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Empresas Associadas

Equipe Trânsito & Vida

Presidente -

Auto Ônibus Vera Cruz Ltda.
Auto Viação Jurema Ltda.

Gestão Executiva –
Elaboração e Coordenação Geral –
Coordenação Pedagógica – Maria Goretti Araujo Pereira
Suporte Técnico / Pedagógico –
Coordenação de Custos Operacionais –
Apoio Logístico –
Projeto Gráfico e Ilustração –

José Carlos Cardoso Machado

Auto Viação Regina’s Ltda.
Empresa de Transportes Limousine Carioca S.A.
Expresso Mangaratiba Ltda.
Transportes e Turismo Machado Ltda.
Transturismo Rei Ltda. - TREL
Transportes Fabio’s Ltda.
Transportes Intermunicipal Ltda.
Transportes Santo Antonio Ltda.
Viação Vera Cruz S.A.
Viação Costeira Ltda.
Viação União Ltda.

Eduardo Jorge Menezes Morgado
Rosa Maria Maia

Lilia Arruda de Paulo
Natália Pecorone de Sá

Denio Bernardes Junior
David Queiroz



O tratando a questão do trânsito e o transporte pelo enfoque da prevenção
utiliza o processo educativo como meio de transformação para um trânsito mais seguro –
mobilidade sustentável. Oferece a sua contribuição para a construção de valores que
permearão a Década Mundial de Ações Para a Segurança no Trânsito, na expectativa de que
do nosso universo transporte, façamos ecoar valores que transcendam da Década e se
firmem na multiplicação de pessoas cujo valor da vida seja sempre e indiscutivelmente o
parâmetro para qualquer projeto de circulação de pessoa e veículos no ambiente do trânsito.

O oferece esse Caderno aos Profissionais de Transporte,
Motoristas, Gestores, Empresários do seguimento, em suas diversas vertentes, e as pessoas
que circulam diariamente como condutores de veículos, que hoje, neste ambiente, não se
restringem somente ao automóvel ou ao veículo coletivo, pois temos incorporado à rotina
diária da circulação um contingente enorme de caminhões, motocicletas, ciclomotores,
bicicletas elétricas, bicicletas de propulsão humanas e outros assemelhados, sem que
possamos esquecer-nos do pedestre, o que nos leva a necessidade de rever conceitos e
reavaliar valores, tendo a regra do Trânsito Código de Trânsito Brasileiro CTB como
instrumento de cidadania.

Este Caderno tem foco direcionado para os condutores, equipe administrativa e em especial
para equipes de manutenção que executam atividades diárias de limpeza, inspeção e
manutenções preventivas e corretivas nos ônibus das empresas.

As informações visam contribuir para que nossos profissionais, nosso patrimônio maior,
executem suas atividades diárias, sem cometer ato inseguro e tenham cuidado ou corrijam as
possíveis condições inseguras encontradas em seu local de trabalho, garantindo sua
integridade física e dos colegas, entregando em condições seguras o veículo ÔNIBUS, nosso
instrumento de trabalho, para que circule com segurança oferecendo uma prestação de
serviço com qualidade, minimizando os riscos e conflitos existentes no contexto do trânsito e
transporte da nossa região.

SETRANSDUC

Projeto Trânsito & Vida

TRÂNSITO

VIDA
&

Educar é prevenir!

Caderno 7
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TRÂNSITO

VIDA
&OFICINA DE MULTIPLICADORES EM

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

A organização do conteúdo foi
concebida a partir dos subprojetos
elaborados pelos participantes das
Empresas Associadas, quando das
Oficinas de Multiplicadores em
Educação e Segurança no Trânsito,
no ano 2013.

j

j

j

Auto Viação Regina’s Ltda.

Transportes e Turismo
Machado Ltda.

Transturismo Rei Ltda.
– TREL

Luiz Claudio da Costa
Pena – Monitor

Adão Costa Dutra – Monitor
Uerverton Silveira
Moreira – Almoxarife

Luis Claudio da Silva – Monitor
Edelson Dores da
Silva Monitor–

l

l

l

l

l

j

j

j

j

Viação União Ltda.

Auto Viação Jurema S.A.

Transportes Fabio’s Ltda.

Viação Rubanil e Transportes
América Ltda.

–

Julio Cesar C. Massa – Instrutor

–

Alessandra Luiz de
Oliveira – Psicóloga
Edson Joaquim dos Santos

Técnico de Segurança do
Trabalho

Leila Danusa Mendes
– Psicóloga

Carlos Antonio S. Delgado
Instrutor

l

l

l

l

l
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TRÂNSITO

VIDA
&1. PREVENINDO VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

DIRIGINDO COM  VEÍCULO SEGURO

Sabemos que devido ao cresci-
mento da população e ao
progresso da tecnologia foram-
se formando as cidades e os
caminhos se transformando em
rodovias e ruas. Com este novo
contexto, os meios de transporte
também aumentaram, e se
diversificaram na forma de
veículos – componentes de
modernidade.

Nessa rea l idade o Ser
Humano, indutor de todas as
transformações, necessita
cada vez mais promover a
conscientização sobre os
valores, as normas e atitudes
que resultem numa relação
saudável no trânsito. É funda-
mental para essa convivência o
respeito ao outro através do
comportamento seguro em

relação ao papel que desempe-
nhamos quer seja de pedestre,
c i c l i s t a , m o t o c i c l i s t a e
motorista.

O maior conceito de moder-
nidade que podemos difundir
está relacionado proporcional-
mente às maiores conquistas
relacionado à preservação,
tanto do meio ambiente, como
de todos os seres vivos que
componham este ambiente e o
homem em todas as hipóteses
será o maior beneficiário desta
modernidade. Uma civilização
a v a n ç a à m e d i d a q u e
consegue estabelecer padrões
de qualidade para o viver.

No trânsito utilizamos vários
modais de transportes metrô,
trem, barca, carro, motocicleta,
bicicleta e ônibus.
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Cada tipo de transporte necessita de
manutenção, entendida como o desempenho de
todas as ações necessárias para manter ou
restabelecer um equipamento numa condição
específica de operação ou manter este estado
para assegurar a realização de determinado
serviço.

As empresas concessionárias, proprietárias dos
ônibus que atendem aos deslocamentos da
maioria da população, necessitam de adminis-
tração e gerenciamento de manutenção eficaz,
uma vez que ônibus são instrumentos de

trabalho e bens de produção, de custo
elevado; ônibus são bens "que se
movem", criando oportunidade para atritos,
desgaste decorrente das condições ambientais,
danos ao próprio veículo, a outros veículos, a
pessoas, como o motorista, o ajudante ou
terceiros; ônibus que transportam pessoas,
desempenhando um papel de extrema impor-
tância em diferentes sistemas produtivos. E,
portanto, as empresas precisam ter um
adequado retorno sobre o investimento com
seus veículos, para preservarem seu poder de
reposição e garantirem sua competitividade.

TRÂNSITO

VIDA
&
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TRÂNSITO

VIDA
&

1.1. VEÍCULO SEGURO = RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

Numa empresa de ônibus a prestação de serviços com segurança e qualidade passa pela qualidade e
segurança da frota que implica em responsabilidade gerencial das áreas administrativa, operacional e
de manutenção, que também necessita de planejamento das atividades e habilidades das equipes
para executarem serviços gerais e de manutenção.

IMPORTANTE À GESTÃO DE MANUTENÇÃO

w

w

w

w

w

Planejar serviços e programar atividades de manutenção.

Administrar recursos e promover mudanças tecnológicas.

Gerenciar equipe de trabalho.

Administrar projetos e serviços terceirizados.

Aprimorar condições de segurança, de qualidade, de saúde e
meio ambiente.

Garante que a operação de manutenção da frota atenda aos critérios definidos minimizando perdas
focando na produtividade, no custo e na qualidade do processo: resultando assim, a circulação dos
veículos, a segurança e frequência da operação e consequente satisfação dos clientes e acionistas.

AlÔ,
GESTÃO DE

MANUTENÇÃO!
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Tem seus trabalhos planejados e controlados. O responsável acompanha o que está
sendo feito e avalia os resultados da tarefa, verificando se o que foi feito esta de acordo
com o planejado.

MANUTENÇÃO EFICIENTE = BONS RESULTADOS
TRÂNSITO

VIDA
&

BONS RESULTADOS

w

w

w

w

Asseguram que a manutenção da
frota atenda a critérios de
segurança e qualidade.

Minimizam perdas focando no
custo e na qualidade dos
serviços.

Contribuem para o cumprimento
do planejamento da frequência
da operação.

Propiciam satisfação aos clientes
finais e acionistas.

$

E
Q

UIP
E OPERACION

A
L

ADMINISTRAÇÃO

CONTROLE
DE

QUALIDADE
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TRÂNSITO

VIDA
&2. MANUTENÇÕES X GERENCIAMENTO DE ROTINAS

O termo manutenção deriva da palavra em latim ,
que significa manter o que se tem. Também se refere a um
vocábulo militar, que nas unidades de combate significava
conservar os homens e seus materiais em um nível constante de
operação.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, através da
Norma Brasileira Regulamentadora NBR 5462 (1994) define a
manutenção como: “a combinação de ações técnicas e adminis-
trativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou
recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar
uma função requerida”.

manus tenere

(MonchyA. Viana 2002).
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A definição da manutenção está relacionada com as atividades que devem ser execu-
tadas nos equipamentos, para que esses realizem suas funções no período de tempo
determinado, funcionando sem que hajam imprevistos relacionados à ocorrência de
quebra ou mau funcionamento dos equipamentos utilizados.
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TRÂNSITO

VIDA
&

Manutenção é entendida como o desempenho de
todas as ações necessárias para manter ou
restabelecer um equipamento/veículo.

Resultado = Bons
Serviços

Realizada com a intenção de reduzir a probabilidade de falhas em
um equipamento ou instalação durante uma jornada de trabalho
produtivo. Ela é planejada com antecipação, e a parada do
equipamento para a manutenção é feita com o menor prejuízo
possível da produção.

Realizada após uma falha, acarretando perda de produção, com
parada imprevista do equipamento produtivo. É a manutenção
que deve ser realizada para restabelecer o estado de normalidade
de um equipamento com produção deficiente ou com perda de
qualidade. Efetuada após uma falha, na qual é realizado o reparo
necessário para sanar o problema de maneira completa. Define-
se como falha e/ou interrupção ou ainda a alteração de uma
função requerida de um bem utilizado na produção, que interfere
no nível de produção comprometendo o

.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

MANUTENÇÃO CORRETIVA
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TRÂNSITO

VIDA
&

Senso de Utilização
Senso de Ordenação

Senso de Limpeza

Senso de Limpeza Geral

Senso de Disciplina

w

w

w

w

w

Ser Humano

Aplicação do 5S

Padronização

Monitoração
dos Resultados

Ação Corretiva

Investimento em treinamentos práticos, atualização em conhecimentos
técnicos e aperfeiçoamento em liderança.

Ambiente agradável e eficiente resultando em menor custo e mais
produtividade dos serviços.

Procedimentos de manutenção, suprimento e estoque e melhoria dos
sistemas padrões.

Acompanhamento com registros e dados propiciando comparações e controle de
objetivos e metas.

Atuação sobre os desvios dos itens de controle para alinhamento de
objetivos e metas.

Empresas que buscam resultados produtivos utilizam o Programa 5S com metodologia derivada de cinco
palavras japonesas que foram traduzidas para o português como 5S “sensos” e realizado em etapas:

– Eliminação do que é inútil.
– Ordenação e arrumação dos meios materiais de

forma que estejam sempre à mão.
– Limpeza do equipamento feito pelo próprio operador

com a finalidade de descobrir anomalias e detectar avarias.
– Limpeza geral do ambiente onde se realiza o

trabalho.
– Manutenção dos hábitos seguros e saudáveis.

RESULTADO PRODUTIVO EM MANUTENÇÃO TEM FOCOS:

2.1. Trabalhando com Programa 5S –  Sensos

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1ª SEIRI
2ª SEITON

3ª SEISOU

4ª SEIKETSU

5ª SHITSUKE
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Os aspectos desenvolvidos na implantação formal de um “Programa 5S” contribuem para a
melhoria da organização físicas das áreas de manutenção.

E sua aplicabilidade favorece para uma mudança de mentalidade das pessoas, atentando
para riscos e reeducando para a prática de hábitos seguros nas rotinas de trabalho.

6. Melhoria da qualidade.

5. Redução de custos.

4. Melhoria de atendimento ao cliente.

3. Valorização do grupo de trabalho.

2. Aumento da segurança pessoal e das instalações.

1. Melhoria das condições de trabalho dos colaboradores.

Focos do Programa 5S:

11SETRANSDUC



Resultados

Identificar e separar
o necessário e o
desnecessário.

n

n

n

n

Liberação de espaço.
Reaproveitamento

de recursos.
Ganho de tempo.
Redução do risco

de acidentes.

Princípio Básico

SENSO DE UTILIZAÇÃO (SERI)

Princípio Básico Resultados

Saber das suas
responsabilidades em cada
tarefa. Colocar em prática

tudo o que foi visto no
programa “5S”.

n

n

n

Constante
desenvolvimento pessoal e
profissional.

Cumprimento dos
procedimentos operacionais.

Previsibilidade dos
resultados.

SENSO DE AUTO DISCIPLINA (SHITSUKE)

Princípio Básico Resultados

Cuidar bem da nossa saúde
e ter condições de

trabalho favoráveis à
saúde física e mental.

n

n

Empregados saudáveis
e bem dispostos.

Local de trabalho
adequado.

SENSO DE SAÚDE (SEIKETSU)

Princípio Básico Resultados

Tirar toda a sujeira
e eliminar a sua causa.

n

n

Bem-estar pessoal.
Maior controle sobre o

estado de conservação
das máquinas, ferramentas
e sobre a qualidade
dos produtos.

SENSO DE LIMPEZA (SEISOU)

Princípio Básico Resultados

Determinar o local certo para
guardar os equipamentos,

ferramentas e peças. Colocar
cada coisa em seu lugar.

n

n

n

Maior facilidade para
encontrar objetos e
informações.

Economia de tempo.
Evacuação rápida em

caso de perigo.

SENSO DE ORDENAÇÃO (SEITON)

5S5S

Fonte: XENOS, Harilaus Georgios Philippos. Gerenciando a Manutenção
Produtiva. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços Ltda., 2004.

O maior capital de uma empresa são os profissionais, que devem ser
pessoas motivadas produtivas possibilitando boas transformações.

LEMBRE-SE
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TRÂNSITO

VIDA
&3. MANUTENÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO

.

– Para um bom andamento dos serviços e à racionalização das
tarefas, todos devem conservar as suas áreas de trabalho limpas e arrumadas. Estopas,
trapos ou equivalentes embebidos em óleo devem ser descartados em recipientes
apropriados, com vistas à preservação ambiental.

– Importante confirmar a liberação do serviço com o responsável
imediato da área. Identificar se existem materiais combustíveis fazendo o isolamento do
local onde ocorrerá o trabalho. Fazer uso de todos os EPIs (equipamento de proteção
individual) necessários para realizar o serviço.

– Na utilização de produtos químicos devem-se usar todos os EPIs
necessários evitando o contato direto com o produto. O local deve ser isolado e o
armazenamento do produto deve ser sinalizado e isolado dos demais empregados

Arrumação e Limpeza

Serviço com Soldas

Produtos Químicos

l

l

Ato inseguro é todo ato praticado contra as normas de segurança. São exemplos de atos
inseguros: subir em telhado sem cinto de segurança contra quedas, ligar tomadas de aparelhos
elétricos com as mãos molhadas e executar serviços elétricos sem ser habilitado e estar devida-
mente autorizado.

A falta do Equipamento de Proteção Individual EPI ou o seu uso incorreto pode expor o
trabalhador a acidentes, prejudicando sua integridade física e abalando emocionalmente seu

grupo de trabalho e sua família.

Na execução de manutenção alguns procedimentos seguros garantem integridade física da equipe
de trabalho, assim como o bem estar dos seus familiares.

lembre-se!
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Normas Regulamentadoras garantem a segurança no trabalho através do controle e
prevenção de riscos, classificando-os em:

Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa
afetar sua integridade, e seu bem estar físico e psíquico.

As máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo
físico inadequado, armazenamento inadequado, e falta de atenção.

Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador,
causando desconforto ou afetando a saúde.

O levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, postura inadequada de
trabalho, etc.

Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar
expostos os trabalhadores, tais como ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes,
vibração, etc.

Considera-se agentes de risco químico as substâncias, compostos ou produtos que
possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, gases,
neblinas, névoas ou vapores, ou que seja, pela natureza da atividade, de exposição, possam ter contato ou ser
absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Consideram-se como agentes de risco biológico as bactérias, vírus, fungos, parasitos, etc.

Aprevenção desses riscos pode ser feita através da utilização de equipamento de proteção individual, controle e
planejamento do ambiente físico, pela manutenção do bom estado dos equipamentos utilizados, treinamentos, e
pelo bom relacionamento e entendimento entre os colaboradores de todos os níveis hierárquicos.

Exemplos:

Exemplos:

n

n

n

n

n

Riscos de acidentes:

Riscos Ergonômicos:

Riscos Físicos:

Riscos Químicos:

Riscos Biológicos:

Contribua na prevenção da dengue combatendo o mosquito “ ” não deixando água
acumulada em pneus, entulhos e materiais de obras e serviços.

aedes aegypti
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Análise dos Riscos para o Profissional de Manutenção

Fonte: ATLAS. Segurança E Medicina Do Trabalho. 60. Ed.. São Paulo: 2007.

Riscos Fontes Efeitos Prevenções
Acidente

Ergônômicos

Físicos

Químicos

Biológicos

Maquinários e equipamentos, Lesões múltiplas por proje- Uso de EPI, treinamento de
probabilidade de incêndios e ção de peças, ferramentas primeiros socorros, contra
explosões. e queimaduras. incêndios e demais riscos

e treinamento com procedimentos
básicos de segurança no setor.

Ergonomia de posto de traba- Lesão por esforço repetitivo Treinamento introdutório de
lho e existência de postura cansaço, irritabilidade, integração na admissão e
inadequada. e estresse, cefaléia e dores são de Ordem de Serviço (OS)

de natureza lombar e com instruções de manutenção
cular. e outras.

Ruído e vibração de máquinas Perda auditiva temporária Uso obrigatório do protetor
mentos, calor do ou irreversível, perda nas auditivo e conscientização sobre
produtivo, vibração. sensibilidades das mãos, o modo correto de utilização,

insolação, mas com bem como manter a higiene e os
ção do EPI cuidados necessários com o

Equipamento de Proteção
Individual.

Querosene, óleo mineral, Queimaduras e dermatose Uso do Equipamento de Proteção
desengraxante, gasolina e por contato, irritação nos Individual e uniforme profissional.
solvente. olhos e comprometimento

das vias respiratórias.

Esse risco não é apontado.

emis

mus

e equipa
ambiente

atenua o risco se
torna mínimo.
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n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Funilaria

Lavagem de peças:

Usinagem (máquinas operatrizes):

Pintura (preparo de tinta, aplicação e lavagem de acessórios):

Lavagem de veículo:

Oficinas mecânicas ou elétricas:

Elétrica:

Manuseio de matérias e rejeitos, almoxarifado e outras áreas:

Serviços pesados (com risco de queda de peças pesadas nos pés):

Serviços em áreas ruidosas (acima de 85DBA):

Oxiacetilênica:

Desmontagem/montagem de veículos e motores:

: Óculos de segurança com proteção lateral completa. Como opção, o mecânico pode utilizar óculos
que amplia visão ou protetor facial com visor incolor. Protetores de ouvidos do tipo de inserção (plug) ou tipo de
fone. Luvas de lona leve e avental de lona.

Óculos de ampla visão ou proteção facial. Luvas de PVC Neoprene.Avental impermeável (PVC).

Óculos de segurança com proteção lateral completa. Creme de proteção para as
mãos, contra óleo de corte e produtos petroquímico. O uso de luvas em máquinas operatrizes só é permitido para
colocação da peça no ponto de fixação para usinagem. Calçados de segurança se houver manuseio de peças pesadas.

luvas de PVC ou Neoprene, máscara semi facial com
filtro de carvão ativado.Avental impermeável (PVC), botas impermeáveis (PVC ou borracha).

Avental impermeável (PVC) e botas impermeáveis (PVC ou borracha).

Luvas de lona leve ou de fio contínuo. Luvas de PVC ou creme protetor das mãos na
lavagem de peças. Óculos de segurança podem ser de meia proteção nas hastes.

Máscara para soldador com filtro de luz adequada à intensidade luminosa. Luvas de raspa para soldador. Avental
de raspa. Perneira de raspa (opcional em caso de produção de muitas fagulhas).

Luvas de raspa quando o risco for mecânico. Luvas de
PVC quando o risco for químico ou biológico. Calçados de segurança, se o manuseio for de objetos pesados e contundentes.

Calçados com segurança, com biqueira de aço.

Protetores auriculares como recomendado para a funilaria.

Óculos de proteção para soldador com lentes filtro de luz adequada à intensidade luminosa. Luvas de lona fina.

Óculos de segurança com proteção lateral completa. Luvas de raspa
ou de lona de acordo com a agressividade às mãos.

Situações em que o uso do EPI é indispensável

GIAPATO, Daniela. Segurança na Oficina Mecânica. São Paulo, 2010.
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Na manutenção existem serviços que exigem dos trabalhadores o levantamento, o transporte e a
movimentação de certas cargas pesadas.O desconhecimento de procedimentos corretos ao lidar com o
manuseio ou transporte de cargas pesadas podem gerar diversos males à saúde do trabalhador, como
dores lombares, entorse, deslocamento de discos e hérnias.

TRÂNSITO

VIDA
&4. TRANSPORTES E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS

5. Aproximar bastante a carga
ao corpo.

Atenção ao movimentar-se
com carga pesada:

1. Abaixe-se dobrando os joelhos
e mantendo a cabeça e as costas
em linha reta.

2. Levantar-se usando somente o
esforço das pernas, e mantendo
os braços estendidos.

3. Manter a carga centralizada
em relação às pernas durante
o percurso.

4. Segurar firme a carga usando
a palma das mãos e todos os
dedos.

DICAS SEGURAS
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atenção!

Ao trabalhar com empilhadeiras

1. Não permita que ninguém passe ou fique
embaixo da carga ou do ônibus em
elevação.

4. Não transporte cargas apoiadas em um
só garfo.

2. Comunique imediatamente ao super-
visor qualquer falha ou dano na empilha-
deira.

5. Não desça rampas de frente com a
máquina carregada. Mantenha sempre a
carga voltada para o alto da rampa.

3. Centralize bem a carga sobre os garfos.

6. Faça curvas lentamente e dirija com
atenção, principalmente nas esquinas,
fazendo uso de buzina.

n

n

Ao executar manutenção com ônibus em elevação, verifique antes a
capacidade e as condições dos elevadores, macacos e outros
suportes que suspendem e dão estabilidade ao veículo.
Não fique embaixo do veículo antes dessa verificação.
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TRÂNSITO

VIDA
&5. PREVENÇÕES DE ACIDENTES EM MANUTENÇÃO

Geralmente manutenções corretivas são realizadas a partir de uma solicitação do motorista do ônibus,
que ao perceber qualquer problema no funcionamento do veículo, faz um relatório e encaminha ao
profissional responsável. O setor de manutenção possui um planejamento prévio para alguns itens,
como: limpeza, troca de pneus, do óleo e do filtro do motor, troca da solução do radiador, troca do filtro
de ar e demais serviços mecânicos.

LIMPEZA DO VEÍCULO — Visando conforto dos clientes previne também danos resultantes
da influência do meio ambiente ou do próprio desgaste pela utilização.

Procedimentos Seguros

Lavar o veículo com motor desligado, utilizando xampu ou sabão neutro apropriado e água suficiente
para retirar todo o produto utilizado.

Lavar e secar o veículo à sombra.

Remover manchas de pintura causadas por tinta de sinalização, asfalto ou óleo, utilizando querosene
ou benzina. Após a limpeza, recomenda-se lavar e encerar a área afetada.

Remover manchas do assoalho e do revestimento interno utilizando um pano úmido e detergente ou
sabão neutro. Não utilizar produtos derivados de petróleo nesse tipo de limpeza.

Remover restos de chicletes do estofamento ou carpete, raspando com cuidado e após a retirada limpe
com benzina ou querosene, em seguida utilizar água e sabão neutro para completar a limpeza.

Limpar o restante do interior do veículo com pano úmido e aspirador de pó.

Limpar os vidros com produtos à base de álcool ou amoníaco.

Lavar as guarnições de borracha utilizando pano embebido em silicone líquido ou líquido composto de
partes iguais de álcool e glicerina.

Não utilizar esguicho de água dentro da carroceria.

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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PNEUS – Desempenham papel fundamental na dinâmica de circulação. Eles
suportam a carga, ajudam o rolamento e asseguram a eficiência na aceleração ou nas
freadas, contribuindo com o conforto e garantindo a segurança no deslocamento do
veículo na via.

Procedimentos Seguros

Verificar:

Evitar:

Se os pneus apresentam avaria ou desgastes irregulares.

Se existe pedras ou outros objetos encravados em seu desenho.

Se estiverem perdendo pressão e se estão sendo calibrados corretamente.

Quando os pneus alcançaram o, equivalente a 1,6 mm de resíduo de banda de rodagem que é o
limite do pneu para rodagem segura do veículo.

Atenção quando perceber alguns dos indicadores de riscos:

- Sentir desconforto ao dirigir em relação aos equipamentos de direção e alinhamento de rodas.

- Se o veículo apresentar instabilidade.

- Se sentir vibrações no volante.

Impactos em buracos e obstáculos.

Arrancadas e freadas bruscas.

Impactos em meio-fio.

Velocidades incompatíveis com o tipo de via.

Carga excessiva às especificações dos pneus.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Regulamento DETRO/RJ - Código Disciplinar 4 – Das Normas de Ética Profissional,
1.2 – Infrações do Veículo:“Trafegar com pneus lisos”. “Trafegar com ausência dos pneus reservas”.
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45% dos motoristas rodam com a pressão dos pneus fora dos limites recomendados,
sendo que 20% desses casos são considerados muito perigosos, com risco de rompi-
mento do pneu a curto e médio prazo. A recomendação é conferir a calibragem dos
pneus, no mínimo, uma vez a cada 15 dias. (Fonte: Michelin)

Curiosidades

À medida que se desgastam (desgaste regular), os pneus fazem menos ruído.

A origem dos ruídos acontece devido às vibrações provocadas por três fatores: estrutura do
pneu, ar no interior do pneu ou a passagem do ar pelo desenho do pneu.

Há 2 tipos de propagação dos ruídos: através do ar ou fazendo os elementos do seu veículo
vibrar.

Quanto menos uniforme o pneu, maiores as possibilidades de vibrações. Isso pode ocorrer
por problema de balanceamento, falso redondo do pneu, problema de centragem da roda ou
variação da rigidez da estrutura.

n

n

n

n

Pneu com
pressãopouca

Pneu com
pressão adequada

Pneu com
de pressãoexcesso
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Recomendações de Fabricantes

nVerifique pneus, rodas, forma de desgaste, pressão, balanceamento.

Confira o desgaste dos pneus e veja se é necessário trocá-los.

Em casos de problemas irreversíveis no pneu, troque-o imediatamente.

Verifique problemas mecânicos, folgas na suspensão ou problemas
nos freios e pneus.

Além de ser fundamental para a segurança do veículo, uma calibragem
adequada aumenta consideravelmente o desempenho.

A pressão abaixo da recomendada, por exemplo, diminui em 30% a
vida útil dos pneus e compromete a dirigibilidade do carro, podendo
ocasionar acidentes graves.

Em dias de chuva, a calibragem correta dos pneus é ainda mais importante.

A baixa pressão favorece a aquaplanagem (perda total de aderência
devido à água), que começa a afetar o veículo em velocidades mais
baixas que o normal.

O oposto também é prejudicial: pneus com a pressão acima do
recomendado trazem desconforto para o motorista e causam um
desgaste maior para a suspensão do veículo. Além disso, a área de
contato com o solo diminui, reduzindo a aderência e aumentando os
riscos de acidentes.

n

n

n

n

n

n

n

n
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TROCA DE ÓLEO – O óleo lubrificante utilizado no veículo vai se degradando ao
longo do tempo na medida em que os aditivos originais da formulação vão se
esgotando. Outro fator que ocorre naturalmente é a contaminação do óleo devido à
queima de combustível e do próprio óleo lubrificante.

Procedimentos Seguros

Obedecendo as recomendações e a quilometragem indicadas pelo
fabricante.

Caso o veículo circule pouco é recomendável que a troca seja a cada
seis meses.

Quando o veículo circula frequentemente enfrentando
congestionamentos nos centros urbanos ou em estradas sem asfaltos.

Utilizar somente o óleo lubrificante recomendado pelo fabricante.

Evitar a formação de “borras de óleo no cárter”, pois pode acarretar
diversos problemas prejudicando o desempenho do motor.

Aplicação incorreta do óleo lubrificante no motor.

Uso indevido de aditivo extra.

Uso de combustível adulterado.

Extensão do período de troca.

O óleo do motor deve ser trocado:

Para evitar danos ao motor do veículo:

Atenção as “borras de óleo no cárter” geralmente são causadas pelos
fatores:

Regulamento DETRO/RJ - Código Disciplinar 4 – Das Normas de Ética
Profissional, 1.2 – Infrações do Veículo:“Trafegar com óleo vazando”.

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS – Consiste em verificar e avaliar o estado e a
necessidade de manutenção corretiva ou preventiva dos componentes dos
sistemas de freio dianteiro e traseiro do veículo. Esse sistema constitui uma das
partes mais importantes e vitais de um veículo, que precisa funcionar correta-
mente com freada segura e com tempo de resposta adequado, para que não
cause danos imprevisíveis ou até mesmo acidentes fatais.

Procedimentos Seguros
Na revisão deve ser checado e avaliado o estado das peças que compõe o sistema de
freios dianteiro e traseiro, o funcionamento do freio bem como do fluido de freio
seu reservatório.

Freio dianteiro:

Freio traseiro:

Atuação:

Fluido de freio:

Atenção: Recomenda-se que seja feita a revisão duas vezes ao ano e sempre que o veículo
apresentar indicadores de riscos:

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Pastilhas, discos, pinças, cilindro e rolamento de roda.

Sapata ou lona, disco ou tambor, pinças, cilindro e rolamento de roda.

Servo-freio e cilindro mestre, válvula de retenção de vácuo, válvulas
equalizadoras de pressão.

Reservatório do fluido.

Veículo apresenta perda da capacidade de frenagem.
Ruídos estranhos como chiados ou barulho de atrito do tipo “ferro com ferro”.
Pedal com curso longo.
Pedal duro ou folgado descendo.
Roda presa.
Veículo puxando para o lado.

Regulamento DETRO/RJ Código Disciplinar 4 – Das Normas de Ética Profissional, 1.2 – Infrações do Veículo:
“Trafegar com ausência ou mal funcionamento de freios”.

–
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Ônibus ferramenta de mobilidade, instrumento de trabalho,
que requer zelo e manutenção.

Trabalhar com atenção, pois nosso bem maior é a nossa
integridade física, nossa saúde e bem-estar, nossos colegas
e nossas famílias.

Num processo de manutenção cuja finalidade é a circulação do transporte
com segurança e qualidade temos que ter atenção especial ao planejamento
das tarefas, equipes treinadas e atentas a riscos, planejamento de compras
e controle de estoque evitando desperdício, conhecimento e aplicação de
novas tecnologias e trabalhar sempre com segurança preservando vidas.
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TRÂNSITO

VIDA
&5. EXERCITANDO OS CONHECIMENTOS

5.1 – Identifique as palavras grifadas
A falta do de EPI ou o seu uso incorreto pode expor
você a , prejudicando sua e abalando emocionalmente seus

e toda a . O maior capital de uma são os seus profissionais, que
devem ser motivadas e que produzem e possibilitam .

equipamento proteção individual
acidente integridade física

colegas família empresa
pessoas boas transformações

B I Q M A T R A N S F O R M A C O E S

E N P C L Q A C O J I N A O L A J U B

V D E R E Q U I P A M E N T O S O A E

U I S C E M E D O O A M B I E N T B F

D V S U A V A I M A O M

E I O L S I S C O N S C I E N C I A T

L D A A C O L E G A S S E M P R E S A

V U S C P R O T E C A O V D S P A L C

A A V A V P A D T M A S E G A R N V A

D L T O S D A I O W A C I D E N T E M

I N T E G R I D A D E L F I S I C A N

F A M I L I A
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5.2 – Jogo dos Erros
Descubra 6 situações de riscos.

TRÂNSITO

VIDA
&
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RESPOSTAS - Caça Palavras

Verifique se você identificou as palavras grifadas no texto.

A falta do de EPI ou o seu uso incorreto pode expor você a
, prejudicando sua e abalando emocionalmente seus e toda

a . O maior capital de uma são os seus profissionais, que devem ser
motivadas e que produzem e possibilitam .

equipamento proteção individual
acidente integridade física colegas

família empresa pessoas
boas transformações
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ACERTOS
01 a 03

ACERTOS
03 a 05

ACERTOS
06

PARE!
Cuidado, evite acidentes: Veja, pense, aja com segurança.

ATENÇÃO!
Evite hábitos inadequados, inseguros, pratique direção segura.

SIGA!
Parabéns! Continue sendo motorista atento e preventivo.

Descobriu as 6 situações de riscos?

Respostas:

1) Equipamento elétrico sobre chão
molhado.

2) Equipamento de trabalho em local
indevido – passagem de pessoas.

3) Pessoa desatenta ouvindo música.

4) Pessoa pegando carga com postura
incorreta.

5) Pessoa lavando a parte interna do
ônibus com mangueira de água.

6) Ambiente com lixo acumulado.

RESPOSTAS - Jogo dos Erros
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Turma Trânsito & Vida 2014
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Sites interessantes
www.setransduc.com.br

Site do Sindicato das Empresas de Transportes
Rodoviários em Duque de Caxias e Magé, que agrega 13
empresas de ônibus, operando 248 linhas. Atua através
de Programas e Projetos Técnicos e Pedagógicos
contribuindo para elevar os padrões de qualidade na
prestação dos serviços da Região.

www.mec.gov.br

www.denatran.gov.br

www.dnit.gov.br

www.cetran.rj.gov.br

www.detrans.com.br

www.detro.rj.gov.br

www.fetranspor.com.br

Site oficial do Ministério da Educação (MEC), Pesquisas
por meio de palavra chave / Parâmetros em ação (PCN) /
Jornal do MEC / Lins interessantes / Política educacional /
Educação a distância etc.

Site do Departamento Nacional de Trânsito com links para
Câmaras Temáticas / Cartilhas e Manuais / Código de
Trânsito / Consultas Públicas / Dados Estatísticos /
Municipalização do Trânsito / Legislação / Política
Nacional de Trânsito etc.

Portal das Rodovias Federais Brasileiras com distâncias
entre cidades/ Roteiro quilométrico de uma cidade para
outra/ condições de rodovias/ Pedágios/ Placas de
sinalização e seus significados/ Histórico do rodoviarismo
/ Nomenclatura das rodovias etc.

Site do Conselho Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro –
CETRAN/RJ, com sede no Rio de Janeiro, integrante do

Sistema Nacional de Trânsito – SNT, constitui-se órgão
normativo, consultivo, coordenador, de deliberação coletiva
e, também, como instância recursal máxima, de recursos
contra decisões da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações – JARI, nos casos em que a legislação estabelece.
O Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/RJ tem
vinculação para suporte técnico financeiro da Secretaria de
Estado de Segurança Pública, e dos Municípios, conforme
Art. 337 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Site dos Detrans do Brasil / Acesso aos Departamentos de
Trânsito de todo o Brasil / Algumas companhias de seguros/
Mapas rodoviários / DERs dos Estados / Distâncias entre
cidades / Legislação de trânsito etc.

Site do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado
do Rio de Janeiro, Autarquia responsável pela concessão,
permissão, autorização, regulamentação, planejamento,
coordenação, fiscalização, inspeção, vistoria e administração
dos serviços intermunicipais de transportes remunerados de
passageiros por veículos automotores.

Site da Federação das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, que agrega dez
sindicatos de empresas de ônibus responsáveis por
transportes urbanos, interurbano e de turismo e fretamento,
respondendo por 81% do transporte público regular no
Estado do Rio de Janeiro.
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Sites interessantes
www.antp.org.br

www.duquedecaxias.rj.gov.br

www.operacaoleisecarj.gov.br

www.transitobrasil.com.br

www.guiadobrasil.com.br

www.estradas.com.br

www.cnt.org.br

www.abramet.org.br

www.transitoamigo.com.br

www.pedestres.org.br

Site da Associação Nacional de Transportes Públicos
ANTP é uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada em
1977, voltada ao setor de transporte público e do trânsito
urbano do Brasil e que tem por objetivo desenvolver e
difundir conhecimentos visando seu contínuo
aprimoramento.

Site da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias com
notícias sobre agricultura, assistência social, cultura,
defesa civil, educação, esporte, habitação, lazer, meio
ambiente transporte, segurança pública e outros assuntos
do interesse da população do Município.

Site da Operação Lei Seca que já salvou milhares de
vidas. Com a importante missão de diminuir estatísticas
preocupantes e alertar a população sobre todos os riscos
da combinação do álcool com a direção, esta Política
Pública permanente do Governo do Estado do Rio de
Janeiro tem mobilizado diariamente centenas de
motoristas na Capital, Região Metropolitana e Baixada
Fluminense.

Site com noticias, artigos e links de trânsito / Enquetes / Teste
Drive com perguntas para verificar o conhecimento sobre
trânsito / Direção Defensiva / Meio Ambiente / Transitando
Legal com artigos interessantes.

Mapas/ Vídeos/ Fotos e informações das cidades do Brasil.

Site com links para Detrans / Pedágios / Paradas deApoio em
algumas cidades / Distribuidoras de combustíveis / Agência
de viagens / Site oficiais dos estados / regiões turísticas no
Brasil / Trânsito / rodovias / condições das estradas.

Site da Confederação Nacional de Transporte, o portal de
transportes do Brasil/ Notícias do setor/ Pesquisas etc.

Site da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego sobre
dados e estudos científicos sobre questões de segurança e
da saúde no trânsito.

Site da Associação de Parentes Amigos e Vitimas de Trânsito
– TRÂNSITOAMIGO, como organização civil. Tem como foco
“Bandeira branca contra a violência das ruas e estradas
brasileiras. Na defesa da civilidade e da harmonia na
circulação viária do brasileiro."

Site da Associação Brasileira de Pedestres (ABRASPE)
Relação do pedestre com o espaço público e o transporte/
Fórum de Transporte/ espaço aberto com matérias
atualizadas representativas das vítimas de trânsito.

www.transportes.gov.br

Informações sobre transporte aquaviário (hidroviário e
marítimo) / Transporte terrestre (rodoviário e ferroviário) /
Legislação do transporte / Informações sobre licitações /
links para empresas e sites relacionados à área de
transportes.
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Rua Almirante Grenfall, 405 - Bloco 2 / 6o andar

Parque Duque de Caxias - Duque de Caxias

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 25.085-135

www.setransduc.com.br

setransduc@setransduc.com.br

rh@setransduc.com.br

(21) 2673-6477

(21) 2771-1628

Projeto Transito & Vida
Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários

em Duque de Caxias e Magé – SETRANSDUC.

Projeto Trânsito & Vida
Página 166 – Protocolo A.3 em 02/09/1996.

Registro Integral às folhas nº 1490 do livro 849 do
2º Ofício de Título e Documentos, sob nº 32.498

em 02/09/1996.



Construção
Amou daquela vez como se fosse a última

Beijou sua mulher como se fosse a última

E cada filho seu como se fosse o único

E atravessou a rua com seu passo tímido

Subiu a construção como se fosse máquina

Ergueu no patamar quatro paredes sólidas

Tijolo com tijolo num desenho mágico

Seus olhos embotados de cimento e lágrima

Sentou pra descansar como se fosse sábado

Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe

Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago

Dançou e gargalhou como se ouvisse música

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado

E flutuou no ar como se fosse um pássaro

E se acabou no chão feito um pacote flácido

Agonizou no meio do passeio público

Morreu na contramão atrapalhando o tráfego

Amou daquela vez como se fosse o último

Beijou sua mulher como se fosse a única

E cada filho como se fosse o pródigo

E atravessou a rua com seu passo bêbado

Subiu a construção como se fosse sólido

Ergueu no patamar quatro paredes mágicas

Tijolo com tijolo num desenho lógico

Seus olhos embotados de cimento e tráfego

Sentou pra descansar como se fosse um príncipe

Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo

Bebeu e soluçou como se fosse máquina

Dançou e gargalhou como se fosse o próximo

E tropeçou no céu como se ouvisse música

E flutuou no ar como se fosse sábado

E se acabou no chão feito um pacote tímido

Agonizou no meio do passeio náufrago

Morreu na contramão atrapalhando o público

Amou daquela vez como se fosse máquina

Beijou sua mulher como se fosse lógico

Ergueu no patamar quatro paredes flácidas

Sentou pra descansar como se fosse um pássaro

E flutuou no ar como se fosse um príncipe

E se acabou no chão feito um pacote bêbado

Morreu na contra-mão atrapalhando o Sábado

Por esse pão pra comer, por esse chão prá dormir

A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir

Por me deixar respirar, por me deixar existir,

Deus lhe pague

Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir

Pela fumaça e a desgraça, que a gente tem que tossir

Pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair,

Deus lhe pague Pela mulher carpideira pra nos louvar e

cuspir

E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir

E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir,

Deus lhe pague.

Chico Buarque
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