
GUIA   ILUSTRADO 
 

5 CUIDADOS COM AS RODAS 

QUE PROLONGAM A VIDA DOS 
PNEUS 
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Rodas e pneus.  
 
No final das contas, são esses dois componentes que sustentam o 
peso do veículo e transformam a força do motor em tração para 
movimentar cargas e passageiros. 
 
Mas não é só isso! 
 
Rodas e pneus devem garantir segurança e dirigibilidade ao 
motorista, pois são também responsáveis pela eficiência do sistema 
de freios e estabilidade nas curvas. 
 
Por isso, é muito importante conhecer os principais cuidados e dicas 
de manutenção para garantir um rodado mais seguro e econômico. 
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Já que os pneus estão montados nas rodas, podemos começar pelas 
seguintes perguntas: 
 
 Quais são os cuidados que devemos ter com as rodas para que os 

pneus durem mais?  
 

 Quais danos nos pneus podem ser relacionados a problemas com 
as rodas? 

 
Neste GUIA ILUSTRADO você encontrará os cinco principais 
cuidados que devem ser tomados com as rodas, para evitar danos e 
prolongar a vida dos pneus. 
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CUIDADO # 1 :  
Utilize a dimensão correta da roda que monte perfeitamente com a 
medida do pneu. Na hora da troca da roda ou do pneu, sempre 
consulte o manual do veículo. 

• Rachaduras entre flanco e 
talão, devido ao mau 
acoplamento entre roda e 
pneu.  
 

• Deformações no talão do 
pneu.  

Quais danos queremos evitar no pneu ? 
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CUIDADO # 2 :  
Utilize os procedimentos e ferramentas adequadas  na hora da 
montagem e desmontagem do pneu. 

• Deformações e danos no 
talão do pneu. 
 

• Quebra da carcaça na região 
do talão. 

Quais danos queremos evitar no pneu ? 
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CUIDADO # 3 :  
Não trafegue com rodas ou aros amassados. 
 
 

• Perda de pressão do pneu, 
podendo ocasionar graves 
danos à carcaça. 

Quais danos queremos evitar no pneu ? 
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CUIDADO # 4 :  
Mantenha sempre a roda limpa.  
Remova cuidadosamente ferrugem, poeira e outros materiais de toda 
a superfície da roda, principalmente na área de contato com o pneu. 

• Desagregação, contaminação  
e oxidação do talão do pneu. 

Quais danos queremos evitar no pneu ? 
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CUIDADO # 5 : 
Verifique sistematicamente, ou após um forte impacto, se a roda está 
empenada.  

• Desgastes irregulares e 
prematuros da banda de 
rodagem do pneu. 

Quais danos queremos evitar no pneu ? 
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Quer saber mais ? 

Envie um e-mail para  
saccoea@wtbr.com.br 

e tire as suas dúvidas sobre rodas. 
 

Aguardamos o seu contato! 
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