
5 dicas para conservar o motor do seu carro. 

 

Ter um carro é muito bom, infelizmente se não cuidarmos do mesmo, ele pode nos dar 

muitas dores de cabeça, e não é isso que queremos, não é mesmo? 

Aqui vou dar 5 dicas de como cuidar do motor do seu carro e no fim um bônus para 

ficar sempre de olho nisso. 

  

1) Dosar o acelerador. 

Sim, uma coisa tão evidente, geralmente não reparamos que estamos fazendo a coisa 

errada. Além de estarmos gastando mais gasolina quando pisamos um pouco mais fundo 

fazemos o motor trabalhar mais e consequentemente as peças se desgastam mais rápido. 

Então, dose o acelerador, asmo que demore um pouco mais a chegar na velocidade 

ideal. 

2) Trocar o óleo regularmente. 

O óleo é parte fundamental do motor do carro, ele é o que faz toda a lubrificação, que 

mantem o carro funcionando em sua plenitude, na maioria dos carros devemos mudar o 

óleo a cada 10.000 km para conservar o motor, caso não troquemos o óleo podemos vir 

a ter um desastre. 

3) Mudança periódica dos filtros. 

Assim como o óleo os filtros devem ser trocados regularmente. O Filtro de óleo 

geralmente se faz a troca quando trocamos o óleo, a única coisa com a qual devemos 

nos preocupar em relação ao filtro de óleo é escolher o filtro certo para o nosso carro. Já 

o filtro de ar devemos trocar entre os 10.000 e os 15.000, isso é definido pelo fabricante, 

quando for trocar dar uma olhada sempre, para não perder o prazo. O filtro de 

combustível, também aos 10.000 ou 1 ano, caso você abasteceu o carro com 

combustível adulterado é recomendado antecipar a troca para conservar a saúde do 

motor. 

4) Água do radiador. 

Essa é a manutenção mais fácil de se fazer, mas não menos importante, pois não 

queremos que nosso motor aqueça demais e funda. O radiador é o sistema que faz a 

troca entre o calor do motor e a água que circula pelo motor. Podemos fazer essa 

manutenção em casa, verificando o nível de água do radiador todas as semanas, mas 

lembre-se que não é qualquer água que se deve colocar no radiador, nunca use água da 

torneira no radiador, procure uma oficina especializada eles vão saber te indicar o 

produto certo e assim você poderá realizar a troca. 

http://blog.deva.com.br/os-10-mandamentos-da-direcao-economica/
https://www.flatout.com.br/isso-e-o-que-acontece-quando-voce-nao-troca-o-oleo-do-seu-carro/
https://minhaoficina.net/filtro-de-combustivel/
https://www.flatout.com.br/por-que-voce-nao-deve-usar-agua-da-torneira-no-radiador-do-carro/


5) Correia dentada. 

Com a Correia dentada você não terá problemas a curto e médio prazo já que a mesma 

apenas precisa de troca passado 50.000 km ou 4 anos, mas verifique sempre de 20.000 

em 20.000 km pra não ocorrer nenhum imprevisto. 

Bônus. 

Uma dica que eu dou é o uso de dispositivos OBD, existem varias marcas, mas todas 

entregam as mesmas funcionalidades, além de servir como computador de bordo, eles te 

avisam se tem alguma parte do seu carro que não esta funcionando bem, é um 

diagnostico básico que te ajuda a entender melhor o seu carro e te ajudar na hora de 

levar o seu carro para fazer as revisões rotineiras descritas acima. 

 

https://suaoficinaonline.com.br/conteudo/troca-correia-dentada/
https://www.flatout.com.br/como-transformar-seu-smartphone-em-um-computador-de-bordo/

