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RESUMO 
 

Este trabalho tem como foco a importância da correia poly-v para a segurança e funcionamento de 
acessórios que compõem o veículo. Sendo um dos meios mais antigos de transmissão de 
movimentos, que tem papel fundamental na movimentação dos acessórios do motor veicular, se 
houver algum defeito no funcionamento de uma das correias, o funcionamento estará comprometido, 
quando não interrompido de vez, pois as operações da bateria, assim como da direção hidráulica 
deixam de ter o mesmo desempenho. As correias poly-v têm responsabilidade de acionar e fazer 
funcionar vários componentes do motor ao mesmo tempo, como alternador, bomba d’água, ar 
condicionado, compressor de ar e direção hidráulica, além de proporcionar maior qualidade e 
desempenho para a mesma. A necessidade de estar atento ao realizar uma manutenção, garante 
que não haverá surpresas não desejadas. 
 
Palavras-chave: Correia Poly-v, Movimentação; Acessórios; Funcionamento; Desempenho. 
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ABSTRACT 
 

This work focuses on the importance of poly-v belt for the safety and operation of accessories that 
make up the vehicle. Being one of the oldest means of transmission of movements, which plays a 
fundamental role in the movement of the motor vehicle accessories, if there is any defect in the 
operation of one of the belts, the operation will be compromised, when not interrupted once, because 
the operations of the battery , as well as power steering fail to perform as well. Poly-v belts have the 
responsibility of driving and operating multiple engine components at the same time, such as 
alternator, water pump, air conditioning, air compressor and power steering, as well as providing 
higher quality and performance for the same. The need to be aware when performing maintenance, 
ensures that there will be no unwanted surprises. 
 
Key-words: Poly-v Belt, Movement; Accessories; Operation; Performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos tempos com a crescente evolução, na utilização de um material 

mais resistente, na implementação da “Correia poly-v e sua importância para a 

segurança e funcionamento de acessórios que compõem o veículo”, este estudo 

busca esclarecer sobre a importância do uso deste tipo de correia dentro do 

mecanismo que movimenta os carros. 

Na Correia Poly-V, o nome Poly-v está relacionado à nervura que funciona ao 

longo da correia, dando melhor controle sobre as polias para as quais serão 

destinadas. As correias, juntamente com as polias são um dos meios mais antigos 

de transmissão de movimento, nesta direção, ao abordar a temática da correia poly-

v torna-se necessário, inicialmente, trazer ao texto um panorama sobre correias para 

veículos de maneira geral, tem como destaque o reconhecimento do que é este 

componente, para que em seguida possa ser aberta a discussão sobre a corrente 

poly-v.  

A seguinte pesquisa justifica-se, devido aos avanços de novos produtos, onde 

a correia poly-v tem papel fundamental e veio para atender o mercado 

automobilístico para ser utilizada em acessórios como o alternador, direção 

hidráulica, ar condicionado e bomba d’água. Cada vez mais o mercado tem contado 

com produtos, onde pode-se dar ênfase à de peças e acessórios, o que contribui 

para que os veículos contem na mesma proporção com material de qualidade e alto 

desempenho. A correia poly-v, de forma ampliada, contribui para uma maior 

qualidade e desempenho do que é obtido pelas correias convencionais e vem 

caminhando na direção de ofertar condições mais seguras para os veículos. Indo 

além, vale evidenciar que conta com diversos fabricantes, como forma de salientar 

também sobre a sua funcionalidade, importância e segurança do veículo. 

Neste contexto surge a problemática, de como é possível verificar avanços 

que compõem os cenários, principalmente em componentes que estão ligados ao 

funcionamento de um veículo, a correia poly-v vem para assegurar mais qualidade, 

aumento na segurança e funcionalidade destes acessórios. Nesta direção, cabe a 

seguinte inquietação: como a corrente poly-v se caracteriza frente a importância que 

exerce para a manutenção e segurança dos vários acessórios que compõem o 

veículo? 
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O objetivo geral deste trabalho foi conhecer como a correia poly-v se 

caracteriza como superior em relação a que existia no mercado, tendo em vista que 

atualmente diante da sua importância para o bom funcionamento do carro, vem 

sendo cada vez mais essencial para manter a segurança dos componentes do 

veículo e pela busca de um produto de melhor qualidade e durabilidade. A partir 

deste contexto o trabalho seguiu os seguintes objetivos específicos no decorrer dos 

capítulos: 

• Apresentar um panorama que demonstre a diferença entre a correia antiga e 

atual correia poly-v para que seja possível assim fazer apontamentos que de 

fato apresentem quais são as diferenças que se destacam entre ambas, e que 

seja capaz também de trazer ao texto seus pontos positivos; 

• Descrever a funcionalidade da correia poly-v para os automóveis na 

atualidade, tendo em vista que ao trazer para papel os pontos positivos que 

se destacam a funcionalidade deste material irá aparecer, e 

consequentemente, poderá ser debatido até mesmo em momento posterior, 

como na produção da monografia; 

• Identificar como a manutenção preventiva com correia poly-v pode ser 

essencial para manter a segurança do funcionamento de vários acessórios 

que o compõe o veículo contribuindo assim para que o seu funcionamento 

seja adequado, principalmente por ser um equipamento que se relaciona 

diretamente com demais peças. 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se a metodologia de revisão de 

literatura, com pesquisa em sites confiáveis, artigos científicos e livros, sendo os 

principais autores: SCLAR (2015), GORDO e FERREIRA (2009), YAMAMOTO 

(2015) e outros. Com artigos pesquisados no período de 11 anos. As palavras-chave 

pesquisadas foram: Correia Poly-v, Movimentação; Acessórios; Funcionamento; 

Desempenho. 
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2. CONHECENDO UM POUCO SOBRE A CORREIA POLY-V 

 

Inicialmente, cabe sinalizar que a correia poly-v foi introduzida no mercado em 

1979, e possui a mesma função da Correia em V, porém é destinada a novas 

tecnologias de transmissão de força. Tem a capacidade de agregar mais acessórios 

e trabalhar acionando outros componentes, tais como: alternado, ar condicionado, 

direção hidráulica e bomba d`água (DAYCO, 2013). 

Corroborando com a explicação anterior, a correia poly-v é responsável por 

transmitir o movimento gerado pelo motor ao alternador, bomba d'água, direção 

hidráulica e para o compressor do ar-condicionado. Ou seja, de acordo com a sua 

função, observa-se que na atualidade este tipo de correia vem sendo amplamente 

utilizado nos carros, tendo em vista que são mais modernas e, consequentemente, 

mais seguras (TURBIANI, 2003).  

Como definição de correia, pode-se descrever que: 

 
As correias são elementos de máquina que transmitem movimento de 
rotação entre eixos por intermédio das polias. As correias podem ser 
contínuas ou com emendas. As polias são cilíndricas, fabricadas em 
diversos materiais. Podem ser fixadas aos eixos por meio de pressão, de 
chaveta ou de parafuso (GORDO; FERREIRA, 2009, p.191). 
 
 

Conhecida também como “drive”, “cinturão”, “serpentina”, é conectada a 

vários componentes em uma máquina. 

O nome poly-v está relacionado à nervura que funciona ao longo da correia, 

dando ao cinto um melhor controle sobre as polias para as quais serão direcionadas. 

Para o bom funcionamento adequado da correia poly-v é necessário ser definida 

com a tensão correta. Com o desgaste, esticamento da correia ou se o tensor da 

correia é antigo, o motor perderá o seu desempenho e passará a funcionar mal, e 

será necessário apertar ou substituir a correia. 

As correias têm como finalidade transmitir movimentos de um certo ponto ao 

outro, para realização de inúmeras funções, sendo nos mais simples elementos de 

maquinas aos mais sofisticados. 

Foi fabricada para as novas gerações de motores, tendo a capacidade de 

associar um maior número de acessórios, garantindo resistência, flexibilidade, baixo 

nível de ruído e longa duração. 
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Tem como principais características: a flexibilidade para uso em polias de 

diâmetro pequeno, transmissão de potência mesmo com o dorso das correias, em 

particular no caso da dupla poly-v e campo de temperatura elevado, garantindo 

maior vida útil. 

E ainda é um componente de tensão forte e resistente, pois o tratamento, 

fornece força, resistência a choques. Estabilidade dimensional e maior flexibilidade. 

Isolador resistente a óleo e calor, com borracha reforçada proporcionando ao 

conjunto máxima adesão e resistência. O interior dos Ribs das correias poly-v foi 

direcionando para as severas condições de trabalho, propiciando ótimo desempenho 

tanto em transmissões leves quanto em pesadas. 

Seu material é Etileno-Dieno-Monómeros (EPDM), atendendo as normas 

internacionais do mercado automobilístico e garantem resistência, flexibilidade, baixo 

nível de barulho e duração longa. 

No tocante as correias, o controle destas, assim como a manutenção 

preventiva evitam ao condutor do automóvel preocupações que podem ser evitadas. 

De acordo com o manual técnico Dayco (2013), cada carro possui em seu manual 

de instruções a quilometragem indicada para a troca, porém alguns fatores podem 

ajudar no diagnóstico para a reposição, como o aspecto visual da correia; histórico 

de manutenção do veículo, última troca da correia, se os tensionadores foram 

substituídos na última troca; e condições de uso são severas. 

Acrescentando, no que tange a correia de transmissão, está se relaciona com 

o funcionamento do alternador, bomba de direção hidráulica, o compressor do ar-

condicionado, a bomba d’água, assim como outras peças dos carros mais modernos 

funcionem, uma vez que em carros mais antigos são encontradas correias 

separadas (SCLAR, 2015). 

No tocante a relação da transmissão das correias: 

 

Os sistemas de transmissão transferem potência e movimento a um outro 
sistema. A transmissão de força e movimento pode ser pela forma e por 
atrito. A transmissão pela forma é assim forma chamada porque a forma dos 
elementos transmissores é adequada para encaixamento desses elementos 
entre si. Essa maneira de transmissão é a mais usada, principalmente com 
os elementos chavetados, eixos-árvore entalhados e eixos-árvore estriados 
(GORDO;FERREIRA, 2009, p.191). 
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 Retornando a Sclar (2015, p.256), é possível identificar que: 

 

Em grande parte dos carros modernos, uma correia de transmissão única 
faz com que com todos os acessórios do motor funcionem. Essa correia 
passa por todas as polias de acessórios, e, no caminho, por uma polia de 
tensão ou tensionador, que a mantém na tensão correta.  
 
 

Saber o quanto é importante e os cuidados que se deve ter com as correias 

em um veículo, mantém a segurança do funcionamento de seus acessórios que o 

compõe, principalmente na escolha de produtos fabricados por empresas confiáveis, 

garantindo um produto de qualidade. 

A preocupação com a correia poly-v versa diretamente sobre um possível 

rompimento caso o automóvel não conte com manutenção periódica, conforme é 

indicado, pois caso ocorra o referido rompimento este pode levar ao 

superaquecimento do carro, ou seja, fazer com que a bomba d'água fique 

inoperante.  Outro problema gerado quando ocorre esse rompimento versa sobre a 

bateria que acabará descarregada pelo não funcionamento do motor (TURBIANI, 

2003). 

Segundo a Goodyear (2011), as correias poly-v – elásticas, surgem para ser 

utilizadas juntamente em acessórios do motor como o alternador, direção hidráulica, 

bomba d’água e ar condicionado, para atender as necessidades do mercado 

automobilístico, lançadas pela Goodyear, com o objetivo de atender aos padrões 

internacionais do mercado. O mercado está sempre, buscando lançar novos 

produtos com performance melhores, tentando manter um alto nível de produtos que 

façam com que cada dia mais ele seja reconhecido e utilizado de forma ampla em 

todos os motores. As correias poly-v com seu desenho atual e ranhuras diagonais, 

novos materiais na sua fabricação, proporciona uma qualidade maior e melhor 

desempenho do que é obtido nas correias convencionais, deixando mais otimistas 

os fabricantes e clientes que farão uso da mesma. Com todas estas transformações 

os resultados obtidos fazem com que o produto final apresente incomparável 

desempenho com outros modelos. 

Se ó funcionamento está com problemas em uma das correias, as operações 

da bateria e a direção hidráulica ficam comprometidas, muitas vezes parando de 

vez. É necessário estar atento para fazer uma revisão, principalmente se estiver 

perto da quilometragem estipulada para análise desses acessórios. (DAYCO, 2013) 
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É comum a maioria dos usuários de veículos, não darem importância a 

revisão das correias e outros acessórios; apesar de terem vida útil longa, esta pode 

ser danificada, sendo reparado o seu defeito quando compromete o funcionamento 

do motor. Um pouco de conhecimento sobre o tema é importante, além de ter 

habilidade ao dirigir, dirigir com reponsabilidade, dispensar atenção ao trânsito e 

conhecer o automóvel que possui, fica muito mais fácil de saber se há algo errado e 

tomar as devidas precauções para ter um pouco de segurança na hora de adquirir 

um automóvel. Com um conhecimento mais técnico, o usuário terá muito mais 

sucesso se surgir uma situação de emergência. 

Conhecer os elementos de uma correia pode proporcionar melhor 

embasamento para verificar a qualidade do produto Goodyear (2011), como: 

- Envelope – tecido de algodão especial impregnado com borracha também 

especial, para dar maior resistência contra a abrasão, responsável pela proteção de 

todos os componentes da correia;  

- Elemento tensor – conhecido também como cordonel, é composto por fios 

de fibra sintética (poliéster), que garante a transmissão integral da força, com baixo 

índice de alongamento e com resistência elevada à fadiga;  

- Elemento de compressão – composto preparado para resistir à fadiga 

causada pela compressão e dissipar o calor provocado pelo sistema, 

proporcionando elevada vida útil à correia;  

- Elemento isolante – usado para manter o elemento tensor ligado ao corpo 

da correia, evitando a fricção entre os componentes;  

- Borracha de tensão – composto por borracha especial, responsável em 

reduzir os efeitos de possíveis impactos na correia e de proporcionar melhor 

flexibilidade ao sistema ajustando melhor à polia. 

Neste contexto, a figura 1 representa a correi poly-v Goodyear, que tem como 

nomenclatura correia: 8 PK 1420,  nº.deRibs: 8, perfil automotivo: PK , comprimento: 

1420 mm: 
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Figura1 - Correia Poly-v Goodyear 

 

Fonte: GOODYEAR (2011). 

 

 Assim, ao trazer a figura 1, cabe ainda apresentar a sua legenda: 1- 

Cordonéis de Poliéster. 2- Elemento de Compressão. 3- ”Ribs”. 4- Top da Correia. 

(GOODYEAR, 2011). 

O fabricante Dayco (2013, p.16) também trouxe a composição da sua correia 

poly-v, conforme ilustra a figura 2: 

 
Figura 2 - Correia poly-v – Dayco 

 
 

Fonte: DAYCO (2013) 

 

A legenda da figura 2 se traduz em: 

1. Cordonéis de poliéster – Componente responsável pela resistência da 

correia; 

2. Capa superior em borracha - Tem a função de proteger os cordonéis. 

3. Núcleo em composto de borracha - Tem a função de transmissão de força 

(DAYCO, 2013, p.16).  

 

Após trazer a forma de composição da correia poly-v dos fabricantes Goodyear e 

Dayco, o texto apresenta as figuras 3 e 4, sendo a referida correia já na embalagem de cada 

fabricante respectivamente: 
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Figura 3 - Correia Poly-V Goodyear - produto embalado para venda 

 

Fonte: Imagem Google (2017). 

 

 

Figura 4 - Correia Poly-V Dayco – produto embalado para venda 

 

 

 

Fonte: DAYCO (2013). 

 

As transmissões por correias e polias apresentam as seguintes vantagens: 

“possuem baixo custo inicial, alto coeficiente de atrito, elevada resistência ao 

desgaste e funcionamento silencioso; são flexíveis, elásticas e adequadas para 

grandes distâncias entre centros” (SENAI, 1996, p. 37).  

De maneira geral, a correia poly-v se caracteriza como um equipamento 

moderno que somado aos demais componentes dos veículos automotivos, contribui 

de forma ampliada para o melhor funcionamento destes, oportunizando até mesmo 

maior segurança para o veículo e, consequentemente, para os motoristas e 

passageiros. 
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3. AS CORREIAS POLY-V E SUA FUNCIONALIDADE 

 

Nos sistemas de transmissão são utilizados vários tipos de correias. As mais 

comuns são as correias lisas, correias em V, correia em poly-V e correias dentadas. 

A correia mais usada é a correia poly-V, apesar de terem a espessura pouco maior 

que as correias lisas apresentam maio área de contato com as polias que acionam, 

pois apresentam feixes ou estrias que aumentam a sua área, garantindo maios 

transmissão de potência e menos chance de deslizamento. (MARTINS, 2013) 

 

Figura 5 - Perfis comuns de correia. Correia Lisa (a), correia em V (b), correia poly-V 

(c) e correia dentada (d). 

 
Fonte: Unicamp (2017). 

 
 
Uma única correia poly-V é usada para acionar os vários acessórios 

automotivos ao mesmo tempo, tais como o alternador, a direção hidráulica, bomba 

de ar condicionado. No contexto a seguir, tem-se uma visão de como era antes e 

como está agora. (SANTOS, 2010) 

 

Figura 6 - Esquema de acionamento com múltiplas correias e com a poly-V.  

 

Fonte: Unicamp (2017). 
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O meio do atrito existente entre as polias e os canais de correia, ocorre 

devido, a transmissão de potência da correia para os componentes girantes do 

motor. Sendo de responsabilidade da tensão aplicada à correia, de pressioná-la 

contra a polia do elemento girante, criando ao iniciar o movimento que a polia 

movida acompanhe o movimento da correia, fazendo o sistema girar. 

A tensão que se submete a correia deve ser suficientemente alta, para que a 

transmissão seja efetiva, gerando o atrito necessário para que as polias girem. 

Em um motor de combustão interna, a correia está sujeita a soma de esforços 

estáticos e dinâmicos ao realizar a transmissão da potência do mesmo. Ao realizar a 

montagem do sistema, aplica-se um esforço estático que dá ao seu sistema um 

ponto de equilíbrio de operação, fazendo com que o torque fornecido pelo motor seja 

dinâmico, que é somado ao esforço estático aplicado na montagem. 

Com a flutuação da tensão, e outros fatores como algo que se difere do 

padrão nas polias, excitam a correia, sujeitando ao elemento vibrar. Há dois tipos de 

vibração que a correia pode ser submetida.  

- Vibração axial – acontece no sentido do eixo da correia, podendo causar 

perda na transmissão de potência e desacoplamento dos dentes da mesma. 

- Vibração transversal – é a vibração normal ao sentido do eixo da correia, 

causa ruído, reduz a vida útil da mesma e prejudica o acoplamento dos dentes da 

correia. 

Além de apresentar um modo de vibração chamado de modo rotacional, onde 

a correia gira em torno de seu eixo. (NEWARD, 2006) 

 

Figura 7 - Esquematização das vibrações: axiais (a), transversais (b) e rotacionais 

 

Fonte: Unicamp (2017). 

 

À tensão de operação aplicada na correia está relacionada com o 

funcionamento adequado do sistema de transmissão. Se não for submetida com 
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níveis de tensão adequado, não será capaz de transmitir corretamente o torque 

gerado pelo motor, podendo ser reduzida a força de atrito na interface da correia 

com a polia e resultar em deslizamento da mesma, aquecimento das polias e perda 

de sincronização entre os componentes girantes. Caso o contrário, se forem maiores 

os níveis de tensão na correia, os componentes girantes sofrerão sobrecarga e a 

correia perderá sua funcionalidade. Por isso a necessidade de que a tensão aplicada 

na correia durante o processo de funcionamento do motor esteja nos limites 

aceitáveis de projeto. 

Analisando outro fator referente ao sistema de transmissão é a vida útil da 

correia, que está diretamente ligada às flutuações de tensão que podem levar à 

expansão de trincas e ocasionar a falha da mesma por fadiga. É importante reduzir 

as flutuações de tensão nos tramos da correia, prolongando assim a vida útil do 

componente. 

A vida útil da correia e o funcionamento do sistema, são influenciados pela 

vibração e os ruídos, que ao serem acionados também podem afetar a percepção 

dos passageiros e o conforto. É essencial assegurar que o ruído provocado pela 

vibração da correia esteja nos limites aceitáveis de conforto, garantindo qualidade e 

confiabilidade. (SANTOS, 2010) 

São empregados neste contexto, dispositivos com a finalidade de diminuir as 

flutuações de tensão na correia, tornando maior a sua vida útil e reduzindo o ruído 

decorrente da vibração. Para que isso aconteça seu principal componente é o 

autotensionador mecânico. A figura 8 mostra o autotensionador, que está em 

contato permanente com a correia por ser fixo ao bloco do motor, onde (a) é o 

disposto autotensionador e (b) instalação do autotensionador em transmissão. 
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Figura 8 - Autotensionador em motor. 

 

 
(a)                                                                                         (b) 

 
Fonte: Google imagens (2017). 

 
Segundo Schaeffler (2001), o autotensionador, também reduz e melhora a 

amplitude de vibração dos tramos da correia, e o seu desempenho no sistema. Suas 

funções principais são: 

- Reduzir a vibração da correia e seu ruído. 

- Compensar as folgas do sistema. 

- Compensar as irregularidades, como a variação de temperatura e desgaste 

da correia. 

- Manter tensionada a correia dando sincronismo entre as polias. 

O autotensionador apresenta quanto ao seu aspecto construtivo os seguintes 

componentes, que se observa na figura 9. 

 

Figura 9 - Aspectos construtivos do autotensionador. 

 

 
Fonte: Unicamp (2017). 
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A carcaça estrutural é responsável por dar resistência mecânica aos esforços 

mecânicos a que o autotensionador está sendo submetido.  

O pino de apoio é fixado ao bloco do motor e solidário à parte estrutural do 

autotensionador.  

O braço articulado ou girante tem uma das extremidades juntas ao pino de 

apoio, separadas por componente lubrificante mecânico ou viscoso. É responsável 

por realizar o movimento de tensionamento e relaxamento da correia.  

A mola torcional é responsável por armazenar energia e realizar a restituição 

do movimento.  

O rolamento externo é responsável por fazer o acoplamento entre o 

autotensionador e a correia. 

Outra alternativa é o autotensionador hidráulico. Nesta solução a mola do 

tensionador fica na câmara de um pistão imerso em óleo ou fluído. Na 

movimentação, o pistão faz com que, o fluído saia, produzindo o efeito de um 

amortecimento viscoso. (MARTINS, 2013) 
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4. A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CORREIA POLY-V  

 

O livro do Telecurso (2000, p.11), relata que “a manutenção, embora não 

muito percebida, sempre existiu. Sendo conhecida com o nome de manutenção por 

volta do século XVI na Europa Central, juntamente com o aparecimento do relógio 

mecânico, quando surgiram os primeiros técnicos em montagem e assistência. 

 

“A manutenção foi dividida em três gerações, a primeira (1930 a 1940), tinha 
a função de concerto após falha, na segunda geração em 1970, tinha como 
meta a disponibilidade crescente, dando maior vida útil aos elementos, e a 
última geração refere-se em maior disponibilidade e confiabilidade, maior 
custo benefício e mais qualidade e preservação do meio ambiente. ” 
(PINTO, 1999, p.07) 

 

A manutenção preventiva, segundo o livro Telecurso (2000), afirma que o 

“método preventivo dá um determinado ritmo de trabalho, proporcionando o 

equilíbrio possível ao bom desenvolvimento das atividades.” 

Permite a programação de forma mais precisa e confiável, sendo a faixa de 

erro mínima. 

Conforme Pinto (1999), “a manutenção preventiva, destaca-se na atuação de 

realizar a redução ou evitar a falha ou queda de desempenho, seguindo um plano 

previamente estabelecido.” 

De acordo com a apostila de Manutenção Mecânica do Senai/sc (2000), “a 

manutenção preventiva, obedece a um padrão previamente esquematizado (...). ” 

Este padrão está associado aos dados coletados para programação dos trabalhos 

que devem ser realizados, sendo a periodicidade a vida útil da peça quem define. 

Segundo Metrópole Baterias (2017), a manutenção preventiva traz para o 

funcionamento do veículo, vários benefícios. Pode-se citar a segurança do condutor, 

pois permite prever danos futuros ao mesmo, evitando com esse cuidado possíveis 

acidentes, protegendo o motorista, passageiros, ciclistas e também pedestres. Outro 

benefício da manutenção preventiva é o baixo custo com gastos que podem ser 

evitados e assim aumentar a vida útil do veículo.  

A cada 60 mil km, em média as correias por exercerem múltiplas funções no 

motor e devem ser trocadas. O valor da peça, não é muito alto, ignorar ou postergar 

esta substituição e/ou o componente se romper, pode haver graves consequências 
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ao propulsor e até a necessidade de retífica, podendo aumentar o valor que deverá 

ser gasto. Ao substituir a correia também é necessário substituir os rolamentos 

tensores da correia, que mantém os componentes no lugar e com a tensão correta. 

A poly-v é uma correia de acessórios, não tem o custo muito alto, tem destaque fora 

do bloco e acionam periféricos. Se quebrar, a direção perde a assistência, causando 

falhas elétricas. Correndo o risco de ter superaquecimento do motor, e no sinal de 

falha, deve-se imediatamente parar e evitar dar a partida, sob pena de agravamento 

dos danos. (ESTADÂO, 2015) 

No Manual da Goodyear (2011), que muitas vezes, não se lembrar de fazer 

um check-up no veículo, ou só quando as vésperas de uma viagem muito longa. 

Podendo descobrir falhas que poderiam acarretar em acidentes e falta de segurança 

para todos. Além de ficar retido na autoestrada por quebra ou defeito de peças 

desgastadas ou quebradas no caminho. A falta de manutenção preventiva pode 

transformar o veículo em um grande perigo em uma rodovia.  Visitar um mecânico 

de confiança regularmente é essencial e ajuda a prevenir os riscos que a falta do 

mesmo pode trazer. Cabe lembrar que investir na manutenção preventiva não 

apenas reforça a segurança do usuário do veículo, como também de todos que ele 

transporta, dos demais motoristas e pedestres. Podem-se encontrar muitas formas 

das correias precisarem ser substituídas, como: 

- As correias expostas ao óleo em spray, líquido ou pasta, podem falhar. Por 

isso a necessidade de revisão. Vazamentos de líquidos devem ser reparados o mais 

rápido possível. O excesso de óleo sobre os rolamentos pode cair sobre as correias. 

Em caso de não poder trocar as correias devem-se usar correias especiais que 

resistam a vazamentos de óleo. Porém, a falta de óleo também provoca falhas, tem 

casos que há quem diga que o problema muitas vezes é com a correia. Neste caso, 

as correias podem apresentar-se queimadas, por causa do excesso de carga, o que 

a leva a patinação e aquecimento da mesma que sem a lubrificação correta, levam 

as polias a não trabalhar livremente. 
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Figura 10 - Correia a exposição de óleo. 

 

Fonte: GOODYEAR (2011). 

 

- A sujeira estraga as correias e entra nos canais das polias, prejudicando a 

transmissão. 

 

Figura 11 - Sujeira nas correias. 

 

Fonte: GOODYEAR (2011). 

 

- O acréscimo de carga em um sistema, encurta a vida da correia, sendo 

necessária uma análise para saber se é combatível com o sistema de transmissão 

atual.  
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Figura 12 - acréscimo de carga 

 

Fonte: GOODYEAR (2011). 

 

- As rachaduras tornam menores a tensão e a eficiência de operação das 

correias, podendo surgir a partir de altas temperaturas, polias de pequeno diâmetro, 

aquecimento e poeira. Elas podem ser evitadas com o uso de polias auxiliares, que 

funcionam como roletes evitando a excessiva flexão. 

 

Figura 13 - Rachaduras na correia 

 

Fonte: GOODYEAR (2011). 

 

- O uso de pintura, a correia deve ser usada em seu estado natural, como ela 

veio do seu fabricante. 
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Figura 14 - Pintura da correia. 

 

Fonte: GOODYEAR (2011). 

 

- As vibrações devem ser evitadas, tensionando as correias adequadamente. 

As vibrações laterais também devem ser evitadas ajustando o tensionamento, o 

paralelismo e alinhamento do sistema. 

 

Figura 15 - Vibrações da correia. Vibração (a) e vibração paralela (b). 

 

Fonte: GOODYEAR (2011). 

 

- As correias são vulcanizadas, onde tem um controle de temperatura e 

pressão calculados. As correias podem trabalhar abaixo de uma temperatura de 

70°C (158°F), sem que seus materiais sejam afetados, mas podem reduzir o tempo 

de vida útil das correias, devendo as mesmas serem inspecionadas frequentemente. 
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Figura 16 - Calor na correia 

 

Fonte: GOODYEAR (2011). 

 

- A correia virar na polia, indicando desalinhamento do sistema, polias gastas 

ou vibração excessiva. Pode-se contornar o problema da vibração com polias com 

canais profundos. E muitos outros fatores. 

 

Figura 17- A correia virada. 

 

Fonte: GOODYEAR (2011). 

 

O GigaConteúdos (2013), comenta que não existe muitos cuidados 

dispensados para a correia do alternador. O ideal é utilizar uma correia de boa 

qualidade e fazer a substituição no tempo estipulado pelo fabricante do veículo ou 

da correia. Se o tempo não for de conhecimento e não der para determinar a idade 

da mesma, é importante levar a uma oficina mecânica e verificar com um mecânico, 

dando uma olhada em seu estado. Por isso a importância da manutenção da correia, 

que deve ser mantida em perfeitas condições. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se verificar que com os avanços na área que compõem o cenário 

automobilístico, principalmente no que diz respeito aos componentes ligados ao 

funcionamento de um veículo, veem para assegurar mais qualidade, aumento na 

segurança e funcionalidade destes acessórios.  

A correia poly-v além de apresentar funcionalidade dos acessórios do veículo, 

é utilizada para as novas gerações de motores, tendo a capacidade de agregar 

maior número de acessórios, trabalhando também com as costas das correias. 

Atende aos padrões internacionais do mercado automobilístico e garante resistência, 

flexibilidade, baixo nível de ruído e tem longa duração. 

Tem como principais características um campo de temperatura elevado para 

garantir maior vida útil; transmissão de potência mesmo com o dorso das coreias, 

principalmente na dupla poly-v, flexibilidade para uso em polias de pequeno 

diâmetro, além de diminuir o nível de ruído do maquinário. 

As correias que eram usadas antes tinham baixa durabilidade, alto ruído, 

desalinhavam facilmente, tinha baixa coeficiente de atrito, não se podia agregar 

vários componentes ao mesmo tempo. Comparadas as correias que antes eram 

usadas no mercado, a correia poly-v venho acrescentar mais durabilidade e vida útil 

a mesma. 

Na manutenção preventiva apresenta necessidade de estender a vida útil da 

correia, fazendo com que todos os acessórios trabalhem em conjunto. Há 

necessidade de consciência por parte de todo os proprietários de automóveis de 

estar regularmente fazendo uma revisão periódica para saber como está o estado, 

além da correia poly-v os outros acessórios também. 
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