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Uma estrada 
sem acidentes 
começa com 
informação.
O Grupo EcoRodovias está lançando uma campanha 

educativa para diminuir ou, quem sabe, acabar  

com os acidentes em suas rodovias. Essa iniciativa  

vai ao encontro do objetivo da ONU, com a Década 

Mundial de Ações de Segurança no Trânsito, que visa 

reduzir drasticamente as mortes nas estradas até 2020.

Especialistas apontam diversas causas para  

os acidentes nas estradas pelo mundo. No Brasil, a falta  

de educação para o trânsito e a conduta do motorista 

são as mais importantes. Sem conhecimento, 

sem saber como agir em situações que acontecem 

nas estradas, os usuários ficam mais expostos aos riscos.

Sabemos que rodovias seguras e bem sinalizadas 

são fundamentais. Mas isso não basta, precisamos 

também de motoristas conscientes e bem orientados. 

Então, leia este guia com atenção. É o primeiro  

de uma série que publicaremos. São informações  

para você praticar e divulgar a todos ao seu redor.  

Entre nessa campanha pela vida.



Neblina: sabendo o que fazer, 
não tem segredo.

REdUzA A 
vELocIdAdE.
Mas não freie bruscamente. 
Com a visibilidade reduzida, 
outros motoristas podem não 
enxergá-lo e acabar colidindo.

MANtENhA 
dIstâNcIA.  

Fique a uma distância segura 
do veículo que segue à frente. 

Isto garante um tempo de reação
maior quando necessário.



EvItE MUdAR 
dE fAIxA.
Se houver realmente
a necessidade de mudar  
de faixa, faça-o com muita  
atenção ao retrovisor  
e use a seta.

UsE fARoL 
BAIxo.  

A luz do farol alto reflete  
nas partículas de água 
e atrapalha sua visão.  

Na neblina, farol baixo.
Use a sinalização de solo 

para se orientar.



LIMpE o  
pARA-BRIsA.
Na neblina, não se esqueça
de acionar o limpador 
de para-brisa, é importante 
para melhorar a sua visibilidade.

NUNcA LIGUE  
o pIscA-ALERtA.
O pisca-alerta foi criado para 
sinalizar que o veículo está 
parado. Nunca ligue-o com  
o veículo em movimento.  
Isso pode confundir o motorista  
que vem atrás, fazendo-o frear 
bruscamente, podendo causar  
um engavetamento.



NUNcA pARE  
NA pIstA.
A estrada é uma via rápida.
Nunca pare na pista e, quando houver 
neblina, até o acostamento deve ser evitado.  
Outros motoristas podem não vê-lo e colidir. 
Se a visibilidade estiver muito prejudicada,  
estacione em um lugar seguro até a neblina 
melhorar. Mesmo diante de imprevistos, 
como um pneu furado ou um pequeno 
acidente, nunca pare na estrada  
para resolver ou para discutir com 
outros motoristas.



ecorodovias.com.br/semacidentes
facebook.com/EcoRodoviasSemAcidentes

conhecimento na bagagem, 
viagem tranquila.
Em caso de neblina:

Acesse ecorodovias.com.br/semacidentes
e baixe a versão online 
deste e dos próximos guias.

• Reduza a velocidade 
  sem frear bruscamente
• Mantenha distância
• Evite mudar de faixa
• Use farol baixo
• Use o limpador de para-brisa
• Não ligue o pisca-alerta
• Nunca pare na pista
• Respeite a sinalização sempre


