
 

 

 

Conheça os tipos de sistema de direção 

Criados para diminuir o esforço do motorista ao virar o volante os sistemas de direção influenciam 

até na economia de combustível 

 
Direção elétrica é o equipamento mais moderno e ajuda a economizar até 5% de combustível 

Divulgação 

O motorista pode não entender nada de mecânica, mas sabe, sem dúvida, diferenciar quando 

a direção do carro é mais pesada ou mais leve. E isso depende muito do tipo de sistema de 

direção do veículo: assistência mecânica, hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica. Para 

explicar a diferença de cada dispositivo, a reportagem do JC conversou com especialistas em 

engenharia automotiva. A grosso modo podemos dizer que o sistema mecânico é o mais antigo 

e o elétrico, o mais moderno. Em regra geral, as mais novas buscam levar conforto para o 

usuário, mas também podem influenciar no consumo de combustível do veículo.  

 

Mas é aconselhável que o motorista entenda o funcionamento de cada um para não ter 

surpresas com manutenção ou comportamento do veículo. Segundo Alexandre Costa, diretor 

da Alpha Consultoria Automotiva, até a década de 90 o sistema mecânico era o mais comum 

entre os carros nacionais. É o de mecânica mais simples, porém o que deixa o volante mais 

pesado, sobretudo nas manobras de estacionamento. A direção hidráulica é uma evolução. Na 

época era destinada aos modelos de luxo e alguns esportivos por ser bem mais confortável e 

não depender apenas dos braços do motorista para mover as rodas. Usava uma bomba movida 

a óleo para ampliar a força necessária, diminuindo o esforço do motorista.  

 

Podemos dizer que a Fiat inovou no mercado ao oferecer a direção hidráulica em um modelo 

popular, o Uno Mille. Daí por diante o sistema foi se popularizando em todas as marcas e hoje 

a grande maioria dos carros nacionais oferece a direção hidráulica como item de série. “As 

primeiras direções hidráulicas apresentavam o problema de deixar o volante leve demais 

quando o carro estava em alta velocidade. E isso era perigoso. Mas a indústria corrigiu esse 

problema fazendo com que a direção hidráulica seja plenamente confiável”, relembra o 



 

especialista. 

 

Mais recentemente surgiram os sistemas eletro-hidráulicos e elétricos. No primeiro, a caixa 

de direção continua sendo auxiliada pela bomba hidráulica. A diferença é que no sistema 

hidráulico convencional é a força do motor que move a bomba de óleo, que faz a direção 

funcionar. O resultado é que parte da potência do carro vai para a direção, fazendo o veículo 

gastar mais de combustível. Já no sistema eletro-hidráulico a bomba de óleo é acionada por 

um dispositivo elétrico, poupando a força do motor. 

 

A direção elétrica é mais bem resolvida em termos de funcionamento. Ela oferece maior 

leveza em manobras e ainda tem a vantagem de não estar ligada ao motor por correias, como 

no sistema hidráulico. Depende apenas da energia do sistema elétrico do carro para 

funcionar. O resultado é a economia de combustível que pode chegar a 5%. Independente do 

sistema de direção que seu carro tiver, o especialista recomenda atenção com o alinhamento 

e balanceamento das rodas, que devem ser feitos em oficina a cada 10 mil quilômetros. Só 

assim você terá o controle do carro sempre. Conheça melhor os sistema de direção. 
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