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Em meados da década de 80, o sistema de climatizador começou a ser introduzido 
nos veículos do nosso mercado com uma frequência maior e, na década de 90, 
esse equipamento se tornou muito popular. Desde então, é cada vez mais comum 
nos veículos, e por isso, dedicamos esta edição a um de seus tipos. O sistema de 
climatização é popularmente conhecido como ar-condicionado, porém o mais ade-
quado é chamar de ar condicionado apenas o ar que é tratado por ele. Nos veículos 
Volkswagen, existem diferentes tipos de climatizadores: o sistema manual, o sis-
tema Climatic e o sistema Climatronic. Essa variação foi criada para atender dife-
rentes exigências de conforto, aplicadas para cada segmento de veículo. Confira a 
seguir o funcionamento do sistema Climatronic.

PEça cERta
Utilize a correira dentada Original 
Volkswagen e garanta o bom 
funcionamento na sincronização do 
motor.

sistEMa cliMatRonic



2 | notÍcias da oFicina | dEZEMBRo 2017

JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Marcelo Gabriel

MTB: 36065/SP

CONSELHO EDITORIAL: 
Aguinaldo Rodrigues

André Aiello

Cleber Lorenzi

Daniel Morroni

Luis César Akira

Luiz Fernando Tiosso

Luiz Toller

Marcela Wieck

Marco Aurélio Fróes

Rodrigo Bueno

Rodrigo Facini

Wagner Carrieri

EDITORAÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO: 
Germinal Editora e Marketing Ltda. 

IMPRESSÃO: 

Oceano Indústria Gráfica e Editora

Tiragem:  50 mil exemplares

Edição XXXiX • nº 287 • dEZEMBRo dE 2017 • MEnsal • distRiBuição GRatuita

Em meados da década de 80, o sistema de climatizador começou a ser introduzido 
nos veículos do nosso mercado com uma frequência maior e, na década de 90, 
esse equipamento se tornou muito popular. Desde então, é cada vez mais comum 
nos veículos, e por isso, dedicamos esta edição a um de seus tipos. O sistema de 
climatização é popularmente conhecido como ar-condicionado, porém o mais ade-
quado é chamar de ar condicionado apenas o ar que é tratado por ele. Nos veículos 
Volkswagen, existem diferentes tipos de climatizadores: o sistema manual, o sis-
tema Climatic e o sistema Climatronic. Essa variação foi criada para atender dife-
rentes exigências de conforto, aplicadas para cada segmento de veículo. Confira a 
seguir o funcionamento do sistema Climatronic.

PEça cERta
Utilize a correira dentada Original 
Volkswagen e garanta o bom 
funcionamento na sincronização do 
motor.

sistEMa cliMatRonic

NO_Dez17.indd   1 29/11/2017   16:48:43

A revista Notícias da Oficina quer saber mais sobre 
você. Mantenha sempre atualizada a sua assinatura 
através do site reparadorvw.com.br ou entre em con-
tato pela Central de Relacionamento Notícias da Ofi-
cina:  (11) 3071-4633.

O mês de dezembro chegou, e traz para todos nós um momento de reflexão e avaliação 
de tudo o que vivenciamos no ano que se encerra.

Quando olhamos especificamente para nosso ambiente de reparação e oficinas, o ano 
de 2017 foi muito bom, pois, seguindo a previsão dos especialistas em estudos de mercado, 
os números da reparação indicaram estatisticamente um crescimento dos serviços.

Tal realidade comprova que o setor de oficinas se beneficia nos momentos de crise, 
principalmente uma parcela significativa de reparadores que atende donos de carros que 
deixaram de comprar um novo para manter seu usado em boas condições de uso. 

Fora esse cenário positivo, o mês de dezembro também nos traz o DIA DO REPARADOR! 
Assim, nada mais justo do que dedicarmos este editorial para homenagear esses grandes 
profissionais, que são responsáveis por manter mais de 80% da frota veicular do país em 
funcionamento.

Estatísticas indicam que existem aproximadamente 300 mil reparadores no Brasil, de-
dicados às linhas de veículos leves e comerciais leves. Considerando a frota circulante de 
veículos deste segmento (42,9 milhões), chegamos a um total estimado de 35 milhões de 
carros; em uma conta rápida, podemos dizer que cada profissional cuidou em média, ao 
longo do ano, de 117 veículos.

Considerando a complexidade da eletrônica embarcada nos carros modernos, fica evi-
dente a evolução profissional do reparador. E nesse sentido, nós da Volkswagen ficamos 
felizes pela nossa parcela de contribuição desses valorosos e dedicados profissionais, entre 
outras ações, com a nossa TV NOTÍCIAS DA OFICINA, que ao longo de 2017 treinou mais de 
10 mil reparadores.

Além disso, a revista NOTÍCIAS DA OFICINA espalhou conhecimento técnico em mais de 
4,8 milhões de páginas impressas e distribuídas diretamente para vocês. 

Para completar, o portal Clube do Reparador reúne informações técnicas e promoções 
exclusivas. 

É tanta notícia boa que a Volkswagen fez questão de expandir ainda mais este trabalho 
para o novo ano que logo se inicia. Quer uma prova disso? Confira nesta edição o CALENDÁ-
RIO VOLKSWAGEN 2018 encartado para você!

Com este presente de final de ano, reforçamos nosso compromisso com o reparador in-
dependente, para que juntos registremos a cada dia, em 2018, o sucesso de nossa parceria.

Desejamos um Feliz Natal e um Ano Novo de muito sucesso!
Boa leitura.

Equipe Notícias da Oficina Volkswagen 

Adeus, Ano velho! AindA 
mAis sucesso em 2018!

EditoRial

Sabia que a Volkswagen possui um Catálogo de Peças online à sua disposição?
Para acesso gratuito*, entre em contato:

      partslink24@oic.com.br          (11) 4331 4770 *Acesso gratuito por tempo limitado.
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sistEMa cliMatRonic

O sistema Climatronic é o mais avançado 
quando se trata do assunto climatização. Pos-
sui muitos componentes de um sistema de 
climatização convencional, além de agregados 
eletroeletrônicos para conseguir os controles 
necessários.

O climatizador, para os ocupantes do veícu-
lo e em especial para o condutor, é de grande 
importância, pois a alta temperatura reduz a 
capacidade de percepção e reação do condutor 
em até 20%, ou seja, esse é um componente de 
segurança que melhora o conforto e as reações 
do condutor, evitando possíveis acidentes.

Além do controle de temperatura, o siste-
ma de climatização regula a umidade do ar. A 
umidade é um fator muito importante quan-
do se trata de temperatura e conforto, pois 
influencia diretamente a sensação térmica e 
com isso pode proporcionar mais conforto aos 
ocupantes.

Falaremos do funcionamento do sistema 
de refrigeração antes de explicar as particu-
laridades e estratégias de funcionamento do 
Climatronic, pois este surgiu da necessidade 
de controle sobre o sistema de climatização 
convencional.

O sistema de climatização é baseado no 
circuito de refrigeração, o qual é responsável 
por transportar o calor entre dois componen-
tes instalados em dois ambientes diferentes. O 
circuito de refrigeração funciona com base na 
troca de calor quando uma substância alterna 
entre os estados líquido e gasoso. Para passar 
do estado gasoso para o líquido, a substância 
deve perder calor e, para ocorrer o inverso, 
deve receber calor até conseguir evaporar.

Por isso, o sistema de climatização utiliza o 
princípio da equação geral dos gases, segundo 
o qual a pressão e a temperatura são propor-
cionais, forçando uma queda de pressão e uma 
evaporação do fluido. Assim, a temperatura do 
fluido diminui muito, gerando uma temperatu-
ra menor que a ambiente.

A substância que se alterna entre os esta-
dos líquido e gasoso, capaz de transportar o 
calor, é conhecida como fluido refrigerante ou, 
popularmente, como gás refrigerante. O fluido 

para cada sistema de refrigeração é projetado 
de acordo com as temperaturas de trabalho 
do sistema. No caso do sistema automotivo, o 
fluido refrigerante é o R134a. Cada fluido de 
refrigeração possui características diferentes; 
a principal delas é a curva de temperatura e 
pressão em que o fluido passa de líquido para 
gasoso.

O circuito de refrigeração possui um com-
pressor, dois trocadores de calor chamados 
de condensador e evaporador, uma válvula de 
expansão, tubos para as conexões e um filtro 
secador.

O compressor é responsável por gerar o flu-
xo de fluido refrigerante. Diferentes tipos de 
compressores são aplicados na linha automo-
tiva e, em específico, na linha Volkswagen; o 
tipo mais comum é o compressor rotativo de 
pistões com deslocamento variável. O deslo-
camento normalmente é realizado por meio 
de uma válvula puramente mecânica, mas no 
sistema Climatronic essa válvula é eletromag-
nética, tornando o controle da variação mais 

preciso de acordo com a demanda necessária 
para o funcionamento do sistema de climati-
zação. Retomaremos o funcionamento dessa 
válvula quando nos aprofundarmos no sistema 
eletroeletrônico.

O compressor recebe um fluido na forma 
de gás, pois um compressor não pode traba-
lhar com líquido para não causar o chamado 
calço hidráulico. Esse gás, que está na entrada 
do compressor, está em baixa temperatura, ou 
seja, no máximo a uma temperatura ambiente. 
Conforme o fluido gasoso é comprimido, sua 
pressão aumenta, e assim a temperatura au-
menta também. O fluido com alta pressão e 
alta temperatura é direcionado ao condensa-
dor.

O condensador é um trocador de calor, ou 
seja, é similar a um radiador. Esse componente 
fará com que o fluido que passa em seu interior 
perca temperatura, e para isso o sistema conta 
com um ventilador na frente do condensador.

As serpentinas do condensador e suas ale-
tas recebem ar fresco que rouba calor do con-
densador e, consequentemente, do fluido. As-
sim, o fluido que passa em seu interior perde 
temperatura. 

O fluido, quando perde temperatura mas 
tem sua pressão mantida, muda de estado físi-
co, tornando-se líquido, ou seja, condensa-se; 
é por esse motivo que o nome dado a esse tro-
cador de calor é condensador.

REPaRação Passo a Passo caPÍtulo 1

No gráfico podemos ver a temperatura em que o 
R134a muda de estado físico. Essas temperaturas, que 
variam de acordo com a pressão, são o que definem 
o fluido adequado para o sistema de climatização 

automotiva. Esse fluido, em pressão atmosférica , possui 
uma temperatura de evaporação de aproximadamente 

-26°C

Acima está esquematizado um compressor rotativo de 
pistões com deslocamento variável. O responsável por 
movimentar os pistões é o disco oscilante. Conforme a 
inclinação desse disco é alterada, o curso dos pistões é 

alterado
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Na Volkswagen, a maioria dos condensado-
res está integrado a um outro componente, o 
filtro secador. Esse filtro retém as impurezas 
do circuito. Em um circuito fechado, as impu-
rezas presentes no sistema são produtos do 
desgaste das peças móveis do compressor.

Além disso, o filtro secador retém a umida-
de do sistema. A umidade, dentro do circuito 
de refrigeração, é um componente totalmen-
te indesejável para o funcionamento saudável 
do sistema, uma vez que pode se tornar gelo 
dentro do circuito, entupindo o sistema e não 
permitindo seu correto funcionamento.

Para evitar a umidade, deve-se aplicar o vá-
cuo no circuito antes do abastecimento, sendo 
o filtro secador responsável por reter alguma 
quantidade  de umidade não retirada no pro-
cedimento de vácuo. O filtro secador deve ser 

substituído quando exposto ao ar atmosférico 
por um longo período, por exemplo em um ve-
ículo que ficou com o circuito de refrigeração 
aberto por muito tempo aguardando reparo 
ou que tenha vazamentos que seu proprietário 
não se preocupa em reparar, deixando o siste-
ma exposto à atmosfera e também à umidade.

Após passar pelo filtro secador, o fluido 
segue em direção à válvula de expansão. Esse 
componente é o responsável por separar o cir-
cuito em alta e baixa pressão, assim como o 
compressor.

A válvula de expansão é uma restrição, ou 
seja, permite apenas uma pequena passagem 
do fluido. Ela fica instalada na entrada do eva-
porador, que é o segundo trocador de calor, 
como descrevemos anteriormente.

A tubulação é diferente antes e depois da 
válvula de expansão: na entrada da válvula a 
tubulação é de menor diâmetro, tendo maior 
pressão, e na saída da válvula a tubulação tem 
o diâmetro maior, possibilitando uma menor 
pressão.

Na entrada da válvula de expansão, o fluido 
está líquido e pressurizado; quando passa por 
uma restrição, esse fluido é pulverizado e sua 
pressão é diminuída, pelo fato de o diâmetro 
da tubulação ser maior. Assim, o fluido tende 
a evaporar; para que isso aconteça, ele preci-
sa receber calor do ambiente, reduzindo assim 
a temperatura do ar ambiente. Fazendo uma 
analogia, o sistema funciona de forma similar 

a um spray. Por exemplo, ao utilizar um deso-
dorante em aerossol, dentro da embalagem há 
um líquido pressurizado. Quando acionamos a 
válvula, esta libera em forma pulverizada o lí-
quido, que perde pressão também. Assim, para 
evaporar, o líquido tende a roubar calor e então 
o componente resfria-se. O sistema de refrige-
ração funciona da mesma forma, porém em um 
circuito fechado; após evaporar e roubar calor 
do ambiente, o fluido é redirecionado para o 
compressor, que inicia o ciclo novamente.

A válvula de expansão é um dispositivo com 
controle mecânico de fluxo de fluido. Esse con-
trole é baseado na temperatura do fluido que 
retorna para o compressor; caso a temperatura 
do fluido esteja alta, a válvula de expansão é 
aberta para aumentar a passagem e assim au-
mentar a quantidade de calor roubada do am-
biente. Caso a temperatura esteja muito baixa, 
a válvula restringe o fluxo do fluido, diminuin-
do a quantidade de calor absorvida pelo circui-
to de refrigeração.

RePARAÇÃo PAsso A PAsso

O condensador tem a função de resfriar o fluido 
refrigerante e assim transformar o fluido da forma 
gasosa para a forma líquida. O fluido entra a uma 
temperatura alta  e com uma pressão alta também; 
ao longo do condensador, o fluido tem a temperatura 
diminuída e se condensa. Na saída do condensador, é 
ideal que se tenha fluido totalmente ou quase totalmente 

líquido

O filtro secador possui a característica de absorver 
a umidade do ambiente em que está instalado; no 

caso do sistema de refrigeração, o filtro retém a 
umidade que fica dentro do circuito e que faz o sistema 
funcionar com deficiência. Quando o filtro secador está 
separado do condensador, também exerce a função de 

reservatório de líquido

Dependendo do modelo de filtro secador integrado 
ao condensador, ele pode ser desmontado. O exemplo 

acima é do condensador do Golf 7, que pode ser 
desmontado removendo o tampão de plástico. Tome 

cuidado nessa operação para não danificar o tampão 
e substitua os anéis de vedação a cada desmontagem. 

A letra A identifica o tampão com as vedações, a 
E representa o elemento secador e a F, o elemento 

filtrante
Na imagem podemos ver que a válvula de expansão 
possui uma entrada de menor diâmetro e uma saída 
de maior diâmetro. Podemos verificar que há outra 
passagem na válvula de expansão, que é o retorno 
do fluido para o compressor, que tem a função de 

transmitir a temperatura do fluido para a válvula de 
expansão se ajustar

Quando o fluido de retorno para o compressor está 
quente, a válvula de expansão abre para permitir um 
fluxo maior de fluido, aumentando a capacidade de 

refrigeração do sistema. Caso a temperatura do fluido 
de retorno para o compressor esteja baixa, a válvula de 

expansão se fecha, diminuindo a passagem de fluido 
e evitando que o fluido que seguirá para o compressor 
retorne ao estado líquido, que ocorra o chamado calço 

hidráulico no compressor e que se danifiquem seus 
componentes internos, como as válvulas de admissão e 

a descarga do compressor. Podemos ver à esquerda que 
o fluido que retorna está mais quente que na situação à 

direita; a passagem é maior e o fluxo, também
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RePARAÇÃo PAsso A PAsso

O sistema de refrigeração trabalha com 
peças móveis dentro do compressor; com 
isso, há a necessidade de um lubrificante. 
Além de lubrificar, o lubrificante no sistema 
de refrigeração deve ser solúvel no fluido 
refrigerante, para que, com o trabalho do 
compressor, saia juntamente com o fluido, 
que é o responsável por arrastar o lubrifi-
cante novamente para o compressor.

A quantidade de óleo lubrificante deve 
ser seguida à risca, pois, em caso de falta 
de óleo, o compressor sofre desgaste pre-
maturo e, com o excesso de óleo, forma-se 
uma película muito espessa na tubulação, 
dificultando a troca de calor no evaporador 
e no condensador, e diminuindo a eficiência 
do sistema ainda que todo o resto esteja em 
ordem. Essa quantidade a ser seguida é a 
quantidade total de óleo.

Quando o sistema entra em funciona-
mento, o óleo se espalha entre os compo-
nentes e, ao substituir qualquer compo-
nente do sistema, o óleo deve ser reposto, 
mesmo que o componente não seja o com-
pressor; o óleo recuperado durante a reci-
clagem do fluido também deve ser reposto 
na mesma quantidade.

Outro componente cuja quantidade deve 
ser rigorosamente controlada é o fluido refri-
gerante. Uma quantidade acima do especifi-
cado, muitas vezes colocada devido à crença 
de que quanto mais fluido, melhor, acarreta-
rá o aumento da pressão de trabalho do sis-
tema, consequentemente, o aumento da sua 

temperatura, diminuindo drasticamente seu 
rendimento. Já uma quantidade abaixo do es-
pecificado pode diminuir um pouco a pressão 
do sistema e causar uma errada impressão de 
que o sistema está melhor, pois a temperatu-
ra apresentada no difusor pode ser menor que 
o sistema com a quantidade correta de fluido, 
principalmente pelo fato de os testes do siste-
ma de climatização serem realizados dentro da 
oficina, sem grande quantidade de calor. Po-
rém, quando o sistema é submetido a situações 
extremas, com alto índice de incidência solar e 
com o habitáculo quente, uma quantidade de 
fluido menor não conseguirá transportar com 
eficiência o calor para fora do habitáculo.

Agora que já passamos por um breve re-
sumo do funcionamento do sistema de cli-
matização, entraremos mais a fundo no fun-
cionamento e nas estratégias do sistema 
Climatronic.

Os primeiros veículos do nosso mercado que 
tiveram o Climatronic instalado foram o Golf, o 
Passat e o Polo. Independentemente do modelo 
de veículo, o painel de comando do Climatronic 
possui a função AUTO, que é a principal finalida-
de do Climatronic. Essa função utiliza diversas 
variáveis para proporcionar mais conforto aos 
ocupantes do veículo.

O Climatronic não é apenas o controle de 
temperatura automático e programado pelo 
condutor, mas também um sistema que con-
tabiliza diversas informações visando a mais 
conforto e eficiência do sistema, para atingir a 
temperatura solicitada mais rapidamente.

O sistema Climatronic conta com alguns 
controles que também existem em sistemas 

de climatização convencionais; já outros foram 
substituídos e não existem no sistema Clima-
tronic, como a embreagem do compressor, que 
fica acionado em tempo integral. Isso significa 
que, enquanto o motor está em funcionamento, 
o compressor é acionado. Quando o sistema não 
é solicitado pelo condutor, o Climatronic aciona 
a válvula de controle do compressor, de modo 
que a inclinação do disco oscilante seja pratica-
mente zero; assim, o curso dos pistões fica ajus-
tado para o mínimo, gerando o menor fluxo de 
fluido possível.

Além de um compressor sem embreagem 
eletromagnética, o sistema Climatronic conta 
com servomotores que controlam as portinho-
las de direcionamento do fluxo do ar e de con-
trole da temperatura. Para o controle de tem-
peratura, existem sensores nas saídas de ar e 
no evaporador, assim a unidade de controle do 
Climatronic consegue monitorar as temperatu-
ras para o correto posicionamento do conjunto.

Um sensor de temperatura interno também 
é utilizado para determinar o fluxo de ar neces-
sário para atingir a temperatura solicitada pelos 
ocupantes. O cruzamento de informações entre 
a temperatura externa e a interna determina a 
velocidade do ventilador interno; por exemplo, 
quando as temperaturas externa e interna estão 
altas, para se atingir uma temperatura agradá-
vel para os ocupantes haverá a necessidade de 
alto fluxo de ar. 

No próximo capítulo, falaremos das es-
tratégias do sistema Climatronic.

O gráfico mostra aproximadamente a quantidade 
de óleo lubrificante que se acumula em cada um 
dos componentes do sistema de refrigeração. O 

caso acima é aplicado  para um sistema em que o 
filtro secador está separado do condensador. De 
acordo com o veículo, a quantidade de óleo a ser 

colocada no componente ao ser substituído se altera. 
A porcentagem de cada componente é baseada na 

quantidade total do sistema. Todas essas informações 
podem ser encontradas na literatura técnica de cada 
modelo, porém sempre a maior quantidade fica no 

compressor

O sistema Climatronic pode ser identificado pelo 
painel de comando do climatizador. Acima estão dois 

modelos diferentes aplicados ao Golf 4 (1998), na 
parte superior, e no Passat (2011), na parte inferior. A 

principal característica do Climatronic é a função AUTO

Em alguns modelos de compressores, a polia de 
acionamento do compressor do climatizador não possui 
a embreagem eletromagnética, que é muito comum nos 
compressores dos sistemas convencionais. Em caso de 
travamento do compressor, um sistema de segurança 

quebrará, evitando interferir no acionamento de outros 
componentes também acionados pela correia poli-v.  
Para isso, a unidade diminui o curso dos pistões para 

aproximadamente zero quando o sistema é desativado. 
Outros compressores, mesmo com essa possibilidade 
de variação, possuem a embreagem eletromagnética 

convencional
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EstRatéGias do sistEMa cliMatRonic

Além da estratégia de gerenciamento do 
fluxo de ar para os ocupantes, o sistema Cli-
matronic conta com o gerenciamento basea-
do na incidência solar; para isso, um sensor é 
instalado em cima do painel. Esse sensor tem 
funcionamento baseado em um fotodiodo, que 
é capaz de reconhecer a presença de luz solar.

Se não há incidência de luz sobre os foto-
diodos, eles deixam passar apenas uma corren-
te baixa. Ao serem submetidos aos efeitos da 
luz, aumenta o fluxo de corrente. Quanto mais 
intensa for a luz aplicada, maior será a corren-
te. Por isso, a unidade de controle do climati-
zador pode deduzir que existe uma radiação 
solar mais intensa ao detectar o aumento da 
corrente, permitindo corrigir a temperatura no 
habitáculo. Em função disso, gerencia a posi-
ção da portinhola de controle de temperatura 
e a velocidade da turbina de ar.

Outras informações adicionais são utiliza-
das para o gerenciamento e uma melhor efi-
cácia do sistema. Uma dessas informações é 
a de tempo parado do veículo, calculada pela 
unidade de controle do motor. Esse tempo é 
calculado a partir da ignição desligada até 
uma nova partida do motor. Esse sinal é utili-
zado para controlar a posição da portinhola de 
controle de temperatura. Depois de uma nova 
partida, a unidade de controle processa os va-
lores memorizados sobre a temperatura exter-
na antes da parada do motor. Dessa forma, não 
atuam as variações dos valores de medição, 
por exemplo, pelo calor irradiado. O controle 
de temperatura é realizado mais precisamente, 
evitando um resfriamento excessivo e assim 
consumo de combustível desnecessário.

Outro sinal utilizado é o de velocidade do 
veículo, para o controle da portinhola de re-
tenção de pressão. Essa portinhola controla 
o fluxo de ar externo aspirado pelo sistema. 
A velocidade influencia no fluxo de ar, pois, 
quanto maior a velocidade, maior será o fluxo 
de ar que passará pela portinhola de captação 
de ar externo. Assim, a portinhola de retenção 
de pressão fechará de acordo com a velocidade 
e o fluxo será mantido, não havendo interfe-
rência no sistema de climatização.

O sistema Climatronic pode dispor da fun-
ção de recírculo automático. Ela faz com que o 
sistema monitore um sensor instalado na en-
trada de ar da captação externa para detectar 
a qualidade do ar. O sensor de qualidade do ar 
consegue identificar gases poluentes.

Nos sistemas com a função de recirculação 
do ar controlada manualmente, obviamente o 
condutor não muda para a função de recircu-
lação do ar até que os inconvenientes sejam 
percebidos, ou seja, até que o ar contamina-
do esteja no habitáculo. Nos sistemas com a 
função automática para a recirculação do ar, é 
fechada a entrada do ar de ventilação quando 
são detectados problemas no ar (através de um 
sensor), ou seja, antes que os odores penetrem 
no habitáculo. A função de recirculação auto-
mática do ar pode ser acionada e desacionada 
manualmente.

O sensor de gases detecta poluentes no 
ar atmosférico. Se for uma alta concentração 
de poluentes, é enviado um sinal à unidade de 
controle do climatizador, que aciona a recircu-
lação. Quando a concentração de poluentes di-
minui, o ar atmosférico volta a ser introduzido 
no habitáculo.

Basicamente, esse sensor trabalha como uma 
sonda lambda. O elemento de medição é um 
sensor de óxidos mistos, em versão de semicon-
dutor (dióxido de estanho - SnO2 ). A sensibilida-
de aumenta com aditivos catalíticos de platina e 
paládio. O sensor possui um analisador eletrônico 
integrado no módulo sensor que  reage perante 
variações na condutividade do sensor, que é muito 
sensível e autoadaptável.

A eletrônica detecta o conteúdo médio de po-
luentes no ar atmosférico e transmite informação, 
com a ajuda de um sinal retangular digitalizado, 
sobre o tipo e a quantidade de poluentes para a 
unidade de controle do climatizador. Em função da 
temperatura externa e da intensidade da poluição 
do ar, a unidade de controle fecha a portinhola de 
recirculação de ar quando existem concentrações 
de poluentes. Dessa forma, garante-se que o sis-
tema não esteja conectado continuamente na re-
circulação do ar em zonas com cargas poluentes 
muito intensas. Independentemente da análise 
eletrônica, alguns sistemas passam para a função 
de recirculação do ar ao ligar o limpador de para-
brisas.

Esse sensor não requer qualquer tipo de ma-
nutenção, ou seja, não sofre desgaste com deter-
minado tempo ou utilização; sua manutenção só é 
feita quando é detectado defeito no sensor e há a 
necessidade de sua substituição.

O sistema Climatronic de 2 ou 4 zonas possui 
os mesmos princípios, com a diferença de utilizar 
sensores e atuadores para cada uma das zonas e 
não para somente uma, como acontece no Clima-
tronic simples. Em especial, o Climatronic de 4 zo-
nas possui uma segunda caixa de ar para as duas 
zonas traseiras. A diferença máxima entre a zona 
de maior e menor temperatura não pode exceder 
4°C, para que a eficiência do sistema seja garan-
tida.

A edição deste mês se encerra por aqui, agra-
decendo por mais um ano com vocês, leitores, que 
são muito importantes para a marca Volkswagen. 
Queremos também convidá-los para acessar o 
nosso site Clube do Reparador Volkswagen (www.
reparadorvw.com.br) e acompanhar todo o conte-
údo produzido exclusivamente para todos os re-
paradores do Brasil. 

REPaRação Passo a Passo caPÍtulo 2

Acima está destacado o botão de acionamento do 
recírculo automático

O sensor de qualidade do ar detecta os gases 
poluentes resultantes do funcionamento de motores 
ciclo Otto e ciclo diesel, tais como CO, C6H14, C6H6, 

C7H16, NOX, SO2, H2S e CS2. Esse sensor recebe a sigla 
G238
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Todo reparador sabe da importância vi-
tal da correia dentada para o bom funciona-
mento do motor. Dessa forma, a ContiTech, 
uma marca que está relacionada a durabili-
dade e resistência, garante a melhor perfor-
mance para as correias Originais Volkswa-
gen, que são desenvolvidas com a mais 
alta tecnologia e excelência em qualidade 
(ISO14001/ISOTS16949). 

Uma peça de má qualidade pode causar 
prejuízo, já que a correia dentada tem a fun-
ção de manter o correto funcionamento do 
motor, ligando o eixo-comando de válvulas 
ao virabrequim do motor, sincronizando-os 
e fazendo com que as válvulas de admissão 
e de escapamento se abram e fechem no 
momento exato. Também mantém o sincro-
nismo entre o virabrequim e o comando de 
válvulas.

A correia dentada garante uma trans-
missão da força totalmente sincronizada, 
uma vez que os dentes proporcionam uma 
união positiva entre o pinhão e a correia. Em 
motores de combustão, são utilizadas para 
o acionamento de árvores de cames, bom-
bas de injeção, veios de equilíbrio e bombas 
d’água.

Manutenção e troca da correia

As correias são consideradas peças de 
desgaste natural. Portanto devem ser subs-
tituídas periodicamente, conforme no pla-
no de manutenção ou avaliação do nível de 
desgaste.

O desgaste é visível nas peças e sua du-

rabilidade (ou vida útil) está intimamente 
ligada a condições de rodagem, de quilome-
tragem percorrida, do tipo de utilização e do 
modo de dirigir.

É função do reparador avaliar visualmen-
te as condições da correia dentada. Veja al-
guns casos abaixo:  

Desgaste no Interior dos Dentes
Principais Influências:

• Alta tensão;
• Presença de Impurezas;
• Polia desgastada ou danificada.

Quebra
Principais influências:

• Cordonel: desgaste; correia vincada; in-
fluência da água (quebra das ligações da fi-
bra de vidro no cordonel pelos sais minerais 
e o fio apodrece);

• Comprimento e largura da correia fora 
do especificado; 

• Layout / Diâmetro da polia (diâmetro 
pequeno da polia pode aumentar a tensão 
de ficção); 

• Carga inicial alta;
• Montagem Incorreta.

Deve-se revisar não somente a correia 
dentada, mas todo o conjunto que faz par-
te do seu mecanismo, que é chamado de 
“transmissão de força” e é composto tam-
bém por tensionadores e polias, nos inter-
valos das revisões periódicas, a cada seis 

meses ou a cada 10 mil km. Esse intervalo 
também pode variar de acordo com o mode-
lo do veículo, sendo aconselhável verificar o 
manual do fabricante. 

A quebra da correia pode causar graves 
consequências ao motor e grande prejuízo 
ao dono do veículo. Se a correia quebrar, 
o motor perderá seu sincronismo, causan-
do choque direto e desordenado entre seus 
componentes internos como pistões, válvu-
las, bielas e cabeçote. O motor interrompe 
o funcionamento imediatamente, pois não 
terá mais condições de transmitir o movi-
mento.

Correias Multi-V

A função da correia Multi-V é aproveitar 
o movimento gerado pela polia do virabre-
quim e transferir esse movimento para as 
polias do alternador, a direção hidráulica 
e o ar-condicionado, de maneira que esses 
acessórios sejam carregados para que de-
sempenhem suas funções corretamente.

Você, que é um reparador qualificado, 
consciente e que se preocupa com a quali-
dade dos seus serviços, além de não gos-
tar de retrabalhos e prejuízos causados por 
peças de má qualidade, pode ficar tranquilo 
quando o assunto for correia dentada, pro-
cure a seção de peças de uma concessioná-
ria Volkswagen e adquira o melhor produto 
para reparar uma vez só, com garantia e to-
tal satisfação do seu cliente!

coRREia dEntadaPeÇA ceRTA

A coisA ficA séRiA se nÃo foR A PeÇA ceRTA!

Características da Correia Dentada Original Volkswagen

Recomenda-se a revisão da correia dentada e de seus 
periféricos a cada 10 mil quilômetros. Indique sempre o 
melhor para seus clientes, a Correia Dentada Original 

Volkswagen

Construção da correia Multi-V (moldada)




