
A manutenção adequada do veículo é sinônimo de durabilidade, segurança, economia
e cuidado com o meio ambiente.

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO



Controle da pressão dos pneus (calibragem)

• Verifique uma vez por semana a pressão de ar 
dos pneus de acordo com as indicações do 
fabricante do veículo e nas condições de carga 
em que você costuma dirigir.

• A pressão deve ser medida com os pneus frios 
(depois de percorrer no máximo 2 km).

• Lembre-se também de verificar o estado do 
estepe.



Banda de rodagem

• Verifique a profundidade dos sulcos. Apesar de 
o limite legal ser 1,6 mm, o recomendável é que 
a profundidade não seja inferior a 2,0 mm.

• Faça o rodízio a cada 10.000 km ou antes se 
necessário. Consulte o manual e/ou um 
especialista.

• Faça o balanceamento das rodas e o 
alinhamento da direção a cada 10.000 km. 
Consulte o manual e/ou um especialista.



Controle do nível de óleo do motor

• Tire a vareta para verificar o nível do óleo. Ele 
deve estar situado entre as marcas de 
referência “Mín.” e “Máx.”

• A frequência para fazer a troca do óleo vai 
depender do tipo de óleo utilizado. Consulte o 
manual e/ou um especialista.

• Caso vá adicionar óleo, não ultrapasse o nível 
máximo.



Controle do nível do líquido de arrefecimento

Para fazer a inspeção, o motor deve estar frio. O nível 
deve ficar entre o mínimo e o máximo de referência. 

• É recomendável uma inspeção e troca por ano.

• Alguns veículos usam líquido específico. 
Consulte o manual e/ou um especialista.



Controle do nível do fluido de freio

• É recomendável uma inspeção anual executada 
por técnico especialista.

• Verifique o nível do fluido. Se ele estiver abaixo 
do mínimo, significa que há um vazamento no 
sistema. Nesse caso, consulte um técnico 
especialista imediatamente.



Controle dos filtros

• Filtro de ar: recomenda-se uma inspeção a cada 
seis meses.

• Filtro de óleo: é trocado junto com o óleo, uma 
vez sim, uma vez não. De qualquer forma, nunca 
deixe de consultar o manual do seu veículo e/ou 
um especialista.

• Filtro de combustível: recomenda-se trocá-lo 
uma vez por ano. Consulte o manual do seu 
veículo.



Controle dos vidros e luzes

• Verifique o nível do líquido do limpador de para-
brisa.

• Verifique as palhetas do limpador de para-brisa. 
Se a borracha estiver em mau estado, será 
preciso trocar as palhetas para evitar danos ao 
para-brisa e redução da visão.

• Verifique regularmente o funcionamento 
correto dos faróis dianteiros e luzes traseiras. 



Controle das correias

Correia dentada
• A frequência da troca varia de acordo com a 

quilometragem ou com o tempo de uso, sempre 
considerando a marca e o modelo do veículo.  
Consulte o manual.

Correia do alternador
• O alternador permite recarregar a bateria 

quando o motor está em funcionamento. A 
frequência da troca vai depender da marca e do 
modelo do veículo. Consulte o manual.
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