
Levando em conta os fatores que influenciam o consumo de combustível e outros equipamentos, é importante otimizar a economia 
e o desempenho do veículo, bem como contribuir para o meio ambiente. Existem fatores que dependem do veículo e outros que 
dependem do motorista, estes últimos geralmente são mais influentes.

Otimizando o consumo e desempenho do seu veículo.

• Velocidade. Quanto maior a 
velocidade, maior o consumo de 
combustível. 

• Manter as janelas do carro abertas em 
alta velocidade. 

• Ar condicionado ligado a baixa 
velocidade. 

• Bagagem na parte superior do veículo 
(rack de teto). 

• Vento contrário do sentido de 
circulação; 

• Executar acelerações e frenagens 
repentinas. 

• Estradas com encostas (montanhas). 
• Pneus com pressão menor que a 

recomendada. 
• Motor em mau estado. 



Quando aceleramos nas retas e freamos 
bruscamente em curvas, semáforos e 
interseções, estamos desperdiçando a energia 
cinética, consumimos mais combustível e 
fazemos os freios trabalharem 
desnecessariamente se desgastando. 

A condução agressiva pode aumentar o 
consumo do combustível em 40% mais do que 
a condução prudente e adequada*. Ao mesmo 
tempo, um motorista que circula pressionando 
e soltando o acelerador constantemente, faz 
com que o consumo de combustível aumente.

* Dirección General de Tránsito, España.



Você pode otimizar o consumo e o 
desempenho do seu veículo: 

• Realizando revisões e fazendo a 
manutenção do seu veículo. 

• Evitando acelerações repentinas e 
frenagem. 

• Tentando manter uma velocidade regular e 
adaptada `as condições da estrada, trânsito 
e clima. 

• Evitando que o veículo esteja “muito 
pesado”(carga excessiva). 

• Usando a carga na parte superior (rack de 
teto) somente quando for realmente 
necessário. 

• Desligando o motor em interferências ou 
paradas prolongadas. 

• Mantendo as janelas fechadas e ligando o 
ar condicionado (se necessário) em 
estradas. 



facebook.com/cepasafedrive @CEPASafeDrive

Cuide do seu veículo, use-o racionalmente e ganhe em economia. 

Seja um motorista responsável na estrada e com o meio ambiente.

https://www.facebook.com/cepasafedrive
https://twitter.com/CEPASafeDrive

