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D Tecnologia e 
proteção da saúde

FILTROS DE HABITÁCULO

O  mercado dos filtros de habi-
táculo continua a tirar parti-
do da evolução tecnológica. 
Além dos filtros de carvão 
ativo ou polifenol, uma par-

te dos novos lançamentos das grandes 
marcas adaptam-se também a veículos 
elétricos e híbridos. “Antes do Covid-19, 
muitos consumidores nem sabiam que 
os seus veículos estavam equipados com 
filtros de habitáculo. Existe agora uma 
maior consciência de como o tipo cer-
to de filtro pode ajudar a proteger me-

lhor a saúde”, indica Ana Berrocal, da 
Driv. Neste sentido, Bruno Pires Peres, 
da RecOficial, lembra que “cabe aos 
profissionais do setor – oficinas e dis-
tribuidores de peças – alertarem para o 
facto da respetiva manutenção/substi-
tuição ser preponderante para a saúde 
dos ocupantes de cada viatura”, geran-
do assim oportunidades de negócio nas 
oficinas. A REVISTA PÓS-VENDA foi 
conhecer a oferta atual dos vários tipos 
de filtros de habitáculo disponíveis para 
o aftermarket.  

A implementação de novas tecnologias em filtros de habitáculo que 
protegem mais ativamente contra bactérias e alergias tem sido a principal 
aposta das marcas que comercializam estes produtos
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO

QUESTÕES
1 – Qual a principal marca de filtros de habitáculo que comercializam? 
Que outras marcas comercializam? Com se caracteriza a gama 
de filtros de habitáculo?

2 - Qual a mais recente novidade ao nível da marca de filtros de 
habitáculo que comercializam?

3 - Comercializam filtros de habitáculo específicos para veículos 
eletrificados e elétricos? Quais as suas características específicas?
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Mikfil

João Costa
www.mikfil.com

1 Comercializamos na gama de filtros de 
habitáculo a Mikfil, seja na opção filtro 

de habitáculo normal, ou em carvão ativo. 
Comercializamos também alguns filtros 
de habitáculo da marca Fil Filter, para o 
setor de pesados, agrícola e industrial, 
e da qual somos representantes oficiais 
em Portugal. A nossa gama de oferta de 
filtros de habitáculo caracteriza-se por 
três opções: filtro de habitáculo em papel 
normal, mais económico, mas menos 
eficaz na sua função, filtro de habitáculo 
em carvão ativo e em Polifenol, com um 
preço um pouco mais elevado, mas com 
um desempenho mais eficaz, sendo este 
último com substâncias antibacterianas.

2 As mais recentes novidades têm sido 
ao nível dos veículos ligeiros, onde 

estamos sempre em constante aumento 
da nossa gama de oferta destes produ-
tos, temos incluído filtros para veículos 
muito recentes na nossa gama, mas que 
acabam sempre por satisfazer as neces-
sidades dos nossos clientes. Além disso 
estamos em fase de aumento e renovação 
dos tradicionais filtros de habitáculo em 
carvão ativo, pelos novos antibacterianos 
em polifenol, pois têm tido bastante 
aceitação, assegurando maior proteção 
do habitáculo.
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3 Sim, grande parte das nossas novidades 
são precisamente para veículos elétricos e 

híbridos. Neste momento temos disponíveis 
filtros para veículos como o Nissan LEAF, 
Renault ZOE ou até mesmo para o Tesla 
Model 3. Quanto à particularidade dos 
filtros de habitáculo destes veículos, não 
existe nada em particular, o seu desenho e 
configuração de parâmetros de desempenho, 
são idênticos aos dos outros veículos. 

Valeo

Isabel Tudela
www.valeo.com

1/2 A Valeo tem uma vasta gama de 
oferta de filtragem, incluindo to-

dos os tipos de filtros de cabine e filtros de 
motor, para todos os tipos de veículos (au-
tomóveis de passageiros, veículos comerciais 
ligeiros, veículos pesados). Com base na 
sua experiência em filtros de ar de cabine, 
a Valeo fornece uma oferta completa de 
filtragem, incluindo uma gama de filtros 
de motor para satisfazer as expectativas 
dos profissionais do aftermarket, com qua-
lidade superior e apoiada por uma marca 
forte. Filtros de cabine: a Valeo oferece três 
tipos de tecnologias: partículas (pólen), 
carvão ativado e polifenol (antialérgico). 
A Valeo já dispõe de um dos filtros de ar 
de cabina mais tecnológicos do mercado 
com a tecnologia Polyphenol com carvão 
ativo (Anti-Allergen). Com estes filtros de 

tecnologia Valeo, 99,9% de partículas até 
0,5µm podem ser evitadas no interior do 
carro. A Valeo é a primeira no mercado a 
oferecer filtros “High Efficiency” e “Very 
High Efficiency” para o mercado pós-venda. 
Para além desta tecnologia anti-alérgica, a 
Valeo também oferece filtros de ar de cabi-
ne com tecnologia de partículas (pólen) e 
carvão ativo que filtra até 99,9% de pólen, 
pó e bactérias com 2,5µm. A Valeo é agora 
certificada “Eficaz contra Coronavírus” 
com a gama de Polifenóis (anti-alérgicos). 
A Valeo oferece 476 referências de filtros de 
cabine, mantendo a tendência de aumentar 
a cobertura especialmente na gama mais 
tecnológica, o Polifenol. Em 2022, 70 novas 
referências serão acrescentadas à gama de 
filtros de cabine; Filtros de motor: A Valeo 
disponibiliza 3 subgrupos principais de 
filtros de motor: filtros de ar, filtros de óleo 
e filtros de combustível. filtro de ar: 88% 
com 554 referências; filtro de óleo: 92% 
com 230 referências; filtro de combustível: 
76% com 270 referências; em 2022 serão 
acrescentadas 350 novas referências à gama 
de filtros de motor. 

Tecneco
Auto Silva Acessórios

Vasco Loff Duarte
www.autosilva.pt

1  A Auto Silva Acessórios comercializa os 
filtros de habitáculo da marca italiana 

Tecneco como principal marca, comercializa 
também os filtros da Nishiboru (marca 
pertencente à Tecneco) e os filtros da AMC 
Filter (marca pertencente à Kavo Parts), 
sendo estas duas últimas marcas específicas 
para veículos asiáticos. A Tecneco tem na 
sua oferta três tipos diferentes de filtros de 
habitáculo: 1 - Fibra capaz de bloquear e 
reter partículas poluentes que estão dispersas 
no ar; 2 - Combinado com Carvão Ativado 
que, adicionalmente, absorve odores e gases 
que são prejudiciais para a saúde do condu-
tor e dos passageiros; 3- Filtros de habitáculo 
antibacterianos, chamados ADPlus, que são 
capazes de bloquear partículas poluentes, 
absorver gases e odores, prevenir a formação 
de novas bactérias e alergias. 

2  A marca Tecneco está constantemente a 
inovar a sua oferta de produtos de filtra-

gem. A mais recente novidade são os filtros 

Qual são as tendências 
tecnológicas ao nível do filtro 

de habitáculo?

Mikfil, João Costa
“As tendências tecnológicas de futuro 
a ter presente nestes produtos, são 
melhorias a nível de matérias filtrantes, 
melhores médias (papéis) filtrantes, 
com uma maior capacidade de filtragem 
tanto ao nível de gases nocivos para 
a saúde bem como de pólen, fungos e 
até mesmo vírus. Neste momento os 
nossos filtros têm todos papel de quatro 
camadas filtrantes com porosidades 
de filtragem até 2.5 microns, partículas 
quase impercetíveis, cada uma com 
a sua função, no entanto e tendo em 
consideração o momento atual, estamos 
a estudar a hipótese de implementar 
mais uma camada fazendo assim 5 
barreiras de proteção ativa para o 
habitáculo do veículo”.

Auto Silva Acessórios, Vasco Loff Duarte 
“Hoje em dia, os filtros de habitáculo têm 
uma função bastante importante, pois 
estão diretamente ligados à saúde dos 
passageiros. A qualidade e fiabilidade 
dos materiais usados, juntamente com 
a eficiência da filtragem, são a base 
para um produto eficaz e apropriado. 
Neste sentido, os filtros antibacterianos 
AdPlus ganham uma maior relevância 
e vantagem competitiva em relação 
aos restantes filtros de habitáculo 
comercializados no aftermarket”.

Magneti Marelli, Sergi Cañellas 
“Oferecer cada vez mais soluções de 
carvão ativado, que não retêm apenas 
poeira e detritos, mas que também 
absorvem fumo e odores”.

Recoficial, Bruno Pires Peres
“Com o foco numa mobilidade 
mais limpa e amiga do ambiente, 
as tendências passam por produzir 
componentes com elevados graus 
de proteção contra os maus odores, 
os fumos, as bactérias, os mofos, 
as micropartículas, o pólen e outros 
alergénios. O objetivo é proteger os 
ocupantes do veículo zelando pela sua 
saúde e segurança”.

Ferdinand Bilstein, Filipa Pereira 
“Em comparação com filtros de óleo 
e de combustível, onde a tecnologia 
se encontra em constante alteração, 
para suportar motores cada vez 
mais eficientes e com emissões mais 
reduzidas, a tecnologia nos filtros de 
habitáculo tem-se mantido constante 
ao longo dos últimos anos”.

O filtro de 
habitáculo 
no futuro da 
mobilidade 
terá cada vez 
um maior peso 
na família da 
filtragem 

Fábio Bento, Euromais
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para transmissões automáticas. Os filtros para 
transmissões automáticas Tecneco melhoram 
o seu desempenho pois garantem a limpeza e 
a fluidez do óleo e são de qualidade original, 
em conformidade com os padrões exigidos 
pelos fabricantes de veículos e de acordo 
com a norma CE 461/2010. É importante 
referir também a introdução no stock da 
Auto Silva Acessórios do higienizante para 
o habitáculo Climatec da Tecneco: um 
frasco monodose de 200ml, concebido 
para garantir um processo de higienização 
eficiente do interior do veículo, eliminan-
do quaisquer vírus e bactérias depositados 
não só no tablier e estofos, mas também 
nos pontos de mais difícil acesso, como os 
dutos do ar condicionado. Este produto é 
complementar ao filtro de habitáculo pois 
permite a higienização do habitáculo e o 
filtro previne a sua futura contaminação.

3  A Auto Silva Acessórios S.A. tem já 
no seu stock várias referências com 

aplicação específica em veículos elétricos 
e híbridos, as suas características são idên-
ticas aos restantes filtros com aplicação 
nos veículos a combustão.

Magneti Marelli

Sergi Cañellas
www.magnetimarelli-parts-and-services.pt

1  A Magneti Marelli, sob a sua própria marca, 
comercializa as gamas de filtros de ar de 

cabine. Toda a informação está disponível no 
catálogo, descarregável a partir do seu website 
e dos principais motores de busca digitais.

2  Em 2021 expandimos a gama, com mais 
de 30 novas referências, principalmente 

de carvão ativado. A destacar uma parte 
dedicada ao veículo asiático (japonês e co-
reano), cada vez mais presente no parque eu-

ropeu. A gama está em constante expansão, 
de qualidade OE, a um preço competitivo e 
com marca própria, distintiva de qualidade 
e diferente do resto do mercado. Muitos dos 
nossos clientes já trabalham nesta linha de 
produtos há muito tempo, fazendo-a chegar 
à rede de oficinas e temos contributos muito 
positivos sobre a qualidade da oferta, bem 
como da abrangência da gama.

3 Sim, temos filtros de habitáculo para 
alguns dos modelos que começam a 

marcar presença no parque automóvel. 

Recoficial/Mahle
Atlantic Parts

Bruno Pires Peres
www.recoficial.pt

1  As principais marcas de filtros de habi-
táculo para veículos ligeiros que comer-

cializamos são a Mahle e a RecOficial. A 
gama de filtros de habitáculo comercializada 
pela Atlantic Parts caracteriza-se pela sua 
qualidade premium, pela sua abrangência e 
por um excelente binómio qualidade-preço.

2  Continuamente os centros de 
Investigação & Desenvolvimento de-

senvolvem filtros a pensar na proteção mais 
eficiente para os ocupantes dos veículos. Por 
exemplo, o fabricante RecOficial desenvol-
veu uma tipologia de filtro de habitáculo que 
também absorve as substâncias alergénicas 
e, simultaneamente, impede que as bactérias 
entrem nos veículos através do sistema de 
ventilação ou ar condicionado. Tudo sempre 
a pensar na saúde e bem-estar das pessoas.

3  A RecOficial possui uma gama de filtros 
de habitáculo pensada para os veículos 

elétricos que, para além de cumprirem 
com a sua função vital de filtragem do ar, 

Auto Delta, Tiago Domingos 
“As principais tendências vão para 
o desenvolvimento de soluções 
antibacterianas e/ou com uma maior 
capacidade de filtragem permitindo 
que, em resposta aos tempos 
pandémicos em que ainda vivemos, 
os ocupantes dos automóveis possam 
gozar duma saúde respiratória sem 
problemas”.

Delphi, David Zapata
“Os sistemas de ar condicionado dos 
veículos, para além de manterem uma 
temperatura ótima, ajudam a proteger 
os ocupantes dos veículos contra 
poluentes e agentes nocivos. Isto é 
especialmente conveniente nesta 
época do ano, uma vez que os filtros 
de cabine também impedem a entrada 
de vírus e bactérias no veículo. 
Além disso, todos os filtros Delphi 
Technologies incorporam um material 
não tecido de alto desempenho que 
remove quase 100% destes poluentes. 
Por outro lado, os atuais sistemas 
de ar condicionado procuram uma 
combinação de desempenho e 
economia de combustível. A Delphi 
Technologies oferece aos seus clientes 
uma gama de componentes essenciais 
que proporcionam uma vida útil mais 
longa e poupanças de combustível, 
ao mesmo tempo que reduzem 
significativamente as emissões”.

RPA, Ricardo Silva 
“Por exemplo, o filtro de partículas 
(HEPA) tem uma alta eficiência por 
exemplo a filtrar as partículas de 
vírus que ao contrário dos filtros 
de membrana, os filtros HEPA são 
projetados para reter contaminantes e 
partículas muito menores, no entanto 
é importante mencionar que os filtros 
HEPA apesar de serem projetados 
para reter com eficiência partículas 
muito finas, mas eles não filtram 
gases e moléculas odoríferas, por isso 
circunstâncias que exigem a filtragem 
de compostos orgânicos voláteis, 
vapores químicos, odores de cigarros, 
animais domésticos ou flatulências 
requerem o uso de filtros de carvão 
ativado em lugar ou em adição a 
filtros HEPA”.

Driv, Ana Gª Berrocal 
“Existe uma sensibilidade crescente 
em relação aos filtros de habitáculo, 
principalmente afetados pela crise 
sanitária Covid-19, aumento de 
alergias, etc., mas também com o 
aumento dos registos de veículos 
híbridos e elétricos, é necessário 

O mercado português enfrenta 
a necessidade de responder à 
crescente procura de produtos de 
alta qualidade 

David Zapata, Delhpi
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reduzem o consumo de energia. Nano-fibras 
no interior do filtro retêm com elevado 
grau de eficiência partículas ultrafinas e, 
em simultâneo, prolongam os intervalos 
de manutenção.

Blue Print / febi / SWAG 
Ferdinand Bilstein

Filipa Pereira
filipa.pereira@bilsteingroup.com

1  O bilstein group comercializa filtros 
de habitáculo em todas as marcas: febi, 

SWAG e Blue Print, oferecendo um to-
tal de mais de 1300 filtros de habitáculo 
diferentes, garantindo uma cobertura do 
parque automóvel português superior a 
93%. Todos os filtros de habitáculo são 
produzidos de acordo com os parâmetros 
do equipamento de origem, sendo usada 

a mesma tecnologia, de forma a garantir, 
não só o encaixe perfeito, mas também o 
máximo conforto aos passageiros.

2  Os filtros de habitáculo do bilstein group 
resumem-se a duas tipologias. O filtro 

de partículas mais básico que é feito de 
elemento filtrante plissado de não tecido e 

que evita que muitas das partículas entrem 
no veículo, oferecendo um ar mais limpo 
para os ocupantes e evitando a acumulação 
de sujidade no sistema de ar condicionado. 
Além destes, temos os filtros de Carvão 
Ativado mais avançados que, não só remo-
vem a sujidade e outras partículas, como 
previnem que gases e toxinas entrem no 
habitáculo. Ambos os filtros já fazem parte 
da gama e do mercado há algum tempo. 
Devido às últimas tendências de exigência de 
um ar ainda mais limpo devido à poluição e 
a pessoas com doenças respiratórias, houve 
uma ligeira mudança para filtros ‘Bio’. Estes 
fazem o mesmo trabalho elencado anterior-
mente pelos outros filtros e, além disso, 
afirmam remover alérgenos e bactérias. 
Neste momento já temos alguns previstos, 
mas ainda não em número suficiente para 
os comercializar.

3  No caso dos veículos eletrificados e elétri-
cos, temos observado ativamente a evo-

lução e naturalmente introduzimos já mais 
de 300 referências de filtros de habitáculo 
para este tipo de veículos através das nossas 
marcas de produto febi, SWAG e Blue Print. 
De acordo com a equipa especializada nesta 
gama, os filtros de habitáculo para veículos 
elétricos não são, nem serão, diferentes e 
incorrerão na mesma tecnologia já utilizada. 

Um dos 
principais 
desafios é 
convencer o 
cliente final 
a trocar
o filtro com 
regularidade

Ricardo Silva, RPA
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Meyle
Auto Delta

Tiago Domingos
www.autodelta.pt

1  A Auto Delta comercializa Filtros de 
Habitáculo de diversas marcas como se-

jam a Meyle, Corteco, Purflux, Japanparts, 
Nipparts, KS, ou Mahle sendo que temos 
de destacar a Meyle e a sua abrangência de 
gama. Esta característica poderá mesmo ser 
atribuída a todo o portefólio que a Auto 
Delta disponibiliza ao mercado nacional 
pois apresenta uma resposta sólida às ne-
cessidades do nosso parque automóvel.

2  A mais recente novidade apresentada 
foi a gama PD da Meyle que possui 

um material de filtragem de alta qualidade 
impregnado através duma técnica especial 
que o torna ainda mais eficaz contra NOx 
e pó fino. Desta forma, terá um ar mais 
limpo e fresco dentro do habitáculo da sua 
viatura, condição importantíssima para a 
saúde respiratória dos seus ocupantes.

3  A gama de filtros de habitáculo para 
veículos eletrificados e elétricos tem, 

à semelhança do seu crescimento nas 
nossas ruas, também crescido dentro 
do portefólio da Auto Delta. Na ver-
dade, este é um produto que manterá 
grande parte das suas características se 
compararmos um veículo a combustão 
com um veículo eletrificado pois tem 
uma influência nula no desempenho 
do automóvel, mas total no bem-estar 
dos ocupantes.

Delphi

David Zapata
www.delphiautoparts.com

1 Na Delphi Technologies trabalhamos 
apenas com produtos de marca própria. 

A nossa gama de filtros de habitáculo inclui 
mais de 300 referências que proporcionam 
uma ótima qualidade do ar, higiene e re-
moção de partículas. 

2  Na Delphi Technologies estamos cons-
tantemente a expandir a nossa gama de 

filtros e ar condicionado e este ano iremos 
continuar a incorporar novas referências. 
Entre esses produtos, destacam-se os fil-
tros de carvão ativo e antibacteriano, que 
proporcionam cobertura de 98% dos mo-
delos atuais de veículos e eliminam poeira 
e partículas de fuligem, além de absorver 
gases e odores desagradáveis.

3  Sim, como especialista em OE em pro-
pulsão e sistemas eletrónicos, a Delphi 

Technologies trabalha para trazer inovação e 
sistemas avançados para os seus clientes OE. 
Atualmente temos mais de 70 referências 
para mais de 400 aplicações neste tipo de 
veículos.

por parte dos fabricantes não para 
reduzir a autonomia desse tipo de 
veículo e, para isso, precisam de 
filtros de habitáculo que otimizem o 
sistema de ventilação dos veículos 
e, portanto, também a vida útil das 
suas baterias”.

Euromais, Fábio Bento 
“Com o crescente aumento dos níveis 
de poluição, será a continuação do 
desenvolvimento e crescimento 
da oferta do tipo de filtros com 
capacidade de filtragem superior, 
com os fabricantes a apostarem 
cada vez mais nas propriedades 
antialérgicas e antibacterianas”.

TRW, Carlos Gomes 
“As tendências tecnológicas nos 
filtros de habitáculo passam muito 
pela otimização da sua capacidade 
de filtragem de todos os agentes 
patogénicos como o pólen, a poluição 
e todas as partículas vindas do 
exterior do veículo. Como tal, para 
além dos filtros de habitáculo de 
pólen e de carvão ativo, temos 
também filtros que incluem uma 
nova camada que filtra também as 
bactérias, tendo por isso uma função 
antibacteriana, que ganharam maior 
visibilidade neste tempo de pandemia 
que atravessamos”.

Bosch, Bruno Jerónimo 
“Há uns anos atrás, a evolução 
tecnológica do filtro de habitáculo 
passava pelo aumento do número de 
camadas e, consequentemente, da 
capacidade de filtragem. Hoje em dia, 
as inovações têm surgido no sentido 
do uso de camadas de fibras com 
tratamentos especiais. No entanto, 
o fator mais importante para definir 
as tendências futuras é conhecer 
quais as soluções tecnológicas 
em equipamento original que os 
fabricantes introduzirão nos seus 
veículos. Por conceito, os sistemas 
de climatização e de circulação 
de ar dentro do veículo e os seus 
filtros devem estar configurados de 
origem para assumir determinadas 
características. Em concreto falamos 
de superfície de filtração, de pressões 
de carga de fluxos, de tempo de vida 
útil, etc. Dentro dessas eventuais 
inovações, não é de descartar que 
se caminhe na direção em que o 
Original Equipment desenvolva 
sistemas que possam suportar a 
aplicação de filtros que cumpram 
especificações HEPA (High Efficient 
Particulate Air)”.

No cenário de 
incerteza em 
que vivemos, os 
desafios passam 
por facultar 
uma gama de 
produtos com 
uma excelente 
relação 
qualidade-preço”. 

Bruno Pires Peres, RecOficial

As inovações 
têm surgido no 
sentido do uso de 
camadas de fibras 
com tratamentos 
especiais 
Bruno Jerónimo, Bosch
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Sofima
RPA

Ricardo Silva
http://rpa-lda.pt

1 A principal marca que trabalhamos é a 
Sofima. Comercializamos Purflux, Mann 

Filter, AVS e Dr!ve+. Caracterizamos os 
filtros em 2 tipos: os (anti-poeira ou filtro de 
Partículas) que têm um núcleo de camada 
única em que o ar passa através de um papel 
especial onde ficam retidas as pequenas partí-
culas de sujidade; e o filtro de multicamadas 
(filtro de carvão ativado), ou seja, o filtro em 
que os seus elementos são intercalados com 
carvão ativado, o qual é capaz de absorver 
não só as pequenas partículas mas também 
odores e gases tóxicos.

2 Nenhuma em especial, somente a nova 
marca introduzida a Dr!ve+, que no caso 

Quais os principais desafios e 
oportunidades do mercado de filtros de 
habitáculo em Portugal?

Mikfil, João Costa 
“Penso que o principal desafio do filtro 
de habitáculo é por si só uma aposta 
de futuro, tendo em conta que será 
ao que tudo leva a crer o único filtro 
que integrará os sistemas de filtragem 
dos veículos elétricos. O desafio maior 
será com certeza garantir ao máximo 
a saúde do condutor e passageiros. O 
mercado em Portugal destes produtos, 
tem vindo a traçar o seu percurso de 
sucesso, já há mais de 20 anos. Os 
condutores em Portugal interessam-se e 
revelam por hábito efetuar a substituição 
e manutenção destes filtros com 
regularidade. Seguramente um mercado 
de futuro e em crescendo”.

Auto Silva Acessórios, Vasco Loff Duarte
“Os condutores são cada vez mais 
sensibilizados para a importância dos 
filtros, tanto no bom funcionamento 
das suas viaturas como, no caso dos 
filtros do habitáculo, para a sua saúde. 
O posicionamento (preço/qualidade) dos 

filtros da Tecneco no Aftermarket português 
permite-nos competir com as restantes 
marcas premium, com a vantagem de termos 
o exclusivo da importação da marca em 
Portugal. Alertamos para o uso de filtros 
de fraca qualidade, que poderão originar 
problemas nos veículos, principalmente nos 
sistemas de injeção e/ou turbocompressão”.

Magneti Marelli, Sergi Cañellas 
“Sensibilizar os motoristas para a importância 
de manter os seus veículos corretamente, 
incluindo filtros, para garantir o nível correto 
de segurança, prolongar a vida útil do veículo 
e melhorar a qualidade de condução”.

Recoficial, Bruno Pires Peres
“No cenário de incerteza em que vivemos, 
com a tendência de subida generalizada de 
preços e da taxa de inflação, os desafios 
passam por facultar uma gama de produtos 
com uma excelente relação qualidade-
preço. Os filtros de habitáculo, muitas vezes 
desconsiderados e relegados para segundo 
plano aquando das manutenções preventivas 
e preditivas, são muito importantes para 
a qualidade do ar que respiramos. Mas, 
por vezes, para que o valor total da fatura 
a pagar pela intervenção seja inferior, o 
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particular dos filtros de cabine, oferece uma 
ampla gama de soluções que incluem remo-
ção de odores e antialérgicos. As especificações 
e os meios de fabrico foram cuidadosamente 
selecionados para fornecer uma taxa de fil-
tragem, fluxo e robustez de equilíbrio de 
desempenho ideal, ao mesmo tempo em 
que combinam com o desempenho OE.

3  Comercializamos e as suas características 
são de todo idênticas aos das viaturas 

a combustão, inclusive muitas referências 
são partilhadas entre elétricos e combustão.

Champion
DRIV

Ana Gª Berrocal
www.driv.com

1  A marca que vendemos é a Champion, 
tanto para filtros de óleo, ar, combustí-

vel e de habitáculo. A gama de filtros de 
habitáculo oferece uma ampla cobertura 
que inclui aplicações para veículos híbridos 
e elétricos como o Hyundai i20 III (BC3, 
BI3) 08.2020 ou o Mercedes-Benz EQV 
(W447) 06.2020. Os principais benefícios 
desta gama são: Ampla gama: filtros de habi-
táculo de carbono e partículas; Desempenho 
ideal: 98% de todos os contaminantes são 
removidos; Fácil instalação graças à estrutura 
flexível; Todas as informações acessíveis, na 
embalagem -> dicas de instalação impressas 
na caixa, e vídeos de instalação disponíveis 
no YouTube.

2  Recentemente, lançámos os filtros de 
habitáculo BacterStop: uma tecnologia 

exclusiva de filtragem Premium que neu-
traliza mais de 99% dos germes e bactérias, 
ajuda a prevenir mofo e bolor, elimina odores 
e promove maior eficiência e confiabilidade 
do sistema de ar condicionado. Os novos 
filtros de habitáculo Champion BacterStop 
usam tecnologia antibacteriana para fornecer 
a filtragem mais eficaz, conforme comprova-
do por testes de laboratório. Se aprendemos 
alguma coisa com a pandemia, é que o ar 
que respiramos pode apresentar sérios riscos 
à saúde, e não apenas em locais públicos, 
mas em áreas confinadas onde o ar viciado é 
continuamente circulado e o distanciamento 
social pode não ser possível. Pensando nos 
nossos automóveis, por exemplo. Qualquer 
automóvel pode se tornar uma armadilha 
para bactérias, germes e alérgenos, a menos 
que haja um suprimento confiável de ar fresco 

e filtrado. A boa notícia é que a maioria dos 
automóveis modernos estão equipados com 
um ou mais filtros de habitáculo desenvolvi-
dos para remover pó, pólen e outros poluentes 
e ajudar a evitar o crescimento de mofo no 
sistema de ventilação. O Covid-19 chamou 
a atenção não apenas para a importância 
dos filtros de habitáculo, como também 
para a disponibilidade de uma nova gera-
ção Premium de filtros desenvolvidos para 
neutralizar germes e bactérias.

3 Tendo em conta a mais vasta gama de 
híbridos/elétricos, que representa menos 

de 3% do atual parque circulante, temos 
disponíveis 75 referências na nossa gama de 
filtros de habitáculo, que inclui materiais fil-
trantes de partículas, filtros de carvão ativado 
e a nossa gama BacterStop, que abrange mais 
de 90 aplicações neste segmento de veículos.

Motaquip
Euromais

Fábio Bento
www.euromais.pt

1  Na Euromais, a principal marca de filtros 
de habitáculo comercializada e exclusiva 

é a Motaquip, da qual dispomos de uma 
gama completa em filtros de pólen e filtros 
de carvão ativado. Entre outras marcas do 
nosso portefólio, constam a CoopersFiaam, 
a Bosch, a Blueprint e a Mahle.

2  De momento não dispomos de nenhu-
ma novidade relativa aos filtros de habi-

táculo da nossa marca exclusiva Motaquip.

3 Sim, comercializamos filtros de habitá-
culo para veículos eletrificados e elétricos, 

sendo que em muitos casos existem filtros 
comuns visto partilharem o mesmo chassis 
com o tradicional veículo a combustão.

Lucas
TRW

Carlos Gomes
www.lucasautomotive.com/pt

1  Nos filtros de habitáculo comercializamos 
a marca Lucas. A marca Lucas tem uma 

gama completa de filtros, na qual se incluem 
os filtros de habitáculo. É uma gama extensa 
com uma excelente cobertura do parque 
automóvel europeu.

2  Na marca Lucas procuramos apresentar 
sempre produtos equivalentes ao Original, 

e como tal incorporamos também nos nossos 
produtos os desenvolvimentos que esses 
produtos vão tendo ao longo do tempo. 

3 Não existem filtros específicos para veícu-
los eletrificados ou elétricos, uma vez que 

este componente não está relacionado com 
o modo de propulsão usado no veículo. O 
que existe são filtros com novas tecnologias 
associadas que otimizam a sua filtragem, e 
que são mais procuradas pelos automobilistas 
para garantirem a qualidade do ar dentro do 
habitáculo do veículo.

Bosch

Bruno Jerónimo
www.boschaftermarket.com

1  Comercializamos marca Bosch. O pro-
grama geral de Filtros Bosch possui prati-

camente 3000 referências com as quais 

As tendências tecnológicas nos 
filtros de habitáculo passam pela 
otimização da sua capacidade 
de filtragem de todos agentes 
patogénicos Carlos Gomes, TRW
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cliente opta por adiar a sua substituição. 
Cabe aos profissionais do setor – oficinas 
e distribuidores de peças – alertarem 
para o facto da respetiva manutenção/
substituição ser preponderante para a saúde 
dos ocupantes de cada viatura. Porque esta 
pandemia ensinou-nos que, afinal de contas, a 
saúde é o nosso bem mais precioso”.

Ferdinand Bilstein, Filipa Pereira 
“Em Portugal, e possivelmente noutros 
países do mundo, o filtro de habitáculo 
é muitas vezes menosprezado e alvo de 
substituição menos vezes do que aquilo que 
seria expectável para uma condução segura, 
confortável e com um impacto positivo na 
saúde respiratória de condutor e ocupantes 
de qualquer veículo. A taxa relativamente 
elevada de limpeza do ar em Portugal é 
também outros dos principais motivos pelos 
quais a substituição deste componente acaba 
por ser consecutivamente adiada. Sabemos 
que os intervalos para a substituição dos 
diferentes filtros diferem, mas demonstrar 
aos clientes finais e aos próprios mecânicos a 
importância da substituição deste artigo, que 
idealmente deve ocorrer a cada 15 mil km, ou 
anualmente, ou quando sentir algum cheiro 
indesejável no habitáculo, tem sido também 

uma das bandeiras das nossas campanhas, 
sobretudo na marca Blue Print”.

Auto Delta, Tiago Domingos 
“Os desafios e oportunidades deste tipo de 
mercado são semelhantes à generalidade 
do mesmo: é necessário trabalhar cada vez 
melhores insígnias e produtos de qualidade 
inquestionável que, sendo bem trabalhados, 
disponibilizados e explicados ao mercado e 
até mesmo ao consumidor final, fará com que 
uma escolha baseada pura e simplesmente 
no preço seja colocada de parte”.

Delphi, David Zapata
“O mercado português enfrenta a necessidade 
de responder à crescente procura de produtos 
de alta qualidade, o que implica um maior 
esforço de investimento em I&D para 
satisfazer exigências tais como produtos que 
são cada vez mais amigos do ambiente. Esta 
é uma oportunidade para nós, pois estamos 
sempre à procura de novas formas de 
adaptação às tendências de um mercado em 
constante mudança.”.

RPA, Ricardo Silva 
“Um dos principais desafios é convencer o 
cliente final a trocar o filtro com regularidade. 

O filtro do habitáculo tem como função 
eliminar impurezas e partículas no ar o que 
para quem sofre de alergias, asma ou outras 
condições que afetem a saúde respiratória, a 
limpeza do ar é especialmente importante. 
Para além do desafio a oportunidade também 
aí reside, aquando a correta manutenção/
limpeza das condutas do ar e a troca 
sazonal ou a cada 15 mil km do filtro, a 
qualidade do ar no interior da viatura melhora 
substancialmente e é uma coisa palpável, 
ou seja, notada pelo usuário da viatura, 
portanto com o conhecimento dos benefícios 
tanto para o dono da viatura como para a 
oficina é um produto claramente apetecível 
para ambos. Para as oficinas é mais uma 
oportunidade de negócio, uma vez que os 
filtros de habitáculo estão presentes tanto 
em modelos com e sem ar condicionado e 
praticamente todas as viaturas atualmente o 
trazem de série”.

Driv, Ana Gª Berrocal 
“É um mercado em ligeiro crescimento, 
apesar da queda das matrículas. Existem 
fatores que nos levam a pensar que será 
um ano positivo para o mercado de filtros, 
principalmente pelo efeito do envelhecimento 
do parque automóvel e da recuperação da 

|  www.dfcturbo.com  |  214 455 169

Turbos reconstru ídos e hibridados;  

Diversas referências de turbos para entrega imediata;

Limpeza de f i ltros de part ículas;

Serviço de entregas em Portugal  e no estrangeiro.
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alcança uma cobertura de 96% do parque 
automóvel português de veículos ligei-
ros e pesados. Aquilo que pretendemos 
da nossa gama de filtros é que permi-
tam uma proteção adequada do motor, 
dos sistemas de injeção, dos sistemas 
auxiliares como o ar condicionado, e 
claro, a proteção da parte mais valiosa 
do veículo - a saúde do condutor e dos 
ocupantes. A Bosch conta com uma 
gama completa de filtros de habitáculo 
que engloba mais de 650 referências 
com as soluções adequadas para cada 
tipo de condutor ou veículo, que vão 
desde os filtros standard que são mais 
económicos, aos filtros de carvão ativo 
com elevada eficácia, e também aos filtros 
ultra eficientes Filter+ que oferecem 
proteção adicional para quem sofre de 
alergias, uma vez que incorporam uma 
camada especial antialérgica que neutra-
liza de forma permanente os alérgenos 
e as bactérias. 

2  Uma das mais recentes novidades é 
a gama Filter+, cuja base se destaca 

por ser um filtro especial anti pólen, que 
possui várias capas de material filtrante 
preparadas para uma maior retenção das 
microbactérias e uma separação de forma 
duradoura dos alergénios, tornando-os 
inofensivos. Ao reduzir e prevenir as 
reações alérgicas, o Filter+ minimiza 
as distrações do condutor, aumenta a 
concentração e consequentemente a 
segurança durante a condução. A família 
de filtros Filter+ é relativamente nova. 
Contudo, procura crescer e marcar as 
tendências de inovação. E nesse sentido, 
ainda durante esta primavera, a Bosch 
lançará uma nova geração denominada 
Filter+pro. Este novo produto resulta 
de uma inovação ao integrar uma capa 
de fibras que possui um tratamento anti 
microbial. Adicionalmente às caracte-
rísticas enunciadas anteriormente do 
Filter+, a nova geração Filter+pro poderá 
atuar também eficazmente contra vírus, 
bactérias e prevenindo o aparecimento 
de mofo.

3 Os nossos clientes podem encontrar 
filtros de habitáculo para a grande 

maioria destes veículos. De forma geral, 
para este tipo de veículo, os fabricantes 
em equipamento original consideram 
eficiências de filtração elevadas. Assim, 
para uma manutenção adequada, será 
importante que se mantenham as mes-
mas eficiências nos filtros que se aplicarão 
nos serviços de manutenção.

quilometragem média. As principais 
oportunidades seriam marcadas pela 
rápida recuperação da atividade no 
nosso setor, aumento da quilometragem 
média e, portanto, dos tickets de oficina. 
Quanto aos principais desafios, destaco 
os problemas de abastecimento e custo 
das matérias-primas, principalmente.”.

Euromais, Fábio Bento 
“Os principais desafios serão cada vez 
mais informar os clientes e utilizadores 
da importância da troca atempada do 
filtro habitáculo e as consequências 
que um filtro saturado pode trazer à 
saúde. O filtro de habitáculo no futuro 
da mobilidade terá cada vez um maior 
peso na família da filtragem, visto que 
com a constante evolução do mercado 
e a eletrificação, independentemente 
da tecnologia de propulsão do motor 
continuará a ser um filtro procurado e 
necessário nos veículos de futuro”.

TRW, Carlos Gomes 
“Os filtros de habitáculo são um 
produto que ainda não atingiu todo o 
seu potencial, uma vez que ainda não é 
substituído com a devida regularidade. 
Existe maior consciência das pessoas 
para a qualidade do ar dentro do 
veículo, e por isso mesmo estão mais 
recetivas a substituir o filtro quando tal 
é aconselhado pela oficina. Se por um 
lado, o crescimento expectável desta 
gama representa uma oportunidade 
para este tipo de filtros, o facto de o 
mercado de filtros se concentrar neste 
tipo de filtros representa um desafio 
importante para o futuro, uma vez que 
trará uma maior competitividade neste 
segmento específico”.

Bosch, Bruno Jerónimo 
“Em relação a volumes de mercado, 
à primeira vista podemos antever 
um mercado com crescimentos 
assegurados. Independentemente 
do sistema de propulsão dos 
novos e futuros carros, o filtro de 
habitáculo será, sem dúvida, uma 
peça fundamental e segura na 
construção dos novos veículos. 
Por outro lado, assistimos a uma 
crescente consciência sobre a 
importância do filtro de habitáculo 
para a saúde dos passageiros. E é 
sobretudo neste segundo ponto que 
a Bosch continuará a contribuir para 
o aumento da taxa de substituição 
deste filtro com atividades de 
comunicação e sensibilização que 
ajudem os nossos clientes”.

Mann-Filter
Mann+Hummel

www.mann-hummel.com

1/2 A Mann-Filter disponibiliza o 
novo filtro de habitáculo inte-

ligente FreciousSmart, que assegura que 
o ar no interior do veículo esteja sempre 
limpo, mantendo o baixo consumo de 
energia. O sistema de filtragem de ar de 
cabina FreciousSmart foi desenvolvido 
com o desafio de gerir a gestão correta 
da temperatura sem afetar indevida-
mente o consumo de energia. Assim, 
o FreciousSmart foi concebido para 
funcionar o máximo de tempo possível 
em modo de recirculação. A utilização 
de inteligência artificial permite moni-
torizar continuamente a qualidade do ar 
exterior e interior do veículo, medindo a 
concentração de CO2, humidade relativa 
e concentração de partículas no interior 
do veículo. Assim, se, por exemplo, o 
CO2 exceder um nível crítico acima 
de 0,1% do volume, a entrada de ar 
será aumentada. O sensor de ar exte-
rior medirá o grau de contaminação 
e decidirá que qualidade de filtração é 
necessária e determinará a quantidade 
de ar fresco que deve ser trazido para o 
interior do veículo. O FreciousSmart tem 
três fases de filtragem que são ativadas e 
combinadas, dependendo da situação. 
Quando a qualidade do ar é boa e o 
sistema está em modo de recirculação, 
o filtro de cabine fornece proteção eficaz 
contra partículas transportadas pelo ar 
(PM10), compostos orgânicos voláteis 
que podem ser libertados pelos plásticos 
utilizados no interior do veículo, por 
exemplo, e alergénios e pólen do am-
biente. Se a necessidade de ar exterior 
aumentar, a fase de filtragem adicional é 
ativada, retendo partículas transportadas 
pelo ar (PM10), pólen e, em particular, 
material particulado respirável (PM2,5). 
Além disso, remove gases nocivos como 
o dióxido de azoto (NO2), ozono (O3), 
compostos de enxofre e compostos or-
gânicos voláteis como o formaldeído 
e o amoníaco (NH3). No caso do ar 
estar extremamente poluído, como num 
engarrafamento de trânsito ou durante a 
passagem através de túneis, será ativado 
um filtro HEPA de alta eficiência para 
partículas ultrafinas inferiores a 0,1 de um 
mícron, assegurando a mais alta proteção 
contra a qualidade crítica do ar ambiente. 




