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Lucas Academy (Academia Lucas) é 
uma empresa global voltada para o 
treinamento em tecnologia automotiva. 
Seu escritório central é em Sussex do 
Leste (East Sussex) e possui outros quatro 
locais em pleno funcionamento no Reino 
Unido: Londres, Manchester, Birmingham 
e Glasgow.

Treinamentos customizados, 
presenciais, práticos e 
virtuais, adaptados às 
necessidades de cada cliente.

Lucas Academy

Nosso objetivo é aumentar e melhorar a 
oferta de serviços oferecidos aos nossos 
clientes em todo o mundo. 

Nossas instalações de ponta incluem 
salas de aula completamente equipadas 
e equipamentos portáteis que nos 
possibilitam nossos cursos a qualquer 
lugar que nossos clientes desejarem. Isso 
faz com que a empresa tenha atuação 
mundial e ofereça produtos personalizados 
e a medida para cada cliente.

EXCELÊNCIA ATRAVÉS DO TREINAMENTO 
& ASSISTÊNCIA TÉCNICA

http://www.lucasdiesel.com
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Experiência de treinamento  
de alto nível

A indústria de motores está 
desenvolvendose a uma velocidade maior 
do que qualquer período de sua história, 
e os sistemas e tecnologia envolvidos são 
cada vez mais complexos e exigentes. 
Por isso, estamos comprometidos a criar e 
fornecer cursos, e a oferecer os recursos 
mais precisos e atualizados, que nossa 
indústria e setor podem oferecer, tanto 
presencial quanto virtualmente.

Um grande número de profissionais que 
são especializados e qualificados no 
setor automotivo cuidará do treinamento 
de cada participante, dependendo de 
sua necessidade e demandas pessoais.

A Lucas Academy oferece experiências 
de aprendizagem de alta qualidade. 
Nossos cursos foram desenvolvidos 
por instrutores profissionais com vasta 
experiência na indústria automotiva. Seu 
histórico extenso e alta capacidade de 
compartilhar conhecimento de maneira 
clara e estruturada garantem uma 
experiência de aprendizado excepcional.

Assistência técnica 
imediata e profissional

O cliente e a oficina podem encontrar 
inúmeros problemas técnicos no seu dia 
a dia e, para resolvê-los, nem sempre 
possuem o conhecimento necessário.

Podemos ajudá-los oferecendo 
assistência e fornecendo respostas sobre 
como podem resolver seus problemas.

TREINAMENTO TÉCNICO 
AUTOMOTIVO

E-LEARNING

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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Nível 1
ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA VEÍCULAR

Sistemas Diesel de Exaustão e Antipoluição

DES01 Diagnóstico de Gases de Escape e Sistema Antipoluição de Diesel

Uma vez que todos os cursos de treinamento referentes a “Sistemas Diesel de Exaustão e Antipoluição” forem completados, você receberá o certificado de  
Especialista em Manutenção e Segurança Veicular.

TREINAMENTO TÉCNICO  
SOBRE AS MAIS RECENTES TECNOLOGIAS DIESEL

http://www.lucasdiesel.com
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RESUMO DO CURSO

Injeção de Diesel

CRT01 Sistemas Common Rail: Bosch, Delphi, Siemens-VDO, 
Denso - Teoria

CRBI01 Common Rail 1a Ger. de Injeção de Diesel Bosch (CP1) -  
Reparos

CRBI02 Common Rail 2a Ger. de Injeção de Diesel Bosch 
(CP1H3, CP3) - Reparos

CRBI03 Common Rail 3a Ger. de Injeção de Diesel Bosch
(bombas CP4 e injetores piezoelétricos - Reparos

CRSI01 Common Rail de Injeção de Diesel Siemens-VDO
(SID 802) - Reparos

CRDPI01 Common Rail de Injeção de Diesel Delphi (FP1, FP3) -
Reparos

CRDSI01 Common Rail de Injeção de Diesel Denso (HP2, HP3, HP4) -  
Reparos

UISB01 Sistemas Bosch UIS/UPS (veículos comerciais e carros) -
Reparos

UISDP01 Sistemas Delphi UIS (veículos comerciais e carros) -
Reparos

CHH01 Sistemas Hidráulicos Caterpillar HEUI C7/C9 -
Reparos

CHH02 Sistemas Hidráulicos Navistar Caterpillar HEUI -
Reparos

CRCP01 Sistemas Caterpillar Common Rail C6.6 – C6.4 / Perkins -
Reparos

UISDT01 UIS-EUI Sistemas Eletrônicos Diesel Detroit - Reparos

CCE01 Sistemas Eletrônicos Cummins Celect - Reparos

Sistemas de Exaustão e Antipoluição

DES01 Diagnóstico da Fumaça de Exaustão na Gasolina e Diesel

Uma vez que os cursos de treinamento referentes a “Injeção de Diesel” y “Sistemas de Exaustão e Antipoluição” forem completados, receberá o certificado de 
Especialista em Sistemas de Injeção de Diesel. 

Nível 2    
ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE INJEÇÃO DE DIESEL
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Sistemas Diesel de Exaustão e Antipoluição
DURAÇÃO

16H 

OBJETIVOS
Identificar as fontes do antipoluente no veículo, a composição dos gases da exaustão,  
sistemas de antipoluição e a interpretação dos valores para saber as condições do motor.
Aprender sobre os métodos de mensuração dos gases da exaustão. Razões para a emissão 
de contaminantes no motor. Diagnóstico de falhas no motor de acordo com a análise dos 
gases da exaustão.

Diagnóstico de Gases de Escape e Sistema Antipoluição de DieselDES01

DURAÇÃO

16H Injeção de Diesel

OBJETIVOS
Obter conhecimento sólido para o reparo e teste de bombas Bosch CP1H3, bombas CP3  
e injetores CRI2.
A descrição e operação dos componentes básicos das bombas Bosch CP1H3, CP3 e injetores 
CRI2; instruções, processo de verificação e checagem da montagem e desmontagem e ensaios 
em branco.

Common Rail 2ª Ger. de Injeção de Diesel Bosch (CP1H3, CP3) - 
ReparosCRBI02

OBJETIVOS
Obter conhecimento sólido do funcionamento correto dos sistemas Common Rail da Bosch, 
Delphi, Siemens-VDO e Denso.
A descrição e funcionamento dos componentes básicos de cada sistema, instruções, processo 
de verificação e checagem da montagem e desmontagem.

Sistemas Common Rail:  
Bosch, Delphi, Siemens-VDO, Denso - TeoriaCRT01

OBJETIVOS
Obter conhecimento sólido para o reparo e teste de bombas Bosch CP1 e injetores CRI1.
A descrição e funcionamento dos componentes básicos da bomba Bosch CP1 e injetores  
CRI1; instruções, processo de verificação e checagem da montagem e desmontagem e ensaios 
em branco.

Common Rail 1ª Ger. de Injeção de Diesel Bosch (CP1) - ReparoCRBI01

Nível 1
ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA VEÍCULAR

Nível 2    
ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE INJEÇÃO DE DIESEL

http://www.lucasdiesel.com
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Injeção de Diesel
DURAÇÃO

16H 

OBJETIVOS
Obter conhecimento sólido para o reparo e teste das bombas e injetores Siemens - VDO CR.
A descrição e funcionamento dos componentes básicos das bombas e injetores Siemens - VDO 
CR; instruções, processo de verificação e checagem da montagem e desmontagem e ensaios 
em branco.

CRSI01
Common Rail de Injeção de Diesel Siemens-VDO (SID 802) -  
Reparos

OBJETIVOS
Obter conhecimento sólido para o reparo e teste das bombas Bosch CP4 e injetores piezoelétricos.
A descrição e operação de componentes básicos das bombas Bosch CP4 e injetores 
piezoelétricos; instruções, processo de verificação e checagem da montagem e desmontagem 
e ensaios em branco.

Common Rail 3a Ger. de Injeção de Diesel Bosch  
(bombas CP4 e injetores piezoelétricos - ReparosCRBI03

Nível 2    
ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE INJEÇÃO DE DIESEL

OBJETIVOS
Obter conhecimento sólido para reparo e teste das bombas e injetores Delphi CR.
A descrição e funcionamento dos componentes básicos das bombas e injetores Delphi CR; 
instruções, processo de verificação e checagem da montagem e desmontagem e ensaios  
sem branco.

CRDPI01 Delphi Diesel Injection Common Rail (FP1, FP3) - Reparos

OBJETIVOS
Obter conhecimentos sólidos para o reparo e teste de bombas e injetores Denso CR.
A descrição e funcionamento dos componentes básicos das bombas e injetores Denso CR; 
instruções, processo de verificação e checagem da montagem e desmontagem e ensaios  
em branco.

CRDSI01 Denso Diesel Injection Common Rail (HP2, HP3, HP4) - Reparos
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16H 

CHH02

CHH01

OBJETIVOS
Obter conhecimento sólido para o reparo e teste de injetores Bosch.
A descrição e funcionamento dos componentes básicos dos injetores Bosch, instruções, 
processo de verificação e checagem da montagem e desmontagem e ensaios em branco.

UIS/UPS Bosch Systems (veículos comerciais e carros) - ReparosUISB01

OBJETIVOS
Obter conhecimento sólido para o reparo e teste de injetores Delphi.
A descrição e funcionamento dos componentes básicos dos injetores Delphi, instruções, 
processo de verificação e checagem da montagem e desmontagem e ensaios em branco.

UIS Delphi Systems (veículos comerciais e carros) - Reparos UISDP01

Lucas Academy    Treinamento Técnico sobre as mais recentes Tecnologias Diesel / Nivel 2

DURAÇÃO

Injeção de Diesel

Nível 2    
ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE INJEÇÃO DE DIESEL

Sistemas Hidráulicos Caterpillar HEUI C7/C9 - Reparos 

OBJETIVOS
Adquirir conhecimento sólido sobre o reparo, manutenção e diagnóstico de injetores 
hidráulicos instalados no sistema de injeção Caterpillar HEUI C7/C9. 
Reconhecer os componentes, funcionamento e resolução das falhas mais comuns no sistema. 
Diagnóstico da solenoide e verificação da distância do movimento da válvula. Calibrar os 
componentes do injetor interno.

Sistemas Hidráulicos Caterpillar HEUI Navistar - Reparos 

OBJETIVOS
Adquirir um sólido conhecimento no reparo, manutenção e diagnóstico dos injetores 
hidráulicos instalados no sistema de injeção Caterpillar HEUI Navistar.
Reconhecer os componentes, funcionamento e resolução das falhas mais comuns no sistema. 
Diagnóstico da solenoide e verificação da distância do movimento da válvula. Calibrar o 
componente do injetor interno.

http://www.lucasdiesel.com
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16H 

OBJETIVOS
Adquirir um sólido conhecimento para reparo, manutenção e diagnóstico dos injetores 
envolvidos no sistema de injeção Caterpillar Common Rail C6.6 - C6.4 / Perkins.
Reconhecer os componentes, funcionamento e resolução das falhas mais comuns no sistema. 
Diagnóstico da solenoide e verificação da distância do movimento da válvula. Calibrar os 
componentes do injetor interno.

Caterpillar Common Rail Systems C6.6 - C6.4 / Perkins -  
Reparos ReparaciónCRCP01

OBJETIVOS
Adquirir conhecimento sólido para reparo, manutenção e diagnóstico dos injetores eletrônicos 
envolvidos no sistema de injeção Cummins Celec.
Reconhecer os componentes, funcionamento e resolução das falhas mais comuns no sistema. 
Diagnóstico da solenoide e verificação da distância do movimento da válvula. Calibrar os 
componentes do injetor interno.

Sistemas Cummins Celect Electronic - ReparosCCE01

OBJETIVOS
Adquirir um sólido conhecimento para reparo, manutenção e diagnóstico dos injetores 
eletrônicos envolvidos no sistema de injeção UIS-EUI Detroit Diesel.
Reconhecer os componentes, funcionamento e resolução das falhas mais comuns no sistema. 
Diagnóstico da solenoide e verificação da distância do movimento da válvula. Calibrar os 
componentes do injetor interno.

UIS-EUI Detroit Diesel Electronic Systems - ReparosUISDT01

OBJETIVOS
Identificar as fontes de antipoluição no veículo, composição dos gases de exaustão,  
sistemas de antipoluição e interpretar seus valores para saber a condição do motor.
Aprender sobre os métodos de mensuração de gases de exaustão. Razões para a emissão de 
contaminantes no motor. Diagnóstico e falhas em um motor de acordo com a análise dos gases 
de exaustão.análisis de los gases de escape.

Diagnóstico de Gases de Exaustão na Gasolina e Diesel  DES01

Sistemas de Exaustão e Antipoluição
DURAÇÃO

16H 

Treinamento Técnico sobre as mais recentes Tecnologias Diesel / Nivel 2    Lucas Academy

Injeção de Diesel

Nível 2    
ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE INJEÇÃO DE DIESEL

DURAÇÃO
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E-LEARNING

Os profissionais da Lucas Academy 
oferecem experiências de aprendizado 
da mais alta qualidade e com o 
conteúdo mais inovador, refletindo  
não apenas onde a indústria automotiva 
está hoje, mas onde estará no futuro. 

Todos nossos cursos e-Learning foram 
desenhados e desenvolvidos por 
instrutores especialistas com grande 
bagagem na industria automotiva. 
Toda essa experiencia no ámbito real  
e prático, assim como a capacidade 

Lucas Academy pode 
oferecer sua formação 
através de e-learning em 
todo o mundo e a  
qualquer momento.

de compartilhar conhecimentos através 
dos nossos programas estruturados e 
atualizados, garantem uma experiencia 
de alto valor, sólida e muito satisfatória. 

Contamos com plataformas e recursos 
de ultima geração para proporcionar 
a mais completa formação online, 
com ajuda de videos, infografías 3D e 
material multimídia.

http://www.lucasdiesel.com
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Contamos com a tecnologia mais 
recente, a fim de aperfeiçoar a 
formação online graças à ajuda de 
vídeos e esquemas em 3D. Podemos 
acessar esses conteúdos de qualquer 
lugar e a qualquer momento.

Imagens de alta definição

Esquemas interativos

Explicações detalhadas do funcionamento 
de cada componente

Gráficos em movimento e efeitos visuais

3D multimedia videos 
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100H Cursos e-Learning 
DURAÇÃO

Diagnóstico de Sistemas Common Rail da BoschDBCR01

OBJETIVOS
Conhecer em profundidade o sistema de injeção eletrônica Common Rail da Bosch. 
Interpretar o funcionamento dos sistemas a fim de diagnosticar qualquer problema que possa 
surgir, utilizando o multímetro, o osciloscópio e o manômetro.
Comparar o funcionamento das diferentes gerações de sistemas de injeção. Diferenças entre 
bombas, injetores e componentes elétricos. Avarias mais comuns nos diferentes sistemas de 
injeção. Diagnóstico dos circuitos de alta e baixa pressão de combustível.

http://www.lucasdiesel.com
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DURAÇÃO

100H Cursos e-Learning 

OBJETIVOS
Conhecer os elementos que compõem os diversos sistemas de antipoluição diesel e os 
procedimentos de diagnóstico, manutenção e reparo dos motores diesel.
Métodos de redução de gases poluentes. Diagnóstico dos defeitos de elementos para a 
redução de gases poluentes antes da câmara de combustão (EGR, controle de mistura, sonda 
Lambda, catalizadores, FAP, DPF, SCR). Verificação dos pontos de desgaste e defeitos comuns.

Diagnóstico e Manutenção de Sistemas de Emissões DieselDMAS02
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O cliente e a oficina podem deparar-se 
com muitos problemas técnicos, mas 
nem sempre possuem os conhecimentos 
necessários sobre cada um dos 
sistemas de todos os automóveis do 
mercado. Nós podemos ajudá-los, 
fornecendo-lhes essas informações ou 
proporcionandolhes diretamente uma 
resposta sobre como resolver o problema 
que se apresente. 

Telefonando para o nosso Departamento 
de Assistência Técnica, o processo pode 
ter dois encaminhamentos:

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Completo suporte técnico para 
a resolução de incidentes.

BASE DE DADOS
Fornecimento de informações técnicas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

GESTÃO DE SUPORTE TÉCNICO

técnicos disponíveis com mais 
de 10 anos de experiência 
en el sector de la automoción

17
linhas de ajuda gerenciadas

2.000

+450
chamadas respondidas 
todos os dias 

dos problemas 
planteados solucionados

93%
das perguntas atendidas na 
primeira chamada

99%

www.lucasdiesel.com
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LINHAS DE AJUDA.  
PROCESSO DE GESTÃO DE INCIDENTES TÉCNICOS

Solução de problemas Base de dados

Procedimientos
- Montagem

- Desmontagem

- Redefinição do serviço

- Plano de manutenção

- Localização de componentes 

- Boletins

Dados
- Esquemas 

- Torques 

- Tempos de reparo

2. Análise do incidente
São recolhidas informações detalhadas para 
fazer o diagnóstico do problema

1. Problema técnico
O cliente telefona para a linha de ajuda 
de assistência técnica

45.000 
Incidentes 
resolvidos

EXPERIENCIA 
Técnicos especialistas 

para oficinais e 
concessionárias multimarca

RAPIDEZ 
Soluções 

ágeis

% Consultas técnicas

 47,3% Sistemas de combustível

 2,8% Sistemas de AC

 21,3% Diagnóstico dirigido

 9,2%  EOBD

 7,1%  Tempos de reparo

 4,5%  Híbrido

 3,2% GLP

 8,7% Torques

 5,3% Esquemas elétricos

 1,5% Reservas de combustível

E-mail Telefone
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1. Problema

A luz de aviso do nível de 
óleo/pressão do óleo 
acende.

2. Oficina

Verifica todo o sistema de  
lubrificação (bomba de óleo e 
filtro) e tudo está em ordem,  
mas o problema persiste.

3. Análise técnica

Efetuamos uma análise e uma  
coleta de informações por parte  
da nossa assistência técnica.

SOLUÇÃO TÉCNICA

Verificação do filtro de partículas para a correta operação de regeneração, já que não está sendo feita 
automaticamente e a quantidade de diesel usada para esta finalidade não está sendo completamente 
queimada e acaba por contaminar o óleo do motor. Realização de um teste no sistema DPF e de uma 
regeneração forçada. Os valores voltam a ser verificados e agora tudo deveria estar correto.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Estudo de caso 1 

MERCEDES CLASSE B 180 CDI

www.lucasdiesel.com
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1. Problema

A luz de aviso do óleo fica 
acesa quando o motor está 
funcionando.

2.  Oficina

Verifica o nível do óleo e tudo 
está em ordem.

3.  Análise técnica 

Efetuamos uma análise e uma coleta 
de informações por parte da nossa 
assistência técnica.

SOLUÇÃO TÉCNICA

De fato, o nível do óleo está correto. Nossas informações técnicas indicam que o interruptor do 
capô é o causador do problema e que este elemento se localiza normalmente no lado direito. 
Solicita-se que seja verificada a continuidade do interruptor e se descobre que a causa deste  
erro é o interruptor.

Estudo de caso 2

VOLKSWAGEN GOLF IV TDI 130
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BASE DE DADOS

Nossa base de dados é uma ferramenta 
online, que nos permite um acesso ágil e 
fácil a uma ampla e completa gama de 
informações técnicas.

Cobertura completa
Dados proporcionados diretamente pelos 
próprios fabricantes (80% das 
informações são obtidas dos fabricantes 
de veículos).

Economizar tempo 
Ilustrações interativas das localizações 
dos componentes, que nos permitem 
obter as informações disponíveis de 
forma rápida e fácil. 

Memória das buscas recentes, para 
facilitar a passagem de um processo a 
outro e poder assim reiniciar o trabalho 
no ponto em que foi deixado. Economia 
de tempo de busca, já que se tem 
acesso a todas as informações técnicas 
necessárias em uma única tela.

29.000
modelos de veículos em 
todo o mundo

+85.000
esquemas e ilustrações

500.000

Maior rendimento 
do negócio
Concebido para ajudar e dar assistência 
aos profissionais dentro do fluxo de 
trabalho de sua oficina, reduzindo assim 
o seu tempo inativo.

Menos tempo empregado nas buscas, 
produzindo um aumento da eficiência.

Geração de listas de controle e de 
orçamentos profissionais, assistência a 
um maior número de veículos e aumento 
do nível de satisfação do cliente.

Seção multimídia
Acesso aos diversos vídeos existentes 
sobre o produto, que mostram como 
funciona o Autodata: desde o acesso aos 
melhores programas de revisão, até o uso 
de imagens interativas para conhecer a 
localização de cada componente.

procedimentos passo a passo

www.lucasdiesel.com
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Guias de revisão com dados 
incorporados:
Todos os dados técnicos e ilustrações 
são incorporados diretamente, a fim de 
economizar tempo.

Páginas interativas com a localização de 
todos os componentes:
Busca de componentes, visualização 
de imagens e acesso rápido e fácil às 
informações.

Painel de atividade reciente:
Mudança simples entre os diferentes  
automóveis para manter um eficiente  
fluxo de trabalho.

Busca de códigos defeituosos:
Busca por código ou por nome do  
componente para localizar instantaneamente  
as informações e a solução.

Ilustrações dos componentes:
O autodata dispõe de uma nova oferta 
de imagens, mais detalhada e informa-
tiva, e com as localizações e ilustrações 
dos componentes.

Esquemas de cabeamento:
Esquemas de cabeamento detalhados, 
que mostram o circuito em detalhe.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

BASE DE DADOS

Revisão

Ilustrações de programas

Revisão

Indicador de intervalos

Revisão de freios

Manutenção do ar-condicionado

Chassis

Sistema antibloqueio

Alinhamento da roda

Sistema de supervisão  
da pressão dos pneus

Transmissão

Gestão do motor

Comando de válvulas

Correias auxiliares

Embreagens

Cabine dos passageiros

Airbags

Ar-condicionado

Esquemas de conexões elétricas 

Desconexão e conexão  
de baterias 

Esquemas elétricos

Códigos de erro

Localização de componentes  
elétricos

IInformações gerais

Informações gerais

Tempos de reparo

Informações de reparo

Localização do número dos chassis

Sinais de alerta

www.lucasdiesel.com
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Funciona em PC, Mac, tablets e celulares

VANTAGENS

Atualização contínua dos dados e das 
funções mais recentes

Acesso online instantâneo, sem instalações

Criado em função da realidade da oficina

A mais ampla gama 
de informações técnicas 
disponíveis.

Resposta rápida
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NOTAS

http://www.lucasdiesel.com
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lucasdiesel.com

USA - Southfield Town Center - 1000 Town Center - 7th floor 
48075 Southfield - Detroit - Michigan

NORTH AMERICA

ITALY - Via F. Filzi, 15 - 20032 Cormano - Milan

UK - Unit 8 Mainstream Way - 47 Mainstream Way  
B7 4SN - Saltley - Birmingham  

EUROPE

SPAIN  - Pol. Ind. Morea Sur, 59 - 31191 Beriain - Navarre  

CENTRAL AMERICA

PANAMA - Boulevard Costa del Este  
Financial Park Tower - Planta 20 - Costa del Este - Panama City

SOUTH AMERICA

BRAZIL - E-Tower - 35th floor - Funchal, 418 - Vila Olimpia
04551-060 - São Paulo - SP

http://www.lucasdiesel.com
http://www.lucasdiesel.com
https://www.youtube.com/channel/UCsR0TGM4m6YEJI56MI8fuWw
https://www.instagram.com/lucasdieselsystemsbrasil/
https://www.facebook.com/LucasDieselSystemsBrasil
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