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1 – Parafusos do cinzeiro 
2 – Parafusos do controle de ventilação (Ficam atrás da capinha do acendedor de 
cigarros) 
3 – Parafuso da moldura (Fica atrás da capinha do acendedor de cigarros) 
4 – Parafuso da moldura (Fica ao lado do controle de ventilação) 
5 – Parafuso da moldura (Fica ao lado do recirculador de ar) 
6 – Parafusos da moldura (Ficam acima do rádio) 
7 – Parafuso da moldura (Fica na parte interna do duto de ar direito) 
8 - Parafuso da moldura (Logo acima do computador de bordo) 
 
 

São 11 parafusos Philips, sendo: 1  no acendedor de cigarros, 2 no cinzeiro, 1 na lateral do 
controle da ventilação, 2 pra soltar da moldura o controle da ventilação, 1 na lateral do botão do 
circulador de ar (precisa retirá-lo para acessar o parafuso), 2 acima do rádio, 1 acima do computador de 
bordo (que é bem chatinho de tirar) e 1 no duto de ar da direita.  

Comece de baixo, pelo cinzeiro e acendedor de cigarros. É só ir soltando os parafusos e 
guardando em algo como uma bacia. Para o cinzeiro é só abrir e os parafusos ficarão à mostra. 
Retirando a capa do acendedor de cigarros, aparecerão 3 parafusos, sendo os 2 de cima, do controle de 
ventilação. A parte de cima do controle de ventilação é de encaixe, então você puxa primeiro por baixo, 
ele é bem firme, mesmo quando estiver sem os parafusos, e um dos cabos que tem que soltar de trás 
dele é um tanto chato de desconectar, isso porque ele é muito pouco maleável, é como se fosse um 
arame de aço bem grosso. O rádio sai sem mistérios, mas se não tiver a ferramenta certa, 2 raios de 
moto com a ponta dobrada a 90 graus e as pontas opostas afinadas em esmeril dão conta do recado.  

 

 



Os botões de alerta, A/C, desembaçador, etc, são todos de encaixe e você os tira no mesmo 
sentido do controle da ventilação, puxando primeiro a parte de baixo. Só que nos botões, na parte de 
baixo tem um espaço pra você colocar uma chave de fenda fina pra começar a desencaixar o botão, 
então quando se mexer, você já pode puxar ele com as mãos. Os chicotes desses botões também são 
encaixados na moldura, então é só você olhar pra eles na hora e você vai entender o sentido de aplicar a 
força. São 3 chicotes pros botões, 1 preto, 1 vermelho e 1 verde e não tem nem como errar os lugares 
na montagem, pois não encaixa nada fora do lugar.  

  



1 – Chicote do computador de bordo 
2 – Chicote do desembaçador e dos faros de neblina 
3 – Chicote da luz de neblina traseira 
4 – Chicote do ar-condicionado e do re-circulador de ar 
5 – Cabo de comando da ventilação média para alta 
6 – Cabo de comando da ventilação média para baixa 
 
 

Foto da lateral do computador de bordo, com as presilhas de encaixe em destaque: 
 

 

 
 

Os difusores de ar também são de encaixe, você gira pra cima e força pra girar um pouco mais e 
eles saem. Todo o plástico do painel do Omega e outros GM da época, eram de ABS, um plástico muito 
forte e é o mesmo usado nas peças de Lego, conheceu esse brinquedo? Quem já brincou com isso sabe 
que aquilo era tão forte que nem cortar com faca era fácil. Alguém do clube uma vez comentou que dá 
pra caminhar em cima de uma moldura dessas que ela não quebra. Na dúvida, não tente...  

 
Já que estará desmontando tudo isso, já arrume qualquer irregularidade que encontrar, tenha em 

mãos chave de fenda pequena (até em loja de 1,99 tem umas EXCELENTES, comprei 1 jogo com 10 
chaves minísculas com medida a partir de 0,8 mm, perfeitas pra isso), fita isolante, espuma e lanterna 
pra verificar tudo que puder. Fita isolante e espuma você coloca em todo e qualquer lugarzinho que você 
imaginar que um dia possa fazer barulho. Se não puder ser fita isolante, pode ser esparadrapo, que é até 
mais grosso, melhor pra isso. Eu prefiro a isolante por ser preta, apesar de não aparecer... Desmontando 
esses painéis mais antigos da GM você percebe quanta atenção era dada aos níveis de ruído, pois 
dentro do painel é tudo emborrachado e encapado, mas você pode melhorar ainda mais. 

 
Na foto a seguir, os pontos em destaque indicam onde colocar fita isolante para evitar ruídos. Ao 

fundo se vê alguns fios que originalmente já são encapados e protegidos com espuma, mas que em 
algum eventual caso as proteções estragaram ou foram retiradas em alguma manutenção. Enrole-as 
com espuma nova. 



 

 

Tirando a moldura central, a seguinte peça ficará à mostra, é o duto de ventilação que leva o ar 
para os difusores centrais. É encaixado e muito fácil de tirar, sugiro dar uma olhada em seu estado, pois 
às vezes ele se descola nas laterais, já que se trata da metade de baixo colada na metade de cima. Isso 
até é uma falha da GM, poderia haver além da cola, uma costura pra melhor fixação das partes. Se esse 
duto estiver com algum problema, qualquer que seja, é bem fácil de consertar. Não tem mistérios. 
Qualquer sapateiro tem as ferramentas certas pra isso. É melhor consertar, pois a peça nova custa um 
valor absurdo, apesar de ser uma peça de extrema simplicidade e que qualquer pessoa pode fazer uma 
dessas sozinha. Lembre-se de limpar essa peça, mesmo que ela esteja aparentemente perfeita, pois é 
por ali que passa o ar que você respira.  

 

 



Mesmo não tendo muito conhecimento, tenha um pouco de paciência e faça isso em casa, peça 
ajuda se precisar, mas não deixe pra mecânico fazer isso, pois tem muitos que dizem que sabem como 
fazer, mas vão aprendendo no seu carro, aí quebram coisas e não te contam ou que te contam, mas 
fazem um remendo porco. Tem mecânico mestre em painel e faz com todo cuidado, mas é raro 
encontrar gente assim. E é legal você mexer e conhecer o próprio carro, sem contar do cuidado adicional 
por se tratar de seu objeto de carinho. Um amigo do clube quando deixa o carro em oficina, costuma 
avisar ao mecânico que for mexer que “tal peça não é mais fabricada, então cuidado pra não quebrar”. 

E pra todos deixo a dica, vale a pena fazer compras de ferramentas em lojas de R$ 1,99, tem 
muita coisa boa lá que são úteis pra serviços leves e que se for comprar de marca, custam muito caro. O 
jogo das chaves de fenda que mencionei, é exatamente o que se usa pra mexer em relógios de pulso, 
por exemplo. Não precisa ser uma ferramenta que aguente apertar parafuso de cabeçote.. 
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