
Voltou das férias? Revise o veículo
Itens de segurança, remoção de impurezas, problema por excesso de bagagem ou maresia... Motivos não faltam para levar à oficina
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Assim como é importante antes de viajar, revisar após as férias também é

Verificar nível do óleo no retorno faz parte do checklist

DEIXE TUDO EM DIA
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Você costuma fazer revisão 
do veículo depois de voltar 
da viagem? Pois é, muita 
gente não dá a devida impor-
tância para uma revisão pós-
férias. Saiba que é fundamen-
tal um check-up completo, 
já que neste período o carro 
pode passar por situações 
adversas, como circular por 
estradas em más condições, 
passar por areia, maresia e 
até lama. A revisão pós-férias 
avalia seu carro para saber 
se ele sofreu algum desgaste 
em determinadas peças na 
volta da viagem, pois muitas 
horas sobre estradas em más 
condições podem causar 
danos e trazer a necessidade 
de reparos antes de voltar a 
circular na cidade. 

RemoVeR impuRezas 
do seu caRRo
Mesmo antes de fazer a re-

visão, é importante que você 
faça uma boa lavagem no seu 
veículo, principalmente na 
parte de baixo, que é o local 
onde ele sofre mais agressões. 

Mas lembre-se que existem 
produtos que não devem ser 
utilizados, pois agridem mui-
to as borrachas da suspensão 
do veículo. São eles: óleo de 
mamona, óleo queimado e 
óleo diesel.

ReVisaR itens 
de seguRança
Uma verificação de todos 

os filtros do veículo, amor-
tecedores, parte elétrica e 
todos os itens de segurança 
obrigatórios — já que você os 
utiliza na cidade também — é 
fundamental para garantir 
que está tudo bem com o veí-
culo após a volta da viagem.

pRocuRaR baRRo 
nas Rodas
Se você trafegou por es-

tradas de barro, é necessário 
fazer uma verificação com-
pleta da suspensão, uma vez 
que o barro acumulado nos 
amortecedores pode mas-
carar pequenos vazamentos 
e dificultar a detecção de 
defeitos, bem como provocar 
ruídos e vibrações nas rodas.

checaR pRoblemas poR 
excesso de bagagem
Percurso longo combina-

do com excesso de bagagem 
pode provocar o desgaste dos 
pneus. Por isso, é fundamen-
tal que, antes de uma longa 
viagem, sempre seja feita 
uma calibragem dos pneus de 
acordo com o peso do carro. 
No manual do fabricante 
constam as instruções de 
calibragem para quando ele 
estiver com ou sem bagagem. 
A avaliação vai dizer se os 
pneus estão dentro do TWI 
recomendado (1,6 mm). Se 
não estiverem deverá ser feita 
a troca ou o simples alinha-
mento e balanceamento.

VeRificaR o níVel 
dos lubRificantes 
A revisão do veículo após 

a viagem de férias deve in-
cluir a verificação do nível 
do óleo do motor e do fluido 
de freio. A água do radiador 
também deve ser verifica-
da, pois se o carro circular 
por muito tempo com pouca 

água, o motor corre o risco 
de superaquecer.

maResia
Se você viaja com frequên-

cia para regiões praianas, 
fique atento à incidência de 
areia nos amortecedores, nas 
mangueiras de óleo e pasti-
lhas de freio. E não demore 
muito, pois do contrário pode 
ocorrer oxidação das peças 

devido à ação da maresia.
É também recomendado 

que seja verificado o óleo do 
motor para saber se ocorreu 
contaminação por areia, o 
que coloca em risco o funcio-
namento do motor.

Fonte: http://blog.carcheck.
com.br/carcheck/revisao-do-
veiculo-pos-ferias-e-importante


