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A s velas de ignição são 
pequenas e  de  baixo 
custo – o preço unitá

rio varia de R$ 12 a R$ 18 em 
lojas de autopeças na capital. 
Mas elas têm papel fundamen-
tal no funcionamento do veícu
lo  ao  gerar  a  centelha  
que dará início à queima 
da mistura de combustí
vel e ar que fará o motor 
a combustão girar. 

Se as velas não estive-
rem em boas condições, 
haverá acúmulo de resí
duos na câmera de com-
bustão  e  aumento  do  
consumo de  combustí
vel e das emissões de po-
luentes. Além disso, há 
risco de maior desgaste 
de bobinas e do catalisa-
dor, entre outros itens.

Para evitar esses pro-
blemas,  é  importante  
não descuidar da manu-
tenção  preventiva.  O  
consultor de assistência 
técnica  da  fabricante  
NGK, Hiromori Mori, diz 
que cada montadora es-
pecifica a vida útil das ve-
las de seus veículos, após 
realizar testes de engenharia. 

“O manual do proprietário 
traz a recomendação para a tro-
ca.  Nós  recomendamos  que  
elas sejam vistoriadas a cada 
12 meses ou 10 mil km.”

Mori lembra que a inspeção 
deve ser feita por um profissio-
nal. “Por meio de exame visual 
é  possível  verificar  se houve 
desgaste excessivo,  que pode 
ser identificado pelo arredon-
damento  dos  eletrodos”.  De  
acordo  com  ele,  com  uma  
análise mais cuidadosa dá pa-
ra detectar outros problemas, 

como queima de óleo de 
motor,  infiltração  de  
líquido de arrefecimen-
to na câmara de combus-
tão e até uso de combustí
vel de má qualidade.

Os  cabos  de  ignição,  
que conduzem a tensão 
elétrica das bobinas pa-
ra as velas, também de-
vem ser checados. Se esti-
verem desgastados,  po-
dem prejudicar a igni-
ção. Há casos em que os 
defeitos  nos  cabos  são  
confundidos com falhas 
nas velas.

CONSEQUÊNCIAS
A falta de manutenção 
nas velas pode custar ca-

ro. “Em caso de desgaste 
excessivo  ou  funciona-
mento irregular, podem 
ocorrer falhas no motor, 
perda de desempenho, di-

ficuldade na partida, danos ao 
catalisador e aumento do con-
sumo e das emissões de poluen-
tes”, enumera Mori. “O desgas-
te aumenta a tensão necessá
ria para a produção da faísca 

na vela. Isso encurta a vida útil 
das bobinas e pode danificar os 
cabos de ignição.”

Falhas em acelerações e reto-
madas de velocidade, vibração 
excessiva do motor, dificulda-
des na partida e aumento do 
consumo de combustível po-
dem ser sinais de que há algo 
errado com as velas. “Quando 
o motorista começa a perceber 
falhas no motor, é porque o de-

feito já ocorre há algum tem-
po”, diz o especialista.

No caso de troca, é importan-
te que as peças de reposição 
estejam dentro  dos  parâme
tros preconizados pela monta-
dora. As fabricantes de velas 
têm tabelas de aplicação que 
indicam qual o tipo adequado 
para cada modelo e motor. Os 
cabos de ignição também têm 
especificações próprias.

ACESSÓRIOS
Alarmes e sistemas
de segurança 27

Ar-condicionado 27

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 -

As velas são
coisa séria
Peças são baratas, mas falta de manutenção 
preventiva acarreta danos graves ao motor

“Em caso de 
desgaste 

excessivo ou 
funcionamento 

irregular, 
podem ocorrer 

falhas no 
motor, perda de 

desempenho, 
dificuldade na 
partida, danos 

ao catalisador e 
aumento do 

consumo e das 
emissões de 
poluentes.”
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Componente 
deve ser
checado, em 
média, a cada 
12 meses
ou 10 mil km

NGK


