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3 a 5
anos é a durabilidade 

média de um tapete de 
borracha, de acordo com 

a fabricante Borcol. 
Os feitos de PVC 

chegam a durar 7 anos, 
se bem conservados.

Thiago Lasco
thiago.lasco@estadao.com

P ara manter o carro lim-
po, vale investir em um 
bom jogo de tapetes. Eles 

protegem o carpete que forra a 
cabine contra o desgaste e a sujei-
ra e dão segurança para o moto-
rista ao acionar os pedais. Esses 
acessórios são vendidos em con-
cessionárias e lojas de autopeças 
por preços que partem de R$ 50.

O primeiro passo é escolher o 
tipo de material dos tapetes. Os 
mais tradicionais são os de borra-
cha. “Eles devem conter disposi-
tivos que os prendam ao assoa-
lho, evitando que deslizem para 
baixo dos pedais, provocando 
acidentes”, recomenda o geren-
te nacional de vendas da fabri-
cante de tapetes Borcol, Francis-
co Santos. “Os nossos têm travas 
pontiagudas e, em alguns casos 
há ilhoses para fixação em pi-
nos na cabine.”

Outras opções são os tape-
tes feitos de carpete ou de 
PVC. “São materiais mais 
duráveis e não têm o in-
conveniente  do  mau  
cheiro que desprende da 
borracha com o tempo”, 

compara Orsini Rui, da Samara 
Car, que também produz e ven-
de tapetes. “Os feitos de PVC são 
isolantes acústicos e alguns rece-
bem a aplicação de produtos 
com propriedade antiácaro.”

CONSERVAÇÃO
A durabilidade das peças varia 
com o tipo de utilização do veí-
culo. O tapete do motorista so-
fre desgaste mais acentuado, 
pelo atrito frequente com os 
pés do condutor, mas não po-
de ser reposto separadamente 
– as lojas vendem apenas o jo-
go completo. “Eles são produzi-
dos em prensas que fazem as 
quatro peças de uma só vez”, 

justifica Santos. “Quem quiser 
economizar pode adquirir um 
jogo de duas peças para a pica-
pe Saveiro e instalar em um 
Gol, por exemplo.”

Santos  diz  que  um tapete  
com 98% de borracha dura de 
três a cinco anos, mas há peças 
com 30% desse material, que 
se degradam mais rápido em 
temperaturas  extremas.  “Os  
de PVC duram até sete anos, se 
bem cuidados”, fala Rui.

Os de borracha devem ser la-
vados com água e sabão neu-

tro e secos ao sol. Produtos 
com silicone podem danifi-
cá-los. Nos de carpete, bas-
ta esfregar um pano umede-

cido com água. Para os tapetes 
de PVC, o melhor é lavar com 
jato de pressão de água ou a 
seco, em um lava-rápido.

PREÇOS
Da Borcol, o jogo com quatro 
tapetes de borracha tem preço 
de R$ 59,90. Há peças avulsas 
para forrar o porta-malas, por 
R$ 99,90, e o túnel central tra-
seiro, por R$ 16,90.

Entre os tapetes feitos de car-
pete ou PVC, os preços da Sama-
ra Car partem de R$ 50 para os 
modelos chamados universais, 
com formato padronizado. 

Se forem feitos sob medida 
com o nome do carro bordado, 
tiverem velcro, apliques colori-
dos nas laterais ou espessura de 
até  12  mm (o  normal  são  4  
mm), os valores do jogo oscila-
rão de R$ 70 a R$ 400. 

ACESSÓRIOS
Alarmes e sistemas de segurança 26

Ar-condicionado 26

Capotas e protetores 26
Sonorização 26

CENTROS AUTOMOTIVOS
Alinhamento técnico -

Amortecedores e Molas 26

Concessionárias Ford -

Pneus e Rodas -

SERVIÇOS E PEÇAS
Autos importados 26

Baterias -

Câmbio -

Filtros 27

Tapetes 
ajudam a 
manter a 
cabine limpa 
Modelos são feitos de borracha, 
carpete ou PVC e partem de R$ 50
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Tapetes 
podem ter 
formato 
universal ou 
sob medida. 
Abaixo, um 
jogo para o 
Honda Civic


