Prefeitura do Município de Tietê
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:
DICAS DE COMO DIRIGIR EM ENCHENTES E ALAGAMENTOS
Conteúdo do treinamento:
As fortes chuvas exigem cuidados redobrados para os motoristas, especialmente quando se trata de locais que
costumam ter vias alagadas. Alguns lembretes básicos podem fazer a diferença, como acender o farol durante as
chuvas, ligar o limpador de para-brisa e o desembaçador (o ar condicionado, será mais eficiente).
Mas ainda é preciso estar atento a outros fatores para evitar problemas no carro e gerar caos no trânsito e no bolso.
Confira abaixo, algumas orientações sobre como agir no volante durante enchentes e alagamentos:
1.

Nunca tente enfrentar o alagamento se o nível da água estiver acima do centro da roda de seu carro.

2.

Durante a chuva, mantenha distância de pelo menos dois carros em reação ao automóvel à sua frente. E não

enfrente alagamentos se você não tiver certeza de que seu veículo dará conta; caso o nível da enchente não
ultrapassar o meio da roda, pode ir em frente (mas caso contrário não siga), observe os demais motoristas e certifiquese de que é possível seguir adiante. Considere também o porte e peso do seu veículo, pois quanto mais pesado e alto
ele for, menor será a chance de perder tração e ser arrastado ou ficar “boiando”.
3. É fundamental não entrar em alta velocidade em uma área alagada, pois o impacto com a água pode quebrar
o para-choque e com a brusca redução de velocidade o motor pode apagar. Portanto, pare o carro analise as condições
citadas nos itens anteriores, engate a primeira marcha, siga devagar (15 a 20 km/h), mantendo a mesma marcha e
sempre em aceleração constante com giro alto, até passar pelo alagamento. Dessa forma, a frente do veículo vai formar
uma onda na água, fazendo com que fique mais raso perto do motor e das rodas (não aumente a velocidade pois a
onda poderá subir para o capô e para-brisas, aí sua visão será comprometida e entrará água no cofre do motor).
4. Caso venha perder tração, mantenha o motor engrenado e acelerado (não muito) e evite esterçar a roda. Pois
caso volte a obter tração o veículo seguirá em linha reta, desse modo você evita perder o controle e causar acidentes.
5. Faça o possível para não deixar o motor apagar, pois poderá danificar o motor, causando “calço hidráulico”
(quando entra líquido na câmara de combustão, danificando componentes internos do motor). Mas, caso o motor
apague, não tente ligar o motor depois de molhado, caso o faça, as chances de haver estragos só se multiplicarão.
Mantenha seu carro desligado e quando você já estiver em segurança reboque-o até uma oficina especializada.
6. Depois de passar por uma área alagada, os freios ficam sujos e molhados, portanto freie algumas vezes de leve,
isto tira um pouco da sujeira e umidade, evitando que você fique na mão se precisar frear mais à frente.
7. Se você enfrenta consecutivas chuvas e alagamentos, limpe o sistema de ventilação, para evitar a
contaminação por fungos, bactérias e outros micro-organismos e faça revisões em todo sistema elétrico.
Caso seu veículo seja uma motocicleta, considere os tópicos 1 ao 6. Evite passar por locais que possam ter buracos
ocultos, redobre a atenção com relação à onda formada por outros veículos e nunca aumente a velocidade, pois a
onda frontal encobrirá sua visão e o tombo será certo.

A chuva é sempre bem-vinda, mas em excesso pode causar muitos transtornos, e isso é inevitável.
Mas se você decidir passar por áreas alagadas e tiver prejuízos, sejam eles físicos ou materiais, a
responsabilidade será somente sua. Tanto é que a maioria das seguradoras não cobrem nenhum tipo de
dano caso você adentre em áreas já alagadas, visto que na maioria das vezes a perda do veículo é total.
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Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
Reúna as pessoas de seu setor (10 a 15 minutos)
Leia o texto para elas.
Discutam sobre o assunto “segurança do trabalho”.
Anote os pontos discutidos (sugestões e críticas).
Recolha a assinatura de todos.
Fixar o texto em quadro de aviso e trocar assim que receber novo texto.
8. Encaminhar esse documento ao Técnico em Segurança do Trabalho, ou arquivar em local específico,

para que seja retirado assim que o Técnico realizar visita em seu setor.
A Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, deseja a todos uma ótima semana de trabalho,
e que ao final de cada jornada de trabalho, todos possam retornar para seus lares tão saudáveis
como quando chegaram.
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