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Amigo reparador:

Mais uma vez a Continental ContiTech vem até você para 
oferecer este importante instrumento de trabalho.

Trata-se do Manual Técnico de Correias Dentadas, 
especialmente desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia 
com informações técnicas indispensáveis para você atingir o 
máximo de qualidade em seu serviço.

Nesta edição, apresentaremos os procedimentos 
e particularidades para a substituição das correias 

sincronizadoras ou correias dentadas de motores 8, 16 e 20 
válvulas, dos fabricantes Fiat, Ford, Volkswagen, GM, Mercedes-
Benz, Land Rover, Peugeot, Citroën e Renault.

O conhecimento do manuseio e do correto posicionamento 
das correias é de importância singular na manutenção dos 
motores atuais.

Certamente a clareza e a objetividade das informações apresentadas 
farão desta uma leitura fácil, compensadora e agradável.

Bom trabalho!

Apresentação 

Carta ao leitor

Atenção:

Os procedimentos contidos nesse manual foram elaborados com base em informações divulgadas pelos 
fabricantes dos veículos e conferidos minuciosamente em pesquisa de campo. Devido à complexidade dos 
sistemas e ao grande número de modelos abrangidos as rotinas contidas nesse trabalho devem ser executadas 
por profissionais especialmente qualificados. Em caso de dúvida, consulte nosso departamento técnico.
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informações Gerais

Cuidados especiais com as correias 6

Correias Dentadas Volkswagen

Motores AT 1.0 8 válvulas 
Gol MI 1.0 8V 7

Motores AT 1.0 - 8 válvulas, EA 111 1.0 - 8 válvulas e EA 111 1.6 - 8 válvulas 
Fox 1.0 Total Flex, Fox 1.6 Total Flex, Gol 1.0 MI 8V, Gol 1.0 8V (sem 
distribuidor), Golf 1.6 8V (sem distribuidor) e Polo 1.6 8V (sem distribuidor) 9

Motores EA 111 1.0 16 válvulas 
Gol Power 1.0 16V, Parati Power 1.0 16V e Gol Highway 1.0 16V 11

Montagem dos novos conjuntos Flange (retentor)/Roda Fônica Volkswagen 14

Motores AT 1.0 16 válvulas 
Gol MI 1.0 16V e Parati 1.0 MI 16V 16

Motores AP 1.6, 1.8 e 2.0 8 válvulas 
Apolo 1.8, Gol 1.6, Gol 1.8, Gol 2.0, Golf1.8, Logus 1.6, Logus1.8, Logus 2.O, 
Parati 1.6, Parati 1.8, Parati 2.0, Pointer 1.6, Pointer 1.8, Pointer 2.0, Polo 1.6, 
Polo 1.8, Polo 2.0, Quantum 1.6, Quantum 1.8, Quantum 2.O, Santana 1.6, 
Santana 1.8, Santana 2.0, Saveiro 1.6, Saveiro 1.8, Saveiro 2.0 19

Motor AP 1.6 Total Flex 8 válvulas
Gol 1.6 Total Flex, Parati 1.6 Total Flex e Saveiro 1.6 Total Flex

22

Correias Dentadas GM

Motores GM 1.0 ,1.4, 1.6, 1.8, 2.0 e 2.2 8 válvulas
Astra 2.0 8V, Blazer 2.2 8V, Blazer 2.4 8V, Celta 1.0 8V, Corsa 1.0 8V, Corsa 1.4 
8V, Corsa 1.6 8V, Ipanema 1.8 8V,Ipanema 2.0 8V, Kadett 1.8 8V, Kadett 2.0 
8V, Monza 1.8 8V, Monza 2.0 8V, Omega 2.0 8V, Omega 2.2 8V, S-10 2.2 8V, 
S 10 2.4 8V, Suprema 2.0 8V, Suprema 2.2 8V, Vectra 2.0 8V, Vectra 2.2 8V e 
Zafira 2.0 8V 24

Motores 1.0 e 1.6 16 válvulas 
Corsa 1.0 16V, Corsa 1.6 16V e Tigra 1.6 16V 27

Motores 2.0 e 2.2 16 válvulas 
Astra 2.0 16V, Vectra 2.0 16V, Vectra 2.2 16V e Zafira 2.0 16V 29

Motores Powertrain 1.8 8 válvulas
Corsa 1.8 8V Flex Power, Corsa 1.8 8V, Meriva 1.8 8V, Meriva 1.8 8V Flex 
Power e Montana 1.8 8V Flex Power 49

Motores Powertrain 1.8 16 válvulas 
Meriva 1.8 16V 51

Correias Dentadas Ford

Motores AP 1.6, 1.8 e 2.0 8 válvulas
Escort 1.6, Escort 1.8, Escort 2.0, Pampa 1.6, Pampa 1.8, Royale 1.8, Royale 
2.O, Verona 1.6, Verona 1.8, Verona 2.0, Versailles 1.8, Versailles 2.0 19

Motores OHC 2.3 e 2.5 4 cilindros
Ford Ranger 2.3 e Ford Ranger 2.5 31

Motores Zetec 1.4 16 válvulas
Courier 1.4 16V e Fiesta 1.416V 33

Motores Zetec 1.8 e 2.0 16 válvulas
Escort 1.8 16V, Mondeo 1.8 16V, Focus 1.8, Mondeo 2.0 16V e Focus 2.0 16V 36

Correias Dentadas Fiat

Motores Fire 1.0 8 válvulas e Fire 1.3 e 8 válvulas
Palio Fire 1.0 8V, Siena Fire 1.0 8V, Uno Fire 1.0 8V, Palio Fire 1.3 8V e Siena 
Fire 1.3 8V 39

Motores 1.0 e 1.5 8 válvulas
Palio 1.0 MPI, Siena 1.0 MPI, Palio 1.5 MPI, Strada 1.5 MPI, Weekend 1.5 MPI 42

Motores 1.0 e 1.5 8 válvulas
Uno 1.0 8V, Uno 1.5 8V, Elba 1.5 8V, Fiorino 1.5 8V e Prêmio 1.5 8V 45

Motores 1.6 8 válvulas
Palio 1.6 IE 8V, Siena 1.6IE 8V, Tipo 1.6 IE 8V e Tipo 1.6 MPI 8V 47

Motores Powertrain 1.8 8 válvulas
Dobló 1.8 8V, Palio 1.8 Flex, Palio Weekend 1.8 Flex, Siena 1.8 Flex, Stilo 1.8 
8V e Strada 1.8 Flex 49

Motores Powertrain 1.8 16 válvulas
Stilo1.8 16V 51

Correia dos eixos contra-rotantes (motores 2.0 8 válvulas e 16 válvulas)
Tempra SW, TIpo 2.0 8V, Tipo 2.0 16V e Fiat Coupé 53

Motores 2.0 8 válvulas
Tempra SW, Tipo 2.0 8V e Tempra IE 8V 54

Motores Fire 1.0 16 válvulas e Fire 1.3 16 válvulas
Palio Fire 1.0 e 1.3 16V, Siena Fire 1.0 16V, Strada Fire 1.0 e 1.3 16V 57

Motores 1.6 16 válvulas
Palio 1.6 16V, Weekend 1.6 16V, Strada 1.6 16V, Brava 1.6 16V e Siena 1.6 16V 60

Motores 2.0 16 válvulas
Tempra 2.0 16V, Tipo 2.0 16V e Fiat Coupé 64

Motores 1.8 16 válvulas
Brava HGT 1.8 16V, Marea 1.8 16V e Marea Weekend 1.8 16V 67

Motores 2.0 20 válvulas e 2.4 20 válvulas
Marea/Weekend 2.0 e 2.4 20V,Marea/Weekend 2.0 20V turbo e Stilo 2.4 20V 70

Índice | Veículos Nacionais
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Índice | Veículos Franceses

Índice | Correias Sincronizadas

Correias Dentadas Diesel

Motores Diesel Maxion HS 2.5 L e HS 2.8
Chevrolet S10, Chevrolet Blazer, Mercedes-Benz Sprinter, Ford Ranger, Ford 
F-1000 e Land Rover Defender

74

Motores 2.5 e 2.8 Diesel
Citroën: Jumper 2.8; Fiat: Ducato 2.5 e Ducato 2.8; Iveco: Daily 2.5 e Daily 2.8; 
Peugeot: Boxer 2.8; Renault: Master 2.5 e Master 2.8

78

Correias Dentadas Renault

Motores 1.0 8 válvulas
Clio II 1.0 8V, Express 1.0 8V, Kangoo 1.0 8V e Twingo 1.0/1.2 8V

80

Motores 1.0, 1.2 e 1.6 8 válvulas
Twingo 1.0 8V, Clio 1.2 8V, Express 1.6 8V, Kangoo 1.6 8V e Mégane 1.6 8V

85

Motores 1.8 e 2.0 8 válvulas 
19 1.8 8V, Laguna 2.0 8V e Trafic 2.0 8V 

89

Motores 1.0 e 1.2 16 válvulas 
Clio II 1.0 16V, Kangoo 1.0 16V, Express 1.0 16V e Twingo 1.2 16V 

93

Motores 1.6 16 válvulas
Clio II 1.6 16V, Mégane 1.6 16V e Scénic 1.6 16V

98

Motores 2.0 8 válvulas
Mégane 2.0 8V e Scénic 2.0 8V

104

Motores 2.0 16 válvulas
Scénic 2.0 16V e Laguna 2.0 16V 

109

Correias Dentadas Citröen

Motores 1.8, 1.9 e 2.0 8 válvulas
Berlingo 1.8 8V, Xantia 2.0 8V, Xm 2.0 8V, Xsara 1.8 8V, Zx 1.8 8V, Zx 1.9 8V 
e Zx 2.0 8V 

116

Motores 1.8 16 válvulas
Xsara 1.8 16V e Zx 1.8 16V

120

Motores 2.0 16 válvulas
C5 2.0 16V, Xsara 2.0 16V e Xsara Picasso 2.0 16V 126

Correias Dentadas Peugeot

Motores 1.0 e 1.2 16 válvulas
Peugeot: 206 1.0 16V

93

Motores 1.0, 1.6, 1.8, 1.9 e 2.0 8 válvulas
205 1.0 8V, 306 Xs 1.6 8V, 306 1.8 8V, 306 2.0 8V, 405 1.6 8V, 405 1.8 8V, 
405 2.0 8V, 806 2.0 8V e Partner 1.8 8V

116

Motores 1.8 16 válvulas
306 1.8 16V e 406 1.8 16V 

120

Motores 2.0 16 válvulas
307 2.0 16V e 406 2.0 16V 

126

Motores 1.0 e 1.6 8 válvulas 
106 1.0 8V e 106 1.6 8V

130

Motores 1.4 e 1.6 8 válvulas
205 1.4 8V, 206 1.6 8V e 306 1.6 8V 

134

Tabela de Aplicações 137
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Cuidados Especiais para a Perfeita Instalação 
e Durabilidade das Correias Dentadas
Na instalação de uma nova correia dentada, atente para os seguintes detalhes: 

Aplicação da correia nova e das engrenagens do sistema 

-  Certifique-se da correta aplicação da correia que será instalada, conferindo sua largura e o 
comprimento de seu perímetro externo (diâmetro externo). 

-  Na necessidade de se substituir uma engrenagem do sistema ou a bomba d’água, atente para a 
correta aplicação do componente. 

Alinhamento e verificação das polias 

Verifique:

-  Polias desalinhadas (principalmente a polia tensora); polias com os dentes gastos; polias 
contaminadas por óleo, graxa, areia, corrosão, etc. Tais problemas causam ruídos excessivos e 
desgaste prematuro das correias.

-  A integridade dos roletes auxiliares da correia dentada (roletes trancados, roletes 
excessivamente folgados). 

Instalação da correia dentada 

-  A substituição, bem como o tensionamento da correia dentada, deve ser efetuada com o motor frio. 

-  Quando a correia for retirada, evite movimentar bruscamente o virabrequim. Lembre-se de que 
sem a correia, as válvulas estão paradas e há riscos de colisão entre as mesmas e os pistões.

-  A nova correia deve ser instalada e tensionada cuidadosamente na posição correta de 
sincronismo. Após sua instalação movimente manualmente o virabrequim por duas voltas 
completas (isso faz com que a correia se assente sobre as polias). Feito isso, confira a posição e 
o tensionamento da correia. Se necessário posicione-a e tensione-a novamente. 

Entrevista com o cliente e verificação do histórico do veículo 

É importante saber o histórico do veículo em que será feita a substituição da correia dentada. 
Esta informação pode ser valiosa na solução do problema apresentado.

-  Se o veículo apresenta desempenho insatisfatório após a substituição da correia por outro 
profissional, é provável que o mesmo não tenha sabido sincronizá-la.

-  Se a correia apresenta desgaste e ruído excessivo após ter sido substituída em um veículo 
que já sofreu reparos no motor ou colisões frontais, é provável que haja polias desalinhadas 
(empenadas), etc.

Advertências 

-  As correias dentadas não podem ser dobradas (vincadas) sob o risco de danificar os cordonéis 
da correia que são de fibra de vidro. Devem ser mantidas em sua embalagem original até o 
momento de sua aplicação.

-  Correias dentadas usadas não podem ser reutilizadas.
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Motor AT 1.0 8 Válvulas
Gol 1.0 MI 8V

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada

Para verificar o sincronismo da correia dentada dos motores AT 
1.0 8 válvulas, proceda da seguinte forma: 

01  Posicione manualmente o volante do motor na marcação de 
zero grau (figura 1); 

02  Observe se nessa condição a marca de sincronismo da polia 
do comando de válvula coincide com a marca de referência 
(figura 3); 

03  Observe ainda se o eixo distribuidor de ignição está 
posicionado corretamente. Com a correia dentada em 
sincronismo, o rotor de ignição deve apontar para a marca 
de referência (figura 4). Se não forem observados os 
referidos alinhamentos, dê mais uma volta completa na 
árvore de manivelas; 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Retirar a tampa superior de proteção da correia dentada; 

02 Retirar a correia poli-V; 

03 Retirar a polia do virabrequim (fixada por 4 parafusos); 

04 Retirar a proteção plástica inferior da correia; 

05  Girar manualmente o motor e posicionar o volante do 
mesmo na marca de zero grau (figura 1). Nessa condição 
a marca de sincronismo da polia do comando de válvulas 
deve coincidir com a marca de referência (figura 3); 

06  Solte a porca do tensionador. Utilizando-se uma chave allen 
de 6 mm, afrouxe o tensionador e retire a correia (figura 2). 
Evite movimentar bruscamente o virabrequim. Lembre-se 
de que sem a correia, há risco de colisão entre os pistões e 
as válvulas; 

07  Instale a correia nova no sentido de rotação do motor. 
Comece a instalação pela polia do virabrequim; 

08  Com a chave allen de 6 mm tensione o esticador em sua 
posição de máximo tensionamento. Aperte a porca de 
fixação (figura 2); 

09  Dê dois giros manuais completos no motor; 

Para verificar o sincronismo da correia dentada dos motores AT 

Posicione manualmente o volante do motor na marcação de 

Observe se nessa condição a marca de sincronismo da polia 
do comando de válvula coincide com a marca de referência 

sincronismo, o rotor de ignição deve apontar para a marca 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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10  Confira atenciosamente a posição do tensionador e as marcas 
de referência para sincronismo. O tensionador deve estar 
na posição correta de trabalho (figura 2). Se for necessário, 
reajuste-o. As marcas de sincronismo (da polia do eixo 
comando e do volante do motor) devem coincidir com as 
referências (conforme descrito anteriormente (vide item 5); 

11  Se tudo estiver OK, refaça a montagem das tampas plásticas 
inferior e superior, reinstale a polia do virabrequim e a 
correia poli-V. 

Figura 2

Figura 4

Figura 3
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Motores AT 1.0 - 8 Válvulas, EA 111 1.0 -  
8 Válvulas e EA 111 1.6 - 8 Válvulas 
Volkswagen: Fox 1.0 Total Flex, Fox 1.6 Total Flex, Gol 1.0 MI 8 V,  
Gol 1.0 8 V (sem distribuidor), Golf 1.6 8 V (sem distribuidor) e  
Polo 1.6 8 V (sem distribuidor) 

Procedimento para verificação do sincronismo da correia dentada 

01  Retire a capa de proteção superior da correia; 

02  Gire manualmente o motor até que a marca existente na polia do eixo 
comando alinhe-se com a referência fixa (figura 1); 

03  Nessa condição, o primeiro cilindro deve encontrar-se no ponto 
morto superior PMS. O PMS do primeiro cilindro pode ser verificado 
pelo posicionamento do volante do motor na marca de zero grau 
(00) - figura 2. Além disso, nos veículos que possuem distribuidor de 
ignição, confira o seu correto posicionamento. Com a correia dentada 
em sincronismo (figuras 1 e 2), o rotor de ignição deve apontar para a 
marca de referência (figura 3); 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje substituir  
a correia, faça o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Nos veículos com motores posicionados de modo longitudinal,  
para facilitar o acesso à correia dentada, retire o para-choque  
e a chapa de apoio do suporte dianteiro do motor (figura 4).  
- O para-choque está preso pelos seguintes parafusos:  
- 06 parafusos internos aos para-lamas. Três parafusos em  
cada para-lama;  
- 02 parafusos na parte inferior do para-choque (saia). Um  
de cada lado; 
- 06 parafusos na parte superior do para-choque (grade).  
Três de cada lado;  
- A chapa de apoio do suporte dianteiro do motor está presa por  
3 parafusos, localizados abaixo do para-choque (figura 4); 

02  Após a retirada do para-choque e da chapa de apoio do suporte 
dianteiro retire a correia poli-V; 

03  Retire a capa de proteção superior da correia e confira atentamente o 
sincronismo do motor (figuras 1 e 2); 

04  Retire a polia do virabrequim (fixa por 4 parafusos allen); 

05  Retire a capa de proteção inferior da correia dentada; 

06  Solte a porca de fixação do tensionador correia. Utilizando-se uma 
chave allen de 6 mm, afrouxe o tensionador e retire a correia (figura 5). 
Evite movimentar bruscamente o virabrequim. Lembre-se de que sem  
a correia, há risco de colisão entre os pistões e as válvulas; 

Gire manualmente o motor até que a marca existente na polia do eixo 

Nessa condição, o primeiro cilindro deve encontrar-se no ponto 
morto superior PMS. O PMS do primeiro cilindro pode ser verificado 
pelo posicionamento do volante do motor na marca de zero grau 
(00) - figura 2. Além disso, nos veículos que possuem distribuidor de 
ignição, confira o seu correto posicionamento. Com a correia dentada 
em sincronismo (figuras 1 e 2), o rotor de ignição deve apontar para a 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje substituir 

Nos veículos com motores posicionados de modo longitudinal, 
para facilitar o acesso à correia dentada, retire o para-choque 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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07  Instale a nova correia no sentido anti-horário começando 
pela engrenagem do virabrequim. Deixe a parte mais frouxa 
da correia junto ao tensionador; 

08  Com a chave allen de 6 mm tensione o esticador em sua 
posição de máximo tensionamento. Aperte a porca de 
fixação (figura 5); 

09  Dê dois giros manuais (voltas completas) no motor. Confira 
atenciosamente a posição do tensionador e as marcas de 
referência para sincronismo. O tensionador deve estar na 
posição correta de trabalho (figura 5).  

Se for necessário, reajuste-o. As marcas de sincronismo 
(da polia do eixo comando e do volante do motor) devem 
coincidir com as referências (figuras 1 e 2); 

10  Se tudo estiver OK, reinstale tudo o que foi retirado. Os 
torques recomendados são:  
- Parafuso principal da engrenagem do virabrequim: 120 
N.m (12 Kgf.m);  
- Parafusos da polia do virabrequim: 25N.m (2,5 Kgf.m) 
cada parafuso;  
- Parafuso do tensionador: 20 N.m (2,0 Kgf.m).

Figura 2

Figura 4

Figura 3

Figura 5
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Motores EA 111 1.0 16 Válvulas 
Volkswagen: Gol Power 1.0 16V, Parati Power 1.0 16V e Gol Highway 1.0 16V 

Procedimento para verificação do sincronismo do motor 

01  Retire a tampa de proteção do motor (tampa que cobre o 
motor e os coletores de admissão e escape); 

02  Retire a capa de proteção superior das correias dentadas; 

03  Gire manualmente o motor até que os furos existentes 
nas polias dos eixos comandos alinhem-se com os guias 
existentes no cabeçote, tornando possível a instalação dos 
pinos de fasagem (pinos de 7,9 mm de diâmetro por 6,5 cm 
de comprimento) figura 1; 

04  Nessa condição, o primeiro cilindro deve encontrar-se no 
ponto morto superior-PMS. O PMS do primeiro cilindro  
pode ser verificado pelo posicionamento do volante do 
motor na marca de zero grau (0°) - figura 2. 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir as correias, faça o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

Com o motor devidamente sincronizado, conforme descrito no 
item anterior (figuras 1 e 2), efetue o procedimento a seguir: 

01  Para facilitar o acesso às correias dentadas retire o para-
choque e a chapa de apoio do suporte dianteiro do motor 
(figura 3).  
- O para-choque está preso pelos seguintes parafusos:  
- 06 parafusos internos aos para-lamas. Três parafusos em 
cada para-lama;  
- 02 parafusos na parte inferior do para-choque (saia). Um 
de cada lado;  
- 06 parafusos na parte superior do para-choque (grade).
Três de cada lado;  
- A chapa de apoio do suporte dianteiro do motor está presa 
por 3 parafusos, localizados abaixo do para-choque (figura 3); 

02  Após a retirada do para-choque e da chapa de apoio do 
suporte dianteiro marque a geometria (desenho), da correia 
poli-V. Feito isso, retire a correia poli-V; 

03  Com o auxílio de uma ferramenta de travamento (figura 4), 
afrouxe o parafuso central da polia do virabrequim e retire  
a polia; 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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04  Retire a capa de proteção inferior da correia dentada. Para 
que seja possível a retirada da capa de proteção inferior da 
correia dentada é necessário retirar:  
- O tensionador da correia poli-V, com o seu suporte;  
- O rolamento auxiliar da poli-V que fica junto à capa inferior 
da correia dentada; 
- O suporte duplo, do compressor do ar condicionado e 
da bomba da direção hidráulica, se houver. Para que seja 
possível a retirada do suporte duplo é necessário afastar o 
conjunto do radiador de arrefecimento do motor; 

05  Solte o parafuso de fixação do tensionador da correia 
dentada principal (correia maior) e retire a correia; 

06  Solte o parafuso de fixação do tensionador da correia dentada 
secundária (correia menor), retire o tensionador e a correia; 

07  Instale a nova correia secundária e o seu tensionador. Com o 
auxílio de uma chave allen de 6 mm posicione o tensionador 
em sua posição de tensionamento ideal (figura 5). Aperte o 
parafuso de fixação do tensionador com um torque de 20 
N.m (2 Kgf.m);

Figura 2

Figura 3
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08  Instale a nova correia principal no sentido anti-horário, 
começando pela engrenagem do virabrequim. Com o 
auxílio de uma chave allen de 6 mm posicione o tensionador 
em sua posição de tensionamento ideal (figura 6). Aperte o 
parafuso de fixação do tensionador com um torque de 20 
N.m (2 Kgf.m); 

09  Retire os pinos de fasagem dos eixos comandos de válvulas 
(figura 1); 

10  Dê dois giros manuais (voltas completas) no motor e confira 
atenciosamente o posicionamento dos tensionadores e o 
sincronismo do motor. Os tensionadores devem estar na 
posição correta de trabalho (figuras 5 e 6). O motor deve 
estar devidamente sincronizado (figuras 1 e 2). Se for 
preciso efetue ajustes; 

11  Reinstale tudo o que foi retirado. Os torques recomendados são:  
- Parafusos dos rolamentos auxiliares: 50 N.m (5 Kgf.m)  
- Parafuso da polia do virabrequim: 90 N.m + 90°  
(9 Kgf.m + 90°) 

Figura 5 - Tensionador Secundário

Figura 6 - Tensionador Principal

Figura 4
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Montagem dos Novos Conjuntos Flange 
(Retentor) / Roda Fônica Volkswagen 
Existe um dispositivo (ferramenta) especial para 
montagem da roda fônica dos novos conjuntos 
flange (retentor) / roda fônica Volkswagen. 

Com essa ferramenta é possível instalar, com 
precisão, qualquer um desses conjuntos (BRUSS, 
SABÓ e FREUDENBERG), sem a necessidade de se 
sincronizar o motor. 

Montagem do conjunto flange (retentor) / roda fônica  

01  Identifique o modelo do conjunto que será 
instalado: BRUSS, SABÓ ou FREUDENBERG (vide 
dica anterior); 

02  Enrosque o pino de referência da ferramenta 
no alojamento correspondente ao modelo que 
será instalado. Observe que existem 2 posições 
para o pino de referência. A posição SABÓ, para 
montagem do conjunto da sabá, e a posição 
FREUDEN, para a montagem dos conjuntos 
freudenberg ou bruss (figura 1); 

03  Posicione a roda fônica sobre a ferramenta. 
Encaixe o furo de referência da roda fônica no 
pino de referência da ferramenta (figura 1). 

04  Devido a ação de um imã, a roda fônica ficará 
presa à ferramenta. Centralize visualmente a roda 
fônica em relação à ferramenta; 

05  Instale o novo flange (retentor) na extremidade 
traseira do virabrequim; 

06  Com o flange instalado e a roda fônica 
devidamente acoplada a ferramenta, posicione 
a ferramenta nos orifícios existentes na 
parte traseira do virabrequim. Observe que a 
ferramenta encaixa-se em uma única posição; 

07  Com uma chave 17 mm aperte alternadamente 
os dois parafusos de fixação da ferramenta 
até que a mesma encoste, face a face, com a 
extremidade traseira do virabrequim (figura 1); 

08  Retire a ferramenta efetuando a operação 
inversa. Feito isso, a roda fônica já estará 
perfeitamente instalada (figura 2); 

09  Reinstale tudo o que foi retirado.

Figura 5 - Tensionador Secundário

Figura 5 - Tensionador Secundário
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Posição de Montagem das Rodas Fônicas 
Motores Turbo 1.0 16V, AP 1.6 Total Flex, EA111 1.0 16V (Gol Power), EA 111 1.0 8V 
e EA 111 1.6 8V.

Existe um dispositivo (ferramenta) 
especial para montagem da roda fônica 
dos novos conjuntos flange (retentor) / 
roda fônica Volkswagen. 

Os primeiros veículos a utilizarem esse 
conjunto foram o gol e a parati 1.0 16V turbo. 

Hoje todos os veículos Volkswagen 
com ignição estática (sem distribuidor), 
com ou sem acelerador eletrônico, vêm 
equipados com a roda fônica junto ao 
flange de vedação na parte traseira do 
motor, atrás do volante. 

Existem 3 modelos distintos de conjuntos 
flange e roda fônica que podem ser 
encontrados: 

- BRUSS (figura 2); 

- SABÓ (figura 3); 

- FREUDENBERG (figura 4). 

Na montagem da parte traseira do 
virabrequim, primeiro deve ser instalado o 
flange de vedação e depois a roda fônica. 

Cada roda fônica (BRUSS, SABÓ e 
FREUDENBERG) possui uma posição 
ideal de montagem, conforme 
explicaremos a seguir: 

Com o primeiro cilindro no ponto morto 
superior - PMS ou o volante do motor em 
zero grau, o furo guia da roda fônica deve 
estar alinhado com a referência indicada 
existente no flange de vedação (figuras 
2, 3 e 4). 

Observação:  
Para que se tenha precisão na 
montagem da roda fônica é 
recomendada a utilização do 
dispositivo (ferramenta) especial para 
esse fim (vide a próxima dica). 

A instalação incorreta da roda fônica 
ocasiona cálculos incorretos do avanço 
de ignição e do tempo de injeção. Ou 
seja, um erro em sua instalação pode 
provocar irregularidades generalizadas 
no funcionamento do motor: motor não 
pega, motor falhando, marcha-lenta 
oscilando etc. 

Figura 1 - Vista Geral do Conjunto Flange (Retentor) / Roda Fônica

Figura 4 - Retentor / Roda Fônica Freudenberg

Figura 2 - Retentor / Roda Fônica Bruss Figura 3 - Retentor / Roda Fônica Sabó
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Motor AT 1.0 16 Válvulas 
Gol 1.0 MI 16V e Parati 1.0 MI 16V  

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

Para verificar o sincronismo da correia dentada dos motores AT 
1.0 16 válvulas, proceda da seguinte forma: 

01  Posicione manualmente o volante do motor na marcação  
de zero grau (figura 1); 

02  Observe se nessa condição as marcas de sincronismo  
das polias dos comandos de admissão e escape  
coincidem na horizontal (figura 3); 

03  Observe ainda se o eixo distribuidor de ignição está 
posicionado corretamente. Com a correia dentada em 
sincronismo, o rotor de ignição deve apontar para a marca 
de referência (figura 4). Se não forem observados os 
referidos alinhamentos, dê mais uma volta completa na 
árvore de manivelas; 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Retirar a tampa de proteção do coletor e a proteção plástica 
superior da correia dentada; 

02  Retirar a correia poli-V; 

03  Com o auxílio de uma ferramenta especial, travar a polia 
do virabrequim e soltar seu parafuso de fixação (figura 5). 
Retirar a polia do virabrequim; 

04  Retirar a proteção plástica inferior da correia; 

05  Girar manualmente o motor e posicionar as polias dos 
comandos de válvulas na posição de sincronismo (figura 
3). Com o auxílio de uma ferramenta especial, travar as 
polias nessa posição (Figura 6). Nessa condição, se a correia 
estiver perfeitamente sincronizada, o volante do motor deve 
estar na marca de zero grau (figura 1); 

06  Solte a porca do tensionador. Utilizando-se uma chave allen 
de 6 mm, afrouxe o tensionador e retire a correia (figura 2). 
Evite movimentar bruscamente o virabrequim. Lembre-se 
de que sem a correia, há risco de colisão entre os pistões e 
as válvulas; 

07  Instale a correia nova, começando pela polia do 
virabrequim e tomando o máximo cuidado para não perder 
o correto sincronismo; 

Para verificar o sincronismo da correia dentada dos motores AT 

Retirar a tampa de proteção do coletor e a proteção plástica 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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08  Com a chave allen de 6 mm tensione o esticador em sua 
posição de máximo tensionamento. Aperte a porca de 
fixação (figura 2); 

09  Retire a ferramenta de travamento das polias dos eixos 
comandos e dê dois giros manuais completos no motor; 

10  Confira atenciosamente a posição do tensionador e as marcas 
de referência para sincronismo. O tensionador deve estar 
na posição correta de trabalho (figura 2). Se for necessário, 

reajuste-o. As marcas de sincronismo (das polias dos eixos 
comandos e do volante do motor) devem coincidir com as 
referências (conforme descrito anteriormente (vide item 5); 

11  Se tudo estiver OK, refaça a montagem das tampas plásticas 
inferior e superior, reinstale a polia do virabrequim (com 
torque de 120 N.m ou 12 Kgfm) e a correia poli-V; 

Figura 2

Figura 3 Figura 6

Figura 4

Figura 5
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Dica

 A utilização da ferramenta de travamento dos eixos comandos de válvulas, garante que no instante do 
tensionamento da correia dentada não se perca o sincronismo (ponto) das polias dos comandos. No dia-a-
dia nota-se que alguns profissionais, por não utilizarem a referida ferramenta, deixam a correia dentada fora 
do ponto. 

Quando isso acontece, observam-se oscilações contínuas na marcha-lenta do veículo. 

Além disso, devido à diminuição da depressão no coletor de admissão, verifica-se que a tensão enviada pelo 
sensor de pressão-MAP se eleva. Ocasiona-se então, um aumento excessivo no consumo de combustível, 
embora o desempenho do motor fique aparentemente normal. 

Por isso, após instalar a correia dentada nova, dê dois giros manuais no motor e confira minuciosamente sua 
posição de sincronismo e seu correto tensionamento. 
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Motor AP 1.6/1.8/2.0 8 Válvulas  
Ford: Escort 1.6, Escort 1.8, Escort 2.0, Pampa 1.6, Pampa 1.8, Royale 1.8, Royale 2.0, Verona 
1.6, Verona 1.8, Verona 2.0, Versailles 1.8, Versailles 2.0. Volkswagen: Apolo 1.8, Gol 1.6, 
Gol 1.8, Gol 2.0, Golf 1.8, Logus 1.6, Logus 1.8, Logus 2.0, Parati 1.6, Parati 1.8, Parati 2.0, 
Pointer 1.6, Pointer 1.8, Pointer 2.0, Polo 1.6, Polo 1.8, Polo 2.0, Quantum 1.6, Quantum 1.8, 
Quantum 2.0, Santana 1.6, Santana 1.8, Santana 2.0, Saveiro 1.6. Saveiro 1.8, Saveiro 2.0. 

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

Para verificar o sincronismo da correia dentada dos motores  
AP 1.6/1.8/2.0 8 válvulas, proceda da seguinte forma: 

01  Posicione manualmente o volante do motor na marcação 
OT - condição em que o 1° cilindro encontra-se em PMS,  
no final da fase de compressão (figura 1); 

02  Observe se nessa condição a marca de sincronismo da polia 
do comando de válvula coincide com a referência na face 
superior do cabeçote (figura 2); 

03  Observe se o eixo distribuidor de ignição está posicionado 
corretamente. Com a correia dentada em sincronismo, o 
rotor de ignição deve apontar para a marca de referência 
(figura 3); 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia, faça o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Retirar a tampa superior de proteção da correia; 

02  Retirar a correia do alternador e a polia da bomba d’água; 

03  Retirar a polia do virabrequim (fixada por 4 parafusos allen); 

04  Retirar a proteção plástica inferior da correia; 

05  Girar manualmente o motor e posicionar o volante do 
mesmo na marca OT (figura 1). Nessa condição a marca de 
sincronismo da polia do comando de válvulas deve coincidir 
com a referência na face superior do cabeçote (figura 2); 

06  Solte a porca do tensionador. Utilizando-se uma ferramenta 
especial ou um alicate de bico, afrouxe o tensionador e 
retire a correia (figura 4). Evite movimentar bruscamente o 
virabrequim. Lembre-se de que sem a correia, há risco de 
colisão entre os pistões e as válvulas; 

07  Instale a correia nova no sentido de rotação do motor. 
Comece a instalação pela polia do virabrequim; 

Para verificar o sincronismo da correia dentada dos motores 

Posicione manualmente o volante do motor na marcação 
OT - condição em que o 1° cilindro encontra-se em PMS, 

Observe se nessa condição a marca de sincronismo da polia 
do comando de válvula coincide com a referência na face 

Observe se o eixo distribuidor de ignição está posicionado 
corretamente. Com a correia dentada em sincronismo, o 
rotor de ignição deve apontar para a marca de referência 

Retirar a correia do alternador e a polia da bomba d’água; 

Retirar a polia do virabrequim (fixada por 4 parafusos allen); 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1



Produtos Automotivos | Manual Técnico de Correias Dentadas | Brasil 2015 20

08  Com a ferramenta especial, tensione o esticador 
(obedecendo o método da flexão – figura 5). Aperte a porca 
de fixação (figura 4);

09  Dê dois giros manuais completos no motor;

10  Confira atenciosamente a tensão da correia e as marcas de  
referência para sincronismo. Se for necessário, efetue ajustes;

11  Se tudo estiver OK, refaça a montagem das tampas plásticas 
inferior e superior, reinstale a polia do virabrequim, a polia da 
bomba d’água e a correia do alternador;

Figura 2

Figura 3
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Figura 4 Figura 5
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Motor AP 1.6 Total Flex 8 Válvulas
Volkswagen: Gol 1.6 Total Flex, Parati 1.6 Total Flex e Saveiro 1.6 Total Flex

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

01  Retire a capa de proteção superior da correia;

02  Gire manualmente o motor até que a marca existente na 
polia do eixo comando alinhe-se com a referência (seta) 
existente na parte traseira da capa superior da correia 
(figura 1); 

03  Nessa condição, o primeiro cilindro deve encontrar-se no 
ponto morto superior-PMS. O PMS do primeiro cilindro pode 
ser verificado pelo posicionamento do volante do motor na 
marca OT (figura 2). 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia, faça o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Para facilitar o acesso à correia dentada retire o para-choque 
e a chapa de apoio do suporte dianteiro do motor (figura 3).   
O para-choque está preso pelos seguintes parafusos:  
- 06 parafusos internos aos para-lamas. Três parafusos em 
cada para-lama;  
- 02 parafusos na parte inferior do para-choque (saia). Um 
de cada lado;  
- 06 parafusos na parte superior do para-choque (grade). 
Três de cada lado;  
- A chapa de apoio do suporte dianteiro do motor está presa 
por 3 parafusos, localizados abaixo do para-choque (figura 3); 

02  Após a retirada do para-choque e da chapa de apoio do 
suporte dianteiro retire a correia poli-V;  

03  Retire a capa de proteção superior da correia e confira 
atentamente o sincronismo do motor (figuras 1 e 2);

04  Retire a polia do virabrequim (fixa por 4 parafusos allen);

05  Retire a capa de proteção inferior da correia dentada;

06  Solte a porca de fixação do tensionador correia. Utilizando-
se uma ferramenta especial ou um alicate de bico, afrouxe o 
tensionador e retire a correia (figura 4);

07  Instale a nova correia no sentido anti-horário começando 
pela engrenagem do virabrequim. Deixe a parte mais frouxa 
da correia junto ao tensionador;

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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08  Tensione a correia obedecendo ao método prático de 
tensionamento (vide item tensionamento da correia 
dentada); Aperte a porca de fixação do tensionador com um 
torque de 30 N.m (3 Kgf.m);

09  Dê dois giros manuais completos no motor e confira 
atenciosamente o tensionamento e o sincronismo da coreia. 
Se for preciso, efetue ajustes; 

Figura 4

Figura 2

Figura 3

Figura 4

10  Reinstale tudo o que foi retirado. Torque recomentado para 
os parafusos da polia do virabrequim: 25 N.m (2,5 Kgf.m) 
cada parafuso. 
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Motores GM 1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 e  
2.2 de 8 Válvulas 
Astra 2.0 8V, Blazer 2.2 8V, Blazer 2.4 8V, Celta 1.0 8V, Corsa 1.0 8V, Corsa 1.4 8V, Corsa 1.6 
8V, Ipanema 1.8 8V, Ipanema 2.0 8V, Kadett 1.8 8V, Kadett 2.0 8V, Monza 1.8 8V, Monza 2.0 
8V, Omega 2.0 8V, Omega 2.2 8V, 5-10 2.2 8V, S-10 2.4 8V, Suprema 2.0 8V, Suprema 2.2 
8V, Vectra 2.0 8V, Vectra 2.2 8V e Zafira 2.0 8V

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada

Os motores GM de 8 válvulas equipam os seguintes veículos: 
Astra, Blazer, Celta, Corsa, Ipanema, Kadett, Monza, Omega, 510, 
Vectra e Zafira. Embora possuam diferenças construtivas, têm 
os procedimentos de sincronismo da correia dentada muito 
similares. Apresentaremos a seguir, um método genérico para 
esses motores: 

01  Retire as correias auxiliares;

02  Retire a polia do virabrequim. Nos motores como o do 
Corsa, para soltar o parafuso central da polia, utilize um dos 
seguintes artifícios (soluções utilizadas, com sucesso, por 
muitas oficinas): 
A Engate a quinta marcha e pise no freio; 
B Levante o veículo; retire a tampa inferior de proteção  
do volante do motor; introduza uma chave allen de  
12 mm entre a cremalheira e a carcaça da caixa;

03  Retire a capa plástica protetora da correia;

04  Gire manualmente o motor, de modo que a marca  
existente na engrenagem do virabrequim, alinhe-se  
com a referência existente na carcaça da bomba de  
óleo (figura 1);

05  Observe se, nessa condição, a marca existente na polia 
do comando alinha-se com a referência existente na 
tampa traseira da correia dentada (figura 2). Se não forem 
observados os referidos alinhamentos, dê mais uma volta 
completa na árvore de manivelas;

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir.

Procedimento para substituição da correia

01  Com a correia dentada já exposta e sincronizada (conforme 
descrito anteriormente nos itens 4 e 5), solte a porca do 
tensionador. Com uma chave allen de 6 mm, afrouxe o 
tensionador e retire a correia (figura 3). Evite movimentar 
bruscamente o virabrequim. Lembre-se de que sem a 
correia, há risco de colisão entre os pistões e as válvulas;

Vista geral da correia dentadaVista geral da correia dentada

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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02  Instale a correia nova, começando pela engrenagem do 
virabrequim e tomando o máximo cuidado para não perder 
o correto sincronismo;

03  Com a chave allen de 6mm tensione o esticador em sua 
posição de máximo tensionamento. Aperte a porca de 
fixação (figura 3);

04  Dê dois giros manuais completos no motor;

Figura 2 Figura 3

05  Confira atenciosamente a posição do tensionador e as marcas 
de referência para sincronismo. O tensionador deve estar 
na posição correta de trabalho (figura 3). Se for necessário, 
reajuste-o. As marcas de sincronismo (da polia do eixo 
comando e da engrenagem do virabrequim) devem coincidir 
com as referências (conforme descrito anteriormente); 

06  Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado;

Observação: Em alguns veículos que utilizam 
motores GM 8 válvulas, como Kadett, Monza, 
Ipanema e Corsa, os ajustes do tensionamento 
da correia dentada não são efetuados no tensor 
(esticador), pois o mesmo apresenta posição 
fixa de trabalho. Nesses casos, se for necessário, 
a regulagem é feita articulando-se a bomba 
d’água. Nos veículos Kadett, Monza e Ipanema o 
tensionamento da correia deve ser conferido pelo 
método prático de tensionamento (vide item método 
prático de tensionamento da correia dentada). Nos 
veículos da família Corsa, o tensionador da correia 
dentada possui referências para a análise da sua 
tensão de trabalho. A correia estará instalada e 
tensionada corretamente se o ponteiro do suporte 
do tensionador estiver alinhado com o centro da 
referência de sua base (figura ao lado). 
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Dica: Astra (ano 98 em diante) 

“Reset” na lâmpada indicadora de revisão 

Os veículos Astra fabricados a partir do ano de 1998 possuem uma indicação periódica de inspeção 
(INSP) no painel de instrumentos. Após um período de 51 semanas ou 14.500 Km, toda vez que é ligada 
a ignição, aparecem no display do hodômetro parcial as letras “INSP” por aproximadamente 7 segundos. 
Tal sinalização indica a necessidade de se realizar uma revisão no veículo. Após a revisão, para apagar a 
indicação de inspeção (INSP), proceda da seguinte forma:  
- Ligue a ignição sem dar partida. Aguarde alguns instantes até que a indicação INSP desapareça e dê 
lugar a indicação do hodômetro parcial. Caso apareça a indicação de horas, aperte o botão de ajuste do 
hodômetro para substituí-la pela indicação de hodômetro parcial;  
- Desligue a ignição;  
- Aperte novamente o botão de ajuste do hodômetro parcial e mantenha-o apertado. Ligue a ignição, sem 
soltar o botão de ajuste, e aguarde até que as letras INSP comecem a piscar e sejam substituídas por  
“_ _ _ _”. Solte o botão de ajuste do hodômetro parcial;  
- Desligue a ignição.

Dica
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Motores 1.0 e 1.6 16 Válvulas 
Corsa 1.0 16V, Corsa 1.6 16V e Tigra 1.6 16V

Procedimento para verificação do sincronismo da 
correia dentada

Para verificar o sincronismo da correia dentada desses motores, 
proceda da seguinte forma: 

01 Retire a correia poli-V; 

02 Retire a capa plástica superior de proteção da correia 
dentada. Retire o sensor de fase; 

03 Retire a polia do virabrequim; 

04 Retire a capa plástica protetora inferior da  
correia dentada; 

05 Gire manualmente o motor, de modo que a marca existente 
na engrenagem do virabrequim alinhe-se com a referência 
existente tampa traseira da correia dentada (figura 1); 

06 Observe se, nessa condição, as marcas existentes nas polias 
dos comandos de admissão e escape alinham-se na horizontal 
(figura 2). Se não forem observados os referidos alinhamentos, 
dê mais uma volta completa na árvore de manivelas; 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Com a correia dentada já exposta e sincronizada (conforme 
descrito anteriormente nos itens 5 e 6), trave as polias dos 
eixos comandos utilizando-se de uma ferramenta especial 
(figura 3); 

02 Solte a porca do tensionador. Com uma chave Allen de 6 
mm, afrouxe o tensionador e retire a correia (figura 4). Evite 
movimentar bruscamente o virabrequim. Lembre-se de que 
sem a correia, há risco de colisão entre os pistões e as válvulas; 

03 Instale a correia nova, começando pela engrenagem do 
virabrequim e tomando o máximo cuidado para não perder 
o correto sincronismo; 

04 Com a chave allen de 6mm, tensione o esticador em sua 
posição de máximo tensionamento. Aperte a porca de 
fixação (figura 4); 

05 Retire a ferramenta de travamento das polias dos eixos 
comandos e dê dois giros manuais completos no motor;

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1

Para verificar o sincronismo da correia dentada desses motores, 

Gire manualmente o motor, de modo que a marca existente 

dos comandos de admissão e escape alinham-se na horizontal 
(figura 2). Se não forem observados os referidos alinhamentos, 

 Com a correia dentada já exposta e sincronizada (conforme 
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06 Confira atenciosamente a posição do tensionador e as 
marcas de referência para sincronismo. O tensionador 
deve estar na posição correta de trabalho (figura 4). Se for 
necessário, reajuste-o. As marcas de sincronismo (das  
polias dos eixos comandos e da engrenagem do 
virabrequim) devem coincidir com as referências (conforme 
descrito anteriormente); 

Figura 2 Figura 3

Figura 4

07 Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado. O torque 
aplicado no parafuso da polia do virabrequim deve ser de 
aproximadamente 140 N.m ou 14 Kgf.m; 

Atenção: A utilização da ferramenta de travamento dos eixos comandos de válvulas, garante que no 
instante do tensionamento da correia dentada não se perca o sincronismo das polias dos comandos. Na 
falta dessa ferramenta observe cuidadosamente se após o tensionamento da correia não foi perdido o 
sincronismo. Esse cuidado, também deve ser tomado com os motores AT 1.0 16V e GM 2.0 e 2.2 16V. 

Nos motores GM 1.0 16V e 1.6 16V, com as referências para sincronismo da correia alinhadas, o 1° e o 4° 
pistões não se encontram no ponto morto superior-PMS. Portanto esses motores são fasados sem que os 
pistões 1 e 4 estejam no PMS.

Dica
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Motores 2.0 e 2.2 16 Válvulas
Astra 2.0 16V, Vectra 2.0 16V, Vectra 2.2 16V e Zafira 2.0 16V

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

Para verificar o sincronismo da correia dentada dos motores 
desses veículos, proceda da seguinte forma: 

01 Retire o suporte do filtro de ar e a roda dianteira direita; 

02 Apoie o motor utilizando-se de um suporte de sustentação 
superior. Com o motor já apoiado, retire a porca do coxim e 
o suporte do motor; 

03 Retire a correia poli-V; 

04 Retire a polia do virabrequim; 

05 Retire a capa plástica protetora da correia; 

06 Gire manualmente o motor, de modo que a marca existente 
na engrenagem do virabrequim, alinhe-se com a referência 
existente na carcaça da bomba de óleo (figura 1); 

07 Observe se, nessa condição, as polias dos comandos de 
admissão e escape alinham-se simultaneamente na horizontal 
e com as marcas de referência existentes no motor (Figura 2). 
Se não forem observados os referidos alinhamentos, dê mais 
uma volta completa na árvore de manivelas; 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Com a correia dentada já exposta e sincronizada (conforme 
descrito anteriormente nos itens 6 e 7), trave as polias dos 
eixos comandos utilizando-se de uma ferramenta especial 
(figura 3); 

02 Solte a porca do tensionador. Com uma chave allen de 
6mm, afrouxe o tensionador e retire a correia (figura 4).  
Evite movimentar bruscamente o virabrequim. Lembre-se  
de que sem a correia, há risco de colisão entre os pistões e 
as válvulas; 

03 Instale a correia nova, começando pela engrenagem do 
virabrequim e tomando o máximo cuidado para não perder 
o correto sincronismo; 

04 Com a chave allen de 6 mm tensione o esticador em sua 
posição de máximo tensionamento. Aperte a porca de 
fixação (figura 4); 

05 Retire a ferramenta de travamento das polias dos eixos 
comandos e dê dois giros manuais completos no motor;

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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06 Confira atenciosamente a posição do tensionador e as 
marcas de referência para sincronismo. O tensionador 
deve estar na posição correta de trabalho (figura 4). Se for 
necessário, reajuste-o. As marcas de sincronismo (das polias 
dos eixos comandos e da engrenagem do virabrequim) 

Figura 4

devem coincidir com as referências (conforme descrito 
anteriormente); 

07  Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado; 

Atenção!

Nunca substitua a bomba d’água dos veículos Vectra pela bomba d’água dos veículos Kadett, Monza e 
Ipanema. Embora sejam muito semelhantes, não podem ser intercambiadas (o perfil dos dentes das polias 
é diferente). Quando esse equívoco acontece, nota-se um desgaste excessivo da correia dentada e a sua 
ruptura após poucos dias de funcionamento. 

Caso seja necessário retirar as polias dos eixos 
comandos de válvulas, atente para a posição de 
montagem das mesmas. A polia do comando 
de admissão deve ficar com a marca IN (Intake) 
direcionada para o coletor de admissão e a polia 
do comando de escape deve ficar com a marca 
EX (Exhaust) direcionada para o coletor de 
escapamento (vide figura abaixo);

Figura 2

Dica

Figura 3
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Motores OHC 2.3 e 2.5 4 Cilindros 
Ranger 2.3 e Ranger 2.5

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

Para verificar o sincronismo da correia dentada dos motores 
OHC 2.5 4 cilindros, proceda da seguinte forma: 

01 Gire manualmente o motor até que a marca existente na 
polia do virabrequim alinhe-se com a referência da tampa 
protetora da correia dentada (figura 1); 

02 Observe se, nessa condição, as marcas existentes nas polias 
do eixo comando de válvulas e da bomba de óleo alinham-
se com as referências da tampa traseira da correia (figura 2). 
Se não forem observados os referidos alinhamentos dê mais 
uma volta completa na árvore de manivelas; 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Observação: Para a visualização das polias do eixo comando 
e da bomba de óleo, é necessário retirar a tampa protetora da 
correia dentada. Para que isso seja possível, antes devem ser 
retirados o ventilador hidrodinâmico (“ventoinha”), a correia 
poli-V (atentando para seu sentido de instalação), a bomba da 
direção hidráulica, o compressor do ar condicionado (se existir) 
e a polia da bomba d’água. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Retire a polia do virabrequim (para isso trave o volante); 

02 Com a correia já exposta e sincronizada (conforme descrito 
anteriormente nos itens 1 e 2) solte, sem retirar, o parafuso 
central e o parafuso de ajuste do tensor da correia dentada 
(figura 3); 

03 Utilizando-se uma ferramenta especial, movimente o 
tensionador e retire a correia dentada (figura 4). Evite 
movimentar bruscamente o virabrequim. Lembre-se de  
que sem a correia, há risco de colisão entre os pistões  
e as válvulas; 

04 Instale a correia nova no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim e tomando o máximo 
cuidado para não perder o correto sincronismo (vide vista 
geral da correia dentada);

05 Dê dois giros manuais completos no motor;

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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06 Reaperte o parafuso central e o parafuso de ajuste do tensor 
da correia dentada. No parafuso central aplique um torque 
de 5 Kgf.m (50N.m) e no de ajuste aplique um torque de  
4 Kgf.m (40 N.m);

07 Confira atenciosamente a posição do tensionador e as 
marcas de referência para sincronismo (vide vista geral da 
correia dentada); 

08 Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado. O 
torque aplicado na polia do virabrequim deve ser de 
aproximadamente 14 Kgf.m ou 140 N.m; 

Figura 4Figura 3

Figura 2
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Motores Zetec 1.4 16 Válvulas 
Courier 1.4 16V e Fiesta 1.4 16V

Condição de sincronismo da correia dentada 

O sincronismo dos motores Zetec 1.4 é similar ao dos motores Zetec 1.8  
e 2.0 16V. Porém no Zetec 1.4, a polia e a engrenagem do virabrequim  
não são chaveadas. Não há marca de referência para posicionamento  
do 1° cilindro em PMS. Por isso, nos motores Zetec 1.4 é utilizado  
um pino indicador de PMS do 1° cilindro. Outra diferença está  
no tensionador da correia dentada - vide observação no final  
do procedimento. 

Quando o primeiro cilindro está em ponto morto superior - PMS (no 
final da fase de compressão), os rasgos nas extremidades (opostas às 
polias) dos comandos de escape e admissão devem estar perfeitamente 
alinhados na horizontal (figura 2). Este alinhamento deve ocorrer acima da 
superfície de contato da tampa no cabeçote do motor. 

Procedimento para verificação e correção do sincronismo da  
correia dentada 

01 Retire a correia poli-V, o tensor da poli-V e a polia da  
bomba d’água; 

02 Retire a proteção plástica superior da correia dentada, a polia  
do virabrequim, e a proteção plástica inferior da correia; 

03 Retire a proteção plástica dos cabos de velas, retire os cabos de  
velas, a vela do 1° cilindro e a tampa de válvulas; 

04 Gire manualmente o motor, de modo que o primeiro cilindro atinja 
o ponto morto superior PMS - no final da fase de compressão. Para 
verificar o PMS insira, por exemplo, um relógio comparador no orifício 
da vela do 1° cilindro. Remova o bujão existente abaixo do coletor de 
escapamento (na direção do 1° cilindro) e instale o pino indicador de 
PMS (figura 1). Dê um pequeno giro manual no motor (para frente e 
para trás) e certifique-se do perfeito encaixe do pino indicador de PMS 
na árvore de manivelas; 

05 Observe se, nessa condição, os rasgos existentes nas extremidades dos 
comandos (opostas às polias), alinham-se perfeitamente na horizontal. 
Este alinhamento deve ocorrer acima da superfície de contato da tampa 
no cabeçote do motor. Com os rasgos dos comandos alinhados, a 
ferramenta especial (chapa de 5mm de espessura, 25 mm de largura e 
180 mm de comprimento) deve se encaixar na árvore de comando de 
válvulas (figura 2). Caso seja verificado sincronismo incorreto, como por 
exemplo: o primeiro cilindro está em PMS - conforme item 4, mas um dos 
rasgos dos eixos comandos não se alinhou na horizontal (conforme item 
5), execute o procedimento a seguir:  
- Com o auxílio de uma ferramenta de travamento (figura 3), afrouxe 
os parafusos das polias dos eixos comandos. Com as polias livres, 
movimente o eixo comando que está desalinhado e corrija o 
desalinhamento. Para movimentar o eixo comando existe um sextavado 
no próprio eixo. Evite movimentar bruscamente o eixo comando. Nessa 
situação, há risco de colisão entre os pistões e as válvulas. 
- Reaperte as polias, retire a ferramenta de sincronismo dos comandos 
e o pino indicador de PMS. Dê dois giros manuais no motor e confira 
atenciosamente o sincronismo. Se tudo estiver OK, refaça a montagem 
dos componentes retirados; 

O sincronismo dos motores Zetec 1.4 é similar ao dos motores Zetec 1.8 
e 2.0 16V. Porém no Zetec 1.4, a polia e a engrenagem do virabrequim 
não são chaveadas. Não há marca de referência para posicionamento 

Quando o primeiro cilindro está em ponto morto superior - PMS (no 
final da fase de compressão), os rasgos nas extremidades (opostas às 
polias) dos comandos de escape e admissão devem estar perfeitamente 
alinhados na horizontal (figura 2). Este alinhamento deve ocorrer acima da 

 Retire a proteção plástica dos cabos de velas, retire os cabos de 

 Gire manualmente o motor, de modo que o primeiro cilindro atinja 
o ponto morto superior PMS - no final da fase de compressão. Para 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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Caso se deseje substituir a correia, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Sincronize a correia dentada conforme descrito nos itens 
anteriores (1, 2, 3, 4 e 5); 

02 Com o auxílio de uma ferramenta de travamento (figura 3), 
afrouxe os parafusos das polias dos eixos comandos; 

03 Solte o esticador (tensionador) da correia e retire-a.  
Para soltar o esticador (figura 4), comprima o êmbolo do 
esticador da correia e trave-o nessa posição.  
Para comprimir utilize uma ferramenta tipo grampo de 
fixação (“sargento”).  
Para travar insira, com o êmbolo comprimido, um pino de 
1,5 mm de diâmetro entre o orifício da carcaça e o orifício 
do êmbolo; 

04 Instale a correia dentada nova, começando pela 
engrenagem do virabrequim; 

05 Tensione a correia dentada. Para isso, retire o pino instalado 
na carcaça do êmbolo tensionador da correia (figura 4); 

06 Retire cuidadosamente o pino indicador de PMS e a 
ferramenta de sincronismo dos eixos comandos; 

07 Dê dois giros manuais nas polias dos comandos; 

08 Utilizando-se da ferramenta de travamento, aperte as polias 
dos comandos (cuidado para não perder o sincronismo!); 

09 Recoloque a tampa protetora inferior da correia e a polia 
do virabrequim; 

10 Gire manualmente o motor e confira com atenção o 
sincronismo da correia; 

11 Se o sincronismo estiver OK, reinstale o que foi retirado. 

Os torques recomendados são:  
- Parafuso da polia do virabrequim: 40 N.m + 90º  
- Parafuso da polia do comando: 60 N.m ou 6 Kgf.m; 

Figura 2
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Observação: Nos motores Zetec 1.4 16V também podem ser encontrados 
tensionadores comuns, similares aos aplicados nos motores Zetec 1.8 e 2.0 16V.

Figura 3 Figura 4
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Motores Zetec 1.8 e 2.0 16 válvulas 
Escort 1.8 16V, Mondeo 1.816V, Focus 1.8 16V, Mondeo 2.0 16V e Focus 2.0 16V 

Condição de sincronismo da correia dentada 

Quando os rasgos das extremidades (opostas às polias) dos 
comandos de escape e admissão estiverem perfeitamente 
alinhados na horizontal (figura 2), o primeiro cilindro deve estar 
no ponto morto superior - PMS. 

Procedimento para verificação e correção do sincronismo 
da correia dentada 

01 Retire a proteção plástica superior da correia dentada; 

02 Retire os cabos de velas e a tampa de válvulas; 

03 Gire manualmente o motor, de modo que os rasgos das 
extremidades (opostas às polias) dos comandos de escape 
e admissão alinhem-se na horizontal (figura 2); 

04 Observe se, nessa condição, o primeiro cilindro encontra-se 
no ponto morto superior - PMS. Quando o primeiro cilindro 
está no PMS, a marca existente na polia do virabrequim 
alinha-se com a referência existente no cárter. (Figura 
1). Caso seja verificado sincronismo incorreto, como por 
exemplo: a polia do virabrequim alinha-se com a referência 
do cárter, mas um dos rasgos dos eixos comandos não 
se alinhou na horizontal (conforme item 3), execute o 
procedimento a seguir: 

- Com o auxílio de uma ferramenta de travamento (figura 
3), afrouxe os parafusos das polias dos eixos comandos. 
Com as polias livres, movimente o eixo comando que está 
desalinhado e corrija o desalinhamento. Evite movimentar 
bruscamente o eixo comando. Nessa situação, há risco de 
colisão entre os pistões e as válvulas; 

- Reaperte as polias, retire a ferramenta de sincronismo 
dos comandos, dê dois giros manuais no motor e confira 
atenciosamente o sincronismo. Se tudo estiver OK, refaça a 
montagem dos componentes retirados. 

Caso seja verificado que a correia está frouxa ou se deseje 
substituir o componente, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Sincronize a correia dentada conforme descrito nos itens 
anteriores (1,2,3 e 4); 

02 Com o auxílio de uma ferramenta de travamento (figura 3), 
afrouxe os parafusos das polias dos eixos comandos; 

alinhados na horizontal (figura 2), o primeiro cilindro deve estar 

Procedimento para verificação e correção do sincronismo 

extremidades (opostas às polias) dos comandos de escape 

 Observe se, nessa condição, o primeiro cilindro encontra-se 
no ponto morto superior - PMS. Quando o primeiro cilindro 

exemplo: a polia do virabrequim alinha-se com a referência 

- Com o auxílio de uma ferramenta de travamento (figura 

Com as polias livres, movimente o eixo comando que está 
desalinhado e corrija o desalinhamento. Evite movimentar 
bruscamente o eixo comando. Nessa situação, há risco de 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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03  Retire a correia poli-V;

04  Retire a polia do virabrequim;

05  Retire a capa de proteção plástica inferior da  
correia dentada;

06  Solte o esticador (tensionador) da correia e retire-a;

07  Instale a correia dentada nova, começando pela 
engrenagem do virabrequim; 

08  Tensione a correia dentada obedecendo o método 
prático de tensionamento - método da flexão (vide item 
“Tensionamento da correia dentada”); 

09  Aperte as polias dos comandos e retire a ferramenta  
de sincronismo;

10  Dê dois giros manuais no motor e confira o sincronismo e o 
tensionamento da correia;

11  Se tudo estiver OK, refaça a montagem dos componentes

Os torques recomendados são:  
- Parafuso da polia do virabrequim: 115 N.m ou 11,5 Kgf.m.  
- Parafuso da polia do comando: 70 N.m ou 7 Kgf.m  
- Porca do tensionador da correia: 40 N.m ou 4 Kgf.m; 

Figura 2

Figura 3

Observação: O fabricante não recomenda soltar os parafusos das polias dos 
comandos apoiando-se na ferramenta de alinhamento. Na necessidade de retirar as 
referidas polias, utilize a ferramenta específica para travamento das mesmas. 
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Vista Superior do Compartimento do Motor 

Observação

Observação

Pino Indicador do Ponto Morto Superior - PMS

Nos motores Zetec 1.8 e 2.0 16 válvulas, pode não haver as referências na polia e no cárter (conforme figura 
1) para o posicionamento do eixo virabrequim no ponto de sincronismo. Nesse caso, para sincronizar o 
virabrequim, posicione o 1° cilindro no PMS, remova o bujão localizado abaixo do coletor de escape (no 
bloco próximo ao volante) e insira o pino guia indicador de PMS (figura abaixo). 

Em alguns veículos, como o Ford Focus, o tensionador da correia dentada possui marcas que permitem ajustar, 
com precisão,  a tensão de trabalho da correia. 
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Motores Fire 1.0 8 Válvulas e Fire 1.3 8 Válvulas 
Palio Fire 1.0 8V, Siena Fire 1.0 8V, Uno Fire 1.0 8V, Palio Fire 1.3 8V e Siena Fire 1.3 8V 

Procedimento para verificação do sincronismo da correia dentada 

01  Retire as bobinas de ignição, juntamente com seu suporte, de modo que 
a parte traseira do eixo comando de válvulas fique exposta (figura 2); 

02  Gire manualmente o motor, até que o rasgo existente na parte traseira 
do eixo comando, rasgo de chaveta, se encaixe perfeitamente no 
ressalto da ferramenta de fasagem (figura 2); 

03  Nessa condição, o primeiro cilindro deve estar no ponto morto superior 
- PMS. Quando o primeiro cilindro encontra-se em PMS, a referência 
existente no volante do motor coincide com o zero grau gravado na 
carcaça da caixa de marchas (figura 1). 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje substituir  
a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Com a correia dentada sincronizada (conforme descrito  
anteriormente nos itens 2 e 3), retire as correias auxiliares  
(do alternador, bomba da direção hidráulica, etc.); 

02  Remova a proteção inferior do volante e posicione a ferramenta 
específica para travamento da árvore de manivelas (figura 3); 

03  Com a árvore de manivelas travada, solte a polia  
virabrequim (roda fônica) e retire-a; 

04  Retire o sensor de rotação e as tampas de proteção superior e inferior 
da correia dentada; 

05  Solte a porca de fixação do tensor da correia dentada (figura 4); 

06  Instale a correia nova no sentido anti-horário, começando pela engrenagem 
do virabrequim. Deixe a parte mais folgada junto ao tensionador; 

07  Tensione a correia dentada utilizando-se da ferramenta específica para 
tensionamento (figura 4). Esta ferramenta é uma alavanca graduada 
com contra-peso móvel. A ferramenta deve ser instalada com o contra-
peso de tensionamento posicionado na marca de 65 mm da escala 
contida na alavanca (figura 4); 

08  Remova a ferramenta utilizada para fixação do virabrequim e a 
ferramenta de fasagem do eixo comando; 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1

Retire as bobinas de ignição, juntamente com seu suporte, de modo que 
a parte traseira do eixo comando de válvulas fique exposta (figura 2); 

Gire manualmente o motor, até que o rasgo existente na parte traseira 
do eixo comando, rasgo de chaveta, se encaixe perfeitamente no 

Nessa condição, o primeiro cilindro deve estar no ponto morto superior 
- PMS. Quando o primeiro cilindro encontra-se em PMS, a referência 
existente no volante do motor coincide com o zero grau gravado na 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje substituir 

Com a correia dentada sincronizada (conforme descrito 
anteriormente nos itens 2 e 3), retire as correias auxiliares 

Remova a proteção inferior do volante e posicione a ferramenta 
específica para travamento da árvore de manivelas (figura 3); 

Retire o sensor de rotação e as tampas de proteção superior e inferior 

Solte a porca de fixação do tensor da correia dentada (figura 4); 
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09 Com a ferramenta de tensionamento instalada no 
tensionador, dê, cuidadosamente, dois giros manuais no  
motor (no sentido horário); 

10 Mantenha a ferramenta de tensionamento instalada e  
aperte a porca de fixação do tensionador (torque de aperto  
28 N.m ou 2,8 Kgf.m); 

11 Gire manualmente o motor e confira a condição de 
sincronismo da correia (figuras 1 e 2); 

12 Se tudo estiver ok, reinstale o que foi retirado. O torque 
recomendado para cada parafuso da polia do virabrequim 
(roda fônica) é de 22 N.m ou 2,2 Kgf.m. 

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Observação: Nos motores Fire 1.0 8V não há risco de colisão entre os 
pistões e as válvulas. Nesses motores, mesmo que a correia dentada se 
rompa, não ocorre o empenamento das válvulas.
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Motores 1.0 e 1.5 8 Válvulas  
Palio 1.0 MPI, Siena 1.0 MPI, Palio 1.5 MPI, Strada 1.5 MPI e Weekend 1.5 MPI 

Procedimento para verificação do sincronismo da correia dentada 

01 Retire a tampa traseira do eixo comando de válvulas; 

02  Gire manualmente o motor, de modo que a marca gravada no eixo 
comando coincida com a referência existente na carcaça do cabeçote 
(figura 1). Nessa condição, o rasgo existente na parte traseira do 
eixo comando (rasgo de chaveta) deve se encaixar perfeitamente no 
ressalto da ferramenta de fasagem (figura 2);

03  Deve ser observado ainda que a referência existente no volante do 
motor coincide com o zero grau (0°) gravado na carcaça da caixa de 
marchas (figura 3); 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje substituir a correia 
dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Com a correia dentada sincronizada (conforme descrito anteriormente 
nos itens 2 e 3), retire as correias auxiliares e a polia da bomba da 
direção hidráulica; 

02  Remova a proteção inferior do volante e posicione a ferramenta 
específica para travamento da árvore de manivelas (figura 4); 

03  Com a árvore de manivelas travada, solte a porca de fixação da polia  
do virabrequim (roda fônica) e retire-a; 

04  Retire as tampas protetoras inferior e superior da correia dentada e o 
sensor de rotação;

05  Solte a porca de fixação do tensor da correia dentada (figura 6) e 
remova a correia;

06  Instale a correia nova no sentido horário, começando pela engrenagem 
do virabrequim. Deixe a parte mais folgada junto ao tensionador;

07  Tensione a correia dentada utilizando-se da ferramenta específica para 
tensionamento (figura 6). Esta ferramenta é uma alavanca graduada 
com contrapeso móvel. A ferramenta deve ser instalada com o 
contrapeso de tensionamento posicionado na marca de 100 mm da 
escala contida na alavanca (figura 6); 

08  Remova a ferramenta utilizada para fixação do virabrequim e a 
ferramenta de fasagem do eixo comando (caso tenha sido instalada); 

09  Com a ferramenta de tensionamento instalada no tensionador, dê 
cuidadosamente dois giros manuais no motor (no sentido anti-horário); 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje substituir a correia 
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10  Mantenha a ferramenta de tensionamento instalada e aperte 
a porca de fixação do tensionador (torque de aperto 25 N.m 
ou 2,5 Kgf.m); 

11  Gire manualmente o motor e confira a condição de 
sincronismo da correia (figuras 1 e 3); 

12  Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado. O torque 
recomendado para a porca da polia do virabrequim é de 
180 N.m ou 18 Kgf.m.; 

Figura 2 Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6

Observação: A condição de primeiro cilindro em ponto morto superior que é verificada através da marca de zero grau (0°) 
existente no volante do motor (conforme figura 3), também pode ser observada utilizando-se uma ferramenta específica junto a 
roda fônica (figura 5). 

Observação: Para o perfeito tensionamento da correia dentada dos veículos apresentados, deve-se utilizar a ferramenta especial 
que foi demonstrada. Porém, é possível efetuar o tensionamento da referida correia, com sucesso, utilizando-se o método prático 
de tensionamento - método da tensão (vide item “Tensionamento da correia dentada”).
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Motores 1.0 e 1.5 8 Válvulas 
Fiat: Uno 1.0 8V, Uno 1.5 8V, Elba 1.5 8V, Fiorino 1.5 8V e Prêmio 1.5 8V

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

01  Retire a capa de proteção superior da correia dentada; 

02  Gire manualmente o motor, de modo que a marca gravada na polia do 
eixo comando de válvulas coincida com a referência existente na capa 
traseira da correia dentada (figura 1); 

03  Nessa condição, o primeiro cilindro deve encontrar-se no ponto morto 
superior - PMS. O PMS do primeiro cilindro pode ser verificado pelo 
alinhamento do rasgo existente no volante do motor com a marca de 
zero grau grafada na carcaça da caixa de marchas (figura 2); 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje substituir a  
correia, faça o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

Com a correia dentada sincronizada (conforme descrito anteriormente  
nos itens 2 e 3)„ efetue o procedimento a seguir: 

01  Posicione o veículo em um elevador automotivo, retire a roda  
dianteira direita e a capa de proteção interna ao pára-lama; 

02  Remova o sensor de rotação e a correia auxilar; 

03  Remova a proteção inferior do volante e posicione a ferramenta 
específica para travamento da árvore de manivelas (figura 3);

04  Com a árvore de manivelas travada, solte a porca de fixação da polia do 
virabrequim (roda fônica) e retire-a; 

05  Retire a capa de proteção inferior da correia dentada;

06  Confira atenciosamente o sincronismo da correia dentada (figuras 1 e 2);

07  Solte a porca de fixação do tensor da correia dentada e remova a correia;

08  Instale a correia nova no sentido horário, começando pela engrenagem 
do virabrequim. Deixe a parte mais folgada junto ao tensionador;

09  Tensione a correia obedecendo ao método prático de tensionamento 
(vide item tensionamento da correia dentada). Aperte a porca de 
fixação do tensionador com  
um torque de 25 N.m (2,5 Kgf.m);

10  Retire a ferramenta de travamento da árvore de manivelas; 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1

Gire manualmente o motor, de modo que a marca gravada na polia do 
eixo comando de válvulas coincida com a referência existente na capa 

Nessa condição, o primeiro cilindro deve encontrar-se no ponto morto 
superior - PMS. O PMS do primeiro cilindro pode ser verificado pelo 
alinhamento do rasgo existente no volante do motor com a marca de 

Com a correia dentada sincronizada (conforme descrito anteriormente 

Com a árvore de manivelas travada, solte a porca de fixação da polia do 
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11  Dê dois giros manuais no motor (voltas completas) e confira 
as condições de sincronismo e o tensionamento da correia 
dentada (figuras 1 e 2). Se for necessário efetue ajustes; 

-  Na montagem dos componentes 
retirados atente para o correto 
posicionamento do sensor de rotação.

-  A distância entre o sensor e a roda 
fônica deve ficar entre 0,40 e 1,00 mm. 

-  Nos veículos da família Uno, o 
posicionamento incorreto desse sensor 
é bastante comum. Quando o sensor 
de rotação é montado incorretamente, 
observa-se que o motor pega bem, 
mas não atinge sua rotação limite 
(aproximadamente 6000 RPM). 
Normalmente o motor não chega a 
ultrapassar 4000 RPM. 

12  Reinstale tudo o que foi retirado.Torque recomendado para 
a polia do virabrequim: 120 N.m (12 Kgf.m). 

Figura 2 Figura 3

Dica
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Motores 1.6 8 Válvulas  
Fiat: Palio 1.6 IE 8V, Siena 1.6 IE 8V, Tipo 1.6 IE 8V e Tipo 1.6 MPI 8V 

Procedimento para verificação do sincronismo da correia dentada 

01  Para que seja possível a visualização da referência de sincronismo do 
eixo comando de válvulas, abra a janela existente na parte superior da 
capa de proteção da correia dentada (figura 1); 

02  Com a janela aberta, gire manualmente o motor até que a marca 
existente na polia do eixo comando alinhe-se com a referência da 
proteção da correia (figura 2); 

03  Nessa condição o primeiro cilindro deve encontrar-se no ponto morto 
superior PMS. O PMS do primeiro cilindro pode ser verificado pelo 
alinhamento do rasgo de chaveta da engrenagem do virabrequim 
com a referência existente no flange dianteiro do bloco do motor 
(figura 3). A visualização da engrenagem do virabrequim só é possível 
após a retirada da capa de proteção da correia dentada, conforme 
explicaremos a seguir. 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje substituir a  
correia, faça o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Posicione o veículo em um elevador automotivo; 

02  Retire a roda dianteira direita e o protetor interno ao pára-lama; 

03  Alivie a tensão das correias auxiliares e retire-as; 

04  Remova a proteção inferior do volante e posicione a ferramenta 
específica para travamento da árvore de manivelas (figura 4);

05  Com a árvore de manivelas travada, solte a polia do virabrequim (roda 
fônica) e retire-a;

06  Retire a capa de proteção da correia dentada;

07  Confira atenciosamente o sincronismo da correia (figuras 2 e 3);

08  Com a correia sincronizada, solte a porca de fixação de seu tensionador 
e remova a correia;

09  Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando pela engrenagem 
do virabrequim. Deixe a parte mais folgada junto ao tensionador;

10  Tensione a correia obedecendo ao método prático de tensionamento 
(vide item tensionamento da correia dentada). Aperte a porca de 
fixação do tensionador com um torque de 25 N.m (2,5 Kgf.m); 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1

Para que seja possível a visualização da referência de sincronismo do 
eixo comando de válvulas, abra a janela existente na parte superior da 

existente na polia do eixo comando alinhe-se com a referência da 

Nessa condição o primeiro cilindro deve encontrar-se no ponto morto 
superior PMS. O PMS do primeiro cilindro pode ser verificado pelo 
alinhamento do rasgo de chaveta da engrenagem do virabrequim 

(figura 3). A visualização da engrenagem do virabrequim só é possível 
após a retirada da capa de proteção da correia dentada, conforme 
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11  Retire a ferramenta de travamento da árvore de manivelas; 

12  Dê dois giros manuais no motor (voltas completas) e confira 
as condições de sincronismo e o tensionamento da correia 

Figura 2 Figura 3

Figura 4

dentada (figuras 2 e 3). Se for necessário efetue ajustes; 

13  Reinstale tudo o que foi retirado. Torque recomendado para 
a polia do virabrequim: 130 N.m (13 Kgf.m). 
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Motores Powertrain 1.8 8 Válvulas  
Fiat: Dobló 1.8 8V, Palio 1.8 Flex, Palio Weekend 1.8 Flex, Siena 1.8 Flex, Stilo 1.8 8V e Strada 
1.8 Flex; GM: Corsa 1.8 8V Flex Power, Corsa 1.8 8V, Meriva 1.8 8V, Meriva 1.8 8V Flex 
Power e Montana 1.8 8V Flex Power

Procedimento para verificação do sincronismo da correia dentada 

01  Retire a correia dos órgãos auxiliares (correia poly-V), juntamente com 
seu tensionador;

02  Retire a capa de proteção superior da correia dentada. Observe que 
essa capa é presa por 3 parafusos;

03  Retire a polia do virabrequim e a capa de proteção inferior da correia 
dentada. Observe que a capa de proteção inferior da correia é presa 
por 2 parafusos;

04  Gire manualmente o motor (no sentido de rotação) até que a marca 
existente na polia do eixo comando alinhe-se com a referência  
existente na tampa traseira da correia dentada (figura 1);

05  Nessa condição, a marca existente na engrenagem do virabrequim 
deve alinhar-se com a referência existente na carcaça da bomba  
de óleo (figura 2).

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje  
substituir a correia, faça o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

Com o motor devidamente sincronizado, conforme descrito no  
item anterior (figuras 1 e 2), efetue o procedimento a seguir: 

01  Solte o parafuso do tensionador. Com uma chave allen de 6 mm, 
movimente o tensionador no sentido horário e afrouxe a correia (figura 
3). Evite movimentar bruscamente o virabrequim. Lembre-se de que 
sem a correia, há risco de colisão entre os pistões e as válvulas; 

02  Instale a nova correia, começando pela engrenagem do virabrequim 
e tomando o máximo cuidado para não perder o correto sincronismo 
(figuras 1 e 2);

03  Com a chave allen de 6 mm tensione o esticador em sua posição de 
máximo tensionamento. Aperte o parafuso de fixação do tensionador 
nessa posição (figura 3);

04  Dê dois giros manuais completos no motor;

05  Confira atenciosamente a posição do tensionador e as marcas de 
referência para sincronismo. O tensionador deve estar na posição 
correta de trabalho (figura 3). Se for necessário, reajuste-o. As marcas 
de sincronismo (da polia do eixo comando e da engrenagem do 
virabrequim) devem coincidir com as referências (figuras 1 e 2); 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1

Retire a correia dos órgãos auxiliares (correia poly-V), juntamente com 

Retire a capa de proteção superior da correia dentada. Observe que 

Retire a polia do virabrequim e a capa de proteção inferior da correia 
dentada. Observe que a capa de proteção inferior da correia é presa 

Gire manualmente o motor (no sentido de rotação) até que a marca 

Nessa condição, a marca existente na engrenagem do virabrequim 
deve alinhar-se com a referência existente na carcaça da bomba 

Solte o parafuso do tensionador. Com uma chave allen de 6 mm, 
movimente o tensionador no sentido horário e afrouxe a correia (figura 
3). Evite movimentar bruscamente o virabrequim. Lembre-se de que 
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06  Se tudo estiver OK, reinstale tudo o que foi retirado. Os 
torques recomendados são:  
- Parafuso da polia do virabrequim: 95 N.m + 30° + 15° ou 
9,5 Kgf.m + 30° + 15°  

- Parafuso do tensionador da correia dentada: 20 N.m ou 2 Kgfim  
- Parafuso do tensionador da correia poly-V: 35 N.m ou 3,5 Kgf.m 

Figura 2

Dica

Figura 3

Atenção: Nos motores Powertrain 1.8 8V (gasolina) não há risco de colisão entre os pistões e as válvulas. 
Nesses motores, mesmo que a correia dentada se rompa, não ocorre o empenamento das válvulas. 

Observação: Nos motores Powertrain 1.8 8V, com as referências para sincronismo da correia alinhadas, o 
1° e o 4° pistões não se encontram no ponto morto superior-PMS. Portanto esses motores são fasados sem 
que os pistões 1 e 4 estejam no PMS. 
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Motores Powertrain 1.8 16 Válvulas  
Fiat: Stilo 1.8 16V; GM: Meriva 1.8 16V

Procedimento para verificação do sincronismo do motor 

01  Retire a correia dos órgãos auxiliares (correia poly-V), juntamente com 
seu tensionador; 

02  Retire a capa de proteção superior da correia dentada. Observe que 
essa capa é presa por 3 parafusos;

03  Retire a polia do virabrequim e a capa de proteção inferior da  
correia dentada. Observe que a capa de proteção inferior da  
correia é presa por 1 parafuso em seu centro; 

04  Gire manualmente o motor (no sentido de rotação) até que as  
marcas existentes nas polias dos eixos comandos alinhem-se na  
horizontal (figura 1);

05  Nessa condição, a marca existente na engrenagem do virabrequim 
deve alinhar-se com a referência existente na capa traseira da  
correia dentada (figura 2).

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje  
substituir a correia, faça o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

Com o motor devidamente sincronizado, conforme descrito no item 
anterior (figuras 1 e 2), efetue o procedimento a seguir: 

01  Trave a polia dos eixos comandos utilizando-se de uma ferramenta 
especial (figura 3). É a mesma ferramenta que é utilizada para travar a 
polia da família Corsa 1.0 e 1.616V; 

02  Solte o parafuso do tensionador. Com uma chave allen de 6 mm, 
movimente o tensionador no sentido horário e afrouxe a correia (figura 
4). Evite movimentar bruscamente o virabrequim. Lembre-se de que 
sem a correia, há risco de colisão entre os pistões e as válvulas; 

03  Instale a nova correia, começando pela engrenagem do virabrequim 
e tomando o máximo cuidado para não perder o correto sincronismo 
(figuras 1 e 2); 

04  Com a chave allen de 6 mm tensione o esticador em sua posição de 
máximo tensionamento. Aperte o parafuso de fixação do tensionador 
nessa posição (figura 4); 

05  Retire a ferramenta de travamento das polias dos eixos comandos e  
dê dois giros manuais completos no motor; 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1

Retire a correia dos órgãos auxiliares (correia poly-V), juntamente com 

Retire a capa de proteção superior da correia dentada. Observe que 

marcas existentes nas polias dos eixos comandos alinhem-se na 

Nessa condição, a marca existente na engrenagem do virabrequim 

Com o motor devidamente sincronizado, conforme descrito no item 

Trave a polia dos eixos comandos utilizando-se de uma ferramenta 
especial (figura 3). É a mesma ferramenta que é utilizada para travar a 
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Dica

06  Confira atenciosamente a posição do tensionador e as 
marcas de referência para sincronismo. O tensionador deve 
estar na posição correta de trabalho (figura 4).  
 
Se for necessário, reajuste-o. As marcas de sincronismo 
(das polias dos eixos comandos e da engrenagem do 
virabrequim) devem coincidir com as referências (figuras  
1 e 2); 

Figura 2 Figura 4

Figura 3

07  Se tudo estiver OK, reinstale tudo o que foi retirado. Os 
torques recomendados são:  
- Parafuso da polia do virabrequim: 95 N.m + 300+ 150 ou 
9,5 Kgf.m + 300+ 150  
- Parafuso do tensionador da correia dentada: 20 N.m ou  
2 Kgf.m  
- Parafuso do tensionador da correia poly-V: 35 N.m ou  
3,5 Kgf.m 

Atenção: A utilização da ferramenta de travamento dos eixos comandos de válvulas, garante que no 
instante do tensionamento da correia dentada não se perca o sincronismo das polias dos comandos. Na 
falta dessa ferramenta observe cuidadosamente se após o tensionamento da correia não foi perdido o 
sincronismo. Esse cuidado, também deve ser tomado com os motores AT 1.0 16V, GM 1.6, 2.0 e 2.2 16V. 

Observação: Nos motores Powertrain 1.8 16V, com as referências para sincronismo da correia alinhadas, o 
1° e o 4° pistões não se encontram no ponto morto superior-PMS. Portanto esses motores são fasados sem 
que os pistões 1 e 4 estejam no PMS. 
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Correia dos Eixos Contra-Rotantes 
(Motores 2.0 8V e 16V) 
Tempra 5W, Tipo 2.0 8V, Tipo 2.0 16V e Fiat Coupé

Considerações gerais

A correia dos eixos contra-rotantes está localizada 
junto à correia dentada (vide vista geral). Equipa os 
veículos Tempra SW, Tipo 2.0 8V, Tipo 2.0 16V e 
Fiat Coupé. Os eixos contra-rotantes têm a função 
de diminuir as vibrações do motor, tornando 
seu funcionamento mais estável. São fixados 
por parafusos “rosca esquerda”. A substituição 
desta correia segue o mesmo procedimento dos 
motores Fiat 8 válvulas e 16 válvulas, apresentados 
anteriormente. Para sincronizá-la corretamente 
observe as referências nos eixos contra-rotantes 
e na engrenagem inferior (vide vista geral). Seu 
tensionamento deve ser efetuado com a ferramenta 
especial, tipo alavanca, similar à apresentada para 
tensionar a correia dentada desses motores (figura 
1). Para os motores 16 válvulas o contrapeso 
da ferramenta deve ser posicionado na marca 
de 205 mm da escala contida na alavanca, sem 
o peso adicional de tensionamento. Para os 
motores 8 válvulas deve ser instalado na mesma 
posição, porém com o peso adicional (figura 1). O 
tensionamento dessa correia também pode ser 
efetuado seguindo-se o método da tensão (vide item 
“Método prático para tensionamento”). Na prática 
observa-se que quando esta correia se rompe, o 
motor continua funcionando normalmente, porém 
apresenta pequenas vibrações em alguns regimes 
de trabalho, o que diminui seu rendimento. 

efetuado seguindo-se o método da tensão (vide item 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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Motores 2.0 8 Válvulas 
Tempra SW, Tipo 2.0 8V e Tempra ie 8V  

Condição de sincronismo da correia dentada 

Quando o primeiro cilindro está em ponto morto superior -  
PMS (no final da fase de compressão), as marcas existentes nas 
polias dos comandos de válvulas devem estar posicionadas  
de maneira simétrica aos furos de referência. Estes furos  
estão localizados na tampa traseira da correia dentada  
(figura 2). 

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

01 Movimente manualmente o motor de modo que as 
marcas existentes na polia do virabrequim alinhem-se 
simultaneamente com a referência existente na capa da 
correia dentada e com o sensor de rotação (figura 1);

02 Remova as correias auxiliares da direção hidráulica, do 
alternador e do compressor do ar condicionado (se existirem); 

03 Retire a polia do virabrequim (roda fônica); 

04 Retire a tampa protetora da correia dentada; 

05 Gire manualmente o motor de modo que as referências 
existentes nas polias dos comandos, alinhem-se de maneira 
simétrica aos furos de referência existentes na tampa 
traseira da correia dentada (figura 2); 

06 Nessa condição, a marca existente na engrenagem do 
virabrequim, alinha-se com a referência existente no bloco 
do motor (figura 3); 

07 Nos veículos Tempra SW e Tipo 2.0 8V, que possuem 
distribuidor de ignição, confira também o posicionamento 
do mesmo. Com a correia dentada em sincronismo 
(conforme itens 5 e 6), o rotor de ignição deve apontar para 
a marca de referência (figura 5). Se o posicionamento não 
estiver correto, solte os parafusos de fixação do distribuidor 
e reposicione-o; 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Com a correia dentada já exposta e sincronizada (conforme 
descrito anteriormente nos itens 5, 6 e 7), solte a porca 
do tensionador e retire a correia. Evite movimentar 
bruscamente o virabrequim. Lembre-se de que sem a 
correia, há risco de colisão entre os pistões e as válvulas;

02 Instale a correia nova, começando pela engrenagem do 
virabrequim e tomando o máximo cuidado para não perder 
o correto sincronismo; 

PMS (no final da fase de compressão), as marcas existentes nas 

alternador e do compressor do ar condicionado (se existirem); 

existentes nas polias dos comandos, alinhem-se de maneira 

virabrequim, alinha-se com a referência existente no bloco 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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03 Tensione a correia dentada utilizando-se da ferramenta 
específica para tensionamento (figura 4). Esta ferramenta é 
uma alavanca graduada com contrapeso móvel.  
A ferramenta deve ser instalada com o contrapeso e o peso 
adicional de tensionamento posicionados na marca de 
140mm da escala contida na alavanca (figura 4);

04 Com a ferramenta instalada no tensionador, dê cuidadosamente 
dois giros manuais no motor (no sentido horário); 

Figura 2

Figura 3

Figura 4

05 Mantenha a ferramenta de tensionamento instalada e aperte 
a porca de fixação do tensionador (torque de aperto 45 N.m 
ou 4,5 Kgf.m); 

06 Gire manualmente o motor e confira a condição de 
sincronismo da correia (figuras 2 e 3); 

07 Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado;
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É importante observar que a roda fônica dos 
veículos Tempra 8V com 2 Bobinas (Sistema 
IAWG7.25) possui 60-2 dentes e a dos veículos 
Tempra 5W e Tipo 2.0 8V (sistema IAWP8) possui 
apenas 4 dentes. Quando montadas com aplicação 
trocada (a do IAWG7 no IAWP8 ou vice versa) o 
veículo não entra em funcionamento (“ameaça” mas 
não pega). 

Além disso, deve-se tomar bastante cuidado com 
erros na posição de montagem da roda fônica 
(principalmente nos veículos Tempra SW e Tipo 2.0 
8V). A roda fônica desses veículos (IAWP8) possui 
4 dentes (1 a cada 90°). Na montagem da mesma 
fique atento para seu correto posicionamento. 
Quando o 1° cilindro estiver no ponto morto 
superior (no final da fase de compressão) e a correia 
dentada corretamente sincronizada, um dos dentes 
da roda deve estar alinhado com o sensor de rotação. 

Dica

Figura 5

Observação: Para o perfeito tensionamento da correia dentada dos veículos apresentados, deve-
se utilizar a ferramenta especial que foi demonstrada. Porém, é possível efetuar o tensionamento 
da referida correia, com sucesso, utilizando-se o método prático de tensionamento - método da 
tensão (vide item “Tensionamento da correia dentada”). 
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Motores Fire 1.0 16 Válvulas e Fire 1.3  
16 Válvulas
Palio Fire 1.0 e 1.3 16V, Siena Fire 1.0 e 1.3 16V, Strada Fire 1.0 e 1.3 16V e Doblò Fire 1.3 16V

Procedimento para verificação do sincronismo da 
correia dentada 

01 Retire a tampa superior de proteção do motor; 

02 Retire os cabos de velas e as velas do 1° e 2° cilindros; 

03 No cabeçote superior, retire os 2 tampões laterais para a 
fixação das ferramentas de fasagem dos eixos comandos de 
válvulas (figura 1); 

04 Introduza no orifício das velas do 1° e 2° cilindros, as 
ferramentas de posicionamento do virabrequim (figura 2); 

05 Gire manualmente o motor (no sentido de rotação) até que 
as ferramentas de posicionamento do virabrequim alinhem-
se perfeitamente na horizontal, estando o 1° cilindro em 
movimento de descida e o 2° em movimento de subida 
(figura 2); 

06 Observe se, nessa condição, os rasgos existentes no corpo 
dos eixos comandos de válvulas de admissão e escape se 
encaixam perfeitamente nas ferramentas de fasagem (figura 
4). Se o encaixe for obtido, a correia está corretamente 
sincronizada. Se não for possível o acoplamento citado, dê 
mais uma volta completa na árvore de manivelas. 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Com a correia sincronizada (conforme descrito 
anteriormente nos itens 4, 5 e 6), remova o conector elétrico 
do sensor de rotação e a tampa superior de proteção da 
correia dentada; 

02 Levante a roda dianteira direita, retire-a e remova as 
proteções plásticas (internas ao pára-lama) que dão acesso 
à roda fônica; 

03 Remova a correia da direção hidráulica (se existir), a correia do 
alternador e compressor do ar condicionado (se existirem); 

04 Retire a roda fônica e a tampa de proteção inferior da 
correia dentada; 

05 Solte a porca de fixação do tensionador da correia dentada 
(figura 3) e remova a correia;

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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06 Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim. Deixe a parte mais 
folgada junto ao tensionador; 

07 Com o auxílio de uma ferramenta específica, tensione a 
correia dentada em sua posição correta de tensionamento e 
aperte a porca de fixação do tensionador com um torque de 
3 Kgf.m ou 30 N.m (figura 3);

08  Retire as ferramentas de fasagem do virabrequim e dos 
eixos comandos de válvulas;

09 Dê dois giros manuais completos no motor; 

10 Confira atenciosament e a posição do tensionador, a fasagem 
do virabrequim e dos eixos de comandos de Válvulas; 

11 Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado.

Figura 2 Figura 4

Figura 3
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É importante observar que só existe polia no eixo comando de escape. A transmissão de movimento de 
um eixo para outro é feita por intermédio de engrenagens. Tanto a polia do eixo comando de escape, como 
as engrenagens que interligam um eixo ao outro, não são chaveadas. A engrenagem do eixo de admissão 
apresenta a marcação ASP e na do eixo de escape estão grafadas as letras SCA (vide figura). 

Atenção!!
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Motores 1.6 16 Válvulas 
Palio 1.6 16V, Weekend 1.6 16V, Strada 1.6 16V, Brava 1.6 16V e Siena 1.6 16V

Condição de sincronismo da correia dentada 

Quando o primeiro cilindro está em ponto morto superior -  
PMS (no final da fase de compressão), os rasgos existentes 
na parte traseira dos eixos comandos de válvulas devem se 
encaixar perfeitamente nos ressaltos das ferramentas de 
alinhamento (figura 2). 

Procedimento para verificação do sincronismo da 
correia dentada 

01 Retire a bobina de ignição e as tampas traseiras dos eixos 
comandos de válvulas;

02 Gire manualmente o motor, de modo que os rasgos 
existentes na parte traseira dos eixos comandos de válvulas 
se encaixem perfeitamente nos ressaltos das ferramentas 
de alinhamento (figura 2); 

03 Nessa condição, as marcas existentes na polia do 
virabrequim devem alinhar-se simultâneamente com a 
referência existente na capa da correia dentada e com o 
sensor de rotação (figura 1); 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Com a correia dentada sincronizada (conforme descrito 
anteriormente nos itens 2 e 3), retire as correias auxiliares 
da bomba da direção hidráulica, compressor do ar 
condicionado e alternador (se existirem); 

02 Remova a proteção inferior do volante e posicione a 
ferramenta específica para travamento da árvore de 
manivelas (figura 3); 

03 Com a árvore de manivelas travada, solte a porca de fixação 
da polia do virabrequim (roda fônica) e retire-a; 

04 Retire a tampa protetora da correia dentada; 

05 Solte a porca de fixação do tensor da correia dentada (figura 
4) e remova a correia; 

06 Com o auxílio de uma ferramenta de travamento (figura 
5), afrouxe os parafusos das polias dos comandos. Feito 
isso, pode-se observar que há uma folga entre os rasgos 
e as chavetas das mesmas. Com as polias livres, gire-as 
manualmente no sentido horário até o final do curso da folga;

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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07  Instale a correia nova no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim; 

08 Tensione a correia dentada. Para tensioná-la, utilize uma 
ferramenta específica que deve ser instalada no lugar do 
parafuso existente acima do tensionador (figura 4). Force 
a ferramenta contra o tensionador de modo que o mesmo 
atinja a posição normal de tensionamento (figura 6). Feito 
isso, aperte a porca de fixação do tensionador (torque 
recomendado 25 N.m ou 2,5 Kgf.m); 

09  Utilizando-se da ferramenta de travamento, aperte as polias 
dos comandos (torque recomendado 110 N.m ou 11 Kgf.m 
- figura 5); 

10  Reinstale a polia do virabrequim ou roda fônica (torque 
recomendado 180 N.m ou 18 Kgf.m); 

11  Remova a ferramenta utilizada para tensionamento, a ferramenta 
de fixação da árvore de manivelas (instalada no volante do 
motor) e a ferramentas de sincronismo dos eixos comandos; 

12  Dê dois giros manuais no motor e confira as condições de 
sincronismo e tensionamento da correia (figuras 1, 2 e 6); 

13  Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado;

Figura 2
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Observação: O fabricante não recomenda soltar os parafusos das polias dos 
comandos apoiando-se nas ferramentas de alinhamento. Na necessidade de retirar  
as referidas polias, utilize a ferramenta específica para travamento das mesmas. 

Figura 3 Figura 4

Figura 6Figura 5
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A desatenção e a falta de conhecimento técnico do 
procedimento de troca da correia dentada pode 
provocar o rompimento prematuro do componente. 
Na família Palio 1.6 16V, as causas mais comuns de 
desgaste prematuro da correia dentada são: 

01 Desgaste entre o parafuso de fixação do 
tensionador da correia e seu furo guia (figura 
7). Com o desgaste, o parafuso do tensionador 
passa a trabalhar desalinhado. Isso provoca um 
consequente desalinhamento do tensionador. 

Dica

Figura 7

Por isso, o tensionador passa a expulsar a correia 
no sentido de sua capa protetora, ocorrendo, 
então, o desgaste lateral da correia dentada.

02 Tensionador desalinhado por ter sido montado 
fora de seu pino guia (figura 4);

03 Tensionador emperrando (“trancando”), 
expulsando a correia para fora das polias.
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Motores 2.0 16 Válvulas 
Tempra 2.0 16V, Tipo 2.0 16V e Fiat Coupé

Condição de sincronismo 

Quando o primeiro cilindro está em ponto morto superior - PMS 
(no final da fase de compressão), as marcas existentes nas polias 
dos comandos de válvulas devem estar alinhadas com as marcas 
existentes na tampa traseira da correia dentada (figura 2). 

Procedimento para verificação do sincronismo da correia. 

01 Movimente manualmente o motor de modo que as 
marcas existentes na polia do virabrequim alinhem-se 
simultaneamente com a referência existente na capa da 
correia dentada e com o sensor de rotação (figura 1); 

02 Remova as correias auxiliares da direção hidráulica, do 
alternador e do compressor do ar condicionado (se existirem); 

03 Retire a polia do virabrequim (roda fônica); 

04 Retire o suporte da bieleta, a polia da bomba d’água e a 
tampa protetora da correia dentada; 

05 Gire manualmente o motor de modo que as referências 
existentes nas polias dos comandos, alinhem-se com as 
marcas existentes na tampa traseira da correia dentada 
(figura 2); 

06 Nessa condição, a marca existente na engrenagem do 
virabrequim, alinha-se com a referência existente no bloco 
do motor (figura 3); 

07 Nos veículos Tempra 2.0 16V (93 a 94), Tipo 2.0 16V 
e Coupé, que possuem distribuidor de ignição, confira 
também o posicionamento do mesmo. Com a correia 
dentada em sincronismo (conforme itens 5 e 6), o rotor de 
ignição deve apontar para a marca de referência (figura 5). 
Se o posicionamento não estiver correto, solte os parafusos 
de fixação do distribuidor e reposicione-o; 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Com a correia dentada já exposta e sincronizada (conforme 
descrito anteriormente nos itens 5, 6 e 7), solte a porca 
do tensionador e retire a correia. Evite movimentar 
bruscamente o virabrequim. Lembre-se de que sem a 
correia, há risco de colisão entre os pistões e as válvulas;

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1



65Produtos Automotivos | Manual Técnico de Correias Dentadas | Brasil 2015

Atenção!

02 Instale a correia nova, começando pela engrenagem do 
virabrequim e tomando o máximo cuidado para não perder 
o correto sincronismo; 

03 Tensione a correia dentada utilizando-se da ferramenta 
específica para tensionamento (figura 4). Esta ferramenta 
é uma alavanca graduada com contrapeso móvel. A 
ferramenta deve ser instalada com o contrapeso de 
tensionamento posicionado na marca de 100mm da escala 
contida na alavanca (figura 4);

04  Com a ferramenta instalada no tensionador, dê   

Os veículos Tempra 16V fabricados até 1996 não 
possuem o rolete auxiliar apresentado na figura ao 
lado. A partir de 1997, esse componente passou a vir 
montado objetivando homogenizar a distribuição de 
tensões ao longo da correia. Portanto, nos Tempra 
16V anteriores a 1997, recomenda-se a instalação 
do referido rolete a fim de se evitar o desgaste 
prematuro da correia. O fabricante comercializa um 
“kit assistencial” que permite tal adaptação.

Figura 2

Figura 3

Figura 4

cuidadosamente dois giros manuais no motor (no sentido horário); 

05  Mantenha a ferramenta de tensionamento instalada e aperte 
a porca de fixação do tensionador (torque de aperto 45 N.m 
ou 4,5 Kgf.m); 

06  Gire manualmente o motor e confira a condição de 
sincronismo da correia (figuras 2 e 3); 

07 Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado; 
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Dica

Figura 5

É importante observar que a roda fônica dos veículos Tempra 16V (após 95) com 2 Bobinas (Sistema 
IAWG7.25) possui 60-2 dentes e a dos veículos Tempra 16V (93 a 94), Tipo 2.0 16V e Fiat Coupé (sistema 
IAWP8) possui apenas 4 dentes. Quando montadas com aplicação trocada (a do IAWG7 no IAWP8 ou vice 
versa) o veículo não entra em funcionamento 
(“ameaça” mas não pega). Além disso, deve-se 
tomar bastante cuidado I—com erros na posição 
de montagem da roda fônica (principalmente 
nos veículos Tempra 16V (93 a 94), Tipo 2.0 
16V e Fiat Coupé). A roda fônica desses veículos 
(IAWP8) possui 4 dentes (1 a cada 90°). Na 
montagem da mesma fique atento para seu 
correto posicionamento. Quando o 1° cilindro 
estiver no ponto morto superior (no final da fase 
de compressão) e a correia dentada corretamente 
sincronizada, um dos dentes da roda deve estar 
alinhado com o sensor de rotação. Se a roda fônica 
for montada fora da posição correta, o veículo pega 
com dificuldade (“vira pesado”), apresenta falhas 
generalizadas e consumo excessivo. 

Observação: Para o perfeito tensionamento da correia dentada dos veículos apresentados, deve-se utilizar a ferramenta especial 
que foi demonstrada. Porém, é possível efetuar o tensionamento da referida correia, com sucesso, utilizando-se o método prático 
de tensionamento - método da tensão (vide item “Tensionamento da correia dentada”). 
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Motores 1.8 16 Válvulas
Brava HGT 1.8 16V, Marea 1.8 16V e Marea Weekend 1.8 16V

Condição de sincronismo da correia dentada 

Quando o primeiro cilindro está em ponto morto superior 
- PMS (no final da fase de compressão), as ferramentas de 
fasagem dos eixos comandos de válvulas devem se encaixar 
perfeitamente nos mancais correspondentes (figura 2). A 
verificação do PMS do 1° cilindro pode ser feita observando-se 
o alinhamento da marca existente na polia do virabrequim, com 
a referência da capa de proteção da correia dentada (figura 1). 

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada

01 Retire a tampa de proteção das bobinas de ignição, as 
bobinas de ignição e a tampa de válvulas; 

02 Com os eixos comandos de válvulas já expostos retire: 
 
- No eixo comando de admissão, a capa do mancal 
correspondente ao segundo cilindro. É a terceira capa 
contada a partir da polia (figura 2).  
- No eixo comando de escape, a capa do mancal 
correspondente ao terceiro cilindro. É a terceira capa 
contada a partir da polia (figura 2). 

Atenção! Marque as capas dos mancais retiradas e seus 
respectivos posicionamentos. Elas não podem ser invertidas 
porque possuem posição única de montagem; 

03 Gire manualmente o motor, até que o perfil das ferramentas 
de fasagem dos eixos comandos de válvulas possa ser 
encaixado, com perfeição, nos alojamentos dos mancais 
mencionados (figura 2). As ferramentas de fasagem têm 
um formato semelhante ao das capas dos mancais dos 
comandos. Porém são mais largas (espessas). A ferramenta 
na qual está gravada a letra A, deve ser encaixada no 
comando de admissão. A ferramenta na qual está gravada  
a letra 5, deve ser encaixada no comando de escape  
(vide figura 2); 

04 Nessa condição, a marca existente na polia do virabrequim 
deve alinhar-se com a referência existente na capa da 
correia dentada (figura 1); 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Com a correia dentada sincronizada (conforme descrito 
anteriormente nos itens 2, 3, e 4), retire a correia poli-V;

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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02 Confira minuciosamente o sincronismo do motor (figuras 1 e 2); 

03 Retire a tampa protetora da correia dentada; 

04 Retire a polia do virabrequim (cuidado para não girar a 
árvore de manivelas e perder o sincronismo!);

05 Solte a porca de fixação do tensor da correia dentada (figura 
3) e remova a correia. Evite movimentar o virabrequim. 

Lembre-se de que sem a correia, há risco de colisão entre 
os pistões e as válvulas;

06 Com o auxílio de uma ferramenta de travamento (figura 
4), afrouxe os parafusos das polias dos comandos. Feito 
isso, pode-se observar que há uma folga entre os rasgos 
e as chavetas das mesmas. Com as polias livres, gire-as 
manualmente no sentido horário até o final do curso da folga;

Figura 3

Figura 2

Figura 4
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07 Instale a correia nova no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim. Observe ainda, o lado de 
instalação da correia. As setas gravadas na mesma devem 
ficar direcionadas para o sentido de rotação do motor. No 
ato da instalação tome o máximo cuidado para não perder 
o sincronismo; 

08 Tensione a correia dentada. Para isso, force o tensionador 
de modo que o mesmo atinja a posição normal de 
tensionamento (figura 3). Feito isso, aperte a porca de fixação 
do tensionador (torque recomendado 25 N.m ou 2,5 Kgf.m); 

09 Utilizando-se da ferramenta de travamento, aperte as polias 
dos comandos (torque recomendado: Polia de escape 120 
N.m ou 1 2Kgf.m; Polia de admissão 10 N.m ou 1 Kgf.m - 
cada parafuso - vide figura 4); 

10 Retire as ferramentas de fasagem e reinstale as capas dos 
mancais (torque recomendado 20 N.m ou 2 Kgf.m); 

11 Reinstale a polia do virabrequim ou roda fônica (torque 
recomendado 30 N.m ou 3 Kgf.m - cada parafuso); 

12 Reinstale a tampa protetora da correia dentada; 

13 Dê dois giros manuais no motor e confira as condições de 
sincronismo e tensionamento da correia (figuras 1, 2 e 3); 

14 Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado;

Dica

Atenção!!

Você sabia?  
Nos veículos das famílias Marea 1.8, 2.0 e 2.4, o motor não pega quando a correia dentada está fora do 
ponto. Durante a partida não são observadas centelhas nas velas, não são acionadas as válvulas injetoras 
nem a bomba elétrica de combustível. Isso ocorre porque a UCE, central que controla o sistema de injeção 
eletrônica, está programada para bloquear o funcionamento do motor quando perceber que a correia 
dentada está fora do ponto. A UCE detecta a posição incorreta da correia através do cruzamento das 
informações do sensor de rotação do virabrequim e do sensor de posição do eixo comando de válvulas - 
sensor de fase do motor. 

É importante observar que o tensionador da correia dentada desses motores, possui um pino guia (vide 
figura 3). No ato do tensionament o da correia dentada observe, com atenção, se o tensionador está 
corretamente instalado. Quando o tensionador é montado desalinhado, ou seja, fora de seu pino guia,  
ocorre desgaste excessivo da correia que resulta em seu rompimento prematuro. 
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Motores 2.0 20 Válvulas e 2.4 20 Válvulas 
Marea/Weekend 2.0 e 2.4 20V, Marea/Weekend 2.0 20V Turbo e Stilo 2.4 20V

Condição de sincronismo da correia dentada 

Quando o primeiro cilindro está em ponto morto superior 
- PMS (no final da fase de compressão), as ferramentas de 
fasagem dos eixos comandos de válvulas devem se encaixar 
perfeitamente nos mancais correspondentes (figura 2). A 
verificação do PMS do 1° cilindro pode ser feita observando-se 
o alinhamento da marca existente na polia do virabrequim, com 
a referência da capa de proteção da correia dentada (figura 1). 

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada. 

01 Retire a tampa de proteção das bobinas de ignição, as 
bobinas de ignição e a tampa de válvulas (figura 3); 

02 Com os eixos comandos de válvulas já expostos retire: 

- No eixo comando de admissão, a capa do mancai 
correspondente ao terceiro cilindro. É a quarta capa contada 
a partir da polia (figura 2).  
- No eixo comando de escape, a capa do mancai 
correspondente ao segundo cilindro. É a segunda capa 
contada a partir da polia (figura 2).  
 
Atenção! Marque as capas dos mancais retiradas e seus 
respectivos posicionamentos. Elas não podem ser invertidas 
porque possuem posição única de montagem; 

03 Gire manualmente o motor, até que o perfil das ferramentas 
de fasagem dos eixos comandos de válvulas possa ser 
encaixado, com perfeição, nos alojamentos dos mancais 
mencionados (figura 2). As ferramentas de fasagem têm 
um formato semelhante ao das capas dos mancais dos 
comandos. Porém são mais largas (espessas). A ferramenta 
na qual está gravada a letra A, deve ser encaixada no comando 
de admissão. A ferramenta na qual está gravada a letra 5, 
deve ser encaixada no comando de escape (vide figura 2); 

04 Nessa condição, a marca existente na polia do virabrequim 
deve alinhar-se com a referência existente na capa da 
correia dentada (figura 1); 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

Os procedimentos para substituição da correia dentada de 
todos os veículos das família Marea 2.0 (aspirado e turbo), 
Marea 2.4 e Fiat Stilo 2.4 são similares. A diferença está no perfil 
das ferramentas de fasagem (por isso não utilizam as mesmas 
ferramentas) e na disposição da correia poli-V. A dificuldade 
para se substituir a correia desses veículos, ocorre devido a 
falta de espaço físico para a realização de tal procedimento. Por 
isso, o fabricante recomenda que seja retirado o motor. Porém 
existe um método com o qual não há necessidade de se retirar 
o motor. Este está descrito a seguir:

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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01 Com a correia dentada sincronizada (conforme descrito 
anteriormente nos itens 2, 3, e 4), retire o suporte do filtro 
de ar e toda a tubulação de admissão (figura 3); 

02 Retire a bateria com seu suporte, o ressonador e o parafuso 
do suporte superior do motor (figura 3); 

03 Instale um suporte de sustentação na parte superior do 
motor (figura 4);

04 Levante o veículo. Retire a proteção do motor, o tubo 
primário do escapamento, os suportes dianteiro e traseiro 
da caixa de câmbio e o suporte direito inferior do motor. 
Desligue os semi-eixos dos cubos das rodas dianteiras. Solte 
também o agregado (figura 5);

Figura 2

Figura 3

05 Faça uma alavanca e desloque o motor lateralmente (figura 4). 

- Com a retirada dos componentes citados, o motor fica 
apoiado somente pelo suporte de sustentação. Portanto, 
passa a ser possível deslocá-lo lateralmente (fazendo-se 
uma alavanca, por exemplo). Com isso, cria-se um espaço 
que possibilita o manuseio e a troca da correia dentada; 

06 Retire as correias auxiliares da bomba da direção hidráulica 
e do alternador; 

07 Confira minuciosamente o sincronismo do motor (figuras 1 e 2);

08 Retire a tampa protetora da correia dentada; 



72Produtos Automotivos | Manual Técnico de Correias Dentadas | Brasil 2015

 09 Retire a polia do virabrequim (cuidado para não girar a 
árvore de manivelas e perder o sincronismo!); 

10 Solte a porca de fixação do tensor da correia dentada (figura 
6) e remova a correia. Evite movimentar o virabrequim. 
Lembre-se que sem a correia, há risco de colisão entre os 
pistões e as válvulas; 

11 Com o auxílio de uma ferramenta de travamento (figura 
7), afrouxe os parafusos das polias dos comandos. Feito 
isso, pode-se observar que há uma folga entre os rasgos 
e as chavetas das mesmas. Com as polias livres, gire-as 
manualmente no sentido horário até o final do curso da folga; 

12 Instale a correia nova no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim. Observe ainda, o lado de 
instalação da correia. As setas gravadas na mesma devem 
ficar direcionadas para o sentido de rotação do motor. No 
ato da instalação tome o máximo cuidado para não perder 
o sincronismo; 

13 Tensione a correia dentada. Para isso, force o tensionador 
de modo que o mesmo atinja a posição normal de 
tensionamento (figura 6). Feito isso, aperte a porca de fixação 
do tensionador (torque recomendado 25 N.m ou 2,5 Kgf.m);

Figura 4

Figura 5
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Você sabia?  
Nos veículos das famílias Marea 1.8, 2.0 e 2.4, o motor não pega quando a correia dentada está fora do 
ponto. Durante a partida não são observadas centelhas nas velas, não são acionadas as válvulas injetoras 
nem a bomba elétrica de combustível. Isso ocorre porque a UCE, central que controla o sistema de injeção 
eletrônica, está programada para bloquear o funcionamento do motor quando perceber que a correia 
dentada está fora do ponto. A UCE detecta a posição incorreta da correia através do cruzamento das 
informações do sensor de rotação do virabrequim e do sensor de posição do eixo comando de válvulas 
-sensor de fase do motor. 

Dica

Atenção!!

É importante observar que o tensionador da correia dentada desses motores, possui um pino guia (vide 
figura 3). No ato do tensionamento da correia dentada observe, com atenção, se o tensionador está 
corretamente instalado. Quando o tensionador é montado desalinhado, ou seja, fora de seu pino guia,  
ocorre desgaste excessivo da correia que resulta em seu rompimento prematuro. 

14 Utilizando-se da ferramenta de travamento, aperte as polias 
dos comandos (torque recomendado: Polia de escape 120 
N.m ou 12 Kgf.m; Polia de admissão 10 N.m ou 1 Kgf.m - 
cada parafuso); 

15 Retire as ferramentas de fasagem e reinstale as capas dos 
mancais (torque recomendado 20 N.m ou 2 Kgf.m); 

16 Reinstale a polia do virabrequim ou roda fônica (torque 
recomendado 30 N.m ou 3 Kgf.m - cada parafuso); 

Figura 6 Figura 7

17 Reinstale a tampa protetora da correia dentada; 

18 Dê dois giros manuais no motor e confira as condições de 
sincronismo e tensionamento da correia (figuras 1, 2 e 6); 

19 Se tudo estiver OK, reinstale o que foi retirado;
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Motores Diesel Maxion HS 2.5 L e HS 2.8 L
Chevrolet S10, Chevrolet Blazer, Mercedes-Benz Sprinter, Ford Ranger, Ford 
F-1000 e Land Rover Defender 

Procedimento para verificação do sincronismo e 
substituição da correia dentada 

O motor diesel Maxion HS 2.5 L equipa os seguintes veículos: 
Chevrolet 510, Chevrolet Blazer, Mercedes-Benz 
Sprinter, Ford Ranger, Ford F-1000 e Land Rover 
Defender. O Maxion HS 2.8 L equipa a Ford 
Ranger do modelo 2002 em diante. 

Embora possuam especificações técnicas 
distintas, têm procedimentos similares 
para a troca das correias. O procedimento 
básico para conferência do sincronismo 
e substituição da correia dentada desses 
motores está descrito a seguir: 

01 Em alguns veículos como 510, Blazer e 
Ranger, para se ter o acesso à correia dentada 
facilitado é aconselhável a retirada do radiador. Em outros 
como a Sprinter e a F-1000, devido a condições favoráveis, 
não é necessário retirar tal componente. Para retirar o 
radiador, drene o líquido de arrefecimento (com o motor 
frio) e retire as mangueiras que o conectam ao motor; 

02 Remova o ventilador de arrefecimento e as correias auxiliares; 

03 Como o auxílio de uma ferramenta especial, fixe a polia do 
virabrequim e solte seu parafuso de fixação (figura 1). Retire 
a polia. Caso não seja possível retirá-la manualmente, utilize 
o sacador específico (figura 2); 

04 Remova a tampa da caixa de distribuição (figura 3); 

05 Gire manualmente o motor até que a chaveta da árvore 
de manivelas alinhe-se com a seta existente na carcaça da 
caixa de distribuição (figura 5). Nessa condição, remova o 
bujão e insira o pino de fasagem da árvore de manivelas na 
carcaça do volante do motor (figura 4); 

06 Com a árvore de manivelas sincronizada (conforme item 
5), a polia do eixo comando de válvulas deve alinhar-se 
com a referência da caixa de distribuição (figura 6). Se 
o referido alinhamento não for verificado, retire o pino 
de fasagem da árvore de manivelas e dê mais uma volta 
completa no virabrequim. Dessa forma serão conseguidos 
os alinhamentos desejados. Reinstale o pino de fasagem da 
árvore de manivelas; 

07 Com a polia do eixo comando e a árvore de manivelas 
corretamente sincronizadas (conforme descrito 
anteriormente) insira o pino guia de fasagem na polia da 
bomba injetora (Figura 6);

O motor diesel Maxion HS 2.5 L equipa os seguintes veículos: 
Chevrolet 510, Chevrolet Blazer, Mercedes-Benz 
Sprinter, Ford Ranger, Ford F-1000 e Land Rover 

Ranger, para se ter o acesso à correia dentada 
facilitado é aconselhável a retirada do radiador. Em outros 
como a Sprinter e a F-1000, devido a condições favoráveis, 
não é necessário retirar tal componente. Para retirar o 
radiador, drene o líquido de arrefecimento (com o motor 
frio) e retire as mangueiras que o conectam ao motor; 

Remova o ventilador de arrefecimento e as correias auxiliares; 

Como o auxílio de uma ferramenta especial, fixe a polia do 
virabrequim e solte seu parafuso de fixação (figura 1). Retire 
a polia. Caso não seja possível retirá-la manualmente, utilize 

Remova a tampa da caixa de distribuição (figura 3); 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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08 Com a correia dentada em sincronismo (conforme itens 5, 6 
e 7), solte o parafuso de fixação do tensionador, sem retirá-
lo, e remova a correia;

09 Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim. Deixe a parte mais 
folgada junto ao tensionador; 

10 Afrouxe, sem retirar, os parafusos de fixação da polia 
da bomba injetora de modo que a polia possa ser 
movimentada na folga dos furos oblongos (figura 6); 

Figura 3

Figura 4Figura 2

11 Tensione a correia dentada com um torque de 10 N.m ou 1 
Kgf.m e aperte o parafuso de fixação do tensionador. Para 
tensionar a correia, utilize um torquímetro e uma extensão 
com encaixe de 13 mm. Posicione o encaixe de 13mm no 
quadrado existente na chapa de fixação do tensionador e 
aplique o torque recomendado (figura 7); 

12 Aperte os parafusos de fixação da polia da bomba injetora. 
Utilize o torque de 25 N.m ou 2,5 Kgf.m (cada parafuso); 

13 Retire as ferramentas de fasagem da polia da bomba 
injetora e da árvore de manivelas; 
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Figura 5

Figura 6

Figura 7

14 Dê dois giros manuais completos no motor; 

15 Confira atenciosamente a posição de sincronismo da bomba 
injetora e da árvore de manivelas; 

16  Se tudo estiver OK reinstale o que foi retirado.  

Os torques recomendados são:  
- Parafuso de fixação do tensionador 45 N.m ou 4,5 Kgf.m  
- Parafusos da tampa da caixa de distribuição 25 N.m ou  
2,5 Kgf.m  
- Parafuso da polia do virabrequim 80 N.m + 90° ou  
8 Kgf.m + 90º; 
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Atenção!!

Em alguns Motores Maxion HS 2.5 L o conjunto rolete auxiliar, tensionador e engrenagem do virabrequim 
deve ser substituído pelo novo kit assistencial Maxion HS 500. No conjunto antigo, o guia da correia fica 
junto ao tensionador (figura abaixo). No novo conjunto, o guia passou a vir incorporado à engrenagem do 
virabrequim (figura abaixo). Essa mudança proporcionou uma melhor distribuição de tensões ao longo 
da correia. Portanto, recomenda-se a instalação do novo Kit assistencial em todos os motores que não o 
possuam. Dessa forma, evita-se o desgaste prematuro da correia dentada.
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Motores 2.5 e 2.8 Diesel 
Citroën: Jumper 2.8; Fiat: Ducato 2.5 e Ducato 2.8; Iveco: Daily 2.5 e Daily 
2.8; Peugeot: Boxer 2.8; Renault: Master 2.5 e Master 2.8

Procedimento para verificação do sincronismo do motor 

01 Retire as correias dos órgãos auxiliares (alternador, ar 
condicionado etc); 

02 Retire as capas de proteção superior e inferior da  
correia dentada; 

03 Com a correia já exposta gire manualmente o motor (no 
sentido de rotação) até que o furo existente na polia da 
bomba injetora alinhe-se com o guia existente na capa 
traseira da polia - figura 1. Com os furos já alinhados, insira  
o pino para fasagem da bomba injetora - figura 1; 

04 Nessa condição, as marcas existentes na polia do 
virabrequim e na polia do eixo comando de válvulas devem 
alinhar-se com as referências correspondentes (figuras 2 e 3); 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia, faça o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

Com o motor devidamente sincronizado, conforme descrito no 
item anterior (figuras 1, 2 e 3), efetue o procedimento a seguir: 

01 Trave o volante do motor e retire a polia do virabrequim. 
Atente para não perder o sincronismo (figuras 1, 2 e 3); 

02 Para possibilitar a retirada da correia, comprima o êmbolo 
do pistão do tensionador e trave-o nessa posição. Para  
comprimir o êmbolo faça uma alavanca em sua extremidade 
com o auxílio de uma chave de fenda (figura 4). Para travar 
o êmbolo utilize uma ferramenta especial (figura 4); 

03 Retire a porca central e a capa do tensionador (figura 4);

04 Afrouxe a porca da base do tensionador, sem retirá-la;

05 Alivie a tensão do tensionador sobre a correia e retire a correia; 

06 Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim; 

07 Instale a capa e a porca central do tensionador, sem 
apertála. Acople também, sem apertar, a polia do 
virabrequim com seu parafuso; 

08 Retire o pino para fasagem da bomba injetora e destrave o 
volante do motor; 

Vista Geral da Correia Dentada

Figura 1
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09 Dê dois giros manuais completos no motor; 

10 Confira atenciosamente a condição de sincronismo do 
motor (figuras 1, 2 e 3). Se for necessário efetue ajustes; 

11 Aperte a porca central e a porca da base do tensionador 
(figura 4); 

12 Reinstale tudo o que foi retirado. Os torques recomendados são: 

- Parafuso da polia do virabrequim: 200 N.m ou 20 Kgf.m  
- Porca central do tensionador: 40 N.m ou 4Kgf.m  
- Porca da base do tensionador: 25 N.m ou 2,5 Kgf.m 

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Motores 1.0 8 Válvulas
Renault: Clio II 1.0 8V, Express 1.0 8V, Kangoo 1.0 8V e Twingo 1.0 e 1.2 8V

Particularidades do procedimento 

As principais particularidades do procedimento de  
troca da correia dentada desses veículos são: 

A  A polia do eixo comando de válvulas e a  
engrenagem do virabrequim são chavetadas.  
Isso facilita o sincronismo e a troca da correia.  
Nesses veículos não há necessidade de  
utilização de ferramentas especiais para  
sincronizar o motor. 

B  Um dos principais pontos de sustentação do motor  
está na capa de proteção superior da correia. Por  
isso, para se retirar a correia ou qualquer um  
de seus rolamentos ou engrenagens, deve-se  
apoiar o motor (conforme explicaremos nos  
itens a seguir). 

C  Para a substituição da correia dentada é necessário  
retirar a mangueira da bomba d’água e drenar o  
liquido de arrefecimento do motor. Por isso aconselha-se  
que esse procedimento seja iniciado somente quando o 
motor estiver frio. 

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

01  Retire o tampão existente na capa superior da correia 
(figuras 1 e 2); 

02  Gire manualmente o motor até que a marca (triangular) 
existente na polia do eixo comando alinhe-se com a 
referência fixa existente na capa superior da correia (figura 2); 

03  Nessa condição, a marca da polia do virabrequim deve 
alinhar-se com a referência existente na capa de proteção 
inferior da correia dentada (figura 3); 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Com a correia devidamente sincronizada (conforme  
descrito no item anterior), posicione o veículo em um 
elevador automotivo; 

02  Retire a proteção do cárter, a roda dianteira direita e o 
protetor interno ao pára-lama (figura 3); 

As principais particularidades do procedimento de 

Um dos principais pontos de sustentação do motor 
está na capa de proteção superior da correia. Por 

Para a substituição da correia dentada é necessário 
retirar a mangueira da bomba d’água e drenar o 
liquido de arrefecimento do motor. Por isso aconselha-se 
que esse procedimento seja iniciado somente quando o 

Procedimento para verificação do sincronismo da 

Retire o tampão existente na capa superior da correia 

03  Retire a correia poly-v; 

04  Certifique-se, mais uma vez, do correto posicionamento do 
virabrequim e do eixo comando de válvulas (figuras 2 e 3); 

05  Retire o sensor de rotação e instale em sua base a 
ferramenta de travamento da árvore de manivelas (figura 4); 

06 Solte a polia do virabrequim e retire-a;

07  Apoie o motor pelo cárter utilizando-se de um macaco 
jacaré, por exemplo; 

08  Com o motor apoiado, retire seu suporte de sustentação 
superior (figura 1);
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09  Retire a capa superior de proteção da correia dentada; 

10  Para possibilitar a retirada da capa de proteção inferior da 
correia e posteriormente a retirada da correia dentada, retire 
a mangueira da bomba d’água; 

11  Retire a capa de proteção inferior da correia (observe que a 
capa divide-se em duas partes); 

12  Com a correia já exposta, confira atenciosamente se as 
referências móveis existentes na polia do eixo comando 
e na engrenagem do virabrequim alinham-se com suas 
respectivas referências fixas (vide vista geral da correia); 

13  Com os eixos sincronizados, solte a porca de fixação do 
tensionador da correia dentada e retire a correia. Evite 
movimentar bruscamente o eixo comando de válvulas. 
Lembre-se de que sem a correia, há risco de colisão entre  
os pistões e as válvulas; 

14  Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim. Além disso, observe o 
lado (setas) e a posição (marcas) de montagem da correia 
(figura 5);

15  Com um alicate de bico, posicione o tensionador em sua 
posição de correto tensionamento (figura 5). Observe 
que, nessa condição, os furos do tensionador devem estar 
alinhados na horizontal. Aperte a porca de fixação do 
tensionador, com um torque de 50 N.m ou 5 Kgf.m;

F. 01 Vista superior do motor

16  Retire a ferramenta de travamento da árvore de manivelas 
(figura 4); 

17  Dê dois giros manuais no motor e confira a posição do 
tensionador - o tensionador deve permanecer na posição 
correta de trabalho. Se for preciso, ajuste-o; 

18  Reposicione atentamente a correia em sincronismo  
(vide vista geral da correia); 

19  Instale novamente a ferramenta de travamento da árvore  
de manivelas; 

20  Reinstale as capas de proteção da correia. Reinstale a polia 
do virabrequim (torque recomendado: 20 N.m (2 Kgf.m) -F 
90 graus angulares); 

21  Retire a ferramenta de travamento; 

22  Reinstale o que foi retirado. 

23  Após a realização do procedimento de substituição da 
correia, complete ou substitua o líquido do sistema de 
arrefecimento do motor. Além disso, para que o sistema 
funcione corretamente, faça a sua sangria através do 
sangrador específico. (Figura 6);
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F. 02 Alinhamento do eixo comando

F. 03 Retirada da roda dianteira direita e fasagem do virabrequim 
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F. 04 Instalação da ferramenta de travamento do virabrequim 

F. 05 Posicionamento do tensionador e instalação da correia
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F. 06 Sangria do sistema de arrefecimento
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Motores 1.0, 1.2 e 1.6 8 Válvulas 
Renault: Twingo 1.0 8V, Clio 1.2 8V, Mégane 1.6 8V, Kangoo 1.6 8V e Express 1.6 8V

Particularidades do procedimento 

As principais particularidades do procedimento de  
troca da correia dentada desses veículos são: 

A  A polia do eixo comando de válvulas e a  
engrenagem do virabrequim são chavetadas.  
Isso facilita o sincronismo e a troca da correia.  
Nesses veículos não há necessidade de  
utilização de ferramentas especiais para  
sincronizar o motor. 

B  Para se verificar o sincronismo do motor é necessário  
retirar a capa de proteção da correia. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Posicione o veículo em um elevador automotivo; 

02  Retire a roda dianteira direita e o protetor interno ao  
pára-lama (figura 2); 

03  Retire as correias auxiliares (alternador, bomba da direção 
hidráulica etc); 

04  Retire o sensor de rotação e instale em sua base a ferramenta 
de travamento da árvore de manivelas (figura 3); 

05  Solte os parafusos da polia do virabrequim (5 parafusos) e 
retire a polia;

06  Retire a ferramenta de travamento da árvore de manivelas 
(figura 3); 

07  Solte todos os parafusos de fixação da capa de proteção da 
correia dentada e retire a capa; 

08  Com a correia já exposta, gire manualmente o motor até 
que a marca existente na polia do eixo comando alinhe-se 
com a referência fixa existente na tampa de válvulas (figura 
4). Nessa condição, a marca existente na engrenagem do 
virabrequim deve alinhar-se com sua respectiva referência 
fixa (figura 4); 

09  Com os eixos sincronizados, solte a porca de fixação do 
tensionador da correia dentada e retire a correia. Evite 
movimentar bruscamente os eixos. lembre-se de que sem a 
correia, há risco de colisão entre os pistões e as válvulas; 

10  Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim. Além disso, observe o 
lado (setas) e a posição (marcas) de montagem da correia 
(figura 5); 

Para se verificar o sincronismo do motor é necessário 

Posicione o veículo em um elevador automotivo; 

Retire a roda dianteira direita e o protetor interno ao 

Retire as correias auxiliares (alternador, bomba da direção 

Retire o sensor de rotação e instale em sua base a ferramenta 
de travamento da árvore de manivelas (figura 3); 

Solte os parafusos da polia do virabrequim (5 parafusos) e 

Retire a ferramenta de travamento da árvore de manivelas 

11  Com um alicate de bico, posicione o tensionador em sua 
posição de correto tensionamento (figura 5). Observe 
que, nessa condição, os furos do tensionador devem estar 
alinhados na horizontal. Aperte a porca de fixação do 
tensionador, com um torque de 50 N.m ou 5 Kgf.m; 

12  Dê dois giros manuais no motor e confira a posição do 
tensionador - o tensionador deve permanecer na posição 
correta de trabalho. Se for preciso, ajuste-o; 

13  Reposicione atentamente a correia em sincronismo (vide 
vista geral da correia); 

14  Instale novamente a ferramenta de travamento da árvore de 
manivelas (figura 3);
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15 Reinstale a capa de proteção da correia. Reinstale a polia do 
virabrequim (torque recomendado:  
- Parafuso principal: 20 N.m (2 Kgf.m) + 90 graus angulares). 
- Parafusos secundários: 50 N.m (5 Kgf.m) cada. 

F. 01 Vista superior do motor

F. 02 Retirada da roda dianteira direita

16 Retire a ferramenta de travamento; 

17 Reinstale o que foi retirado.
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F. 03 Instalação da ferramenta de travamento do virabrequim 

F. 04 Alinhamento do eixo comando e virabrequim 
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F. 05 Posicionamento do tensionador e instalação da correia
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Motores 1.8 e 2.0 8 Válvulas 
Renault: 19 1.8 8V, Laguna 2.0 8V e Trafic 2.0 8V

Particularidades do procedimento 

As principais particularidades do procedimento de troca da 
correia dentada desses veículos são: 

A  A polia do eixo comando de válvulas e a engrenagem do 
virabrequim são chavetadas. Isso facilita o sincronismo e 
a troca da correia. Nesses veículos não há necessidade de 
utilização de ferramentas especiais para sincronizar o motor. 

B  O tensionador da correia não possui referências para 
tensionamento. Por isso, a correia deve ser tensionada pelo 
método prático de tensionamento (vide item tensionamento 
da correia dentada). 

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

01  Retire a capa de proteção superior da correia dentada 
(figura 1); 

02  Gire manualmente o motor até que a marca existente na 
polia do eixo comando alinhe-se com a referência fixa 
existente na parte traseira da capa superior da correia 
(figura 2); 

03  Nessa condição, o primeiro cilindro deve estar no  
ponto morto superior PMS. Quando o primeiro  
cilindro encontra-se em PMS, a referência existente  
no volante do motor coincide com o zero grau  
gravado na carcaça da caixa de marchas (figura 3). 

04  Nessa condição, o primeiro cilindro deve estar no ponto 
morto superior PMS. Quando o primeiro cilindro encontra-se 
em PMS, a referência existente no volante do motor coincide 
com o zero grau gravado na carcaça da caixa de marchas 
(figura 3). 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Com a correia devidamente sincronizada (conforme descrito no 
item anterior), posicione o veículo em um elevador automotivo; 

02  Retire a roda dianteira direita e o protetor interno ao  
pára-lama (figura 4); 

03  Retire a correia poly-v; 

04  Certifique-se, mais uma vez, do correto posicionamento do 
virabrequim e do eixo comando de válvulas (figuras 2 e 3); 

05  Retire o sensor de rotação e instale em sua base a ferramenta 
de travamento da árvore de manivelas (figura 5); 

As principais particularidades do procedimento de troca da 

A polia do eixo comando de válvulas e a engrenagem do 
virabrequim são chavetadas. Isso facilita o sincronismo e 
a troca da correia. Nesses veículos não há necessidade de 
utilização de ferramentas especiais para sincronizar o motor. 

tensionamento. Por isso, a correia deve ser tensionada pelo 
método prático de tensionamento (vide item tensionamento 

Retire a capa de proteção superior da correia dentada 

Gire manualmente o motor até que a marca existente na 
polia do eixo comando alinhe-se com a referência fixa 
existente na parte traseira da capa superior da correia 

Nessa condição, o primeiro cilindro deve estar no ponto 
morto superior PMS. Quando o primeiro cilindro encontra-se 
em PMS, a referência existente no volante do motor coincide 
com o zero grau gravado na carcaça da caixa de marchas 

06  Solte a polia do virabrequim e retire-a;

07 Retire a capa de proteção inferior da correia; 

08 Com os eixos sincronizados (figuras 2 e 3), solte a porca de 
fixação do tensionador da correia dentada e retire a correia. 
Evite movimentar bruscamente o eixo comando de válvulas. 
Lembre-se de que sem a correia, há risco de colisão entre 
os pistões e as válvulas; 

09 Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim. 

10 Tensione a correia obedecendo ao método prático de 
tensionamento (vide item tensionamento da correia 
dentada). Aperte a porca de fixação do tensionador com um 
torque de 50N.m (5 Kgf.m); 
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11  Retire a ferramenta de travamento da árvore de manivelas 
(figura 5); 

12  Dê dois giros manuais no motor e confira o tensionamento e o 
sincronismo da correia (figuras 2 e 3). Se for preciso efetue ajustes; 

13  Retire a ferramenta de travamento da árvore de manivelas 
(figura 5); 

14  Reinstale as capas de proteção da correia. Reinstale a polia 
do virabrequim [torque recomendado: 100 N.m (10 Kgf.m)]; 

15  Retire a ferramenta de travamento; 

16  Reinstale tudo o que foi retirado. 

Figura 1 - Vista Superior do Motor

Figura 2 - Fasagem do Eixo de Comando
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Figura 3- Fasagem do Virabrequim

Figura 4 - Retirada da Roda Dianteira Direita
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Figura 5 - Instalação da Ferramenta de Travamento do Virabrequim

Figura 6 - Tensionador
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Motores 1.0 e 1.2 16 Válvulas 
Renault: Clio II 1.0 16V, Kangoo 1.0 16V, Express 1.0 16V e Twingo 1.2 16V Peugeot: 206 1.0 16V

Considerações iniciais sobre o sistema 

As principais particularidades do procedimento de  
troca da correia dentada desses veículos são: 

A  A polia do eixo comando de válvulas e a  
engrenagem do virabrequim são  
chavetadas. Isso facilita o sincronismo  
e a troca da correia. Nesses veículos não  
há necessidade de utilização de ferramentas  
especiais para sincronizar o motor. 

B  Um dos principais pontos de sustentação do motor  
está na capa de proteção superior da correia. Por  
isso, para se retirar a correia ou qualquer um de  
seus rolamentos ou engrenagens, deve-se  
apoiar o motor (conforme explicaremos nos  
itens a seguir). 

C  No Peugeot 206 1.0 16V, após a substituição  
da correia sincronizadora é necessário apagar,  
“resetar”, a indicação de revisão periódica  
do painel de instrumentos (vide dica no final  
do procedimento). 

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

01  Posicione o veículo em um elevador automotivo; 

02  Retire a proteção do cárter, a roda dianteira direita e o 
protetor interno ao pára-lama (figura 2);

03  Apóie o motor pelo cárter utilizando-se de um macaco 
jacaré, por exemplo;

04  Com o motor apoiado retire seu suporte de sustentação 
superior (figura 1);

05  Retire a capa superior de proteção da correia dentada 
(figura 1); 

06  Gire manualmente o motor até que a marca (triangular) 
existente na polia do eixo comando alinhe-se com a 
referência fixa existente na parte traseira da capa superior 
da correia (figura 3); 

07  Nessa condição, a marca da polia do virabrequim deve 
alinhar-se com a referência existente na capa de proteção 
inferior da correia dentada (figura 3). 

Caso seja verificado sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Com o motor apoiado e a polia do eixo comando de válvulas 
exposta, retire as correias auxiliares; 

02  Certifique-se do correto posicionamento do virabrequim e 
do eixo comando de válvulas (figura 3); 

03  Retire o sensor de rotação e instale em sua base a ferramenta 
de travamento da árvore de manivelas (figura 4); 

04  Solte a polia do virabrequim e retire-a; 

05  Retire a capa de proteção inferior da correia (observe que a 
capa divide-se em duas partes); 
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06  Com a correia já exposta, confira atenciosamente se as 
referências móveis existentes na polia do eixo comando 
e na engrenagem do virabrequim alinham-se com suas 
respectivas referências fixas (vide vista geral da correia);

07  Solte a porca de fixação do tensionador da correia dentada. 
Com uma chave Allen de 6mm, posicione o tensionador em 
sua posição de mínimo tensionamento. Com um pino de 
aproximada-mente 1 mm trave-o nessa posição (figura 5). 
Com o tensionador travado retire a correia dentada;

08  Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim. Além disso, observe o 
lado (setas) e a posição (marcas) de montagem da correia 
(figura 6);

09  Com a correia já instalada, destrave o tensionador de 
sua posição mínima. Com uma chave Allen posicione o 
tensionador em sua posição de máximo tensionamento 
(figura 5). Aperte a porca de fixação do tensionador, com um 
torque de 30 N.m ou 3 Kgf.m;

10  Retire a ferramenta de travamento da árvore de manivelas 
(figura 4);

11  Dê dois giros manuais (voltas completas) no motor 
e posicione o tensionador em sua posição ideal de 
tensionamento (figura 5); 

12  Reposicione atentamente a correia em sincronismo (vide 
vista geral da correia); 

13  Instale novamente a ferramenta de travamento da árvore 
de manivelas; 

14  Reinstale as capas de proteção da correia. Reinstale a polia 
do virabrequim (torque recomendado: 20 N.m (2 Kgf.m) + 
90 graus angulares); 

15  Retire a ferramenta de travamento; 

16  Reinstale o que foi retirado.

F. 01 Vista superior do motor

Dica

No Peugeot 206 1.0 16V, quando faltam menos de 1000 
Km ou o prazo de revisão do veículo expira, observa-se que: 
o indicador de manutenção periódica permanece aceso por 
cinco (5) segundos toda vez que é ligada a ignição (figura 7).

Como apagar “resetar” a indicação de manutenção periódica 

1 -  Com a chave de ignição desligada, aperte o botão (1) e 
mantenha-o apertado (figura 7); 

2 -  Ligue a chave de ignição, sem soltar o botão (1), e 
aguarde até que comece uma contagem regressiva de  
10 segundos. Passados os 10 segundos o display irá  
sinalizar [ = 0 ] e o indicador de manutenção desaparecerá; 

3 -  Solte o botão (1). Desligue a ignição. 
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F. 02 Retirada da roda dianteira direita

F. 03 Alinhamento do eixo comando e virabrequim
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F. 04 Instalação da ferramenta de travamento do virabrequim

F. 05 Posicionamento do tensionador
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F. 06 Instalação da correia 

F. 07 Reset da lâmpada de inspeção - Peugeot 206 1.0 16V 
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Motores 1.6 16 Válvulas 
Renault: Scénic 1.6 16V, Clio II 1.6 16V e Mégane 1.6 16V

Particularidades do procedimento 

As principais particularidades do procedimento  
de troca da correia dentada desses  
veículos são: 

A  As polias dos eixos comandos de  
válvulas e a engrenagem do  
virabrequim não são chavetadas.  
Por isso, a simples troca dessa  
correia, requer o domínio do  
procedimento e a utilização de  
ferramentas especiais. 

B  Há pouco espaço livre no compartimento  
do motor. Para se retirar as capas protetoras  
da correia, a correia ou qualquer um de seus  
rolamentos ou engrenagens, deve-se deslocar  
o motor (conforme explicaremos nos itens  
a seguir). 

C  O motor está em perfeito sincronismo quando: 

Com o primeiro cilindro em ponto morto superior  
PMS (no final da fase de compressão) os rasgos  
existentes nas extremidades dos comandos (opostas  
às polias), alinham-se na horizontal (figura 3), tornando  
possível a perfeita instalação da ferramenta de fasagem  
(figura 4). 

Procedimento para verificação do sincronismo da correia 
dentada 

01  Retire a bobina e a vela de ignição do primeiro cilindro 
(figura 1); 

02  E Retire o suporte do filtro de ar - com toda sua tubulação 
(figura 1); 

03  Retire os tampões retentores dos eixos comandos de 
válvulas - localizados abaixo do suporte do filtro de ar, do 
lado oposto ao das polias (figura 2). Para retirar os tampões, 
bata cuidadosamente na lateral dos mesmos (figura 2). Caso 
algum dos tampões seja danificado na retirada, providencie 
um novo componente; 

04  Gire manualmente o motor, até que os rasgos existentes nas 
extremidades dos comandos (opostas às polias), alinhem-se  
na horizontal -abaixo do centro dos eixos ( figura 3). 
Atenção! Rasgos alinhados acima dos centros dos eixos 
indicam a necessidade de se dar mais uma volta completa 
no virabrequim; 

05  Observe se, nessa condição, o primeiro cilindro encontra-
se no ponto morto superior PMS - no final da fase de 
compressão. Para verificar o PMS insira, por exemplo, um 
relógio comparador no orifício da vela do primeiro cilindro; 

As principais particularidades do procedimento 

Há pouco espaço livre no compartimento 
do motor. Para se retirar as capas protetoras 
da correia, a correia ou qualquer um de seus 
rolamentos ou engrenagens, deve-se deslocar 
o motor (conforme explicaremos nos itens 

O motor está em perfeito sincronismo quando: 

Com o primeiro cilindro em ponto morto superior 
PMS (no final da fase de compressão) os rasgos 
existentes nas extremidades dos comandos (opostas 
às polias), alinham-se na horizontal (figura 3), tornando 
possível a perfeita instalação da ferramenta de fasagem 

Procedimento para verificação do sincronismo da correia 

06  Com o primeiro cilindro em PMS, remova o bujão para 
posicionamento da ferramenta indicadora do ponto 
morto superior PMS e instale-a (figura 5). Para verificar o 
perfeito encaixe da ferramenta de PMS, dê um pequeno 
giro manual no motor para trás (no sentido contrário ao 
de rotação) e posteriormente gire-o para frente (no sentido 
de rotação) até que o movimento do virabrequim seja 
bloqueado pela ferramenta; 

07  Com o primeiro cilindro bloqueado no PMS (figura 5) 
e as extremidades dos eixos comandos corretamente 
posicionadas (figura 3), instale a ferramenta de alinhamento 
dos eixos comandos de válvulas e aperte seu parafuso de 
fixação (figura 4). 
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Caso seja verificado o sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01 Desligue o cabo positivo da bateria (figura 1);

02  Com a correia devidamente sincronizada e os eixos 
comandos de válvulas e virabrequim travados pelas 
ferramentas de fasagem (conforme descrito no item 
anterior), posicione o veículo em um elevador automotivo;

03  Retire a proteção do cárter, a roda dianteira direita e o 
protetor interno ao pára-lama (figura 6);

04  Alivie a tensão da correia poly-v e retire-a;

05  Certifique-se, mais uma vez, do correto posicionamento do 
virabrequim (apoiado pela ferramenta de PMS figura 5) e 
dos eixos comandos de válvulas (figura 4);

06  Retire o sensor de rotação e instale em sua base a 
ferramenta de travamento da árvore de manivelas (figura 7);

07  Solte a polia do virabrequim e retire a capa de proteção 
inferior da correia dentada (capa plástica);

08  Para facilitar a retirada do suporte de sustentação superior 
do motor, solte a mangueira do canister e desligue o chicote 
dos sensores de pressão-MAP, posição da borboleta-TPS e 
atuador da marcha lenta-IAC;

09  Apóie o motor pelo cárter utilizando-se de um macaco 
jacaré, por exemplo;

10  Retire o suporte de sustentação superior do motor (figura 1); 

11  Por intermédio do macaco jacaré, levante cuidadosamente o 
motor até que se consiga acesso para a retirada da capa de 
proteção superior da correia dentada (capa metálica). Feito 
isso, retire a capa superior da correia; 

12  Solte a porca de fixação do tensionador da correia dentada 
e retire a correia; 

13  Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim; 

14  Com o auxílio de uma chave Allen de 6mm, movimente o 
tensionador para sua posição de máximo tensionamento (figura 
8). Nessa posição, aperte a porca de fixação do tensionador; 

15  Reinstale a polia do virabrequim, aplicando um torque de 25 
N.m (2,5 Kgf.m) + 135 graus angulares; 

16  Retire a ferramenta de fasagem dos eixos comandos 
(figura 4), o indicador de PMS (figura 5) e a ferramenta de 
travamento da árvore de manivelas (figura 7); 

17  Dê dois giros manuais no motor; 

18  Solte a porca de fixação do tensionador e movimente-o 
para sua posição de tensionamento ideal (figura 8). Nessa 
posição, aperte a porca de fixação do tensionador com o 
torque de 30 N.m (3 Kgf.m); 

19  Reposicione atentamente a correia em sincronismo (conforme 
descrito no item verificação do sincronismo), travando 
os eixos comandos de válvulas (figura 4) e o virabrequim 
(figura 5) em sua posição de fasagem. Instale novamente a 
ferramenta de travamento da árvore de manivelas; 

20  Retire a polia do virabrequim; 

21  Reinstale as capas de proteção da correia, o suporte de 
sustentação superior do motor e a polia do virabrequim torque 
recomendado de 25 N.m (2,5Kgf.m) + 135 graus angulares;

22  Retire a ferramenta de travamento e as ferramentas de 
fasagem (figuras 4, 5 e 7); 

23  Reinstale o que foi retirado. 

Observação

Um dos erros mais comuns na execução desse 
procedimento é o alinhamento incorreto dos eixos 
comandos de válvulas. Quando isso acontece a ferramenta 
de fasagem dos eixos comandos de válvulas não se encaixa 
nos eixos. Não é possível apertar seu parafuso de fixação. 
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F. 01 Vista superior do motor

F. 02 Vista traseira do cabeçote 
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F. 03 Alinhamento dos eixos comandos

F. 04 Instalação da ferramenta de fasagem
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F. 05  Instalação da ferramenta indicadora de PMS

F. 06 Retirada da roda dianteira direita
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F. 07 Instalação da ferramenta de travamento do virabrequim

F. 08  Posicionamento do tensionador 
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Motores 2.0 8 Válvulas
Renault: Mégane 2.0 8V e Scénic 2.0 8V 

Particularidades do procedimento 

As principais particularidades do procedimento de troca  
da correia dentada desses veículos são: 

A  A polia do eixo comando de válvulas e a engrenagem do 
virabrequim são chavetadas. Isso facilita o sincronismo  
e a troca da correia. 

B  Um dos principais pontos de sustentação do motor está  
na capa de proteção superior da correia. Por isso, para  
se retirar a correia ou qualquer um de seus rolamentos  
ou engrenagens, deve-se apoiar o motor (conforme  
explicaremos nos itens a seguir). 

C  O tensionador da correia não possui referências para  
tensionamento. Por isso, a correia deve ser tensionada  
pelo método prático de tensionamento (vide item  
tensionamento da correia dentada). 

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

01 Retire as quatro velas de ignição; 

02  Retire a tampa do sensor de fase, localizado  
na extremidade oposta à polia do eixo comando  
de válvulas (figura 1); 

03  Retire a capa plástica de proteção do suporte do  
motor (figura 1);

04  Gire manualmente o motor até que a marca existente na 
polia do eixo comando alinhe-se com a referência fixa 
existente na traseira da capa superior da correia (figura 3). 
Atenção ! Em muitos veículos observou-se que não há a 
referência fixa na capa da correia. Nesse caso, a fasagem 
do eixo comando pode ser conferida através da posição 
relativa entre o disco giratório do sensor de fase e sua capa 
plástica traseira (figura 2);

05  Observe se, nessa condição, o primeiro cilindro encontra-
se no ponto morto superior PMS no final da fase de 
compressão. Para verificar o PMS insira, por exemplo, um 
relógio comparador no orifício da vela do primeiro cilindro. 

06  Com o primeiro cilindro em PMS, remova o bujão para 
posicionamento da ferramenta indicadora de ponto morto 
superior PMS e instale-a (figura 4). Para verificar o perfeito 
encaixe da ferramenta de PMS, dê um pequeno giro 
manual no motor para trás (no sentido contrário ao de 
rotação) e posteriormente gire-o para frente (no sentido 
de rotação) até que o movimento do virabrequim seja 
bloqueado pela ferramenta; 

As principais particularidades do procedimento de troca 

A polia do eixo comando de válvulas e a engrenagem do 
virabrequim são chavetadas. Isso facilita o sincronismo 

Um dos principais pontos de sustentação do motor está 
na capa de proteção superior da correia. Por isso, para 
se retirar a correia ou qualquer um de seus rolamentos 

tensionamento. Por isso, a correia deve ser tensionada 

07  Com o primeiro cilindro bloqueado no PMS (figura 4) o 
eixo comando de válvulas deve estar no ponto correto de 
fasagem (figuras 2 e 3). 

Caso seja verificado o sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Desligue o cabo positivo da bateria (figura 1); 

02  Com a correia devidamente sincronizada e o eixo 
virabrequim travado pela ferramenta de PMS (Figuras 2, 3 e 
4), posicione o veículo em um elevador automotivo;
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F. 01 Vista superior do motor

03  Retire a proteção do cárter, a roda dianteira direita e o 
protetor interno ao pára-lama (figura 5);

04  Alivie a tensão da correia poly-v e retire-a; 

05  Retire o sensor de rotação e instale em sua base a 
ferramenta de travamento da árvore de manivelas (figura 6);

06  Solte a polia do virabrequim e retire-a;

07  Apoie o motor pelo cárter utilizando-se de um macaco 
jacaré, por exemplo;

08  Com o motor apoiado, retire seu suporte de sustentação 
superior (figura 1);

09  Retire as capas de proteção da correia dentada;

10  Com a correia já exposta, confira atenciosamente o 
sincronismo do eixo comando (figuras 2 e 3) e o correto 
posicionamento do virabrequim - a referência existente 
na engrenagem do virabrequim deve alinhar-se com sua 
respectiva referência fixa (figura 4); 

11  Com os eixos sincronizados, solte a porca de fixação do 
tensionador da correia dentada e retire a correia. Evite 
movimentar bruscamente o eixo comando de válvulas. 
Lembre-se de que sem a correia, há risco de colisão entre os 
pistões e as válvulas;

12  Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim. Além disso, observe o 
lado (setas) e a posição (marcas) de montagem da correia 
(figura 7); 

13  Tensione a correia obedecendo ao método prático de 
tensionamento (vide item tensionamento da correia 
dentada). Aperte a porca de fixação do tensionador com um 
torque de 40 N.m (4 Kgf.m); 

14  Retire as ferramentas de PMS e travamento da árvore de 
manivelas (figuras 4 e 6); 

15  Dê dois giros manuais no motor e confira o tensionamento 
e o sincronismo da correia (figuras 2, 3 e 4). Se for preciso 
efetue ajustes; 

16  Instale novamente a ferramenta de travamento da árvore 
de manivelas; 

17  Reinstale as capas de proteção da correia. Reinstale a polia 
do virabrequim [torque recomendado: 120 N.m (12 Kgf.m)]; 

18  Retire a ferramenta de travamento; 

19 Reinstale tudo o que foi retirado. 
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F. 02  Fasagem do eixo comando pelo sensor de fase

F. 03 Fasagem do eixo comando  pela polia
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F. 04  Fasagem do virabrequim

F. 05 Retirada da roda dianteira direita
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F. 06  Instalação da ferramenta de travamento do virabrequim

F. 07 Posicionamento do tensionador e instalação da correia
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Motores 2.0 16 Válvulas 
Renault: Scénic 2.0 16V e Laguna 2.0 16V 

Particularidades do procedimento 

As principais particularidades do procedimento de  
troca da correia dentada desses veículos são: 

A  A polia do eixo comando de escape e a engrenagem  
do virabrequim não são chavetadas. Por isso, a  
simples troca dessa correia, requer o domínio do 
procedimento e a utilização de ferramentas especiais.  
Vista geral da correia dentada 

B  Há pouco espaço livre no compartimento do motor. Para  
se retirar as capas protetoras da correia, a correia ou qualquer 
um de seus rolamentos ou engrenagens, deve-se deslocar o 
motor (conforme explicaremos nos itens a seguir). 

C  O motor está em perfeito sincronismo quando: Com o 
primeiro cilindro em ponto morto superior PMS (no final da 
fase de compressão) os rasgos existentes nas extremidades 
dos comandos (opostas às polias), alinham-se na horizontal 
(figura 3), tornando possível a perfeita instalação da 
ferramenta de fasagem (figura 4). 

Procedimento para verificação do sincronismo da 
correia dentada 

01  Retire a bobina e a vela de ignição do primeiro cilindro 
(figura 1); 

02  Retire o suporte do filtro de ar - com toda sua tubulação 
(figura 1); 

03  Retire os tampões retentores dos eixos comandos de 
válvulas - localizados abaixo do suporte do filtro de ar, do 
lado oposto ao das polias (figura 2). Para retirar os tampões, 
bata cuidadosamente na lateral dos mesmos (figura 2). Caso 
algum dos tampões seja danificado na retirada, providencie 
um novo componente; 

04  Gire manualmente o motor, até que os rasgos existentes nas 
extremidades dos comandos (opostas às polias), alinhem-
se na horizontal -abaixo do centro dos eixos ( figura 3). 
Atenção! Rasgos alinhados acima dos centros dos eixos 
indicam a necessidade de se dar mais uma volta completa 
no virabrequim; 

05  Observe se o primeiro cilindro encontra-se no ponto morto 
superior PMS - no final da fase de compressão. Quando 
o primeiro cilindro está no PMS, o rasgo de chaveta do 
virabrequim alinha-se com os ressaltos do flange dianteiro 
(figura 7); 

06  Com o primeiro cilindro em PMS, remova o bujão para 
posicionamento da ferramenta indicadora do ponto 
morto superior PMS e instale-a (figura 5). Para verificar o 
perfeito encaixe da ferramenta de PMS, dê um pequeno 
giro manual no motor para trás (no sentido contrário ao 
de rotação) e posteriormente gire-o para frente (no sentido 
de rotação) até que o movimento do virabrequim seja 
bloqueado pela ferramenta; 

07  Com o primeiro cilindro bloqueado no PMS (figuras 5 e 
7) e as extremidades dos eixos comandos corretamente 
posicionadas (figura 3), instale a ferramenta de alinhamento 
dos eixos comandos de válvulas e aperte seu parafuso de 
fixação (figura 4). 

Há pouco espaço livre no compartimento do motor. Para 
se retirar as capas protetoras da correia, a correia ou qualquer 
um de seus rolamentos ou engrenagens, deve-se deslocar o 

O motor está em perfeito sincronismo quando: Com o 
primeiro cilindro em ponto morto superior PMS (no final da 
fase de compressão) os rasgos existentes nas extremidades 
dos comandos (opostas às polias), alinham-se na horizontal 

Procedimento para verificação do sincronismo da 
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Observação

Caso seja verificado o sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Com a correia devidamente sincronizada e os eixos 
comandos de válvulas e virabrequim travados pelas 
ferramentas de fasagem (conforme descrito no item 
anterior), posicione o veículo em um elevador automotivo; 

02  Retire a proteção do cárter, a roda dianteira direita e o 
protetor interno ao para-lama (figura 6); 

03  Alivie a tensão da correia poli-V e retire-a; 

04  Certifique-se, mais uma vez, do correto posicionamento 
do virabrequim (figuras 5 e 7) e dos eixos comandos de 
válvulas (figura 4); 

05  Retire o sensor de rotação e instale em sua base a 
ferramenta de travamento da árvore de manivelas (figura 8); 

06  Solte a polia do virabrequim e retire a capa de proteção 
inferior da correia dentada (capa plástica); 

07  Para facilitar a retirada do suporte de sustentação superior 
do motor, solte a mangueira do canister e desligue o chicote 
dos sensores de pressão-MAP, posição da borboleta-TPS e 
atuador da marcha lenta-IAC; 

08  Apoie o motor pelo cárter utilizando-se de um macaco 
jacaré, por exemplo; 

09  Retire o suporte de sustentação superior do motor (figura 1); 

10  Por intermédio do macaco jacaré, levante cuidadosamente o 
motor até que se consiga acesso para a retirada da capa de 
proteção superior da correia dentada (capa metálica). Feito 
isso, retire a capa superior da correia; 

11  Solte a porca de fixação do tensionador da correia dentada e 
retire a correia; 

12  Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim; 

13  Com o auxílio de uma chave Allen de 6mm, movimente o 
tensionador para sua posição de máximo tensionamento (figura 
9). Nessa posição, aperte a porca de fixação do tensionador; 

14  Reinstale a polia do virabrequim, aplicando um torque de 25 
N.m (2,5 Kgf.m) + 135 graus angulares; 

15  Retire a ferramenta de fasagem dos eixos comandos 
(figura 4), o indicador de PMS (figura 5) e a ferramenta de 
travamento da árvore de manivelas (figura 8); 

16  Dê dois giros manuais no motor;

17  Solte a porca de fixação do tensionador e movimente-o 
para sua posição de tensionamento ideal (figura 9). Nessa 
posição, aperte a porca de fixação do tensionador com o 
torque de 30 N.m (3 Kgf.m); 

18  Reposicione atentamente a correia em sincronismo (conforme 
descrito no item verificação do sincronismo), travando 
os eixos comandos de válvulas (figura 4) e o virabrequim 
(figura 5) em sua posição de fasagem. Instale novamente a 
ferramenta de travamento da árvore de manivelas; 

19  Retire a polia do virabrequim; 

20  Reinstale as capas de proteção da correia, o suporte de 
sustentação superior do motor e a polia do virabrequim - torque 
recomendado de 25 N.m (2,5Kgf.m) + 135 graus angulares; 

21  Retire a ferramenta de travamento e as ferramentas de 
fasagem (figuras 4, 5 e 7);

22  Reinstale o que foi retirado. 

Um dos erros mais comuns na execução desse procedimento 
é o alinhamento incorreto dos eixos comandos de válvulas. 
Quando isso acontece a ferramenta de fasagem dos eixos 
comandos de válvulas não se encaixa nos eixos. Não é 
possível apertar seu parafuso de fixação. 
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F. 01  Vista superior do motor

F. 02 Vista traseira do cabeçote
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F. 03  Alinhamento dos eixos comandos

F. 04 Instalação da ferramenta de fasagem
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F. 05 Instalação da ferramenta indicadora de PMS

F. 06 Retirada da roda dianteira direita
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F. 07 Indicação do PMS do primeiro cilindro

F. 08 Instalação de ferramenta de travamento do virabrequim
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F. 09 Posicionamento do tensionador
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Motores 1.0, 1.6, 1.8, 1.9 e 2.0 - 8 Válvulas 
Citroën: Berlina 1.8 8V, Xantia 2.0 8V, Xm 2.0 8V, Xsara 1.8 8V, Zx 1.8 8V, Zx 1.9 8V, 
Zx 2.0 8V - Peugeot: 205 1.0 8V, 306 Xs 1.6 8V, 306 1,8 8V, 306 2.0 8V, 405 1.6 8V, 
405 1.8 8V, 405 2.0 8V, 806 2.0 8V, Partner 1.8 8V

Particularidades do procedimento 

As principais particularidades do procedimento de troca  
da correia dentada desses veículos são: 

A  A polia do eixo comando de válvulas e a  
engrenagem do virabrequim são chavetadas.  
Isso facilita o sincronismo e a troca da correia. 

B  O tensionador da correia não possui referências  
para tensionamento. Por isso, a correia deve ser  
tensionada pelo método prático de tensionamento  
(vide item tensionamento da correia dentada); 

C  O ponto de sincronismo do virabrequim ocorre  
quando as ferramentas de fasagem (varetas)  
alinham-se na horizontal, estando o primeiro  
cilindro em movimento de subida e o segundo  
em movimento de descida (figura 3). 

Procedimento para verificação do sincronismo  
da correia dentada

01  Retire as quatro velas de ignição (figura 1); 

02  Posicione o veículo em um elevador automotivo  
e retire a proteção do cárter, a roda dianteira  
direita e o protetor interno ao pára-lama (figura 2); 

03  Alivie a tensão da correia poly-v e retire-a; 

04  Retire a capa de proteção superior da correia; 

05  Introduza no orifício das velas do primeiro e segundo 
cilindro, as ferramentas de Posicionamento (fasagem)  
do virabrequim (varetas) - figura 3; 

06  Gire manualmente o motor (no sentido de rotação) até que 
as ferramentas de posicionamento do virabrequim alinhem-
se perfeitamente na horizontal, estando o primeiro cilindro 
em movimento de subida e o segundo em movimento de 
descida (figura 3); 

07  Observe se, nessa condição, o furo existente na polia do eixo 
comando alinha-se com o guia existente no cabeçote, tornando 
possível a perfeita instalação da ferramenta de fasagem (pino 
de 8mm) - figura 4. Se o encaixe for obtido, a correia está 
corretamente sincronizada. Se não for possível o acoplamento 
citado, dê mais uma volta completa no virabrequim. 

Caso seja verificado o sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Com a correia devidamente sincronizada e o veículo 
posicionado em um elevador automotivo conforme descrito 
no item anterior (figuras 2, 3 e 4);

02  Remova a proteção inferior do volante do motor e posicione 
a ferramenta específica para travamento do virabrequim 
(figura 5); 

03  Com a árvore de manivelas travada, solte o parafuso de 
fixação da polia do virabrequim e retire a polia; 
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Atenção!!

O furo guia existente na polia do virabrequim não serve 
como referência para sincronismo do motor. O sincronismo 
da árvore de manivelas é obtido alinhando-se as 
ferramentas de fasagem (varetas) na horizontal, conforme 
explicamos anteriormente (figura 3).

04 Retire a capa de proteção inferior da correia; 

05 Com a correia já exposta, confira atenciosamente o 
sincronismo do eixo comando (figura 4) e o correto 
posicionamento do virabrequim (figura 3); 

06 Com os eixos sincronizados, solte a porca de fixação do 
tensionador da correia dentada e retire a correia; 

07 Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim; 

08 Tensione a correia obedecendo ao método prático de 
tensionamento (vide item tensionamento da correia 
dentada). Aperte a porca de fixação do tensionador com um 
torque de 40 N.m (4 Kgf.m); 

09 Retire a ferramenta de fasagem do eixo comando e a 
ferramenta de travamento do virabrequim; 

10 Dê dois giros manuais no motor e confira o tensionamento 
e o sincronismo da correia (figuras 3 e 4). Se for preciso 
efetue ajustes; 

11 Instale novamente a ferramenta de travamento do virabrequim; 

12 Reinstale as capas de proteção da correia e a polia do 
virabrequim. Torque recomendado para a polia 130 N.m 
(13 Kgf.m); 

F. 01 Vista superior do motor

13 Retire as ferramentas de alinhamento do virabrequim (varetas) 
e a ferramenta de travamento da árvore de manivelas; 

14 Reinstale tudo o que foi retirado. 
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F. 02 Retirada da roda dianteira direita

F. 03 Fasagem do virabrequim
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F. 04 Fasagem do eixo de comando de válvulas

F. 05 Instalação da ferramenta de travamento do virabrequim



120Produtos Automotivos | Manual Técnico de Correias Dentadas | Brasil 2015

Motores 1.8 16 Válvulas 
Citroën: Xsara 1.8 16V e Zx 1.8 16V Peugeot: 306 1.8 16V e 406 1.8 16V 

Particularidades do procedimento 

As principais particularidades do procedimento de troca  
da correia dentada desses veículos são: 

A  O ponto de sincronismo do virabrequim ocorre  
quando as ferramentas de fasagem (varetas)  
alinham-se na horizontal, estando o primeiro  
cilindro em movimento de subida e o segundo  
em movimento de descida (figura 3). 

B  O tensionador da correia não possui referências para 
tensionamento. Por isso, a correia deve ser tensionada pelo 
método prático de tensionamento (vide item tensionamento 
da correia dentada); 

C  As polias dos eixos comandos de válvulas não são 
chavetadas. A chaveta encontra-se na arruela de apoio das 
polias. A folga existente entre a polia e a arruela serve para 
facilitar o tensionamento da correia dentada (figura 5); 

Procedimento para verificação do sincronismo da  
correia dentada 

01  Retire a bobina de ignição (figura 1); 

02  Retire as quatro velas de ignição (figura 1);

03  Posicione o veículo em um elevador automotivo e retire 
a proteção do cárter, a roda dianteira direita e o protetor 
interno ao pára-lama (figura 2); 

04  Alivie a tensão da correia poly-V e retire-a; 

05  Retire a capa de proteção superior da correia (figura 8); 

06  Introduza no orifício das velas do primeiro e segundo 
cilindro, as ferramentas de posicionamento (fasagem) do 
virabrequim (varetas) - (figura 3); 

07  Gire manualmente o motor (no sentido de rotação) até que 
as ferramentas de posicionamento do virabrequim alinhem-
se perfeitamente na horizontal, estando o primeiro cilindro 
em movimento de subida e o segundo em movimento de 
descida (figura 3); 

08  Observe se, nessa condição, os furos existentes nas 
arruelas das polias dos eixos comandos alinham-se com os 
guias existentes no cabeçote, tornando possível a perfeita 
instalação das ferramentas de fasagem (parafusos de 6mm)-

figura 4. Se o encaixe for obtido, a correia está corretamente 
sincronizada. Se não for possível o acoplamento citado, dê 
mais uma volta completa no virabrequim. 

Caso seja verificado o sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir.

Procedimento para substituição da correia 

01 Com a correia devidamente sincronizada e o veículo 
posicionado em um elevador automotivo conforme descrito 
no item anterior (figuras 2, 3 e 4); 

02 Remova a proteção inferior da cremalheira do volante 
do motor e posicione a ferramenta para travamento do 
virabrequim (figura 6);
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03 Com a árvore de manivelas travada, solte o parafuso de 
fixação da polia do virabrequim e retire a polia; 

04 Retire a capa de proteção inferior da correia (figura 8); 

05 Com a correia já exposta, confira atenciosamente o 
sincronismo dos eixos comandos (figura 4) e o correto 
posicionamento do virabrequim (figura 3);

06 Com os eixos sincronizados, solte a porca de fixação do 
tensionador da correia dentada e retire a correia; 

07 Com o auxílio de uma ferramenta de travamento (figura 7), 
afrouxe os parafusos das polias dos comandos, sem retirá-
los. Feito isso, observe que há uma folga entre as polias e as 
arruelas chavetadas (figura 5). Com as polias livres, gire-as 
manualmente no sentido horário até o final do curso da folga; 

08 Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim; 

09 Tensione a correia obedecendo ao método prático de 
tensionamento (vide item tensionamento da correia 
dentada). Aperte a porca de fixação do tensionador com um 
torque de 40 N.m (4 Kgf.m);

10 Utilizando-se da ferramenta de travamento, aperte cada 
parafuso das polias dos comandos com um torque de 80 
N.m (8Kgf.m) - figura 7; 

F. 01 Vista superior do motor

11 Retire as ferramentas de fasagem dos eixos comandos (parafusos 
de 6mm) e a ferramenta de travamento do virabrequim; 

12 Dê dois giros manuais no motor e confira o tensionamento 
e o sincronismo da correia (figuras 3 e 4). Se for preciso 
efetue ajustes; 

13 Instale novamente a ferramenta de travamento  
do virabrequim; 

14 Reinstale as capas de proteção da correia e a polia do 
virabrequim. Torque recomendado para a polia 140 N.m 
(14 Kgf.m); 

15 Retire as ferramentas de alinhamento do virabrequim (varetas) 
e a ferramenta de travamento da árvore de manivelas; 

16 Reinstale tudo o que foi retirado. 

Atenção!! 

O furo guia existente na polia do virabrequim não serve 
como referência para sincronismo do motor (figura 8). O 
sincronismo da árvore de manivelas é obtido alinhando-se 
as ferramentas de fasagem (varetas) na horizontal, conforme 
explicamos anteriormente (figura 3).
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F. 02 Retirada da roda dianteira direita

F. 03 Fasagem do virabrequim
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F. 04 Fasagem dos eixos comandos de válvulas

F. 05 Polias dos eixos comandos (vista traseira)
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F. 06 Instalação da ferramenta de travamento do virabrequim

F. 07 Polias dos eixos comandos
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F. 08 Capa da correia dentada e polia do virabrequim
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Motores 2.0 16 Válvulas 
Citroën: C5 2.0 16V, Xsara 2.0 16V e Xsara Picasso 
2.0 16V. Peugeot: 307 2.0 16V e 406 2.0 16V

Particularidades do procedimento 

As principais particularidades do procedimento de troca  
da correia dentada desses veículos são: 

A  As polias dos eixos comandos de válvulas e a  
engrenagem do virabrequim são chavetadas.  
Isso facilita o sincronismo e a troca da correia. 

B  Nesses veículos não há necessidade de utilização  
de ferramentas especiais para sincronizar o motor.  
O sincronismo dos eixos comandos de válvulas e  
do virabrequim é efetuado com o auxílio de pinos  
guias. Esses pinos podem ser facilmente construídos  
pelo reparador. 

C  No Xsara Picasso, após a substituição da correia 
sincronizadora é necessário Apagar,”resetar”, a indicação  
de revisão periódica do painel de instrumentos (vide  
dica no final do procedimento). 

Procedimento para verificação do sincronismo  
da correia dentada 

01  Retire a capa de proteção superior da correia  
dentada (figura 1); 

02  Posicione o veículo em um elevador automotivo; 

03  Retire a roda dianteira direita e o protetor interno ao  
pára-lama (figura 2); 

04  Alivie a tensão da correia poly-v e retire-a; 

05  Solte os parafusos da polia do virabrequim (4 parafusos 
13mm) e retire a polia; 

06  Gire manualmente o motor até que os furos existentes 
nas polias dos eixos comandos alinhem-se com os guias 
existentes no cabeçote, tornando possível a instalação dos 
pinos de fasagem (figura 3). 

07  Nessa condição, o furo da engrenagem do virabrequim deve 
estar alinhado com seu guia e possibilitar a instalação do 
pino de sincronismo do virabrequim (figura 3). 

Caso seja verificado o sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir.

Procedimento para substituição da correia

01  Com a correia devidamente travada na posição de 
sincronismo e o veículo posicionado em um elevador 

Vista Geral da Correia Dentada

automotivo, conforme descrito no item anterior (figuras 2  
e 3), retire a capa de proteção inferior da correia; 

02  Solte o parafuso de fixação do tensionador da correia 
dentada e retire a correia;

03 Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim; 

04 Com uma chave Allen posicione o tensionador em sua 
posição de máximo tensionamento (figura 4). Aperte a 
porca de fixação do tensionador, com um torque de 25 N.m 
ou 2,5 Kgf.m; 

05 Retire os pinos de fasagem dos eixos comandos de válvulas 
e do virabrequim;
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06 Dê dois giros manuais (voltas completas) no motor e 
reposicione o tensionador em sua posição ideal de 
tensionamento (figura 4); 

07 Confira atenciosamente o sincronismo da correia (figura 3); 

08 Reinstale as capas de proteção da correia. Reinstale a polia 
do virabrequim. Torque recomendado:

- Parafuso principal: 40 N.m (4 Kgf.m) + 60 graus angulares.  
- Parafusos secundários: 50 N.m (5 Kgf.m) cada. 

09 Reinstale o que foi retirado. 

Figura 1

Como apagar “resetar” a indicação de manutenção 
periódica 

01 Com a chave de ignição desligada, aperte o botão (1) e 
mantenha-o apertado (figura 5); 

02 Ligue a chave de ignição, sem soltar o botão (1), e aguarde 
até que comece uma contagem regressiva de 10 segundos. 
Passados os 10 segundos o display irá sinalizar [ = O1 e o 
indicador de manutenção desaparecerá; 

03 Solte o botão (1). Desligue a ignição.

Dica

No Xsara Picasso, quando já tiver sido ultrapassado o prazo (Quilometragem) de revisão do veículo, observa-
se que todas as vezes que a ignição for ligada, a lâmpada indicadora de manutenção e a indicação da 
quilometragem excedida piscarão, por 5 segundos, no painel do veículo (figura 5).  
Passados os 5 segundos o indicador de manutenção permanecerá aceso.  
Após ter sido efetuada a revisão no veículo, para apagar a indicação de manutenção periódica, proceda 
conforme será explicado a seguir. 
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Figura 2 - Retirada da Roda Dianteira Direita

Figura 3 - Fasagem dos Eixos Comandos e do  Virabrequim
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Figura 5 - Reset da Lâmpada de Inspeção Xsara Picasso

Figura 4 - Posicionamento do Tensionador
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Motores 1.0 e 1.6 - 8 Válvulas
Peugeot: 106 1.0 8V e 106 1.6 8V

Particularidades do procedimento

As principais particularidades do procedimento de troca da 
correia dentada desses veículos são: 

A  A polia do eixo comando de válvulas e a engrenagem do 
virabrequim são chavetadas. Isso facilita o sincronismo e a 
troca da correia. 

B  O tensionador da correia não possui referências para 
tensionamento. Por isso, a correia deve ser tensionada pelo 
método prático de tensionamento (vide item tensionamento 
da correia dentada). 

C  O motor está em perfeito sincronismo quando: Com o  
primeiro cilindro no ponto morto superior PMS (no final da  
fase de compressão), o furo guia da polia do eixo comando 
alinha-se com o furo existente no cabeçote, tornando  
possível a perfeita instalação da ferramenta de fasagem  
(pino de 10 mm) figuras 2 e 3.

Procedimento para verificação do sincronismo  
da correia dentada 

01 Retire as quatro velas de ignição; 

02  Retire a capa de proteção superior da correia (presa por 2 
parafusos em suas laterais); 

03  Gire manualmente o motor até que o furo existente na polia 
do eixo comando alinhe-se com o guia existente no cabeçote, 
tornando possível a perfeita instalação da ferramenta (pino) 
de fasagem (figura 2); 

04  Observe se, nessa condição, o primeiro cilindro encontra-
se no ponto morto superior PMS no final da fase de 
compressão. Para verificar o PMS insira, por exemplo, um 
relógio comparador no orifício da vela do primeiro cilindro; 

05  Com o primeiro cilindro em PMS, instale, no furo existente 
no bloco do motor, a ferramenta (pino) indicadora de 
ponto morto superior PMS (figura 3). Para verificar o 
perfeito encaixe da ferramenta de PMS, dê um pequeno 
giro manual no motor para trás (no sentido contrário ao 
de rotação) e posteriormente gire-o para frente (no sentido 
de rotação) até que o movimento do virabrequim seja 
bloqueado pela ferramenta;

06  Com o primeiro cilindro bloqueado no PMS (figura 3) o 
eixo comando de válvulas deve estar no ponto correto de 
fasagem (figura 2), 

Caso seja verificado o sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Com a correia devidamente sincronizada e o eixo 
virabrequim travado pela ferramenta de PMS, conforme 
descrito no item anterior (figuras 2 e 3), posicione veículo 
em um elevador automotivo; 

02  Retire a proteção de cárter, a roda dianteira di-reita e o 
protetor interno ao pára-lama (figura 4); 

03 Alivie a tensão da correia poly-v e retire-a; 
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F. 01 Vista superior do motor

04  Solte a polia do virabrequim (fixa por 3 parafusos 13mm) e 
retire-a (figura 4);

05  Apóie o motor pelo cárter utilizando-se de um macaco 
jacaré, por exemplo.

06  Com o motor apoiado, retire seu suporte de sustentação 
superior (figura 1);

07 Retire a capa de proteção inferior da correia;

08  Com a correia já exposta, confira atenciosamente o 
sincronismo do eixo comando (figura 2) e o correto 
posicionamento do virabrequim (figura 3);

09  Com os eixos sincronizados, solte a porca de fixação do 
tensionador da correia dentada e retire a correia.

10  Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim.

11  Tensione a correia obedecendo ao método prático de 
tensionamento (vide item tensionamento da correia 
dentada). Aperte a porca de fixação do tensionador com um 
torque de 40 N.m (4 Kgf.m). Retire a ferramenta de fa-sagem 
do comando e o pino de PMS; 

12  Dê dois giros manuais no motor e confira o tensionamento 
e o sincronismo da correia (figuras 2 e 3). Se for preciso 
efetue ajustes; 

13 Reinstale as capas de proteção da correia.

14  Reinstale a polia do virabrequim.Torque recomendado 50 
N.m (5 Kgf.m) cada parafuso; 

15 Reinstale tudo o que foi retirado.
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F. 02 Fasagem do eixo comando

F. 03 Fasagem do virabrequim
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F. 04 Retirada da roda dianteira direita
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Motores 1.4 e 1.6 - 8 Válvulas
Peugeot: 205 1.4 8V, Peugeot 206 1.6 8V e Peugeot 306 1.6 8V 

Particularidades do procedimento

As principais particularidades do procedimento de troca  
da correia dentada desses veículos são: 

A  A polia do eixo comando de válvulas e a engrenagem  
do virabrequim são chavetadas. Isso facilita o  
sincronismo e a troca da correia. 

B  O tensionador da correia não possui referências para 
tensionamento. Por isso, a correia deve ser tensionada  
pelo método prático de tensionamento (vide item 
tensionamento da correia dentada). 

C  O motor está em perfeito sincronismo quando: Com  
o primeiro cilindro no ponto morto superior PMS (no  
final da fase de compressão), o furo guia da polia do  
eixo comando alinha-se com o furo existente no  
cabeçote, tornando possível a perfeita instalação  
da ferramenta de fasagem (figuras 2 e 3). 

Procedimento para verificação do sincronismo  
da correia dentada 

01 Retire as quatro velas de ignição; 

02  Retire a capa de proteção superior da correia (presa por  
2 parafusos em suas laterais); 

03  Gire manualmente o motor até que o furo existente na 
polia do eixo comando alinhe-se com o guia existente 
no cabeçote, tornando possível a perfeita instalação da 
ferramenta (pino) de fasagem (figura 2); 

04  Observe se, nessa condição, o primeiro cilindro encontra-
se no ponto morto superior PMS no final da fase de 
compressão. Para verificar o PMS insira, por exemplo, um 
relógio comparador no orifício da vela do primeiro cilindro; 

05  Com o primeiro cilindro em PMS, instale, no furo existente 
no bloco do motor, a ferramenta (pino) indicadora de ponto  
morto superior PMS (figura 3). Para verificar o perfeito 
encaixe da ferramenta de PMS, dê um pequeno giro  
manual no motor para trás (no sentido contrário ao de 
rotação) e posteriormente gire-o para frente (no sentido 
de rotação) até que o movimento do virabrequim seja 
bloqueado pela ferramenta; 

06  Com o primeiro cilindro bloqueado no PMS (figura 3) o 
eixo comando de válvulas deve estar no ponto correto de 
fasagem (figura 2), 

Caso seja verificado o sincronismo incorreto ou se deseje 
substituir a correia dentada, execute o procedimento a seguir. 

Procedimento para substituição da correia 

01  Com a correia devidamente sincronizada e o eixo 
virabrequim travado pela ferramenta de PMS, conforme 
descrito no item anterior (figuras 2 e 3), posicione veículo 
em um elevador automotivo; 

02  Retire a roda dianteira direita e o protetor interno ao pára-
lama (figura 4); 

03 Alivie a tensão da correia poly-v e retire-a; 

04  Solte a polia do virabrequim (fixa por 3 parafusos 13mm) e 
retire-a (figura 4);
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F. 01 Vista superior do motor

F. 02 Fasagem do eixo comando

05  Para facilitar a retirada da capa de proteção inferior da 
correia, retire o apoio lateral do suporte do motor (figura 1);

06 Retire a capa de proteção inferior da correia;

07  Com a correia já exposta, confira atenciosamente o 
sincronismo do eixo comando (figura 2) e o correto 
posicionamento do virabrequim (figura 3).

08  Com os eixos sincronizados, solte a porca de fixação do 
tensionador da correia dentada e retire a correia;

09  Instale a nova correia no sentido anti-horário, começando 
pela engrenagem do virabrequim;

10      Tensione a correia obedecendo ao método prático de 
tensionamento (vide item tensionamento de correia 

dentada). Aperte a porca de fixação do tensionador com um 
torque de 40 N.m (4Kgf.m);

11  Retire a ferramenta de fasagem do comando (figura 2) e o 
pino de PMS (figura 3);

12  Dê dois giros manuais no motor e confira o tensionamento  
e o sincronismo da correia (figuras 2 e 3). Se for preciso 
efetue ajustes;

13 Reinstale as capas de proteção da correia.

14  Reinstale a polia do virabrequim.Torque recomendado 
50N.m (5 Kgf.m) cada parafuso; 

15 Reinstale tudo o que foi retirado.
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F. 03 Fasagem do virabrequim

F. 04 Retirada da roda dianteira direita



Tabela de Aplicações
Correias Sincronizadoras
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Correias Sincronizadoras  
(Comando de Válvula CVA)
CORREIA N° ORIGINAL VEICULO MOTOR ANO APLICAÇÃO

KIT SINC. 1.0 
POWER

036.109.119P/ 
036.109.119Q

GOL/ PARATI/ POWER 1.0 16V (AE 111) 2002/ 2003 CVA - EIXO BALANCEADOR

POLO/ POLO SEDAN 1.0 16V POWER 2002/ 2003 CVA - EIXO BALANCEADOR

58H9.5P220II HNBR *** FREELANDER 2.5 V6 24V 2003/ 2005 CVA

65H8P127HNBR

***

COLT 1.8 16V 90/ ABRI 92 EIXO BALANCEADOR

ECLIPSE 2.0 16V 91/ 00 EIXO BALANCEADOR

GALANT 2.0 8V MAI 92/ 96 EIXO BALANCEADOR

GALANT 2.0 16V .../ OUT 92 EIXO BALANCEADOR

GALANT 2.0 16V NOV 92/ SET 96 EIXO BALANCEADOR

GALANT 2.0 16V OUT 96/ 01 EIXO BALANCEADOR

LANCER 1.8 16V 90/ MAI 92 EIXO BALANCEADOR

SPACE WAGON 2.0 16V 92/ OUT 98 EIXO BALANCEADOR

SPACE WAGON 2.4 16V 92/ . . . EIXO BALANCEADOR

MR984778

AIRTREK 2.4 16V 2003/ 2008 EIXO BALANCEADOR

GRANDIS 2.4 16V - 4G69 2003/2008 EIXO BALANCEADOR

OUTLANDER 2.4 16V 2009/... EIXO BALANCEADOR

***

ACCORD 2.0 16V 90/ 98 EIXO BALANCEADOR

MAGENTIS 2.0 16V 2006/... EIXO BALANCEADOR

SONATA 2.0 16V 91/ MAI 98 EIXO BALANCEADOR

70H9,5P160 HNBR ***

ACCORD 2.0/ 2.2/ 2.2 16V 91/ 98 EIXO BALANCEADOR

ACCORD 2.0 16V VETEC 98/ 2002 EIXO BALANCEADOR

ACCORD 2.2 16V 90/ 93 EIXO BALANCEADOR

ACCORD 2.2 16V 96/ 98 EIXO BALANCEADOR

ACCORD 2.3 16V 96/ 98 EIXO BALANCEADOR

ACCORD 2.3 16V 2001/ 2005 EIXO BALANCEADOR

PRELUDE 2.0 16V 92/ SET96 EIXO BALANCEADOR

PRELUDE 2.2 16V 92/96 EIXO BALANCEADOR

83HL190

*** H-100  2.5 DIESEL 93/ 95 EIXO BALANCEADOR

*** L-200/ L-300 2.5 DIESEL 91/ mai-93 EIXO BALANCEADOR

87H9,5P170 HNBR 7700863095H

CLIO 1.0 8V 99/2008 CVA

 KANGOO / EXPRESS 1.0 8V 99/ 2005 CVA

TWINGO 1.2i 93/ 2000 CVA

89LH190 ***

SAMURAI 1.3 (Eng G13A) 91/ 98 CVA

SWIFT 1.3 - 1.3 16V SOHC 93/ 95 CVA

89H9.5P190II HNBR ***

SWIFT 1.3 8V 93/ 95 CVA

SAMURAI 1.3 8V 93/ 95 CVA

89H9,5P250 HNBR MASTER 2.5L DCi - 16V 2005/2012 CVA

89H9.5P254II 
HNBR ***

SWIFT 1.3 8V 96/ 01 CVA

SAMURAI 1.3 8V 96/ 01 CVA

95H9,5P170 HNBR ***

CLIO 1.2 8V 95/ 98 CVA

MÉGANE
1.6 8V Motor K7M, 
702/703/790/720 95/ 00 CVA

TWINGO 1.0 99/ 2002 CVA

95H9,5P190 *** VITARA/ SIDEKICK 1.6 92/ 98 CVA

95H9,5P234 HNBR

*** MARCH 1.0 S 2011/... CVA

0816.E6 206 1.0 16V 2001/ 2005 CVA

7700113061

CLIO 1.0 16V 2000/2012 CVA

SANDERO 1.0 16V HI- FLEX 2007/... CVA

LOGAN 1.0 16V HI-FLEX 2007/ ... CVA

96H9,5P170 HNBR 8200537021

CLIO 1.6 8V 98/ 2007 CVA Motor K7M 720

 KANGOO / EXPRESS 1.6 8V 99/ 2003 CVA Motor K7M 720

LOGAN 1.6 8V K7M 2007/ ... CVA

MÉGANE 1.6 8V Motor K7M 720 95/00 CVA Motor K7M 720

MÉGANE
1.6 8V Motor K7M, 
704/744/745/746 96/00 CVA

SANDERO 1.6 8V HI- FLEX 2007/... CVA

SYMBOL 1.6 8V HI-TORQUE 2009/ … CVA
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Correias Sincronizadoras  
(Comando de Válvula CVA)
CORREIA N° ORIGINAL VEICULO MOTOR ANO APLICAÇÃO

97H9,5P250 HNBR ***

HILUX
2.5 16V Turbo Diesel (Motor : 
2KDFTV) 2005/ ... CVA

HILUX/ SW4 3.0 16V D -4D 2005/... CVA

97H9.5P254II HNBR ***

JIMNY 1.3 16V 95/ 2003 CVA

SWIFT 1.0 6V (3 cils.) 91/ 99 CVA

99H8P190 HNBR

23356-42500

GALLOPER 2.5 TURBO DIESEL 98/ 2002 EIXO BALANCEADOR

H1 STAREX 2.5 DIESEL TURBO DIESEL 2000/ 2005 EIXO BALANCEADOR

H-100 2.5 DIESEL 96/ 98 EIXO BALANCEADOR

H-100 2.6 DIESEL 99/2004 EIXO BALANCEADOR

CA110005

L-200/ L-300 2.5 DIESEL JUN-93/ 2002 EIXO BALANCEADOR

L-200/ L-300 2.5 DIESEL 2003/ 2011 EIXO BALANCEADOR

*** HR 2.5 TCi Diesel 2005/ ... EIXO BALANCEADOR

101H9,5P171 HNBR ***

AX Gti 1.4 (Ref.: TU3M) 92/ 95 CVA

106 1.6i (TU5JP) 94/ 2001 CVA

205 1.4 (TU3M) 93/ 98 CVA

206 1.6 8V 99/ JUN-2001 CVA

102H9,5P250 HNBR

***

HILUX 3.0 TURBO DIESEL 97/ 2004 CVA

LAND CRUISER PRADO 3.0 16V TURBO DIESEL 2003/ 2007 CVA

***

BALENO 1.6 16V 95/ 99 CVA

GRAND VITARA 1.6 16V 98/ 2003 CVA

VITARA/ SIDEKICK 1.6 16V 95/ 98 CVA

104H9,5P171 
HNBR

*** C3 1.4 8 V (TU3JP) 2003/ JUL -2012 CVA

0816.F2/ 
96.312.030.80 

106 - XN/ SOLEIL/ KID 1 .0 (TU9M) 96/ 2001 CVA

205 1.0 (TU9M) 91/ 98 CVA

206 1.4 8V 2004/2009 CVA (Ref.: 366.67.66 - TU3JP)

207/ SW 1.4 Flex (Ref. 366.67.66 - TU3JP) 2009/ … CVA

HOGGAR 1.4 Flex (Ref. 366.67.66 - TU3JP) 2009/ … CVA

104H9,5P220 HNBR 14400PMMA03 CIVIC EX-LX 1.7 16V 2001/2006 CVA

104H9,5P240 HNBR ***

ACCORD 1.6 16V SOHC 98/ 2002 CVA

CIVIC EX-LX 1.6 16V 97/ 2000 CVA

106H9,5P240 HNBR ***

CIVIC EX-LX 1.5 16V SOHC .../ SET 91 CVA

CIVIC EX-LX 1.5 16V VTEC OUT 91/ NOV 95 CVA

108H9,5P170 HNBR
0816.44/ 
96.403.239.80 206 1.4 8V 2004/2009 CVA (Ref.: 366.67.65 - TU3JP)

101H8P200 HNBR *** PICANTO 1.0 12V/ 1.1 12V 2006/ … CVA

111H9,5P254 HNBR ***

COUPE 1.6 16V 99/ 2002 CVA

ELANTRA 1.6 16V 90/ 95 CVA

ELANTRA 1.8 16V 96/ 98 CVA

111HTD170 HNBR 90531677

AGILE 1.4 8V ECONOFLEX 2009/ 2014 CVA/BA

CELTA 1.0 8V VHC FLEX 2001/ 2008 CVA/BA

CELTA 1.4 8V VHC FLEX 2004/ 2008 CVA/BA

CELTA
1.0 VHC ECONOFLEX/ 1.4 VHC 
8V ECONOFLEX 2009/... CVA/BA

COBALT 1.4/ 1.8 ECONOFLEX LT/ LS/ LTZ 2010/... CVA

CORSA (SEDAN/ WAGON/ PICK-UP) 1.0 8V 94/ 2000 CVA/BA (96/...) MPFI

CORSA (SEDAN/ WAGON/ PICK-UP) 1.4 8V EFI 96/ 96 CVA/BA

CORSA (SEDAN/ WAGON/ PICK-UP) 1.6 8V 94/ 2002 CVA/BA (96/...)

CORSA (MODELO NOVO)/ CLASSIC 1.0 8V VHC/ 1.8 8V FLEX 2001/2008 CVA/BA

CORSA (MODELO NOVO)/ CLASSIC 1.0/1.4 VHC ECONOFLEX 2009/... CVA

MERIVA 1.8 8V 2002/2010 CVA/BA 

MERIVA 1.4 8V ECONOFLEX 2006/ 2008 CVA

MONTANA 1.4 8V ECONOFLEX AGO-2009/... CVA

MONTANA 1.4 8V FLEXPOWER 2007/JUL- 2009 CVA/BA

MONTANA 1.8 8V FLEXPOWER 2004/2008 CVA/BA

SPIN 1.8 8V ECONOFLEX LT/ LTZ 2012/.. CVA

PRISMA
1.0 VHC ECONOFLEX/ 1.4 8V 
ECONOFLEX 2009/... CVA

PRISMA 1.4 ECONOFLEX 2006/ 2009 CVA
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Correias Sincronizadoras  
(Comando de Válvula CVA)
CORREIA N° ORIGINAL VEICULO MOTOR ANO APLICAÇÃO

111HTD170 HNBR

*** LANOS 1.3 8V/ 1.5 8V 97/ 99 CVA

7083436

DOBLÒ 1.8 8V/ 1.8 8V Flex 2003/... CVA/BA

IDEA 1.8 FLEX (HLX) 2005/2011 CVA/BA

PALIO/ WEEKEND/ SIENA/ STRADA 1.8/ 1.8R 8V FLEX 2003/... CVA/BA

PUNTO 1.8 - 8V 2007/ ... CVA

STILO 1.8 8V 2002/2011 CVA/BA

STRADA 1.8/ 1.8R 8V FLEX 2003/... CVA/BA

112H9,5P290 HNBR ***

NEON 2.0 16V SOHC 94/ 2001 CVA

PT CRUISER 2.0 16V SOHC 2001/ 2004 CVA

STRATUS 2.0 16V SOHC 95/ 2000 CVA

113H9,5P254 HNBR

24312-23202 SPORTAGE/ GRAND SPORTAGE 2.0 CVVT 16V - G4GCVG 2004/2010 CVA

***

I30/ 130SW 2.0 2WD GLS 2009/... CVA

TUCSON 2.0 16V 2005/ … CVA

114H9,5P170 HNBR

***

BERLINGO 1.8 16V (Ref.: XU7JP) 97/ 2002 CVA

EVASION  2.0 8V TURBO (Ref.: XU10J2) 95/2000 CVA

XANTIA  2.0 8V (XU10J2) 94/ 96 CVA

XM 2.0 8V TURBO (XU10J2) 95/... CVA

XSARA 1.8 8V (XU7JP) 97/ 98 CVA

ZX
1.8/ 2.0 8V/ 1.8 FURIO/ 1.9 / 2.0 
VOLCANE 93/ 98 CVA

96.197.793.80

306 1.6 8V (XU5) 93/ 95 CVA

306 1.8 8V (XU7JP4) 93/ 97 CVA

306 2.0 8V (XU10J2) 94/ 97 CVA

405 1.6/ 1.8/ 2.0-8V 92/ 98 CVA

406 2.0 8V TURBO 96/04 CVA

806 2.0 8V (XU10J2) 2.0 TURBO 94/ 99 CVA

PARTNER 1.8 99/ 2004 CVA

117H9,5P220 HNBR

96MM6K288A2A FOCUS 1.6 SIGMA FLEX 2010/... CVA

*** NEW ECOSPORT 1.6 SIGMA FLEX 2011/... CVA

96MM6K288A2A NEW FIESTA 1.6 SIGMA FLEX 2011/... CVA

*** FIESTA ZETEC 1.4 16V 96/ 99 CVA

96MM9K288A2A/ 
96MM6K288A1A COURIER ZETEC 1.4 16V 96/ 99 CVA

118H9,5P190 HNBR 7700853660

SPACEVAN/ TRAFIC 2.2 GAS 98/ 98 CVA

TRAFIC 2.2 GAS 97/ 99 CVA

118RH9,5P300 
HNBR

BG1T6268AA

F-1000/F-2000 2.5 8V TURBO DIESEL MAXION HSD 96/98 CVA

RANGER 2.5 TURBO DIESEL 98/ 2001 CVA

*** S-10/ BLAZER 2.5 MAXION DIESEL 96/ 2001 CVA/BA

***

DEFENDER 90/ 110/ 130 2.5 DIESEL 96/... CVA

DISCOVERY 2.5 TDi 92/94 CVA

000.997.2293/ 
000.997.0097 SPRINTER 2.5 MAXION DIESEL 97/ 2001 CVA

118RH9,5P301 
HNBR L.DUPLA

***

F-1000/F-2000 2.5 8V TURBO DIESEL MAXION HSD 96/98 CVA

RANGER 2.5 TURBO DIESEL 98/ 2001 CVA

RANGER 2.8 TURBO DIESEL 2001/ 2004 CVA

***

DEFENDER 90/ 110/ 130 2.5 DIESEL 96/... CVA

DISCOVERY 2.5 TDi 92/94 CVA

119SH8P220 HNBR 46542581 PALIO/ WEEKEND/ SIENA/ STRADA MOTOR FIRE 1.0 16V 2001/2009 CVA 

121H8P210 HNBR ***

COROLLA/ COROLLA FILDER 1.8 16V 98/ OUT 2001 CVA

CELICA 1.8 - AT200/ 7AFE 1994/ 1999 CVA

121H8P290 HNBR PAJERO TR4 2.0 16V TR4 2002/... CVA

121LH180 HNBR

026.109.119D

IBIZA 1.8 95/ SET-99 CVA

INCA 1.6 8V 99/ 2002 CVA

026.109.119D

GOL/ SAVEIRO/ PARATI 1.6 MI/ 1.8MI/ 2.0MI 96/ 2002 CVA

GOL/ PARATI/ SAVEIRO GIII 1.6/ 1.8/ 2.0 8V GIII - até 2005 CVA

GOLF GL GERAÇÃO III 1.8/ 2.0 8V 95/ 98 CVA 95/ 98

SANTANA 1.6 MI/1.8MI/2.0MI 99/ 2005 CVA

122HL265 HNBR *** CARAVELLE/ EUROVAN 2.4 DIESEL 1998/1999 CVA 
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123H9,5P285HNBR MD336149

AIRTREK 2.4 16V 2003/ 2008 CVA

OUTLANDER 2.4 16V 2009/... CVA

123H9,5P290 HNBR ***

GALANT 2.0 16V 93/ 93 CVA

SPACE WAGON 2.0 16V (4G63 MOTOR) 92/ 95 CVA

124H9,5P290 HNBR *** SPACE WAGON 2.4 (4G64 MOTOR) 92/ 2003 CVA

124LH181 HNBR

044109119D

80/ 100 2.0L - 8V 94/ 95 CVA

A6 2.0L - 8V 94/ 2003 CVA

037109119D

CORDOBA 2.0 8V 94/ 2001 CVA

IBIZA 2.0 8V 1993/ ... CVA

***

GOLF GTI GERAÇÃO III 2.0 8V 94/ 98 CVA

PASSAT/ VARIANT  (Importado) 2.0 8V 94/ 97 CVA

124SH8P220 HNBR 46711187

DOBLÒ Motor Fire 1.3 16V 2001/2007 CVA

LINEA/ PUNTO/ BRAVO 1.4 16V TURBO TJET 2009/... CVA

PALIO/ WEEKEND/ SIENA/ 
STRADA MOTOR FIRE 1.0 8V/ 1.3 16V 2001/2009 CVA 

UNO MILLE FIRE Motor Fire 1.0 8V 2002/... CVA/BA

126H9,5P270 HNBR ***

DUSTER 2.0 16V 2011/... CVA

MÉGANE GRAN TOUR SW 2.0 16V 2005/... CVA/BA

MÉGANE (MODELO NOVO) 2.0 16V 2005/... CVA/BA

127H9,5P190 HNBR 7700857525

LAGUNA 2.0 8V 94/ 98 CVA

MÉGANE 2.0 8V 95/ 2001 CVA

SCÉNIC 2.0 8V 99/ 2000 CVA

TRAFIC 2.0 8V 00/ 2002 CVA

127H9,5P254 HNBR *** LANOS 1.6 16V 97/01 CVA

127H9.5P190 HNBR *** V 460 2.0 93/95 CVA

128H9,5P270HNBR

*** MÉGANE 1.6 16V 2000/2005 CVA

*** MÉGANE 2.0 16V - F4R 01/ 2005 CVA

7700100531 SCÉNIC 2.0 16V 2001/2009 CVA

129H9,5P254 HNBR 978M6268A1A

FOCUS 1.8/ 2.0 - 16V - ZETEC 2000/ 2009 CVA

MONDEO 2.0 16V MAI-98/2002 CVA

129H9,5P310 HNBR *** HILUX  2.4/ 2.8 DIESEL 92/ 01 CVA

129SH8P220 HNBR 55183446/ 73500897

DOBLÒ 1.4 8V FLEX 2005/... CVA

FIORINO/ UNO FURGÃO Motor Fire 1.3 8V 2003/ ... CVA

GRAND SIENA 1.4 8V 2012/... CVA

IDEA 1.4 FLEX (ELX) 2005/... CVA

PALIO NOVO 1.0 EVO 8V 2010/... CVA

PALIO NOVO 1.4 EVO 8V 2010/... CVA

STRADA 1.4 EVO 8V 2014/... CVA

PALIO/ WEEKEND/ SIENA/ STRADA MOTOR FIRE 1.3 8V 2001/2009 CVA 

PALIO/ WEEKEND/ SIENA/ STRADA 1.4 8V FLEX 2005/... CVA

PUNTO MOTOR FIRE 1.4 - 8V 2007/ ... CVA

SIENA NOVO 1.0 8V 2012/... CVA

SIENA NOVO 1.4 8V 2012/... CVA

STRADA 1.4 8V FLEX 2006/... CVA

UNO NOVO 1.0 EVO 8V 2010/... CVA

UNO NOVO 1.4 EVO 8V 2010/... CVA

UNO FURGÃO 1.3 8V FIRE FLEX 2006/... CVA

131H9,5P220 HNBR *** RANGER 2.5 GASOLINA 98/ 2001 CVA

131H9,5P254 HNBR ***

ESCORT ZETEC 1.8 16V 97/ 2002 CVA

MONDEO 2.0 16V 94/ ABR-98 CVA

131RH8PN170 HNBR 46434651

PALIO/ SIENA 1.0 MPI 96/ 2000 CVA

UNO MILLE/ FIORINO 1000 96/ 2001 CVA

132H9,5P270 HNBR

7700101248/ 
7702217729 LIVINIA 1.6 16V 2000/... CVA/ BA

*** DUSTER 1.6 16V 2011/... CVA

***  KANGOO / EXPRESS 1.6 16V 2003/ 2004 CVA

***  KANGOO / EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX 2007/... CVA

7700113061 LOGAN 1.6 16V HI-FLEX 2007/ ... CVA

*** MÉGANE (MODELO NOVO) 1.6 16V 2005/2011 CVA/BA

*** MÉGANE GRAN TOUR SW 1.6 16V 2005/2011 CVA/BA

*** SCÉNIC 1.6 16V 99/2010 CVA

*** SANDERO 1.6 16V HI- FLEX 2007/... CVA

8200897100 SYMBOL 1.6 16V HI-FLEX 2009/ … CVA

133H9,5P254 HNBR ***

MAXIMA 3.0 V6 92/ 95 CVA

PATHFINDER 3.3 V6 97/ 2001 CVA
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133LH254 HNBR *** PATHFINDER 3.0 V6  VG30E 93/ 2004 CVA

134H9,5P255 HNBR

60562106

164 3.0L - 12V - V6 90/ 92 CVA

164 3.0L - 12V - V6 93/ 98 SERIE II CVA

SPIDER 3.0L - V6 91/ 97 CVA

***

BERLINGO 1.6 16V (Ref.: 5JP4) 2005/ 2007 CVA

C3 1.6 16V 2002/ JUL-2012 CVA

PICASSO 1.6 16V 2005/ 2011 CVA/BA

XSARA 1.6 16V/ 1.8 16V 01/04 (1.6 16V) 98/01 (1.8 16V) CVA

0816.E0

206 1.6 16V 2002/ 2008 CVA

207/ SW 1.6 Flex 2009/ … CVA

306 2.0 16V (XU10J4) 94/ 95 CVA

307/ SW 1.6 16V 2002/2012 CVA

405 2.0 16V (XU10J4R) 94/ 95 CVA

HOGGAR 1.6 Flex 2009/ … CVA

PARTNER 1.6 16V 2003/ … CVA

***

AIRCROSS 1.6 16V 2011/... CVA

C4/ C4 HACTH 1.6 16V FLEX 2008/... CVA

135HL254 068.109.119 KOMBI 1.6 DIESEL TODOS CVA

135RH8PN170 HNBR 46434675

FIORINO/ UNO FURGÃO 1.5 I.E 97/ 2005 CVA

PALIO/ WEEKEND 1.5 MPI 96/ 2004 CVA

STRADA 1.5 MPI 98/ 2002 CVA

UNO/ PRÊMIO/ ELBA/ FIORINO 1500 96/ 97 CVA

135S8M190 HNBR

2GU030109119AB A3/ S3 1.6L 8V 2002/ 2007 CVA

030109119S
FOX/ GOL GV/ POLO NOVO/ SAVEIRO/ 
VOYAGE NOVO/ SPACE FOX 1.0 8V/ 1.6 8V VHT TOTAL FLEX 2009/... CVA

030.109.119 GOL 1.0 AT 8V Mi Até 2001 CVA/BA

2GU030109119AB GOLF GERAÇÃO IV 1.6 MI 04-2001/ 2005 CVA MOTOR EA109-BAH

030.109.119.S POLO/ POLO SEDAN 1.6 2002/2008 CVA

030.109.119AB KOMBI 1.4 FLEX 2006/... CVA

136H9,5P254 HNBR

5750A2

EVASION 2.0 16V (Ref.: XU10J4R) 95/2001 CVA

XANTIA 
2.0 16V (XU7JP4 - XU10J4R 
E RS) 95/ 2001 CVA

XM 2.0 16V (XU10J4R) 93/99 CVA

XSARA 
1.8 16V (XU7JP4)/ 
2.0-16V(XU10J4R) 98/ 2002 CVA

XSARA 2.0 16V (XU10J4RS) 97/ 2001 CVA

 ZX - DAKAR 2.0 16V (XU10J4RS) 96/ 97 CVA

5750A2

306 1.8 16V (XU7JP4) 97/ 2000 CVA

306 2.0 16V  (XU10J4RS) 96/ 97 CVA

406 1.8 16V 95/ 98 CVA

406 2.0 16V (XU10J4RS) 95/ 2001 CVA

605 2.0 16V (XU10J4R) 94/ 95 CVA

138RH8PN150 HNBR

*** SPAZIO 1.4 83/84 CVA

46408751

PALIO/ WEEKEND 1.6 MPI 98/ 2000 CVA

SIENA 1.6 MPI 97/ 2000 CVA

STRADA 1.6 16V MPI 98/ 2002 CVA

TIPO 1.6 MPI 93/ 97 CVA

UNO TURBO 94/ 96 CVA

UNO/ PRÊMIO/ ELBA/ FIORINO 1600 90/ 94 CVA

UNO/ PRÊMIO/ ELBA/ FIORINO 1600 95/ 97 CVA

138S8T230 HNBR 06A109119C 

A3/ S3 1.6L 8V 96/ 2001 CVA

CORDOBA 1.6 OUT-99/ 2001 CVA

IBIZA 1.6 99/ 2002 CVA

BORA/ BORA VARIANT 2.0 2001/2010 CVA

BORA/ BORA VARIANT 1.6/AEH , AKL , ADP 1998/ 2001 CVA

GOLF GERAÇÃO IV 1.6 MI 99/ 03-2001 CVA MOTOR EA113-AKL

GOLF GERAÇÃO IV 2.0 MI 99/ 2006 CVA

NEW BEETLE 2.0 8V 99/... CVA

POLO/ POLO SEDAN 2.0 2002/2011 CVA

141H9.5P254II HNBR *** GRAND VITARA 2.0 DIESEL (MTR PEUGEOT) 02/ 03 CVA/ BA
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142H9,5P230 HNBR ***

C70 2.4 T 99/ 2002
CVA (A PARTIR MOTOR 1266128 
COM TENS. POR MOLA)

S40 1.8/ 2.0 97/ 2003
CVA (A partir motor 1219111 
com tensionador por mola)

S40 2.0T 98/ 2001 CVA

S40 2.4/ 2.5 2.4 = 2007/2010 2.5 = 2005/2010 CVA

S60 2.0T/ 2.3T/ 2.4T 2000/2010 CVA

S60 2.5T (Motor B5254T2) 2005/2008 CVA

S70 2.5 97/ 99

CVA (A partir motor 1266128 
com tensionador por mola) 
Cod. Motor B5254S

V40 1.8/ 2.0/ 2.0T 97/ 2003
CVA (A partir motor 1219111 
com tensionador por mola)

V50/ V50 T5 2.4i/ 2.5 2005/ 2009 CVA

V70 2.0T/ 2.3 T5/ 2.4/ 2.5T 1997/2007
CVA (A partir motor 1266128 
com tensionador por mola)

XC90 2.5T 2003/ 2007 CVA

145H8P200 HNBR

*** 323 1.8 16V 92/ 99 CVA (DOHC)

*** SEPHIA/ SHUMA 1.5 16V 94/ 2000 CVA

***

MX3 1.6 16V 91/ 99 CVA

MX5 1.6 16V 92/ 95 CVA

MX5 1.8 16V 93/ 99 CVA

146S8M200 HNBR 90570371

ASTRA 2.0 Importado 95/ 97 CVA

ASTRA 1.8/ 2.0 8V 98/ 2005 CVA/BA

ASTRA 2.0 8V 2010/... CVA/BA

KADETT 2.0 96/ 98 CVA/BA

KADETT/ IPANEMA 1.8 96/ 98 CVA/BA

MONZA 1.8/ 2.0 96/ 96 CVA/BA

OMEGA/ SUPREMA 2.0 92/ 94 CVA/BA

VECTRA 2.0 8V 93/ 2005 CVA/BA

VECTRA 2.0 8V 2006/2011 CVA/BA

ZAFIRA 2..0 8V 2001/ 2012 CVA

146S8M240 HNBR

24422964/ 
55575247/ 
24405968

CRUZE 1.8 ECOTEC FLEX LT/ LTZ 2010/ ... . CVA/BA

SONIC  1.616V ECOTEC 2011/... CVA/BA

148S8T230 HNBR ***

GOLF GTI 2.0 TSI 16V 2014/... CVA

JETTA 2.0 TSI 16V 2011/... CVA

TIGUAN 2.0 TSI 16V 2009/... CVA

PASSAT 2.0 TSI 16V 2007/... CVA

148H9,5P230 HNBR

*** LAGUNA 2.0 16V 95/97 CVA

***

C70 2.4 T 99/ 2002
CVA (ATÉ MOTOR 1266127 
TENS. HIDRÁULICO)

S40 1.8/ 2.0 97/ 2003
CVA (Até motor 1219110 
com tensionador hidráulico)

S40 T4 2.0 16V 98/ 2003 CVA

V40 1.8/ 2.0/ 2.0T 97/ 2003
CVA (Até motor 1219110 
com tensionador hidráulico)

V70 2.0T/ 2.3 T5/ 2.4/ 2.5T 1997/2007
CVA (Até motor 1266127 
com tensionador hidráulico)

148H9,5P254

RE000223

SPACEVAN/ TRAFIC 60CV DIESEL 97/ 98 CVA

SPACEVAN/ TRAFIC 2.1DIESEL 97/ 98 CVA

7700663544 TRAFIC DIESEL 97/04 CVA

148H9,5P255 HNBR *** MÉGANE 2.0 16V - F7R 95/ 2001 CVA

149S8M200 HNBR

90469582

OMEGA/ SUPREMA 2.2 NOV-94/ 98 CVA/BA

VECTRA 2.2 8V 98/ 2000 CVA/BA

VECTRA 2.2 8V 2001/ 2002 CVA/BA

93281133 NOVA S-10 2.4 FLEX POWER AGO - 2012/... CVA

93281133

S-10/ BLAZER 2.4 FLEX POWER 2007/JUL - 2012 CVA

S-10/ BLAZER 2.4 MPFI 8V GAS/ FLEX POWER 2001/2007 CVA/BA

036.109.119H IBIZA 1.0 16V 2001/ 2003 CVA

036.109.119 GOL/ PARATI/ GOL/ PARATI TURBO 1.0 AT 16V/ 1.0 AT 16V TURBO 97/ 2004 CVA/BA

150S8T230 HNBR

06B109119B

A3/ S3 1.8L - 20V/ 1.8L - 20V TURBO 96/ ... CVA

A4/ A4 QUATTRO 1.8L - 20V TURBO 97/ 2001 CVA 

A4/ A4 QUATTRO 2.0L - 20V 95/ 2003 CVA

 TT/ TTS 1.8L - 20V TURBO 99/ 2006 CVA

06B109119B GOLF GTI GERAÇÃO IV 1.8/ 1.8 TURBO 99/2008 CVA
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151S8T254 HNBR

***

CORDOBA 2.0 16V 96/2001 CVA

IBIZA 2.0 16V 98/2001 CVA

048.109.119G

GOL GTI 2.0 16V 96/ 2002 CVA

GOLF GTI GERAÇÃO III 2.0 16V 93/ 98 CVA

152RH9,5P300 
HNBR

*** JUMPER 2.8 Hdi 2006/ … CVA

***

DUCATO 2.5L - 8V 97/ 02 CVA

DUCATO
2.8L - TURBO DIESEL - 8V JTD 
(ELETRÔNICO) 2004/ 2010 CVA

***

BOXER 2.5 DIESEL (Ref.: DJ5TED) 99/ 2000 CVA

BOXER 2.8 HDI TD (ELETRONICO) 2005/2009 CVA

*** Daily/ New Daily/ New Turbo Daily 2.5 DIESEL 94/ 96 CVA

152S8T250 HNBR

*** A4/ A4 QUATTRO  1.8L 20V TURBO 95/ 2002 CVA 

*** PASSAT/ VARIANT  (Importado) 1.8 20V TURBO 98/2005 CVA (98/Fev-2000)

153H9,5P254 HNBR

***

C4/ C4 HACTH 2.0 16V 2008/... CVA

C4/ C4 PALLAS/ GRAND C4 PICASSO 2.0 16V VTR Mtr. EW10A 2006/2011 CVA/ BA

C5 2.0 16V (EW10J4) 2001/2011 CVA

C8 2.0 16V 2003/ 2005 CVA

PICASSO 2.0 16V 2001/ 2010 CVA

XSARA 2.0 16V (EW10J4) 2001/ 2010 CVA

***

307/ SW 2.0 16V FLEX 2003/2010 CVA

307CC 2.0 16V FLEX 2001/2005 CVA

308 2.0 16V FLEX 2012 CVA

407 2.0 16V 2005/2009 CVA

408 2.0 16V 2009/... CVA

99456476

DUCATO 2.5 TURBO DIESEL 97/ 02 CVA

DUCATO 2.8L - DIESEL - 8V 98/ 2000 CVA

*** SONATA 2.0 16V 91/ MAI 98 CVA

*** Daily/ New Daily/ New Turbo Daily 2.8 Diesel 99/ . . . CVA

153S8T250 HNBR ***

A4/ A4 QUATTRO  1.8L 20V TURBO 95/ 2002 CVA 

PASSAT/ VARIANT  (Importado) 1.8 20V 97/ 2000 CVA

153H9,5P300 HNBR

*** SONATA 2.0 16V 91/ MAI 98 CVA

*** Daily/ New Daily/ New Turbo Daily 2.8 DIESEL 99/ ... CVA

99456476 DUCATO 2.5 TURBO DIESEL 97/ 02 CVA

*** DUCATO 2.8 DIESEL - 8V 98/ 2000 CVA

154H9,5P300 HNBR

99456477 DUCATO 2.8L - TURBO DIESEL - 8V 98/ 2006 CVA

*** BOXER 2.8 TURBO DIESEL 99/ 2005 CVA

7701044188 MASTER 2.8L DTi - 8V 2002/ 2004 CVA

99462228

Daily/ New Daily/ New Turbo Daily 2.8 Turbo Diesel 97/ 99 CVA

DAILY 35.10/ 49.12 2.8 TURBO DIESEL 97/ 2000 CVA

DAILY 35.10/ 49.12 2.8 TURBO DIESEL 2001/ 2003 CVA

158RH8PN254 
HNBR

46514671/ 
55188191

BRAVA 1.6 16V 99/ 2003 CVA

DOBLÒ 1.6 16V 2001/2005 CVA

LINEA 1.9 16V 2008/2011 CVA

MAREA/ WEEKEND 1.6 16V 2005/2007 CVA

PALIO/ WEEKEND/ STRADA 1.6 16V MPI 96/ 2002 CVA

SIENA 1.6 16V MPI 97/ 2002 CVA

162S8T200 HNBR

7083384 STILO 1.8 16V 2002/2007 CVA

90531677 MERIVA  1.8 16V 2002/2010 CVA/BA 

163H9,5P254 HNBR

24315-42200

GALLOPER 2.5 TURBO DIESEL 98/ 2002 CVA

H1 STAREX 2.5 DIESEL TURBO DIESEL 2000/ 2005 CVA

H-100  2.5 DIESEL 93/ 98 CVA

H-100 2.6 DIESEL 99/2004 CVA

CA110006

L-200/ L-300 2.5 DIESEL 93/ 2002 CVA

L-200/ L-300 2.5 DIESEL 2003/ 2011 CVA

*** HR 2.5 TCi Diesel 2005/ ... CVA

163S8T267 HNBR ***

CAMRY 2.2 5SFE 91 / 99 CVA

RAV4 2.0 16V 94/ 2005 CVA

164S8T254 HNBR OK01612205

BESTA 2.2 DIESEL 93/ 98 CVA

BESTA 2.7 DIESEL 94/ 96 CVA

BESTA 2.7 DIESEL 97/ 2007 CVA

CERES TODOS 93/ 95 ACD

SPORTAGE/ GRAND SPORTAGE 2.2 DIESEL 98/ 2004 CVA

167H8P240 HNBR 46541065

MAREA/ WEEKEND 2.0 20V 98/07 CVA

MAREA/ WEEKEND 2.0 TURBO 98/07 CVA
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168H8P240 HNBR

60814319

145/146 1.8L - 16V 96/ 99 CVA

145/146 2.0L - 16V 95/ 98 CVA

147 2.0L - 16V 2003/ 2005 CVA

155 2.0L - 16V 95/ 97 CVA

155 1.8 16V TWIN SPARK 1996/1997 CVA

156 1.8 16V TWIN SPARK 1997/2001 CVA

156 2.0L - 16V 99/ 2002 CVA

SPIDER 2.0L - 16V 95/ 97 CVA

71719648 BRAVA 1.8 16V (HGT) 99/ 2003 CVA

*** MAREA/ WEEKEND 1.8 16V 99/06 CVA

71719648 MAREA/ WEEKEND 2.4 20V 00/06 CVA

71719648/ 60814319 STILO 2.4 20V 2002/2007 CVA

168S8M240 HNBR 90529809 - 09129061

ASTRA 2.0 16V 98/ 2005 CVA/BA

ZAFIRA 2.0 16V 2001/ 2005 CVA

169S8M200 HNBR
90531680 - 
90531679

CORSA (SEDAN/ WAGON/ PICK-UP) 1.0 16V 98/2002 CVA/BA

CORSA (SEDAN/ WAGON/ PICK-UP) 1.6 16V 97/ 2001 CVA/BA

TIGRA 1.6 16V 98/ 98 CVA

169S8M240 HNBR

***

LEGANZA 2.0 16V 98/01 CVA

NUBIRA 2.0 16V 98/01 CVA

90531682 VECTRA 2.0 16V 96/ 97 CVA/BA

171S8M240 HNBR

*** CAPTIVA 2.4 16V ECOTEC 2009/... CVA

9128122

VECTRA 2.2 16V 98/ 2002 CVA/BA

VECTRA 2.4 16V 2005/2009 CVA/BA

171S8M250 HNBR 12625215 NOVA S-10 2.8 DIESEL TDI AGO - 2012/... CVA

176S8T240 HNBR 90530598

CALIBRA 2.0 16V 94/ 95 CVA

VECTRA 2.0 16V 94/ 96 CVA/BA

178H9,5P300 HNBR

*** JUMPER 2.3 MULTIJET 2010/... CVA

*** DUCATO 2.3 MULTIJET 2010/... CVA

BOXER 2.3 MULTJET 2010/... CVA

187H8P320 HNBR

*** STRATUS 2.5 V6 - 24V 95/ 2000 CVA

*** PAJERO 3.0 V6 SPORT 94/ 2003 CVA

200S8M1192 90469582 S-10/ BLAZER 2.2 95/ 2000 CVA/BA

207H8P320 HNBR ***

SPORTAGE/ GRAND SPORTAGE 2.7 V6 2005/2010 CVA

TUCSON 2.7 6 CIL 24V 2006/2010 CVA

SANTA FÉ 2.7 6 CIL 24V 2000/2005 CVA

223H8P270II HNBR ***

FORESTER 2.0 16V 2008/... CVA 

IMPREZA/ WRX 2.0 16V 2007/... CVA 

239S8T254 HNBR ***

80/ 100 2.6L/ 2.8L - V6 94/ 95 CVA

A4/ A4 QUATTRO 2.8L - V6 12 V 95/ 97 CVA

A6 2.8L - V6 -12V Até 2004 CVA

A8 2.8L - V6 QUATTRO 94/ 2001 CVA

A8 2.8L - V6 94/ 95 CVA

253S8T300 HNBR ***

A4/ A4 QUATTRO 2.4 V6 30V 96/ ... CVA/ BA

A4/ A4 QUATTRO  2.8L - 30V - V6 95/ 2005 CVA

A6 2.8L - 30V - V6 95/ 2005 CVA

A6 2.7L - TURBO JUN-2000/ 2005 CVA

A6 4.2L - 40V - V8 2005/2010 CVA

253S8T300 HNBR

***

A8 4.2L - V8 99/ 2003 CVA

ALLROAD QUATTRO 2.7L - 30V - V6 2000/ 2005 CVA

Q7 4.2L - V8 - 40V 2006/... CVA

RS4 2.7L - V6 - 30V 2001 CVA

RS6 4.2L 2003/ 2004 CVA

S4 2.7L - 30V TURBO 98/ 2001 CVA

S4 4.2L - V8 - 40V 2004/ 2005 CVA

S6/ S8 4.2L - V8 - 40V 2001/ 2004 CVA

079.109.119A

PASSAT/ VARIANT  (Importado) 2.8 V6 98/ 2000 CVA

TOUAREG 4.2 V8 (MOTOR AXQ) 2004/ 2011 CVA

281H8P300II HNBR FS0112205A

FORESTER 2.5 16V Turbo 2003/... CVA 

IMPREZA/ WRX 2.5 16V Turbo 2005/... CVA 

371LH059 93271145 - 08966820 CHEVETTE/ CHEVY/ MARAJÓ 1.0/ 1.4/ 1.6 73/ 94 CVA

416HTD067

90531677

CORSA (SEDAN/ WAGON/ PICK-UP) 1.0 8V 94/ 2000  CVA/BA (94/ 95) EFI

CORSA (SEDAN/ WAGON/ PICK-UP) 1.4 8V EFI 94/ 95 CVA/BA

CORSA (SEDAN/ WAGON/ PICK-UP) 1.6 8V 94/ 2002 CVA/BA (94/ 95)

94658955

MONZA 1.6 82/ ABR-86 CVA/BA

MONZA 1.8/ 2.0 83/ 86 CVA/ BA

MONZA 1.8/ 2.0 86/ 88 CVA/ BA
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439LH059 4452647 UNO MILLE/ FIORINO 1000 92/ 94 CVA

439LH067 7526947 UNO MILLE/ FIORINO 1000 95/ 95 CVA

442LH059 4324568
147/ PANORAMA/ SPAZIO/ OGGI/ 
EUROPA 1050 76/ 86 CVA

442LH075 4242396

UNO/ PRÊMIO/ ELBA/ FIORINO 1500 85/ 89 CVA

UNO/ PRÊMIO/ ELBA/ FIORINO 1500 90/ 92 CVA

450LH059 4367051

147/ PANORAMA/ SPAZIO/ OGGI/ 
EUROPA 1300 ÁLC. 76/ 86 CVA

UNO/ PRÊMIO/ ELBA/ FIORINO 1300 ÁLC. 85/ 91 CVA

147/ PANORAMA/ SPAZIO/ OGGI/ 
EUROPA 1300 GAS. 76/ 86 CVA

UNO/ PRÊMIO/ ELBA/ FIORINO 1300 GAS. 85/ 91 CVA

UNO/ PRÊMIO/ ELBA/ FIORINO 1500 93/ 94 CVA

454LH067 7526949 UNO/ PRÊMIO/ ELBA/ FIORINO 1500 95/ 95 CVA

454LH075

056109119A

CORCEL/ BELINA 1.8 AP 1989/ 1993 CVA

DEL REY/ SCALA AP 1.8 90/ 97 CVA

ESCORT/ VERONA L, GL, GUIA, 
XR3 AP 1.8 90/ 93 CVA

ESCORT/ VERONA L, GL, GUIA, 
XR3 AP 1.8/ 2.0 94/ 96 CVA

VERSALLES/ ROYALE AP 1.8/ 2.0 91/ 97 CVA

056.109.119A PAMPA AP 1.8 90/ 97 CVA

056.109.119A CORDOBA 1.8 97/ SET-99 CVA

056.109.119A

APOLLO AP 1.8 90/ 93 CVA

GOL/ VOYAGE/ SAVEIRO/ PARATI AP 1.6/ 1.8/ 2.0 84/ 95 CVA

GOLF GL GERAÇÃO III 1.8/ 2.0 8V 95/ 98 CVA 91/ 94

LOGUS/ POINTER AP 1.6/ 1.8/ 2.0 93/ 97 CVA

PASSAT TODOS 74/ 88 CVA

POLO/ POLO SEDAN AP 1.8 97/ 2002 CVA

SANTANA/ QUANTUM AP 1.8/ 2.0 85/ 98 CVA

VOLKSVAN 1.6 99/ 2002 CVA

468HTD079

*** ESPERO 2.0 94/98 CVA

52289664

KADETT 2.0 89/ 95 CVA/BA

KADETT/ IPANEMA 1.8 89/ 95 CVA/BA

MONZA 1.8/ 2.0 89/ 95 CVA/BA

483LH088

D4FZ6268A

MAVERICK 2.3 - 4CIL TODOS CVA

F-75/ F-100 2.3 - 4CIL TODOS CVA

*** JEEP - JEEP PICK-UP 2.3 - 4CIL TODOS CVA

532LH071 5956125

TEMPRA 8V/ TEMPRA 8V TURBO 2.0 92/ 98 CVA

TIPO 2.0 8V 94/ 97 CVA
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Brasil

Rodovia Presidente Castelo Branco,

Km 32 + 354,6m, no 2.555 - Itapevi - SP

CEP 06696-100 

email: sac.contitech@contitech.com.br

Argentina

Av. Cabildo 2677 – 4º. piso A  (C1428AAI)

Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Phone:  (+5411) 4896-2444

Mail: infoargentina@contitech.com.ar

Chile

Avenida José Luis Caro 1635

Padre Hurtado – Santiago

Teléfono: (56-2) 2 4955300 – 2 4955339

Email: ventaschile@contitech.cl

Venezuela

Carretera Nacional Valencia-Tinaquillo

KM 46, Tinaquillo. Edo Cojedes – Venezuela

Phone: +58 258 4002111 

4002102  4002132

Visite nosso site:

www.contitech.com.br

O conteúdo aqui apresentado não é juridicamente vinculativo e é 
fornecida apenas como informação. As marcas exibidos aqui são 
de propriedade da Continental AG e/ou suas afiliadas. Copyright© 
Continental AG. Todos os direitos reservados. Para obter informações 
completas acesse contitech.de/discl_en e consulte o seu país de origem.

ContiTech. Engenharia em alto nível.

Uma divisão do Grupo Continental, a ContiTech é sinônimo 

de inovação e liderança em borracha natural e plásticos. 

Somos parceiros da indústria e enxergamos o futuro à nossa 

frente, nossos engenheiros desenvolvem soluções com e 

para os nossos clientes em todo o mundo. Essas soluções 

sob medida são criadas para atender as necessidades 

do mercado. Com grande experiência em materiais e 

processos, somos capazes de desenvolver tecnologias de 

ponta, com utilização responsável dos recursos. Somos 

rápidos para responder às tendências tecnológicas mais 

importantes, como a integração de funções, engenharia 

leve e redução da complexidade, e oferecer uma gama de 

produtos e serviços relevantes. Dessa forma, quando você 

precisar de nós, você vai encontrar, pois já estamos lá.




