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Touareg é o nome de um povo africano de grande tradição, que possuía enorme 
reputação por comercializar produtos muito valiosos. Esse nome tem como signi-
ficado “homem livre” e foi escolhido pela Volkswagen para um veículo de grande 
prestígio e que proporciona liberdade, pois é totalmente apropriado para circuitos 
off-road, assim como para circuitos urbanos e viagens em rodovias. Para atender as 
necessidades dos ocupantes em todos os tipos de terrenos com extremo conforto, 
o Touareg é um veículo com uma enorme quantidade de equipamentos e muita 
tecnologia. Nesta edição iremos abordar um importante item desse veículo, a sus-
pensão pneumática que é exclusiva da versão que equipa o motor V8.
Explicaremos sobre as vantagens dessa suspensão e os procedimentos de manu-
tenção desse sistema.
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Touareg é o nome de um povo africano de grande tradição, que possuía enorme 
reputação por comercializar produtos muito valiosos. Esse nome tem como signi-
ficado “homem livre” e foi escolhido pela Volkswagen para um veículo de grande 
prestígio e que proporciona liberdade, pois é totalmente apropriado para circuitos 
off-road, assim como para circuitos urbanos e viagens em rodovias. Para atender as 
necessidades dos ocupantes em todos os tipos de terrenos com extremo conforto, 
o Touareg é um veículo com uma enorme quantidade de equipamentos e muita tec-
nologia. Nesta edição tiremos abordar um importante item desse veículo, a suspen-
são pneumática. A suspensão pneumática é exclusiva da versão que equipa o motor 
V8. A versão do Touareg V6 não recebe a mesma suspensão, e sim a suspensão que 
utiliza molas convencionais com alturas fixas. A seguir, explicaremos mais sobre as 
vantagens dessa suspensão e os procedimentos de manutenção desse sistema.
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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 automóvel mexe com as emoções dos brasileiros. Esse é um fato que já foi com-
provado em pesquisas.

Por outro lado, quando retiramos essa paixão, o carro nada mais é do que uma má-
quina que, como tal, depende de um complexo desafio de engenharia.

Assim, diante das novas tecnologias diariamente desenvolvidas, é natural que a 
indústria automotiva seja modificada profundamente, o que envolve, muito além da 
tecnologia embarcada, o próprio processo de fabricação de um veículo.

Nesse sentido, o conceito MQB (de Estratégia Modular) coloca a Volkswagen na 
vanguarda da indústria automotiva e, graças a esse sistema, ela passa a fabricar hoje 
os carros do futuro. 

A Estratégia Modular MQB vai revolucionar o segmento de compactos premium 
no mercado brasileiro. Como fabricante global de automóveis, a Volkswagen trabalha 
para tornar seus carros e processos de produção mais econômicos e eficientes.

No Brasil, a Volkswagen está implementando a Estratégia Modular MQB na fábrica 
Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), para modelos compactos. Essa base vai dar 
origem, inicialmente, a quatro modelos completamente novos, que serão comercia-
lizados no mercado latino-americano nos próximos anos. Entre eles, o Novo Polo e o 
Virtus.

“Os veículos baseados na Estratégia Modular MQB proporcionam o que há de mais 
moderno em termos de design, inovação, alta performance e segurança”, afirma o Dr. 
Markus Kleimann, vice-presidente de Desenvolvimento do Produto da Volkswagen do 
Brasil. “O Novo Polo está sendo desenvolvido pela engenharia do Brasil e da Alema-
nha e vai elevar o patamar no segmento de compactos premium, oferecendo recursos 
tecnológicos de modelos de segmentos superiores, como Golf e Passat”, conclui Dr. 
Kleimann.

Agora que você já sabe que a Volkswagen agrega tecnologia do futuro ao presente, 
aproveite mais esta edição da revista NOTÍCIAS DA OFICINA.

Boa leitura!

Equipe Notícias da Oficina Volkswagen 

A VolkswAgen fAbricA 
hoje o cArro do futuro

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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SuSPEnSão PnEuMáTica do TouaREG

A suspensão pneumática do Touareg V8 foi 
desenvolvida para que o veículo servisse a 

todos os tipos de terrenos com total conforto, 
além de muita inteligência.

Essa suspensão recebe bolsas pneumáti-
cas no lugar das molas helicoidais comuns das 
suspensões convencionais. Essas bolsas, que 
recebem ar comprimido, possuem as mesmas 
funções das molas helicoidais, além de possi-
bilitar a alteração da altura do conjunto da sus-
pensão conforme o volume de ar direcionado 
para as bolsas; isso faz com que o veículo atinja 
diferentes alturas conforme a necessidade ou 
a vontade do condutor, ou ainda automatica-
mente, de acordo com o sistema.

O sistema do Touareg a partir de 2011 é 
pneumático de circuito fechado, ou seja, não 
tem a necessidade de captar ar externo ou des-
carregar pressão do sistema para a atmosfera, 
como acontecia no modelo antigo. Esse mode-
lo novo somente capta ar externo no momento 
do abastecimento, após algum reparo. Ele per-
mite um menor volume de ar no acumulador; 
o controle de troca de ar fica entre as bolsas, 
os acumuladores e um compressor de ar me-
nor, assim, consequentemente mais leve, mais 
silencioso e com menor consumo de energia.

Além dos componentes citados acima, exis-
tem sensores e outros componentes periféri-
cos, como quatro sensores de altura do veículo 
instalados em cada conjunto de mola e amor-
tecedor, três sensores de aceleração da carro-
ceria e dois botões de comando.

A primeira geração do Touareg ainda possui 
um sistema de conexão para enchimento do 
pneu sobressalente (estepe), que fica vazio no 
porta-malas do veículo. Essa conexão para en-
cher o estepe está localizada abaixo do porta-
luvas. Já na nova geração do Touareg, essa co-
nexão não existe, portanto para encher o pneu 
do estepe deve-se utilizar uma bomba elétrica 
que fica alojada no porta-malas e deve ser co-
nectada diretamente à bateria.

O funcionamento do sistema é baseado nos 
ajustes realizados pelo condutor por meio do 
comando instalado no console central atrás da 
alavanca do câmbio automático. 

Por meio do comando giratório, pode-se 
ajustar a altura do veículo entre 147 e 300 mm 
de distância livre do solo. Realizando o ajuste 
de altura, o sistema consegue melhorar a es-
tabilidade em marcha do veículo; por esse mo-
tivo, o sistema ajusta a altura do veículo con-
forme a velocidade e a solicitação do condutor.

O nível mais baixo é o nível para carga. Para 
posicionar a suspensão do veículo nessa posi-
ção, basta manter o botão giratório na posição 
da seta para baixo por alguns segundos; nessa 
posição, ao soltar o botão ele retorna automa-
ticamente para a posição normal. Por meio do 
painel de instrumentos é possível verificar o 

nível da suspensão em uma barra no lado es-
querdo do mostrador multifunção. Nessa posi-
ção, a suspensão se ajusta em um nível de 147 
mm de distância livre do solo. Por ser um nível 
para auxiliar a colocação de carga no comparti-
mento de bagagens, o sistema permite essa al-
tura somente enquanto o veículo estiver abai-
xo de 5 km/h; acima dessa velocidade, a altura 
da suspensão é ajustada entre 172 e 300 mm.

Na posição normal, o sistema adota uma al-
tura para altas velocidades, ou seja, acima de 
140 km/h o nível da suspensão é ajustado para 
172 mm. Quando o veículo atinge uma veloci-
dade acima de 190 km/h, a altura do veículo é 
diminuída em cerca de 10 mm. Abaixo de 100 

REPaRação PaSSo a PaSSo caPÍTulo 1

Vista geral do circuito pneumático do sistema de 
suspensão do Touareg 2011. A diferença para o 

circuito do Touareg de primeira geração é que foi 
suprimido o acumulador de pressão que era instalado 

no porta-malas, porém o tamanho do reservatório 
que é instalado na dianteira do veículo foi aumentado 
para 6,2 litros (o anterior possuía 5,2 litros). Existe um 
conjunto de mola e amortecedor instalado para cada 
roda. O grupo de gerenciamento engloba o conjunto 

da bomba e das eletroválvulas

Os botões de comando da suspensão pneumática 
estão integrados aos botões de comando do sistema 

de tração. Do lado direito, o comando giratório para a 
suspensão

O indicador de barras representa o nível da 
suspensão. O nível real é representado pelas barras 

que ficam preenchidas; já as barras que piscam 
representam o nível da suspensão solicitado pelo 

condutor por meio dos botões de comando

Ao deixar o botão na posição acima, o sistema 
adota estratégias conforme a velocidade do veículo, 
ajustando o nível da suspensão automaticamente
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km/h, a altura é de 197 mm.
O sistema também pode trabalhar com al-

tura para terrenos off-road. Para acionar essa 
altura da suspensão, basta posicionar o botão 
na posição da seta para cima. O sistema ado-
ta uma altura de 247 mm, porém somente até 
uma velocidade de 40 km/h; acima dessa velo-
cidade, o sistema ajusta o nível da suspensão 
automaticamente para 197 mm.

Caso a altura off-road não seja suficiente e 
o condutor deseje uma altura maior, por exem-
plo para passar por um obstáculo, basta segu-
rar por alguns segundos o botão giratório na 
posição da seta para cima no segundo estágio 
até que se atinja a altura requerida, que é limi-
tada a 300 mm. Essa altura é chamada de nível 
X’tra e só pode ser utilizada em uma velocida-
de de até 25 km/h.

Para erguer o veículo com um elevador, 
deve-se realizar o travamento da suspensão. 
Para colocar o veículo em modo de elevação 
deve-se acionar o freio de estacionamento, 
ligar a ignição e pressionar a tecla Lock por 
aproximadamente 5 segundos. Após realizar o 
procedimento, uma mensagem no painel será 
mostrada e então a ignição poderá ser desliga-
da. Para desativar o modo de elevação basta 
ligar a ignição novamente.

Além dos botões de comando atrás da ala-
vanca de câmbio, existe também um painel 
de comandos para a suspensão localizado no 
porta-malas. O sistema permite a descida ou 
subida do conjunto da suspensão para facili-
tar a carga. Porém, verifica se as portas estão 
fechadas e só realiza a subida ou descida com 
as portas fechadas, para evitar acidentes e que 
algum objeto fique preso debaixo das portas 
abertas.

Todos esses ajustes de altura somente são 
possíveis pelo fato de serem instaladas molas 
pneumáticas nos conjuntos de mola e de amor-
tecedores dianteiros e traseiros. Esse conjunto, 
juntamente com braços telescópicos, forma os 
conjuntos das suspensões dianteiras e trasei-
ras.

Os amortecedores são regulados eletro-
nicamente; para isso existe uma válvula de 
ajuste dos amortecedores, também conhecida 
como válvula CDC.

A válvula de retenção substitui a antiga 
válvula de retenção residual. Sua função é não 
permitir a entrada de ar atmosférico quando 
o tubo não está conectado. O ar atmosférico 
possui umidade que, dentro do sistema pneu-
mático do conjunto mola e amortecedor, é pre-
judicial, pois oxida os componentes e também 

pode se condensar, criando água dentro dos 
componentes. A água, diferentemente do ar, 
não pode ser comprimida, pois sua compres-
são comprometeria o funcionamento do siste-
ma de mola e amortecedor pneumático. Uma 
válvula de retenção somente libera a passa-
gem para o ar quando o tubo está conectado 
e, ao soltá-lo, a entrada de ar para o conjunto 
fica fechada.

O sistema de controle para regulagem 
dos amortecedores detecta as condições da 
estrada ou os movimentos do veículo, por 
meio de quatro sensores de nível do veícu-
lo e três sensores de aceleração da carroce-
ria. As curvas, características dos diferentes 
amortecedores, são estabelecidas de acordo 
com as necessidades de amortecimento cal-
culadas. Os amortecedores trabalham como 
componentes de apoio nas fases de contra-
ção e extensão.

O ajuste contínuo dos amortecedores 
está baseado em amortecedores de oscila-
ção, cujas curvas características podem ser 
reguladas eletricamente. Esses amortece-
dores estão integrados aos conjuntos de 
mola e amortecedor. A pressão de amorte-
cimento pode ser ajustada, de acordo com 
certas características, por meio da válvula 
de ação proporcional presente no amortece-
dor (válvula CDC). Em questão de milésimos 
de segundo, é possível adaptar a pressão 
de amortecimento às condições dinâmicas 
do veículo e às condições da estrada. Ba-
sicamente, tenta-se ajustar a pressão de 
amortecimento por meio da estratégia de 
regulagem Skyhook (“gancho no céu”). O 

rePArAÇÃo PAsso A PAsso

O painel de comando para descida da suspensão 
traseira do Touareg está localizado no porta-malas. 
Por meio desse botão, a suspensão consegue atingir 

uma altura de 120 mm do assoalho traseiro para que 
seja realizada a carga do porta-malas. Nesse painel 
também estão localizados os botões de rebatimento 
dos encostos dos bancos traseiros e de liberação do 

gancho do engate para reboque

Na imagem estão representados os componentes 
internos dos amortecedores pneumáticos

Na imagem, podemos ver que a válvula abre somente 
quando o tubo está conectado

A tubulação possui duas marcações que são 
utilizadas na montagem. Para realizar a montagem 

deve-se introduzir a tubulação até que a marca 1 seja 
totalmente coberta pela porca de fixação antes de 
realizar a montagem da porca de fixação. O torque 
de aperto da válvula de retenção é de 12 Nm e o 

da porca, de 4 Nm. Antes de remover a tubulação, 
deve-se iniciar o trabalho com o equipamento de 

diagnóstico, por meio da função de sangria do sistema 
de suspensão pneumática
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rePArAÇÃo PAsso A PAsso

ajuste do amortecedor ocorre em função da 
aceleração vertical das rodas e da carroce-
ria. No caso ideal, a regulagem ocorre como 
se a carroceria estivesse “suspensa em um 
gancho” e flutuando quase sem movimentos 
provocados pelo asfalto. Dessa forma, são 
conseguidos os níveis máximos de conforto.

A pressão do amortecedor a gás pressu-
rizado CDC pode ser regulada por meio de 
uma válvula de comando elétrico integrada 
ao amortecedor. O fluxo de óleo, que passa 
através da válvula de ajuste de amorteci-
mento (válvula CDC), pode ser adaptado às 
necessidades momentâneas de amorteci-
mento em questão de milésimos de segun-
do, modificando a corrente aplicada na bo-
bina eletromagnética. A válvula CDC atua da 
mesma forma, tanto na direção de extensão 
quanto na de compressão. Isso é determina-
do pela função de retenção, que é atribuí-
da ao pistão e à válvula de base. Os quatro 
sensores de nível do veículo fornecem sinais 
que, em conjunto com os sinais resultantes 
dos sensores de aceleração da carroceria, 
são utilizados para calcular o ajuste neces-
sário do amortecimento. Pelo fato de a de-
tecção e a regulagem ocorrerem de forma 
rápida entre as fases de extensão e com-
pressão, é possível estabelecer que apenas 
seja ajustada a pressão de amortecimento 
necessária para as condições dinâmicas do 
momento. Os conjuntos de características 
subordinados às condições dinâmicas estão 
programados na unidade de controle para 
ajuste do nível. 

O grupo de alimentação de ar, que rece-
be a nomenclatura LVA, é montado na par-

te dianteira direita do assoalho e pode ser 
acessado por baixo do veículo após a remo-
ção de uma cobertura plástica que protege o 
conjunto. Essa proteção plástica possui ori-
fícios de ventilação, porém não permite que 
muita sujeira atinja o conjunto. 

O compressor de ar está localizado nes-
se conjunto LVA. A alimentação de ar para o 
compressor é realizada através do filtro de ar 
no compartimento do motor. O ar é aspira-
do e depurado através do filtro e a descarga 
do ar ocorre através de um tubo separado. O 
grupo de alimentação de ar é formado por 
uma unidade compressora com motor elé-
trico, compressor, desumidificador, amorte-
cedor com filtro de ar, válvula de descarga 
pneumática com limitação de pressão má-
xima (válvula limitadora da pressão) e um 
bloco de válvulas eletromagnéticas com 
válvulas de controle para cada conjunto de 
mola e amortecedor e válvula de descarga 
eletromagnética. Conectado a esse conjunto 
está o acumulador de pressão, que é conec-
tado diretamente ao compressor por meio 
de uma válvula de retenção. 

Como a alimentação de ar no Touareg 
2011 trabalha com um sistema fechado e, 
por isso, bombeia ar do acumulador às mo-
las pneumáticas ao promover a subida e 
devolve ar para o acumulador ao realizar a 
descida, a pressão de trabalho é inferior à 
de um sistema com alimentação de ar aberta 
como a dos modelos anteriores a 2011. Isso 
permite que o compressor apresente dimen-
sões mais compactas e leves, além de ser 
mais silencioso. Entretanto, para a maioria 
dos ciclos de ajuste é necessário o uso do 
compressor. 

O acumulador de pressão é outro com-
ponente muito importante para o funciona-
mento do sistema, principalmente por esse 
sistema não captar nem descarregar ar da 
atmosfera em todos os ciclos de subida e 

descida da suspensão, afinal de contas é um 
sistema fechado.

A função do acumulador de pressão é 
fornecer pressão para o sistema com a fi-
nalidade de tornar os ciclos de ajuste mais 
ágeis. Nos ciclos de descida da suspensão, o 
acumulador absorve toda a energia da pres-
são do ar proveniente do conjunto de mola e 
amortecedor para não ser necessário o des-
carregamento dessa pressão para o ambien-
te. O sistema só descarrega a pressão para 
o ambiente 

O sistema é inicialmente abastecido com 
nitrogênio, por ser um gás que sofre menos 
variação de volume conforme a temperatura 
quando comparado ao ar comprimido. Nos 
casos de manutenção do sistema e de ne-
cessidade de reabastecimento do sistema, é 
possível o enchimento com nitrogênio ou até 
mesmo com ar comprimido. Para realizar o 
enchimento deve-se utilizar o equipamento 
de diagnóstico. Se for utilizado nitrogênio, 
há a necessidade de utilizar um adaptador 
para a conexão com o sistema de nitrogênio 
e, quando for utilizado ar comprimido gera-
do pelo próprio sistema, não haverá necessi-
dade de utilizar adaptador, porém levará em 
torno de 45 minutos até que o compressor 
realize o enchimento.

Os componentes mecânicos do sistema 
foram resumidos neste capítulo; no próximo 
capítulo teremos maior foco nos componen-
tes eletrônicos.

Na imagem são mostradas as curvas de 
amortecimento de acordo com a corrente aplicada. 
Podemos notar que, quanto maior a corrente, mais 
“macio” o amortecedor ficará, ou seja, aplicando 0 
mA de corrente os amortecedores ficarão no estado 

máximo de dureza na função Fail-safe (segurança por 
falha), prevenindo danos aos amortecedores em casos 

de falhas elétricas

Na imagem podemos ver o grupo de alimentação 
de ar LVA que contém o compressor e um conjunto 
de filtro e desumidificador utilizado nos ciclos de 

enchimento do sistema, assim como o bloco de válvulas 
eletromagnéticas

A imagem mostra como o adaptador é conectado 
ao acumulador para o enchimento do sistema com 

nitrogênio. Lembramos que o acumulador está 
localizado na parte inferior do veículo, do lado do 

motorista
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ElETRônica da SuSPEnSão PnEuMáTica 
do TouaREG

Após conhecer o sistema geral e seus 
componentes mecânicos, daremos um 

maior foco aos componentes eletrônicos. 
Para controlar a altura individual de cada 

conjunto de mola e amortecedor de cada 
roda, o sistema possui sensores de nível do 
veículo denominados G76, G77, G78 e G289. 
Eles são todos idênticos e possuem versões 
de sensores de angulo de giro, ou seja, por 
meio de uma bieleta de acoplamento o mes-
mo é conectado ao conjunto da suspensão e 
transforma as variações de nível da carroce-
ria em variações de ângulo que são captadas 
pelo sensor.

Esses sensores funcionam pelo princípio 
indutivo com três conexões elétricas, sendo 
duas alimentações e um fio de sinal. O sinal 
é do tipo PWM (pulso de largura modula-
da) e é proporcional ao ângulo do sensor. O 
diagnóstico deve ser realizado juntamente 
com o osciloscópio para verificar o sinal e, 
por meio do equipamento de diagnóstico na 
função leitura do bloco de valores, é possí-
vel verificar o valor lido em cada sensor. A 
unidade de controle J197 utiliza esse sinal 
para verificar a altura de cada conjunto da 
suspensão e, assim, realizar o posiciona-
mento correto da altura do veículo.

Além dos sensores de nível da suspen-
são, o sistema de suspensão pneumática 
utiliza sensores de aceleração vertical da 
carroceria. São responsáveis por captar im-
pactos e oscilações do terreno transmitidas 
à carroceria, permitindo assim que a unida-
de de controle realize ajustes do índice de 
dureza dos amortecedores.

Os sensores de aceleração da carroce-
ria funcionam segundo o princípio capa-
citivo de medição. Entre as lâminas de um 
condensador oscila uma massa m, que faz 
o papel de eletrodo central e se move em 
sentido respectivamente oposto às capaci-
dades dos condensadores C1 e C2, ao ritmo 
de suas oscilações. A distância D1 entre as 
lâminas de um condensador aumenta na 
mesma medida em que diminui a distân-
cia D2 no outro condensador. Dessa forma, 
faz-se variar as capacidades dos condensa-
dores. Um analisador eletrônico fornece um 
sinal de tensão à unidade de controle para 
controle da regulagem do nível. Os sensores 
diferenciam-se por suas fixações mecânicas 
e pelos diferentes níveis de medição (sensi-
bilidade).

O sistema de suspensão pneumática do 
Touareg possui grande tecnologia e, nesta 
matéria, exploramos seu funcionamento e 
os cuidados na manutenção desse sistema. 

REPaRação PaSSo a PaSSo caPÍTulo 2

Na imagem podemos verificar a bieleta de 
acoplamento. A bieleta é responsável por converter as 
variações de nível da suspensão em variação angular 

que é detectada pelo sensor

Na imagem estão representadas as conexões elétricas 
dos sensores de nível com a unidade de controle J197. 

O sensor G76 é o sensor traseiro esquerdo; o G77, 
traseiro direito; o G78, dianteiro esquerdo e o G289, 

dianteiro direito

O sensor de aceleração vertical da carroceria 
funciona pelo princípio capacitivo. Internamente, o 
sensor possui uma massa m presa a uma lâmina; 

quando há uma vibração transmitida à carroceira, a 
massa m se desloca, alterando as distâncias d1 e d2 e 
a capacitância entre as placas das extremidades e da 

placa central formada pela massa m

Na imagem podemos notar a localização do 
sensor de aceleração vertical da carroceria dianteiro 

esquerdo, localizado próximo ao reservatório do fluido 
de freio
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A importância dos filtros de combustível é re-
conhecida por todos os reparadores, pois os 

profissionais sabem dos transtornos que um fil-
tro sujo pode provocar em qualquer automóvel. 

Porém, quando falamos do universo Diesel, 
a situação pode ser muito mais grave e os pre-
juízos, muito maiores.

Outra situação preocupante e que aumen-
ta o desafio de filtragem nos motores Diesel é 
a presença de água no combustível, que pode 
provocar a perda do motor (fusão) ou o com-
prometimento de peças como válvulas e bicos 
injetores.

A relevância da manutenção e da aplicação 
de peças de qualidade no sistema de filtragem 
dos motores Diesel é uma garantia fundamen-
tal para o reparador e seus clientes, pois o risco 
de prejuízo é imenso caso esses cuidados não 
sejam tomados.

Diante desse desafio, a engenharia da Volkswa-
gen desenvolveu a mais avançada tecnologia de 
filtragem para motores Diesel da linha Amarok. 

Danos no bico injetor de água
• A água “espirra” quando exposta a altas tempe-
raturas, causando o rápido aumento da pressão; 
dessa forma, queima o bico injetor; 

• Se a viscosidade do combustível for reduzi-
da, podem ocorrer desgastes. Observe que basta 
apenas 1 colher (chá) de água por litro de com-
bustível para permitir o contato entre metais;

• Ferrugem no filtro e nos componentes do 
sistema é evidência de que há água no motor.

Contaminação por micro-organismos
• A água e o combustível diesel podem criar mi-
cróbios e entupir os filtros;

• Os micróbios vivem no meio da água do 

combustível e se alimentam do combustível;
• A forma de detecção mais comum é um 

cheiro forte e desagradável que se sobrepõe ao 
cheiro normal do diesel; é o cheiro do sulfureto 
de hidrogênio, também conhecido como “gás de 
ovo podre”.
Contaminantes sólidos – asfaltenos
O asfalteno é o resultado da oxidação do com-
bustível e depende de:

• Armazenamento;
• Envelhecimento;
• Oxigênio;
• Calor.
O asfalteno é depositado na primeira passa-

gem através do meio filtrante; ele é o principal 
agente de saturação de um filtro.

Contaminação do combustível
São efeitos dos contaminantes sólidos e da água 
no sistema de injeção:

• Oxidação;
• Corrosão;
• Lubricidade do diesel afetada;
• Formação de algas;
• Perda de potência;
• Pressão do sistema afetada;
• Necessidade de manutenção com maior 

frequência.

Filtro de Combustível Original Volkswagen x Fil-
tros paralelos
A Volkswagen desenvolveu um filtro de com-
bustível separador de água com os mais rígidos 
testes e normas de qualidade. Esses filtros são 
montados na linha de pressão e, como o diesel 
e a água passam por uma bomba de combus-
tível, a água fica emulsificada e se torna mais 
difícil sua separação. O filtro desenvolvido pela 
Volkswagen possui uma eficiência superior a 
99,8% para água emulsificada, ou seja, o Filtro 
Original Volkswagen consegue separar a água 
mesmo que esteja misturada com o óleo diesel. 

A separação de água pelo filtro original se 
dá em cinco estágios de filtragem: o Meio Fil-
trante tem três camadas de filtragem e, em sua 
primeira camada, retira partículas grandes; sua 
segunda camada coalesce a água; sua terceira 
camada faz a filtragem final de partículas com 
eficiência superior a 99,8% para partículas de 4 
micras – como referência, o fio de cabelo possui 

100 micras de diâmetro; em seguida, existe um 
tubo central com um meio filtrante cuja função 
é auxiliar na separação da água, direcionando o 
fluxo para a parte inferior do filtro; por último, 
existe um segundo tubo, com uma tela hidrofó-
bica que, em casos de arraste de água, garante 
que a água não siga para a saída do filtro. 

Os filtros paralelos simplesmente utilizam 
um tubo central com tela hidrofóbica + um 
tubo central com tela auxiliar na separação 
de água e meio filtrante. Porém, apenas uma 
camada não é eficiente na separação de água 
em aplicações nas quais o filtro está na linha 
de pressão e precisa separar água emulsifica-
da. Esse tipo de filtragem traz um risco enor-
me ao sistema de injeção, já que possui baixa 
eficiência na separação de água. Como expli-
cado acima isso pode, a curto e médio prazos, 
causar danos sérios ao sistema de injeção, que 
vão desde a oxidação do sistema até a falhas 
de potência. 

FilTRo dE coMBuSTÍVEl diESEl PeÇA certA

umA PeÇA fundAmentAl no motor diesel

Dica do especialista Volkswagen: A aplicação 
da peça original sempre considera o que é 
melhor para a manutenção dos veículos. É 
nossa obrigação preservar os mais rigorosos 
padrões de qualidade; analisamos e testamos 
os melhores fabricantes, levando em consi-
deração inclusive a matéria-prima utilizada. 
Com isso, evitamos sobrecarga no sistema de 
alimentação de combustível, além de contri-
buir para uma melhor performance. O Cliente 
sempre ganha eficiência quando adquire uma 
peça original.
Luiz Antonio Toller Jr. – Consultor de Geren-
ciamento do Produto Volkswagen

Filtro de Combustível Original Volkswagen Filtro com 5 estágios de filtragem



A melhor parte da Linha Economy 
não é o preço, é a qualidade Volkswagen.
Ofereça para o seu cliente o que ele procura:
Linha Economy, até 30% mais barata que a Linha Original, 
com a qualidade Volkswagen.

Volkswagen

volkswagen#vale

Jogo de palhetas
JZW-998-003-B

R$ 60,
Família Gol G5/G6

2009 em diante

Filtro de 
ar-condicionado
JZZ-819-653

R$ 22,
Família Gol G5/G6

2009 em diante 
Fox/SpaceFox

2004 em diante
Polo 2003 em diante

Filtro de 
ar-condicionado
JZZ-819-653-C

R$ 23,
up! 2014 

em diante


