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Desmontando a TBI do Novo Corsa 

Valido também para o antigo, visando que algumas peças 

ficam em posições diferentes. 
 

Lista de materiais 

3 chaves torx  Nº: 20 , 25 , (30 se for tirar sensor MAP) 

1 chave em L Nº: 10 

1 chave fenda 

1 chave philips (se for trocar filtro de ar) 

1 pedaço de estopa 

200ml +ou- de tinner ou gasolina para a limpeza (desta vez usei querosene, tive melhor 

resultado com tinner) 

30min a 2h, dependendo do conhecimento e o estado da TBI. 

 

 

OBS:  

° NÃO mexer no parafuso “circulado em rosa – fig4”, parafuso de regulagem da abertura 

da borboleta, pode desregular o motor. 

° Os círculos que estão em azuis (fig2 e fig4), são para tomar mais cuidado, porque podem 

ficar mal encaixado ou desconectar assim que for montado. 

° Os círculos em marrom (fig4) requer um cuidado especial em limpeza, tem 

furo(passagem de ar) muito estreito e entope fácil, desentupi-lo requer muita paciência. 

° Aconselho a retirar o sensor da borboleta para evitar algum contato com os produtos da 

limpeza e outros problemas ao abrir completamente a borboleta para limpeza. 

 

DESMONTANDO 

1º retirar os parafusos do coletor de ar (filtro de ar) que liga a TBI “circulado em verde – 

fig1” 

2º retirar mangueira que liga a tampa de válvulas à TBI e conectores dos sensores “seta 

vermelha – fig 2-3” 

3º retirar os parafusos que fixam a TBI ao motor “circulado de verde – fig1 e fig4”, 

(atenção ao retirar a borracha de vedação fig4) 

4ª retirar o atuador de marcha lenta “circulado em amarelo – fig3” 

 

LIMPANDO 

° Limpar TBI com um dos produtos informado e estopa, não tem segredo. 

° Atuador de marcha lenta, estopa úmida é o suficiente. 

° Mangueiras, pressionando da para retirar bastante óleo seco, se achar q não ficou bom, 

use óleo diesel. 

 

Aconselhável se você já estiver familiarizado com o sistema. 

° Sensor MAP, ter muito cuidado (frágil) fiz limpeza borrifando com óleo diesel e ar 

comprimido (pouca pressão) 
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Algumas das fotos foram tiradas de outros modelos de corsa, mas tendo o mesmo intuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dicas e fotos enviadas por outros usuários 
 

 
Atuador de marcha lenta e seu local de encaixe antes e após limpeza 

 

 
 


