de Aperto

Recomendações para aplicação (montagem)
Limpe cuidadosamente o cabeçote, bloco e alojamento dos parafusos,
retirando os resíduos de óleo, graxa, água, etc. As superfícies do
cabeçote e do bloco devem estar dentro da planicidade e rugosidade
especificadas pelo fabricante do motor.
• Face do bloco 

Planicidade = 0,075 mm de ponta a ponta e de lado a lado
Rugosidade = Rz 3,2 _m (máximo)

• Face do cabeçote 
Planicidade = 0,20 mm de ponta a ponta e 0,076 mm de lado
a lado
Rugosidade = Rz 3,2 _m (máximo)

Lembre-se de que a altura das camisas em relação ao bloco deve
estar dentro dos valores especificados pelo fabricante.
• Altura da camisa em relação ao bloco = de 0,025 mm

a 0,122 mm.
Medir em 4 pontos da camisa, a diferença máxima permitida   
entre os quatro pontos é de 0,02 mm.

- Ao aplicar a junta, certifique-se de que ela está do lado correto.
- Os parafusos devem ser lubrificados com óleo novo, 
deixando escorrer o excesso antes da montagem.
- Verifique se eles rosqueiam livremente no bloco.
- Torqueie os parafusos do cabeçote obedecendo sempre
à seqüência e aos valores de torque conforme descrito acima.

Cuidados com manuseio e armazenamento
- Mantenha a junta do cabeçote sempre em sua embalagem original
fechada, até o momento do uso. 
- Armazene as juntas sempre em gancheiras apropriadas ou em
prateleiras planas, tomando cuidado para não colocar volumes
pesados sobre elas. 
- Evite armazená-las em locais com temperatura e umidade elevadas.

Junta de Cabeçote - Nº Sabó: 82284
Aplicação: Motores Cummins 4B / 4BT / 4BTA - 3.9L

Tabela de Torque
1ª etapa = 9 kgf.m  

vale para todos os parafusos 
2ª etapa = 12 kgf.m

somente os parafusos longos 4, 5, 12, 13, 20 e 21, 
respeitando a seqüência indicada para cada um 
3ª etapa = 90°

vale para todos
os parafusos

Seqüência 
de Aperto

Junta de Cabeçote - Nº Sabó: 82285
Aplicação:  Motores Cummins 6B / 6BT / 6BTA - 5.9L
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