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Manutenção = Segurança

Carros & Motos

Antes de seguir viagem é importante fazer uma revisão no seu carro ou moto, principalmente em itens 
como pneus, luzes e filtros, visando a segurança e reduzindo o risco de acidentes de trânsito. Página 2
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– Combustíveis e lubrificantes: abasteça em 
postos conhecidos por você e não deixe o com-
bustível muito tempo parado no tanque antes de 
pegar a estrada.

– Filtros de ar, óleo e combustível: efetue as 
trocas conforme indicado no manual do proprie-
tário. Trocar o óleo, por exemplo, sem a troca do 
filtro, diminui a vida útil do lubrificante.

– Limpador do para-brisa: verifique se as pa-
lhetas e as borrachas estão em bom estado e se os 
encaixes das hastes estão seguros. Lave a borracha 
das palhetas apenas com água.

– Freios: o nível do fluído de freio e possíveis 
vazamentos devem sempre ser checados. Se hou-
ver ruídos, trepidações, perda de eficiência ou 
pedal duro, peça uma avaliação mais minuciosa.

– Velas e cabos: alguns fabricantes indicam 

que as velas devem ser examinadas a cada 10 mil 
quilômetros e os cabos trocados a cada 50 mil 
quilômetros. Qualquer falha neste sistema pode 
ocasionar desgaste prematuro e comprometer a 
vida útil de outros componentes do motor.

– Suspensão: o sistema de amortecimento e 
estabilidade do veículo é tão importante quanto o 
dos freios. Além dos amortecedores, as molas, as 
buchas, as bandejas, os pivôs e os terminais mere-
cem inspeção para evitar que você saia da sua rota.

– Correia dentada: a substituição preventiva 
desse elemento, segundo os fabricantes, deve ser 
efetuada (em média) a cada 50 mil quilômetros. 
Mas uma verificação em cada 15 mil quilômetros 
pode apontar trincas e desgastes indicando a ne-
cessidade de troca. O rompimento desta peça pode 
danificar gravemente o motor.

– Radiador: respeite a data limite de troca do 

líquido de arrefecimento do motor. E peça para 
seu mecânico conferir o funcionamento da vál-
vula termostática, do radiador, da bomba d'água, 
da ventoinha e dos marcadores de temperatura 
no painel.

– Sistema elétrico, faróis e lâmpadas: para 
viajar com segurança, é importante também fazer 
um check-up na bateria, no motor de partida, no 
alternador e em todas as lâmpadas e fusíveis do 
carro. Lembre-se: você pode pegar uma serra com 
neblina ou estrada em dia de chuva. E não deixe 
dispositivos elétricos funcionando por muito tem-
po, como o rádio, caso o motor esteja desligado.

– Pneus: mantenha os pneus calibrados, incluin-
do o estepe. Faça rodízio periódico para equilibrar 
os desgastes irregulares. O balanceamento é in-
dicado quando você sentir vibrações no volante. 
Já o alinhamento, quando houver desequilíbrio 
direcional, ou na troca do conjunto.

Pneus e sistema de amortecimento são itens que obrigatoriamente devem ser checados antes de pegar a estrada.

Pneus ok, 
luzes ok, 
óleo ok...

Está se aproximando 
a época mais esperada 
do ano para muitas 
pessoas: as férias. Mas 
este também é o perío-
do em que se registra 
o  maior  número de 
acidentes de trânsito 
em rodovias, seja por 
imprudência ou por 
problemas mecânicos. 
Por isso, antes de viaja, 

leve seu carro, moto 
ou caminhonete numa 
oficina de confiança 
para uma manutenção 
preventiva, evitando 
surpresas desagradá-
veis.

Confira a seguir um 
check list com 10 itens 
que vão muito além de 
calibrar os pneus e ve-
rificar o nível do óleo.
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As fortes chuvas que não têm hora 
para cair exigem atenção redobrada 
ao trafegar nas ruas e estradas, já que 
em dias chuvosos o número de aci-
dentes aumenta. Falta de visibilidade, 
aquaplanagem, alagamento e perda 
do controle do veículo estão entre os 
principais riscos ao dirigir na chuva. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), nesta época do ano (primavera/
verão) as condições climáticas elevam 
o risco de acidentes em 30%.

Se o carro aquaplanar, o conselho é  
manter a calma e retirar imediatamente 
o pé do acelerador. Não pise brusca-
mente no freio e segure firmemente 
no volante para manter as rodas retas. 
Quando os pneus retomarem o contato 
com o solo, gire levemente a direção 
de um lado para o outro, para sentir 
que o veículo recuperou a aderência. 
Caso o carro tenha freios ABS (que 
evita o travamento das rodas), é neces-
sário aplicar força no pedal do freio, 
mantendo-o pressionado até o controle 
total do veículo.

Outra orientação básica para lidar 
com situações inesperadas em decor-
rência das chuvas, que ajuda a preser-
var a integridade do veículo e de seus 
ocupantes, é passar devagar por poças 
de água, pois em alta velocidade o carro 
corre o risco de molhar o distribuidor 

Fim de ano é sinônimo de comemora-
ções, viagens e, por consequência, aumento 
do movimento de veículos nas estradas do 
país. Para quem trabalha com o transporte 
de cargas, esse é um dos períodos em que os 
fretes são mais requisitados. Como resul-
tado, os motoristas de caminhões, carretas 
e ônibus precisam estar atentos a cuidados 
básicos com os pneus. Com alguns proce-
dimentos simples, eles podem rodar mais e 
com mais segurança. “O principal cuidado 
que o caminhoneiro deve ter é trafegar com 
pneus novos ou seminovos, principalmente 
os dianteiros”, explica à Confederação Na-
cional do Transporte (CNT) o presidente da 
Associação Brasileira dos Caminhoneiros 
(Abcam), José da Fonseca Lopes.

Outro cuidado, frisa, é a calibragem 
dos pneus, que deve ser feita, no mínimo, 
duas vezes por semana. Se o pneu furar ou 
esvaziar, mais um conselho: o condutor 
deve parar no mesmo momento e fazer 
a troca. Nunca deve trafegar com o pneu 
vazio. “O pneu pode ficar superaquecido, 
principalmente em época de calor. Pode, 
inclusive, incendiar o veículo ou danificar 
a carga transportada”, adverte Fonseca.

Além desses procedimentos, as fabri-
cantes de pneus têm outras orientações aos 
transportadores de cargas. Uma delas, em 
seu manual, destaca que é importante evitar 
a sobrecarga no veículo porque o excesso 
de peso compromete a estrutura do pneu e 
aumenta o risco de estouro. A manutenção 
de componentes que atuam diretamente 
sobre os pneus – amortecedores, molas, 
freios, rolamentos e eixos – também é 
importante.

Se o veículo passar por algum impacto 

forte ou se os pneus forem trocados por 
causa de desgastes irregulares ou, ainda, 
porque o veículo estava ‘puxando’ para um 
lado, é preciso alinhar o sistema de direção 
e suspensão, além de balancear os pneus 
periodicamente. Outra dica é ficar atento 
ao indicador de desgaste de rodagem, que 
indica o momento certo para se efetuar a 
troca.

Os pneus também não devem entrar 
em contato com derivados de petróleo ou 
solvente, pois esses produtos desgastam 
a borracha e fazem com que ela perca as 
propriedades físico-químicas e mecâni-
cas. Por último, é importante utilizar o 
pneu adequado para cada ocasião: rodar 
na cidade com um pneu destinado ao uso 
na terra, por exemplo, provoca perdas no 
consumo de combustível, na estabilidade 
e na durabilidade das peças do veículo.

Os motoristas também devem se preo-
cupar com o descarte de pneus inservíveis, 
que são aqueles que não são mais passiveis 
de receber reformas, como recapagem ou 
remoldagem. A recomendação é para que 
os pneus sejam encaminhados para empre-
sas que atuam com logística reversa para 
realizar a destinação correta do material.

Além disso, orienta o presidente da 
Abcam, o importante é que o caminho-
neiro “esteja calmo, tranquilo e dirija com 
responsabilidade”. Segundo Fonseca, o 
retorno financeiro, se todos esses cuidados 
forem tomados, é certo: “O motorista vai 
gastar menos com combustível e manuten-
ção. Significa economia para ele e menos 
prejuízo para os outros condutores, com 
quem ele poderia se envolver em acidentes 
nas estradas”, aponta.  

Conduta inadequada causa acidentes

É importante passar devagar por poças de água, pois em alta velocidade o carro 
corre o risco de molhar o distribuidor do motor.

DIVULGAÇÃO

Para a carga chegar ao destino

do motor, fazendo-o desligar.
Se dirigir com chuva já é compli-

cado, durante a noite as dificuldades 
aumentam. O ideal é evitar sair de casa 
quando a visibilidade em meio à tem-
pestade pode ser extremamente baixa, 
aumentando a chance de imprevistos. 
A chuva não é exatamente uma causa 
de acidentes. O que tende a provocá-los 
é, na verdade, a conduta inadequada 
dos motoristas em situações de clima 
chuvoso, em especial a velocidade 
incompatível em trechos de curvas. 
Isso porque com chuva a aderência dos 
pneus em relação ao asfalto diminui. 
Como há motoristas que não reduzem 
a velocidade de forma compatível com 
a pista molhada, o número de acidentes 
do tipo saída de pista aumenta em dias 
de chuva.

Pedestres
Quem está a pé também está sujeito a 

dificuldades nos dias de chuva, quando, 
por exemplo, um carro passa e acaba 
jogando água de poças. É importante 
que todos tenham cuidado especial ao 
dirigir para não causar esse transtor-
no aos demais. Além de respeitar os 
pedestres, você evita multa e quatro 
pontos na carteira, conforme determina 
o Artigo 171 do Código de Trânsito 
Brasileiro. Além disso, é necessário 

prestar atenção na possibilidade de 
algum pedestre estar cruzando a rua, já 

que as condições de visibilidade nesse 
tipo de situação não são das melhores. 
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Manutenção
Manutenção adequada é fundamental para o funcionamento da motocicleta e a 

segurança do motociclista. Observar as informações presentes no Manual do Pro-
prietário, seguir o plano de manutenção preventiva e realizar a inspeção de itens 
fundamentais como luzes de painel, buzina, setas, alavanca da embreagem, freios e 
pneus são os primeiros passos para a manutenção adequada. É fundamental seguir 
os intervalos adequados de check-up para garantir o desempenho adequado de cada 
componente. Motocicletas usadas em condições rigorosas necessitam de serviços 
mais frequentes.

Sistema elétrico
Quando o assunto é o sistema elétrico, é recomendável que o usuário verifique se 

todas as luzes estão funcionando (freio, piscas, lanterna, farol e painel). Qualquer 
problema nesses itens é considerado infração média, segundo o Código de Trânsito 
Brasileiro, correndo o risco de ser multado. A falta de iluminação também pode 
comprometer a segurança do condutor.

Óleo
Outro item importante é o nível do óleo do motor, que deve ser verificado diaria-

mente antes de pilotar a motocicleta. Ele é o elemento que mais afeta o desempenho 
e a vida útil do motor. Caso esteja abaixo do indicado, deve-se completar com o 
tipo específico para o modelo ou efetuar a troca completa. É recomendado também 
lavar e lubrificar periodicamente o sistema de transmissão, corrente, coroa e pinhão 
após o uso da motocicleta. Em locais com muita terra ou areia esta manutenção 
deve ser intensificada.

Pneus
É preciso verificar a calibragem dos pneus. A pressão correta é fundamental para 

maior estabilidade, conforto, segurança e durabilidade dos pneus. As especificações 
devem estar de acordo com o Manual do Proprietário. O motociclista deve inspe-
cionar os pneus e aros quanto à presença de objetos presos como pregos, cacos de 
vidros e pedras, bem como observar se algum raio da roda está quebrado ou frouxo.

Uso do capacete é obrigatório; roupas especiais e luvas 
garantem mais segurança ao motociclista.

Direção com responsabilidade
O Dia do Motociclista é comemorado no 

dia 27 de julho, data celebrada pelos aman-
tes do motociclismo, que utilizam a moto 
no seu dia a dia, a trabalho ou em momentos 
de lazer. Andar de moto é um estilo de vida, 

tanto pela praticidade, economia ou paixão 
pelas duas rodas. Independentemente da 
data, a Moto Honda da Amazônia apresenta 
uma lista de dicas importantes para o uso 
seguro da motocicleta. Confira.

Freios
Fundamental para a segurança do veículo, os freios precisam ser regulados, lubrificados e, 

em caso de algum desgaste, as pastilhas devem ser substituídas. E se for hidráulico, deve-se 
checar o nível de fluído. Caso a indicação esteja abaixo do mínimo, pode significar vazamento 
ou desgaste excessivo das pastilhas. Neste caso, é importante levar a motocicleta a uma con-
cessionária para efetuar a manutenção.

Proteção
Pilotar uma motocicleta requer alguns cuidados para garantir a segurança. Assim, o uso do 

capacete é fundamental. Ele deve ser ajustado de forma a não ficar apertado nem folgado. O 
usuário deve escolher modelos com cores claras e visíveis, além de utilizar um adesivo refletivo. 
É importante ainda verificar se está dentro do prazo de validade, além de contar com o selo do 
Inmetro. Para completar, a viseira precisa estar sempre limpa e sem riscos.

Quando o assunto é a vestimenta, é recomendável a utilização de roupas na cor clara para 
facilitar a visão de outros motociclistas e motoristas, principalmente à noite. Não é aconselhável 
usar modelos soltos que possam se prender nas peças da motocicleta. Calças e jaquetas de tecido 
resistente ou couro são indispensáveis, bem como botas ou calçados fechados que protejam 
os pés, além de luvas.

Visibilidade
Além disso, o condutor deve ficar atento ao pilotar e evitar os chamados pontos cegos (ou 

ângulo morto), que são os locais onde o motorista não consegue enxergar a motocicleta, mesmo 
com a ajuda do espelho retrovisor. Assim, é importante sinalizar antes de fazer qualquer manobra 
ou conversão, além de agir da maneira mais segura possível.

A capacidade de decisão é fundamental na condução. Numa ultrapassagem, por exemplo, 
ao decidir fazer uma manobra, deve-se executar com firmeza, rapidez e dentro dos limites de 
velocidade. Em locais que há cruzamento, reduza a velocidade e redobre a atenção, para ter 
tempo hábil para a tomada de decisões.

Manter uma distância segura de outros veículos, trafegar com uma velocidade permitida, ter 
cautela e concentração também são fatores fundamentais para uma pilotagem mais segura.
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