
Iluminação no porta-malas e porta luvas Fiesta MK4/5 / serve para todos os carros

  
Este tutorial foi desenvolvido para o Fiesta MK4/5, Mas podem ser utilizadas para qualquer carro, apenas alterando 
algumas coisas, como as lanternas usadas na iluminação...   

Material necessário:  
- Lanterna de teto do Chevette  

  

- Fio fino, 1mm2, tipo usado nos conectores de computador. Uns 10 metros para o porta-malas e uns 4 para o porta-
luvas   

- Interruptor de porta regulável (para o Porta-malas)  

 

- Interruptor da porta do Uno (para o Porta-Luvas)  

 

- Terminal Fêmea (opcional. Pode se soldar os fios aos interruptores)  

 

- Espaguete termo-retrátil ou fita isolante para acabamento.   

- Caixa de cerveja gelada (item imprescindível...hehehe)  

  



Esquema Elétrico  

 

Detalhe do plafonie. O fio amarelo/azul é o positivo. O negativo, para o porta-malas será o próprio interruptor. Para o 
porta-luvas puxei alem do positivo, o negativo do plafonie, soldando um fio na chapa metálica.  

  

Porta-Malas  
A fiação puxei o positivo da iluminação de teto. Daria para puxar da lanterna, mas dai só funcionaria com ela ligada, 
achei ruim. Dá mais trabalho, mas fica mais funcional.   

Não é necessário puxar o positivo desde o plafonie, passando pelo teto. Pode-se puxar a partir da coluna "A", pois o 
fio sai do plafonie, vindo pelo teto e desce a coluna, indo para a caixa de fusíveis.   

  

Da Coluna "A", desça do fio até o chão, passando pela lateral do painel. Veja no detalhe o acabamento do painel, que 
pode ser retirado facilmente usando uma chave de fenda.  



   

Para se passar o fio até o chão e seguir para o porta-malas passei por baixo do acabamento da lateral. É uma peça 
inteiriça, que vai da frente até o banco traseiro. Para soltar, é só retirar um parafuso plástico que fica próximo ao 
pedal da embreagem e uns pinos. daí é só puxar com calma. Por baixo desse acabamento já tem uns prendedores de 
fio. Não tenho foto do acabamento solto, mas no detalhe se observa um fio vermelho. É o fio que vem do positivo da 
luz do teto. Dai é só distribuir o positivo as duas lanterninhas.   

   

Local onde coloquei o interruptor. Tive que furar a lata. Nele liguei os fios que levam o terra as lanterninhas   

  

Detalhe do interruptor regulável   

  

Próximo de onde fio colocado o interruptor, por dentro do porta-malas, existem uns prende-fios, que aproveitei para 
prender os fios que vão do lado esquerdo para o direito. Detalhe da lanterna de teto de Chevette usada.   

  

Lanternas instaladas  

  



Lanterna acesa   

  

Porta-Luvas  
A fiação puxei o positivo e o negativo da iluminação de teto também. Abaixo um esquema de como puxei os fios. O 
forro do teto dá para puxar um pouquinho na parte da frente, próximo ao vidro. Por ali passei os fios para ligar no 
plafonie e depois fui empurrando eles para dentro com uma chave de fenda. Indo com calma o fio fica todo dentro do 
forro do teto. Dai é descer pela coluna "A", passar por dentro do acabamento da lateral e dai para dentro do porta 
luvas. Tirei o acabamento que fica em cima do porta-luvas (a tampa do ABS). Por lá de tem como passar os fios da 
lateral para dentro do porta-luvas   

  

A lanterna eu adaptei naquela peça encaixada na parte de cima do porta-luvas. Visão geral   

  

Detalhe do interruptor. Tive que cortar a perte de cima dele para encaixar corretamente na trava.   

  

Detalhe do local onde ficou preso a lanterninha   

  

Para conectar os fios as lanternas usei uns conectores, como o do meio da imagem abaixo:  

  



 
Valores gastos, aproximadamente:  
- Lanterna Teto Chevette - R$ 3,00 com a lampada  
- Fio - por volta de R$ 0,50 o metro  
- Conectores - R$ 0,20 cada  
- Interruptor de porta regulavel - por volta de R$ 2,50  
- Interruptor porta Uno - por volta de R$ 2,50   

Total gasto, em torno de 25/30 dinheiros no total, contando que comprei fio e conectores a mais. Pediram-me R$ 
60,00 para passar apenas a fiação para o porta-malas, isso eu já levando as lanternas e interruptores 

  

E o gasto mais importante, uma caixa de Skol, nem lembro quando foi... heheheh   
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