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Férias Aniversariantes do Mês

¤ Sérgio (logística)

¤ Déia (financeiro)

OUTUBRO/2015SETEMBRO/2021

ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  490 dias
sem acidentes de trânsito. 

Último acidente ocorrido foi em 28/04/2020. 

Esse é nosso novo recorde!

¤ Caique (informações)

¤ Régis (vendedor)

¤ Michel (vendedor)

¤ Gisele (C.S.A.)

Acesse o Aqua News na Internet:  www.aqualub.com.br/aquanews

Dicas - SPPA

ENTENDA A IMPORTÂNCIA DA DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Quais os princípios básicos da direção defensiva?
A direção defensiva, para que seja eficiente e resguarde a segurança de todos aqueles que 
trafegam pelas vias públicas, necessita ser realizada com base em alguns princípios.

Observá-los é fundamental, já que assim você tem a garantia de fazer a coisa certa. Conheça 
agora que princípios são esses.

Conhecimento
Aqui, nos referimos ao conhecimento técnico que você deve ter sobre alguns temas para que 
consiga dirigir com responsabilidade e dentro dos padrões estabelecidos pelas normas.

Esse conhecimento inclui, por exemplo:

• domínio da legislação de trânsito e daquela que regula o transporte de cargas perigosas;

• conhecimento sobre o veículo que conduz, bem como de seus equipamentos e ferramentas 
utilizadas para manter a regularidade e segurança do transporte;

• conhecimento sobre as vias, localidades e sobre as condições adversas que pode encontrar 
durante uma viagem, a exemplo de chuva forte, neblina e baixa luminosidade.

Atenção
A direção defensiva depende muito do nível de atenção do motorista. Assim, é preciso que ele 
esteja focado e consciente de tudo aquilo que está fazendo, podendo agir com precisão e 
agilidade caso algum imprevisto ocorra.

O condutor deve adotar uma postura de atenção difusa, ou seja, precisa estar atento a tudo que 
acontece a sua volta, até para que não seja pego de surpresa. Daí a importância de se estar 
sempre alerta aos retrovisores, à pista, bem como aos outros veículos próximos, sempre 
antecipando situações de risco.

Vale lembrar que conversar com passageiros, som alto e o sono são elementos que prejudicam a 
atenção. Logo, é preciso redobrar o cuidado.
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Habilidade
A habilidade tem relação com a perícia, aptidão obtida com o tempo e prática na direção de um 
veículo.

A habilidade é um elemento essencial para a direção defensiva, já que em certas situações pode 
ser necessário utilizar toda técnica para, por exemplo, realizar manobras repentinas ou sair de 
situações de perigo, como falha no sistema de freio.

Sendo assim, enquanto motorista, é fundamental que você desenvolva suas habilidades e 
aumente, tanto quanto possível, seu conhecimento sobre o veículo que conduz. Afinal, uma das 
bases para a direção defensiva é justamente estar preparado para agir em situações 
inesperadas.

Previsão
Como o próprio nome indica, a previsão tem a ver com a capacidade de o motorista prever 
situações que fujam da normalidade e também do seu controle.

Essa habilidade pode ser empregada em situações comuns, como quando se trafega muito 
próximo do veículo da frente e se prevê uma freada brusca, derrapagem em situação de chuva ou 
travessia de um pedestre em perímetro urbano.

A simples antecipação de riscos já é suficiente para colocar o motorista em estado de maior 
alerta, evitando bastante as chances de ser surpreendido.

Decisão
Tão importante quanto ter conhecimento, habilidade e prever situações de risco, é saber como 
reagir a cada uma delas. Em situações reais, o condutor pode precisar realizar manobras 
perigosas para evitar acidentes.

Por isso, é preciso estar preparado para avaliar bem cada situação, agindo com calma para que a 
melhor decisão seja tomada.

A direção defensiva está cada vez mais em pauta. Afinal, responsabilidade e consciência no trânsito são fatores determinantes para que acidentes
e outras ocorrências mais graves não coloquem em risco a vida de motoristas, passageiros e demais utilizadores das vias.

Mortes e acidentes no trânsito são ocorrências comuns em todos os cantos do país.
Situação que chama a atenção dos condutores para adotar uma postura mais consciente e responsável no trânsito.
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