TWISTER MOTO CLUBE – “Livres para Rodar”

Informativo 018

VIAJANDO DE MOTO SOZINHO (Parte 1)
Semelhante ao mergulho, deve-se evitar a viagem solo, ou seja, uma só moto. O mínimo
recomendado são dois motociclistas. No caso de uma pane, existe alguém para buscar socorro
enquanto a moto não fica sozinha. Mas se for inevitável, seguem alguns conselhos que podem
ajudar na sua viagem.
1. Comunicação:
Sempre que possível, leve um telefone celular e os números de locais e pessoas que
você possa precisar, como por exemplo: o Hotel que você está indo, seu mecânico, etc.
Lembre-se que alguns celulares tem cobertura limitada, como é o caso de celulares de cartão.
2. Check-up:
Desnecessário lembrar que a moto deve estar em condições para a viagem. Por menor
que seja a distância, você vai estar longe de casa e isto aumenta muito um pequeno problema.
Dentre os itens normais de manutenção preventiva, dê especial atenção:
- Condições e calibragem dos pneus.
- Nível do óleo. Verifique se a distância não excederá a hora da próxima troca.
- Nível do fluido de refrigeração (quando aplicável).
- Pastilhas de freio.
- Fixação dos retrovisores (indispensável o uso).
3. Programação:
Com o auxílio de um mapa, programe as paradas de acordo com a autonomia de sua
moto e seus limites. Para motociclistas com menos experiência, aconselhamos uma parada a
cada 100 km aproximadamente. Para viagens longas e motociclistas em boas condições
físicas, os primeiros 100 ou 200 km não mostram o cansaço, mas acreditem, as paradas
iniciais farão muita falta no final. Para programar as paradas pode-se contar com a ajuda de
mapas rodoviários que mostram postos de abastecimento e paradas. Na Internet pode-se obter
ótimos mapas no site www.estradas.com.br. ou então através dos guias especializados
adquiridos nas bancas de jornais e revistas.
4. Posicionamento na estrada:
Estradas de mão dupla:
Ocupe a sua faixa posicionando-se no espaço relativo a um carro, evitando assim a
tentativa de um veículo de quatro rodas em se posicionar a seu lado. Só ultrapasse com
segurança e quando houver espaço para você voltar para sua pista. Certos motoristas não
gostam de dar espaço para motos e você acaba ficando "preso" entre as duas pistas e em
situação de muito perigo.
Estradas de mão única, duas pistas:
Da mesma maneira que acima, posicione-se ocupando o espaço relativo a um carro.
Trafegue normalmente pela faixa da direita usando a faixa da esquerda somente para
ultrapassagens. Nas mudanças de faixa use o retrovisor mas dê uma rápida olhada antes,
dependendo da posição, seu retrovisor pode esconder um carro pequeno. Atenção especial
para incidência de óleo na pista da direita (pista dos caminhões).
Estradas de mão única, três pistas ou mais:
Idem a duas pistas, mas dependendo do movimento da rodovia, pode-se trafegar pela
pista do meio, evitando assim o óleo da pista da direita. Porém redobrar a atenção com os
retrovisores em relação aos carros que se aproximam, não é incomum automóveis te
ultrapassando pela direita.

