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1 Nas primeiras horas da manhã, o combustível está mais denso por 
conta da temperatura mais baixa ao qual foi submetido durante 

toda a madrugada.  Assim, temos mais massa (combustível) em um 

mesmo volume (litros), e como compramos o combustível pelo seu 

volume, compensa mais quando este está mais frio.

MANUTENÇÃO  EM  D IA3 Realizar as manutenções do seu veículo seguindo as 

recomendações do fabricante tem inúmeras vantagens, incluindo a 

economia de combustível. O desgaste de itens, como o óleo do 

motor e filtros, influencia diretamente no funcionamento do motor 
e seu consumo.

PNEUS4 Usar modelos maiores ou mais largos que o recomendado pelos 

fabricantes aumenta a superfície de atrito com o asfalto e, 

consequentemente, o consumo de combustível. Além disso, a 

calibragem, alinhamento e balanceamento dos pneus também 

influenciam no consumo e vida útil dos pneus.

PESO  EXTRA5 Evite carregar bagagem e outros itens desnecessariamente. Parece 

óbvio, mas objetos, malas e mochilas ficam dias dentro do carro e sem 

a menor necessidade. Acredite: se livrar de uns quilinhos extras no 

veículo vai representar economia na hora de abastecer.

ACELERE  COM  MODERAÇÃO6 Evite arrancadas e frenagens bruscas ao conduzir o seu veículo, e 

faça as trocas de marchas dentro da faixa de torque máximo do 

carro (entre 2.000 e 2.500 RPM na maioria dos modelos). Prestar 
atenção no tráfego e evitar acelerar desnecessariamente também 

ajuda na economia de combustível.

MANTENHA  O  TANQUE  CHE IO7 Além de garantir um menor esforço da bomba de combustível e 

evitar que possíveis sujeiras entrem no sistema de alimentação,

manter o tanque sempre acima da metade da sua capacidade 

diminui a evaporação do combustível.

MAUS  HÁB I TOS8 Descansar os pés sobre os pedais é um dos hábitos mais nocivos que 

um condutor pode ter em relação ao seu veículo. Além de antecipar o 

desgaste e substituição de embreagem (no caso de veículos manuais) 

e peças de freio, isso faz com que o veículo ande menos, seja por 
conta da frenagem ou do uso desnecessário da embreagem.

CONSULTE  O  I NMETRO9 O Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) faz medições e testes 

parametrizados de consumo e eficiência energética da maioria dos 

veículos vendidos no Brasil. Antes de escolher o seu próximo carro, 

acesse o comparativo  e descubra qual o modelo é mais amigo do 

seu bolso.

PONTO  MORTO
10 Deixar o carro em ponto morto em declives NÃO economiza 

combustível. Na descida, você precisa apenas parar de acelerar 
para que o carro corte o combustível, ao passo que, se estiver em 

ponto morto (desengrenado), o motor continuará sendo 

alimentado para manter a marcha lenta.

EV I T E  O  ARRASTO2 Um dos grandes obstáculos que o seu veículo enfrenta ao se 

deslocar é a resistência do ar. Janelas abertas, bagageiros e racks de 

teto interferem sensivelmente na aerodinâmica dos veículos, e isso 

pode significar maior consumo de combustível.
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