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RESUMO 

Para diagnosticar os desvios nos sistemas operacionais de um veículo, será 

utilizado o FEMEA, onde o veículo terá seus componentes divididos em sistemas, 

subsistemas, função do sistema, falha funcional dos sistemas, componentes, 

problemas, causas, efeitos das falhas e mapeamento de todos as possibilidades. 

Os sistemas de um veículo são as características principais de funcionamento 

de um veículo como por exemplo: Sistema de direção, Sistema elétrico, etc. 

Os subsistemas são os detalhamentos dos sistemas que foi dividido em 

várias áreas como por exemplo: Sistema de direção mecânica, sistema de direção 

hidráulica, etc. 

As funções dos sistemas será informar como funciona o conjunto de 

componentes. 

A falha funcional será descrita quais serão as possibilidades de falhas 

acarretando a parada do sistema. 

Os componentes serão detalhados qual a funcionalidade dentro do sistema. 

Falha do componente será descrito qual é o problema que o mesmo possa 

apresentar, com causa, efeito da falha. 

 Diante do que foi citado teremos partes das possibilidades das falhas e 

quebra do sistema do veículo, auxiliando o diagnóstico para uma possível correção. 
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ABSTRACT 

To diagnose deviations in the operating systems of a vehicle, a system will be 

developed where the vehicle will have its components divided into systems, 

subsystems, system function, functional failure of systems, components, problems, 

causes and effects of failures and mapping of all possibilities. 

The systems of a vehicle are the main characteristics of the operation of a 

vehicle such as Steering system, Electrical system, etc. 

The subsystems are the detailing of the system that has been divided into 

several areas such as Mechanical steering system, power steering system, etc. 

The functions of the system will be to inform how the set of components 

works. 

The functional fault will be described which will be the possibility of failure 

causing the system to stop. 

The components will be detailed what is the functionality of the system. 

Failure of the component will describe what the problem may be, with cause 

and effect of failure. 

  Faced with what was quoted we will have part of the possibilities of failure and 

breakdown of the vehicle system, aiding the diagnosis of a possible correction. 
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1. INTRODUÇÃO 

Prever o futuro é um exercício que o homem busca desde os primórdios dos 

tempos e desde então esbarra numa palavra: “incertezas”, que não pode ser 

considerada como uma questão de sorte ou azar para quem deseja ter domínio 

sobre os acontecimentos futuros.  

Surgiu neste contexto a gerência de riscos como uma forma de mensurar e 

controlar a incerteza, atribuindo-lhe um tamanho ou valor através da probabilidade. 

Afinal, só é possível controlar e gerenciar aquilo que pode ser mensurado (SALLES 

JR et al, 2006, p. 20). Assim, sempre que se olha para o futuro se lida com um 

conjunto de técnicas que visa reduzir ao mínimo os efeitos das perdas acidentais, 

enfocando o tratamento aos riscos que possam causar danos pessoais, ao meio 

ambiente e à imagem da organização. 

 Logo, pode-se verificar o processo de planejar, dirigir, organizar e controlar 

os recursos humanos e materiais, no sentido de atenuar os efeitos dos riscos sobre 

essa organização. Para evitar que os riscos eliminem as chances de sucesso do 

projeto e evitar que as perdas com falhas tenham consequências graves, o 

Responsável Técnico deve valer-se de ferramentas, técnicas e metodologias para 

identificar, documentar, priorizar, monitorar, e traçar planos de ação para quando um 

risco for detectado (PMI, 2004, p. 237-238). 

 A metodologia de Análise do Tipo e Efeito de Falha, conhecida como FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis), surgiu no exército americano como forma de 

reduzir a quantidade e a probabilidade de falhas em equipamentos que não 

poderiam ser consertados.  

Mais tarde ela foi adotada e aprimorada pela indústria automobilística, a fim 

de evitar que problemas chegassem até o consumidor (DAILEY, 2004, p. 5).  

É uma ferramenta que busca evitar, por meio da análise das falhas potenciais 

e propostas de ações de melhoria, que ocorram falhas no projeto do processo ou do 

produto, ou seja, antevendo as falhas antes que se produza um produto e 

aumentando assim a confiabilidade.  

Atualmente é utilizada para diminuir as falhas de produtos e processos 

existentes e para diminuir a probabilidade de falha em processos administrativos.  
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 Apesar do enfoque inicial desta técnica ser a qualidade percebe-se sua 

utilidade para o seu enfoque em identificar modos de falha.  

2. LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR 

O sistema de lubrificação do motor e responsável por lubrificar as partes 

internas moveis do motor, para diminuir o atrito evitado desgaste prematuro e 

também uma possível fu  

 

2.1 Sistema de lubrificação por Salpico 

 

 Neste sistema a bomba de óleo mantem algumas cubas cheias de óleo, 

estas são posicionadas propositalmente próximas a passagem de cada biela. As 

bielas por sua vez estão munidas com uma colher, e recolhem parte do óleo durante 

seu movimento de vai e vem. O óleo ao penetrar nas bielas lubrifica seu respectivo 

moente. Este é um sistema que requer canais de lubrificação maiores devido sua 

baixa pressão de funcionamento (0,1 a 0,4bar). 

  

Figura 1 - Sistema de lubrificação – tipo salpico. 

Crédito foto: dansmc 

 

2.2 Sistema por lubrificação por pressão  

 

             Este bem-sucedido sistema de lubrificação utiliza a pressão da bomba (1 a 

3bar) para alcançar as diversas canalizações de óleo do motor. Munhões e moentes 

do virabrequim possuem furos de lubrificação por onde o óleo sobre pressão atinge 
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as bielas. Canalizações de óleo também dirigem o óleo até as peças do cabeçote 

(comando de válvulas, eixo de balancins, tuchos…). As bielas possuem uma 

canalização interna, que se estende da cabeça até o pé da biela chegando ao pino 

do pistão. Para então despejar jatos de óleo que refrigeram o pistão. Neste sistema 

também é muito frequente o uso jateadores de óleo, que despejam jatos de óleo em 

direção aos pistões ou cilindros. 

 

Figura 2 - Sistema de lubrificação por pressão, ou forçado. 

Crédito foto: schoolworkhelper 

2.3 Sistema de lubrificação por projeção 

 

          Esta é uma variação do sistema de lubrificação sobre pressão. Neste mancais 

e virabrequim são lubrificados por pressão, enquanto que as bielas são lubrificadas 

por projeção de um jato de óleo. Um canal de óleo sobre pressão despeja jatos de 

óleo sobre a biela, que munida de uma colher consegue canalizar esses jatos 

internamente promovendo a lubrificação do conjunto pino-pistão bem como boa 

parte desse óleo atinge a cabeça da biela, promovendo sua refrigeração. A pressão 

de trabalho nesse sistema varia de 1 a 3 bar. 

 

2.4 Sistema de lubrificação por mistura  

 

            Pouco eficiente e obsoleto. Este sistema de lubrificação utiliza o óleo 

lubrificante proporcionalmente misturado ao combustível, e foi largamente utilizado 
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em motores dois tempos. A proporção de óleo não pode ser exagerada, o que 

prejudica o desempenho da combustão (logo a potência) além de contaminar 

câmara de combustão e a janela de escape. Atualmente este sistema figura em 

pequenos motores dois tempos de karts e pequenos carros radio-controlados. 

 

Figura 3 – imagem How stuf works 

2.5 Sistema de lubrificação por cárter seco 

 

          Este é o mais bem-sucedido e eficiente sistema de lubrificação. Possui duas 

bombas de óleo que trabalham, uma retirando o óleo do cárter e enviando para um 

reservatório externo, e outra enviando o óleo desse reservatório para o motor. 

Destinado para carros de alto desempenho e de competição, sua maior vantagem é 

poder trabalhar com o óleo em menor temperatura, além de possibilitar a montagem 

de um cárter menor, consequentemente possibilitando colocar o motor mais baixo na 

carroceria. 

 

Figura 4 - Kit para conversão de sistema de lubrificação normal, para cárter seco. 

 Crédito foto: paceproducts 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_xsbY1qDaAhWBiZAKHWqLAFUQjRx6BAgAEAU&url=https://autosecarros.com.br/manutencao/lubrificacao-de-motos/&psig=AOvVaw1zkSSejzYc9XkXf1T-a6Q3&ust=1522933255215318
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3. ALIMENTAÇÃO DO MOTOR  

          E responsável por enviar a mistura ar combustível para a cabeça dos pistões 

para no momento certo termos a queima por completo. 

 

3.1 Alimentação de Ar 

          No tempo de admissão o êmbolo desce e aspira o ar do ambiente e 

preenchendo o cilindro. 

 

Figura 5 – Motor Consult 

3.1.1Admissão natural 

 Nos motores de admissão natural, o ar vai diretamente do filtro 

para e cilindro aspirado pelo pistão, neste sistema a potência do motor 

limita a quantidade de combustível queimado, a quantidade de 

combustível depende da quantidade da massa de ar no interior do 

cilindro. 

 

Figura 6 – Word press 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDptia2qDaAhWCFZAKHdpADUQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.motorconsult.pt/glossario/motor/154-admissao-variavel&psig=AOvVaw1iUKoJzecgyRYBJ3c-N67O&ust=1522934205868947
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzk9Oz2aDaAhXIj5AKHbJpBE4QjRx6BAgAEAU&url=https://f1visaotecnica.wordpress.com/2011/04/20/como-funcionam-os-coletores-de-admissao-variavel/&psig=AOvVaw3PrScSi1k6aLEH_ZeKt32D&ust=1522933934554799
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3.1.2Tubo alimentado 

Depois de ter sido purificado, o ar e comprimido para aumentar 

sua massa no interior do cilindro, possibilitando uma maior injeção de 

combustível e consequentemente aumentando a potência do motor.  

 

Figura 7 – Revista o Mecânico 

3.1.3Turbo alimentado com Inter cooler 

Ao ser comprimido pelo turbo alimentado, o ar aumenta a 

temperatura e se expande. Isso significa que ainda há possibilidade de 

aumentar a massa de ar no interior do cilindro se for possível resfria-lo. 

Esse processo realiza o sistema de admissão de ar turbo alimentado 

com intercooler. 

 

Figura 8 – Car point news 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX3dXz2KDaAhUMjZAKHZStCvMQjRx6BAgAEAU&url=http://omecanico.com.br/atencao-com-os-turbos/?print=print&psig=AOvVaw1Nm6pDWMc0h2aKcPLM5wmm&ust=1522933738341490
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3.2 Alimentação de Combustível 

Apresenta reservatório de combustível que possui chapa quebra-ondas, 

coletor de impurezas, filtro no tubo de sucção e identificador de nível. Todos 

estes componentes são acionados no momento da injeção do combustível na 

câmara de combustão onde se mistura o ar-combustivel. 

 

Figura 9 – Mecânico para Todos 

3.3 Sensores  

Os sensores captam as características de funcionamento dos motores 

quando solicitado eletronicamente desempenha um dispositivo que são 

diversos como: 

3.3.1Sensor de rotação do motor 

Este sensor tem a finalidade de determinar instantânea a rotação do 

motor e a posição do virabrequim, para que se determine a injeção de 

combustível no momento exato para o momento correto. 

 

Figura 10 – R19 Club 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinia_j2qDaAhVHDZAKHWVPCW8QjRx6BAgAEAU&url=http://mecanicomaniacos.blogspot.com/p/mecanica-basica.html&psig=AOvVaw1JI7ExhouwlJsY4KbrkCaP&ust=1522934366558065
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://loriroboticaeducacional.blogspot.com/2016/02/sensor-de-rotacao.html&psig=AOvVaw1XVYrMpbO8HyPICeH800Ke&ust=1522934464836580
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3.3.2 Sensor de fase 

Este sensor tem a finalidade de determinar a posição do eixo do 

comando de válvula de admissão para que o modulo de injeção de 

combustível de junto com o sinal de sensor de rotação do motor, possa 

realizar a injeção de combustível de forma sequencial, isto é, injetar o 

combustível somente para o cilindro que está em admissão. 

 

Figura 11 – Canal peças 

3.3.3Sensor da posição da borboleta de aceleração 

Fica instalado no corpo da borboleta, que, por sua vez, fica instalado 

no coletor de admissão do motor e tem a finalidade determinar a posição 

angular da borboleta de aceleração. 

 

Figura 12 – Mecânica Automotiva 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix1Ki23KDaAhVEjJAKHTLaDIMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.canaldapeca.com.br/p/4322216/sensor-de-fase-maxauto-maxauto-050024-unitario&psig=AOvVaw3_yecFmNf6M1pRa7aIrQ3X&ust=1522934742854665
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihsIvh3KDaAhVBTZAKHVqZAl8QjRx6BAgAEAU&url=http://reparandoseucarro.blogspot.com/2015/04/faca-voce-mesmo-como-testar-o-sensor-de.html&psig=AOvVaw2tSEXkOGOiBlutf92V7lBb&ust=1522934900334767
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3.3.4 Sensor do pedal do acelerador 

No pedal de aceleração existem dois sensores cuja a finalidade é obter 

os níveis máximo de confiabilidade dos sinais emitidos para o motor de 

acionamento da borboleta de aceleração. 

 

Figura 13 – Ds Exportadora 

3.3.5 Sensor da temperatura da água do motor 

Está instalado na saída do liquido de arrefecimento do cabeçote onde 

está submetido as variações de temperatura do motor. 

 

Figura 14 – Imagem internet 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIrZTY3aDaAhXCj5AKHZLGD3QQjRx6BAgAEAU&url=http://www.josewal4x4.com.br/produto/sensor-da-temperatura-motor-ohc-4cil-bulbo-interruptor-maverick-jeep-rural-f75-f100/37168&psig=AOvVaw2cw2wfIUxG7hDWkwlHRlxV&ust=1522935151086792
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3.3.6 Sensor da temperatura do ar de admissão 

Este sensor e importante para o cálculo da massa de ar admitida. Fica 

instalado no coletor de admissão do motor e está submetida as variações 

de temperatura do ar admitido pelo motor. 

 

 Figura 15 – fazer Facil  

3.3.7 Sensor de pressão do coletor de admissão 

É importante para os cálculos de massa de ar admitida. Está localizada 

no coletor de admissão e está submetido às variações de depressão 

causadas pelas cargas impostas ao motor. 

 

Figura 16 – Carros Infoco 

3.3.8 Sensor do oxigênio (sonda lambida) 

Este componente e instalado no escapamento próximo ao motor antes 

do catalisador, e está em contato direto com os gases de escape, sua 

unção e medir a concentração de oxigênio existentes nos gases de 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw5L_43aDaAhVFxpAKHVxuB54QjRx6BAgAEAU&url=http://www.fazerfacil.com.br/carros/injecao_3.htm&psig=AOvVaw0EoeyJWPJoTZe2uLJmLSbc&ust=1522935214702312
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqwMqz3qDaAhUFIZAKHdlPCLIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2012/07/injecao-eletronica-tudo-sobre-sensor-map/&psig=AOvVaw3-uaOab7t7zrBa0ntWlujC&ust=1522935342213040
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escape e sua informação garante continuamente a correta composição da 

mistura ar com o combustível. 

 

Figura 17 – Bosch 

3.3.9 Sensor de detonação do motor 

E um fenômeno extremamente prejudicial ao motor, porque produz 

altas pressões e temperaturas dentro do cilindro, podendo danificar o 

êmbolo, os anéis e válvulas, a junta de cabeçote e a vela de ignição do 

cilindro. 

 

Figura 18 – Fiat Palio 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibsLfT3qDaAhVMIZAKHcllAi8QjRx6BAgAEAU&url=https://dinamicarpneus.com.br/sonda-lambda-funcao-injecao-eletronica/&psig=AOvVaw3GPoXU6NWQPkbzF0x6G8_9&ust=1522935408735660
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiV95mR36DaAhUCDZAKHcZbBlIQjRx6BAgAEAU&url=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680293543-sensor-detonaco-motor-palio-siena-10-15-16-8v-_JM&psig=AOvVaw1Q7WlAiOzfqjm83bcEdRKd&ust=1522935508097622
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3.4 Eletro Injetora de Combustível 

Valvula eletro injetora são conhecidos como atuadores do sistema de 

gerenciamento do motor, ficam instalados no coletor de admissão do motor, 

perto do cabeçote. 

 

Figura 19 – Center diesel ilha bela 

3.5  Ignição do Motor 

O sistema de ignição tem como função de transformar a baixa tensão do 

circuito primário, de 12v, em alta-tensão no circuito secundário de ignição, em 

aproximadamente 30 KV, fornecendo a tensão necessária para gerar a 

centelha na vela. 

 

Figura 20 - Bosch 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8n9CZ4KDaAhVCQ5AKHVFCATQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.centerdieselilhabela.com.br/sistema-eletronico/&psig=AOvVaw206l52Cz_LofeAyHu3Qvsg&ust=1522935818923670
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hKnF4KDaAhXIfZAKHRyGBDkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAo4MAH/sistemas-ignicao&psig=AOvVaw0JODDQqjGqFkuAPVZXzjIe&ust=1522935917125874
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3.6  Catalisador de Gases 

E um conversor catalítico de três vias é assim conhecido porque tem a 

capacidade de reduzir a emissão dos três resíduos mais poluentes existentes 

nos gases de escape, de forma simultânea. 

 

Figura 21 – A graça da Química 

 

 

 

4. ARREFECIMENTO DO MOTOR  

 

          Durante a operação, todos os componentes dos motores de combustão 

interna geram calor, este calor e causado pela queima da mistura ar-combustivel o 

sistema de arrefecimento deve ter capacidade de remover parte deste calor e 

manter o motor dentro dos limites aceitáveis. 

 

 

4.1 Sistema a Ar 

O Sistema de arrefecimento a ar arrefece o motor a base da corrente de 

ar que passa em volta dos cilindros e o cabeçote este Sistema tem cilindros 

removíveis e são providos de aletas. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv-cv04KDaAhUID5AKHYs7CFEQjRx6BAgAEAU&url=http://agracadaquimica.com.br/catalisadores-automotivos-como-funcionam/&psig=AOvVaw0u9Toc1MekJPirD-x9oEOQ&ust=1522936010499596
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Figura 22 - Senai 

 

 

4.2 Sistema por liquido 

Neste Sistema ocorre arrefecimento por circulação forçada o liquido de 

arrefecimento circula através dos dutos (galerias) do motor, impulsionado por 

uma bomba que pode ser aberta ou selada. 

 

Figura – 23 Service Bosch 

 

5. TRANSMISSÃO E EMBREAGEM DO VEICULO 

Tem como função converter o torque do motor em movimento de rotação para 

deslocar o veículo, também tenha a função de reduzir saída do veículo. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1zbW34aDaAhWES5AKHQnpDQQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.rede47.com.br/sistema-de-arrefecimento.html&psig=AOvVaw2Q-BfGOuUgeUVdx1KCe3V-&ust=1522936121428010
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5.1 Embreagem 

Transmite o movimento do motor à caixa de velocidade interrompe 

momentaneamente a transmissão do movimento do motor a caixa de 

velocidade para um bom funcionamento a caixa desempenha as seguintes 

funções. 

 Embrear, ou seja, ligar o motor a transmissão quando ouver o arranque 

do motor; 

 

 

 

Figura 24 - Sachs 

5.2 Transmissão 

Converte e transmite o torque e a potência do motor transformada em 

energia mecânica – força motris das rodas do automóvel a transmissão 

começa no volante do motor e prolonga –se através da embreagem da caixa 

de câmbio do conjunto do diferencial e dos eixos de transmissão até as rodas 

motrizes. 

 

Figura 25 - Senai 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYo73r-aDaAhWLjJAKHSEwBa8QjRx6BAgAEAU&url=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-684213408-kit-embreagem-ranger-40-v6-1197-0101-com-atuador-_JM&psig=AOvVaw0rQjqAFiESlXlmVviFL6w-&ust=1522942707011848
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pt.slideshare.net/augustozulu/transmisso-automotiva&psig=AOvVaw396BkOBXDC05WaY8Dm0Azf&ust=1522942859176484
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6. SUSPENSÃO DO VEICULO  

O sistema de suspensão tem a finalidade de absorver vibrações e impactos 

ao transitar em piso irregular, promovendo conforto e estabilidade ao dirigir compõe-

se dos seguintes itens pneus, rodas, molas, amortecedores e articulações. 

 

6.1 Dependente 

           O Sistema de suspensão dependente e composto de um pequeno 

número de peças e sua construção e bastante simples que facilita bastante a 

manutenção são muito utilizadas em caminhões, ônibus e caminhonetes 

estás suspensões são utilizadas nos feixes de molas e molas helicoidais. 

 

Figura 26 – Carros Infoco 

6.2 Independente 

Como o nome já diz o sistema independente entre as rodas isto 

melhora o contato dos pneus de mesmo eixo com o solo quando existem 

irregularidades. 

A suspensão Mc Pherson e muito utilizada nas dianteiras e traseiras 

dos veículos sua construção e bastante simples combina mola helicoidal, 

amortecedores, e braços inferiores ligados a manga de eixo. 
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Figura 27 – Carros Infoco 

6.3  Semi-independente 

Neste tipo de suspensão as rodas são conectadas por um único eixo 

normalmente por uma chapa de aço flexível com um perfil para ter movimento 

de torção e movimento semi-independente. 

 

Figura 28 – Carros Infoco 

6.4 Molas 

A função das molas e garantir a altura do veículo, conforto e segurança, 

as molas são de material em aço e temos vários tipos como feixe de mola 

trapezoidal, feixe de mola semielíptica, feixe de mola parabólica, feixe de 

mola variável e mola banana, mola cilíndrica, mola cônica, mola barril e barra 

de torção. 
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Figura 29 – Slide Player 

 

6.5 Amortecedor 

O amortecedor absorve as oscilações das molas, melhorando o conforto e 

as características de aderência do pneu ao solo, proporcionando mais 

estabilidade e segurança aos ocupantes. 

 

Figura 30 – Carros Infoco 

 

6.6 Pneus 

Os pneus são os únicos componentes da suspenção que está em 

contato com o solo, recebendo a potência do motor, atuando como 

amortecedores e impacto leves e dando conforto e segurança a condução 

do veículo. 

 Suporta o peso total do veículo; 

 Transmite as forças de direção e frenagem a pista; 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwruDy_aDaAhUBDpAKHSTUCeAQjRx6BAgAEAU&url=http://slideplayer.com.br/slide/326739/&psig=AOvVaw1zD4GmvWwwqFINIQLAIsiw&ust=1522943797274685
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 Atenua as irregularidades da pista; 

 

Figura 31 – Borracharia Atibaia 

 

7. DIREÇÃO DO VEÍCULO 

Os veículos são dirigidos movendo suas rodas dianteiras por meio de um 

conjunto de peças articuladas que mudam a trajetória do veículo quando acionadas 

este conjunto constitui o sistema de direção o mesmo pode ser mecânico, hidráulico, 

eletro-hidráulico ou elétrico. 

7.1 Mecânica 

A direção mecânica consiste em um sistema de dispositivos mecânicos, 

onde a leveza de direção depende da relação dos componentes com a caixa 

de direção, da geometria e dos pneus. 

 

Figura 32 – Slide Player 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju5Jmr_qDaAhXLF5AKHX0GDWcQjRx6BAgAEAU&url=http://borrachariaatibaia.blogspot.com/2009/08/marcacoes-nos-pneus.html&psig=AOvVaw2HZNuMK2vyA6aMMwo-Olwd&ust=1522943911954057
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-3ZbD5aDaAhXBlZAKHRWKCIcQjRx6BAgAEAU&url=http://slideplayer.com.br/slide/42913/&psig=AOvVaw2_P8FtNJvBGeBnbsTY7Ltr&ust=1522937254887710
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7.2 Hidráulica 

A direção hidráulica é o sistema servo assistida empregada e possui um 

reservatório de fluido e uma bomba acionada pelo motor do veículo. 

 

Figura 33 – Ebah 

 

7.3 Eletromecânica 

Possuem um acionamento paralelo no eixo principal. É um sistema que 

usa fuso acionado por porca com esfera recirculante para a realização da 

Servo assistência. 

 

Figura 34 – Oficina Brasil 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi34KGs5aDaAhVBk5AKHbeeBKsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAJYEAI/direcao-hidraulica&psig=AOvVaw1lfWIllcnHXhYm58LOTgxN&ust=1522937193218346
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjihPLg5aDaAhUFjZAKHY9rCesQjRx6BAgAEAU&url=http://www.oficinabrasil.com.br/noticia/tecnicas/conhecendo-em-detalhes-o-sistema-de-caixa-de-direcao-com-assistencia-eletromecanica&psig=AOvVaw1uuBLE0lq9FilI0heFTgQs&ust=1522937308967852
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8. FREIO DO VEÍCULO 

 O sistema de freio tem a finalidade de desacelerar as rodas de um veículo 

em movimento. 

8.1 Freio a disco 

É formado por uma pinça, no interior da qual estão localizadas as 

pastilhas recoberta por um material de atrito, quando acionadas comprime os 

discos que estão ligadas as rodas. 

 

Figura 35 - http://www.khulsey.com/ 

8.2 Freio a tambor 

E formado por um tambor que gira junto com a roda e tem uma banda 

anular interna contra a qual em uma frenagem são pressionadas duas 

sapatas recobertas com material de atrito o alargamento das sapatas e 

alargada e feito através de dois cilindros hidráulicos. 

 

Figura 36 – http://www.primechoiceautoparts.com/ 
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8.3 Cilindro Mestre 

E responsável por geral a pressão hidráulica no sistema de freio, com o 

objetivo de acionar as pinças de freios e os cilindros das rodas que por 

consequência irão acionar as sapatas de freio. 

 

Figura 37 – www.marlincrawler.com 

 

8.4 Servo-freio 

Tem a finalidade de diminuir a força ao pedal e proporcionar ao motorista 

conforto e segurança. Utiliza a pressão atmosférica para gerar força de 

acionamento do cilindro mestre em conjunto a depressão gerada no coletor 

de admissão do motor. 

 

Figura 38  - Carros infoco 
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8.5 Sistema ABS 

Do inglês, anti-lock breaking system, atua por meio do controle de pressão 

do fluido do circuito de freio como se o sistema fosse acionado várias vezes 

ao mesmo tempo num curto espaço de tempo mesmo que o condutor tenha 

mantido o sistema freado constante. 

 

Figura 39 – Revista o Mecânico 

 

8.6  Sistema ESP 

Do (inglês, eletronic stabillity program), e o sistema que controla a 

instabilidade do veículo quando ele está em situação de perda de aderência. 

Em velocidade, o veículo e submetido a forças laterais e longitudinais que 

podem ser controladas pelo condutor até que os pneus forneçam aderência. 

 

Figura 40 – Internet 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicw4DO5KDaAhVKipAKHUBzDwgQjRx6BAgAEAU&url=http://omecanico.com.br/mantendo-o-abs-em-ordem/&psig=AOvVaw2XUyrMJBTuratJvZtDgnkJ&ust=1522936994509074
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQj6eE5aDaAhWCHJAKHXuzC2kQjRx6BAgAEAU&url=http://www.informativoregional.com.br/destaque/sistemas-de-freios-e-assistentes-que-podem-evitar-acidentes/&psig=AOvVaw3d6OBlcMRmmoFjtYQjmMPS&ust=1522937073813125
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8.7 Fluido de Freio 

E um dos elementos mais importantes do sistema hidráulico, e sua função 

é transmitir a pressão hidráulica derivada do cilindro mestre para os cilindros 

de roda. 

 

Figura 41 -  http://blog.twwhiteandsons.co.uk/ 

9. SEGURANÇA PASSIVA DO VEÍCULO 

          O sistema de segurança passiva e um conjunto de dispositivos instalado no 

veículo para proteção dos ocupantes em caso de colisão, onde segundo estatísticas 

60% das colisões são frontais sendo eles airbag, pré-tensionadores de cinto de 

segurança. 

9.1 Airbag 

 

O airbag visa a proteção do motorista em caso de colisão frontal ou lateral 

para que o sistema atue satisfatoriamente e necessário um ângulo de impacto 

de 30º em relação ao motorista o mesmo após a colisão demora 50 mile 

segundos para poder inflar por completo. 

 

Figura 42 – Simulador de arbag aberto imagem SENAI 
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9.2 Pré-tensionadores de cinto de segurança  

O pré-tensionador do cinto de segurança e um disposto muito importante 

sua utilização caso o mesmo não esteja ajustado corretamente poderá 

prejudicar sua utilização. 

 

Figura 43 – Imagem Cesviabrasil 

10.CARGA DO VEÍCULO 

O sistema de carga do veículo e responsável por manter por um período 

os dispositivos que consomem corrente elétrica no sistema automotivo, 

proporcionando conforto e segurança para a dirigibilidade. 

 

10.1 Alternador 

O alternado tem a função de carregar a bateria e manter em 

funcionamento os componentes eletroeletrônicos e acessórios que estão 

disponíveis para o veículo, mantendo o bom funcionamento do veículo. 

 

  

Figura 44 – Internet 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNyZak_6DaAhUMHpAKHYF5Ak0QjRx6BAgAEAU&url=https://casadapartida.com.br/alternadores/&psig=AOvVaw2FwTzXwh33aukMQoEpV1Hn&ust=1522944118847800
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11.PARTIDA DO VEÍCULO 

A partida do veículo e responsável a dar início ao funcionamento do motor, após 

ligado é desacoplado ficando a penas o motor em funcionamento, só será utilizado 

novamente caso seja dado a partida novamente. 

11.1 Motor de Partida 

E um motor elétrico potente, com uma pequena engrenagem 

montado em sua extremidade. Durante a partida, o pinhão é acoplado a 

uma engrenagem maior, conhecida como cremalheira do volante do 

motor. 

 

 

Figura 45 – Auto Cultura Mix 

      11.2 Bateria 

É um dispositivo eletroquímico que transforma energia química em 

energia elétrica. 

As principais funções de uma bateria são: 

 Fornece energia para o primeiro funcionamento do motor; 

 Prover de corrente elétrica para o sistema de ignição e injeção no 

momento da partida; 

 Agir como estabilizador de tensão para o sistema de carga e outros 

circuitos elétricos. 

 Suprir de energia as lâmpadas das lanternas, radio, farol etc. e outras 

quando o motor não está em funcionamento 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5z-bC_6DaAhXCl5AKHU0cAcQQjRx6BAgAEAU&url=http://autos.culturamix.com/mecanica/funcionamento-do-motor-de-partida&psig=AOvVaw0eIL-VHwoShcqva1DuBruW&ust=1522944230743061
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Figura 46 – Faz Fácil 

 

12.AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO 

 

O sistema de climatização do veículo deixou de ser um mero item de conforto e 

passou a ser também um acessório de segurança, evitando que as pessoas 

trafeguem com as janelas do carro abertas. Recomenda-se que a manutenção 

preventiva do sistema de ar condicionado seja realizada a cada 5.000 km, em uma 

oficina especializada. A substituição do filtro de cabine, responsável por evitar a 

contaminação do ar lançado pelo ar condicionado, deve ser feita a cada 15.000 km. 

 

12.1 Compressor 

E o componente do ar-condicionado que tem como função fazer a 

circulação do gás refrigerante através do circuito, elevando internamente 

depressão no evaporador e alta pressão no condensador para liquefazer e 

pulverizar na válvula de expansão. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn-MXx_6DaAhUEEJAKHSRFAHUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.fazfacil.com.br/manutencao/carro-conhecendo-bateria/&psig=AOvVaw2SpFAxSR5GlP2KUmh0yH4y&ust=1522944318788427
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Figura 47 - Dreamstime 

12.2 Condensador 

Tem a função de condensar o gás refrigerante através da dissipação 

térmica do calor acumulado durante a compressão do fluido. 

 

Figura 48 – Carros Infoco 

12.3 Filtros acumuladores 

Geralmente é instalado depois do condensador, no circuito de alta 

pressão. Quando o fluido refrigerante entra sob alta pressão, e composto 

de óleo e uma mistura de gás com o liquido refrigerante. 

 

Figura 49 – Oficina Brasil 

 

https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-compressor-automotivo-do-condicionamento-de-ar-em-um-branco-image56435235
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0yajngKHaAhUFPJAKHSliBO8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.prochaskar.com.br/condensador-do-sistema-de-ar-condicionado/&psig=AOvVaw1D3lGIucFF4_ZfVag237Iw&ust=1522944578139101
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjogLKxgaHaAhUMDpAKHUpLCyoQjRx6BAgAEAU&url=http://www.oficinabrasil.com.br/noticia/tecnicas/identificando-os-diferentes-tipos-de-sistemas-de-ar-condicionado-automotivo-e-seus-componentes&psig=AOvVaw2uWA5-jNmY-eDJwQSEC9NQ&ust=1522944693128589
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12.4 Válvulas de expansão termostática 

Está válvula de expansão recebe simultaneamente gás refrigerante 

sobre alta pressão e aquecido na tomada da entrada do circuito de saída 

do evaporador. Ela corrige a quantidade de fluido pulverizado sobre ele 

em função da temperatura do evaporador. 

 

Figura 50 – K2 ar-condicionado automotivo 

12.5 Evaporador 

E instalado depois da válvula de expansão e internamente na caixa de 

ar, junto com o motor de aeração abaixo do painel e dentro do habitáculo 

promovendo a vaporização do fluido refrigerante pulverizado pela válvula 

de expansão. 

 

Figura 51 – Friotech.rio 

 

12.6 Filtros de partículas 

O filtro de partículas pode reter até 90% da poeira e do polém em que 

habitualmente entram no habitáculo. 

 

Figura 52 – K2 ar-condicionado automotivo 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK8LTZgaHaAhVGi5AKHSxyBUAQjRx6BAgAEAU&url=http://k2arcondicionado.com.br/article/controle-valvula-ar-condicionado-automotivo.html&psig=AOvVaw3FAd7H5QM90i_nefjVOtKa&ust=1522944807594644
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7ncaBgqHaAhUCHZAKHa0VBBEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.friotech.rio/&psig=AOvVaw2m8Y01_2RFOLqZ9qqXpugW&ust=1522944901650144
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5kOmwgqHaAhXCipAKHdxMClYQjRx6BAgAEAU&url=http://k2arcondicionado.com.br/article/filtro-antipolen-do-ar-automotivo.html&psig=AOvVaw0WBzbJzJtdmE6-eiYXjoO3&ust=1522944994849319
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13.METODOLOGIA DE PESQUISA  

A pesquisa está baseada em exploratória, ou seja, foi através de manuais, livros 

salas de aulas, professores apostila e sites que estudamos para poder montar o 

nosso trabalho de conclusão onde identificamos todos os Sistemas de um veículo 

para darmos início ao FEMEA, uma ferramenta da qualidade onde identificaríamos a 

análise de falhas e efeitos as quais teriam suas consequências e como minimizar 

estes desvios. 

O resultado esperado e que tenhamos o mapeamento de um veículo onde possa 

nos orientar quando no primeiro atendimento de um cliente através de alguma 

pergunta O que o seu veículo apresentando? Para identificar as possíveis causas e 

solucionar o problema. 

Não devemos nos esquecer que este trabalho está baseado nos sistemas de um 

veículo automotivo e não em uma marca ou modelo específico. 

 

14.ANÁLISE DE MODOS DE FALHAS E EFEITOS (FEMEA) 

A Análise de Modos de Falhas e Efeitos? FEMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) é um método que podemos se utilizar para prevenir falhas e analisar os 

riscos de um processo, através da identificação de causas e efeitos para identificar 

as ações que serão utilizadas para inibir as falhas. 

O modo de falha está relacionado ao fato de como um processo pode ser 

levado a operar de maneira deficiente é composto por três elementos: efeito, causa 

e detecção. Efeito é a consequência que a falha pode causar ao cliente; causa é o 

que indica a razão da falha ter ocorrido e detecção é a forma utilizada no controle do 

processo para evitar as falhas potenciais. 

O FMEA tem por objetivo identificar, delimitar e descrever as não 

conformidades(modo da falha) geradas pelo processo e seus efeitos e causas, para 

através de ações de prevenção poder diminuí-los ou eliminá-los. 

 As aplicações onde podemos se utilizar está ferramenta da qualidade são: 

http://www.blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/
http://www.blogdaqualidade.com.br/o-que-e-nao-conformidade/
http://www.blogdaqualidade.com.br/o-que-e-nao-conformidade/
http://www.blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/
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 Para diminuir a probabilidade da ocorrência de falhas em projetos de novos 

produtos ou processos; 

 Para diminuir a probabilidade de falhas potenciais (que ainda não tenham 

ocorrido) em produtos ou processos em operação; 

 Para aumentar a confiabilidade de produtos ou processos em operação 

através da análise das falhas que já ocorreram; 

 Para diminuir os riscos de erros e aumentar a qualidade em procedimentos 

administrativos. 

As etapas que necessitaríamos fazer seriam as seguintes: 

 Definir o processo que será analisado; 

 Definir a equipe, priorizando os aspectos multidisciplinares; 

 Definir a não conformidade (modo da falha); 

 Identificar seus efeitos; 

 Identificar sua causa principal e outras causas; 

 Priorizar as falhas através do nível de risco; 

 Agir através de ações preventivas (detecção); 

 Definir o prazo e o responsável pela ação preventiva. 

 

15.CONCLUSÃO 

 

Este trabalho irá proporcionar aos alunos do curso de manutenção automotiva 

um conhecimento básico nos sistemas automotivos, com a metodologia FEMEA 

poderão diagnosticar os sistemas do veículo tornando mais fácil a identificação dos 

desvios, os futuros técnicos poderão se utilizar destas identificações e 

consequentemente o reparo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogdaqualidade.com.br/confiabilidade/
http://www.blogdaqualidade.com.br/o-que-e-nao-conformidade/
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