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R$120

CLÁUDIOTEIXEIRA/ESTADÃO

éovalormédio cobrado
pelamanutenção

preventivado radiador
emoficinasda capital

Manutenção preventiva inclui limpeza dos componentes e reposição do líquido de arrefecimento domotor (abaixo)

ACESSÓRIOS
Alarmes e sistemas
de segurança 23

Ar-condicionado 23

Capotas e protetores -

CENTROS AUTOMOTIVOS
Alinhamento técnico -

Amortecedores e Molas -

Concessionárias Ford -

Pneus e Rodas -

SERVIÇOS E PEÇAS
Autos importados -

Baterias -

Câmbio -

Conversão para gás -

Fiquedeolhonoradiador
Thiago Lasco
thiago.lasco@estadao.com

C
om os dias quentes do
verão, o motorista deve
ficar atento: o calor au-

menta o risco de superaqueci-
mento do motor. A solução pa-
ra evitar aborrecimentos é
manterem ordemosistemade
arrefecimento. A revisão é sim-
ples e barata: parte de R$ 120.

Formadoporradiador,válvu-
la termostática, mangueiras,
bomba d’água, reservatório de
água e ventoinha, o conjunto é
responsável por manter a tem-
peratura de funcionamento
idealdopropulsor.Amanuten-
ção preventiva deve ser feita
em oficinas especializadas.

“O ideal é que o proprietário
do veículo faça essa revisão em
intervalos de seis a oito me-
ses”, recomenda o dono da
Real Radiadores (2521-3429),
na zona leste, Wellington Sil-
va. “O serviço leva cerca de
duas horas e meia.”

O próprio motorista deve
conferir o nível do reservató-
rioregularmente, jáqueoscila-
ções são um indício de vaza-
mentos. Essa inspeção tem de
ser feita sempre com o motor
frio. Caso contrário, a pressão
pode fazer o líquido fervente
jorrar para fora.

A orientação de completar o
nível do reservatório com
água, por conta própria, divi-
de as opiniões de especialistas
e não é indicada por Silva.

“Alguns modelos levam ape-
nas aditivos e outros podem
usar água desmineralizada ou
desionizada, em proporções
variáveis, e essa informação
nãoestánomanualdoproprie-
tário. A água comum pode for-

mar uma crosta de minérios
no sistema, comprometendo
peças como o radiador, a bom-
ba d’água e o próprio bloco do
motor”, ele alerta.

NaReal Radiadores, a revisão
do sistema tem preço a partir
de R$ 120. O serviço inclui lim-
pezadoscomponentesereposi-
ção do líquido de arrefecimen-
to com os aditivos necessários.
Nessa inspeção são verificados
oestadode conservação daspe-
ças do sistema e a ocorrência
de eventuais vazamentos.

As mangueiras podem estar
rachadas ou ressecadas – a des-
pesa com a substituição varia
de R$ 30 a R$ 320, conforme o
modelo do veículo. Se o radia-

dor precisar ser trocado, devi-
do ao acúmulo de sujeira ou
furos,o custo pode variarentre
R$ 240 e R$ 1.800.

FERVEU. E AGORA?

Ao trafegar com o veículo, fi-
queatentoaomarcadordetem-

peratura do motor no painel
de instrumentos. Se o ponteiro
atingir a faixa vermelha ou a
luz espia acender, dois sinais
de superaquecimento do pro-
pulsor, é preciso desligar o car-
ro imediatamente.

Isso evitará a queima da jun-

ta do cabeçote e, mais grave, o
travamento dos pistões – que
ocasiona o que se chama popu-
larmente de “fundir o motor”.
Nesse caso, a única solução é
fazer uma retífica, despesa que
pode ultrapassar os R$ 10 mil
nos modelos mais caros.

MAURICIODESOUZA/ESTADÃO

Falhasnosistemasãomais comunsnoverão. Revisãoevitaosuperaquecimentodomotor


