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GARANTIA LIMITADA PARA ALCOA® RODAS 
(Rev. de maio de 2020) 

 
Esta garantia limitada aplica-se à Rodas1 Alcoa® novas, inclusive rodas de alumínio 
forjadas para caminhões de serviço médio e pesado, reboques, ônibus, rodas para trailers 
ou motorhomes (doravante denominadas “Rodas”), e a tratamentos de superfície ou de 
flange aplicados às Rodas. As garantias estabelecidas neste documento aplicam-se a todas 
as Rodas Alcoa® fabricadas pela Howmet e vendidas pela Howmet ou por seu 
distribuidor autorizado a um comprador original da Roda ou ao usuário final da Roda. 

 
A Howmet garante que a Roda está isenta de defeitos de material e acabamento por 60 
meses a partir da data de fabricação indicada na Roda, ficando estabelecido que a Howmet 
não garante e não fornece soluções para defeitos estéticos irrelevantes, como pequenas 
descolorações, marcas de polimento ou entalhes. 

 
A Howmet concorda em reparar ou substituir, sem custo, uma Roda que apresente falha 
em uso ou serviço normal (vide seção de restrições abaixo) devido a defeitos de material 
e acabamento. 

 
A Howmet garante, por 60 meses a partir da data de fabricação indicada na Roda, o 
tratamento de superfície Alcoa® Dura-Bright® contra: 

i. corrosão filiforme (linhas similares a vermes ou cabelos sob o tratamento protetor 
de superfície e decorrentes de danos ao tratamento de superfície); e 

ii. bolhas ou descamação devido à perda de adesão do tratamento de superfície. 
 
A Howmet garante, por 24 meses a partir da data de fabricação indicada na Roda, o 
tratamento de flange Alcoa® Dura-Flange® contra desgaste que crie um vinco afiado 
para o qual seja necessária manutenção. 

 
A Howmet garante, por 36 meses a partir da data de fabricação indicada na Roda, o 
tratamento de superfície Alcoa® Dura-Black™ contra: 

i. corrosão filiforme (linhas similares a vermes ou cabelos sob o tratamento protetor 
de superfície e decorrentes de danos ao tratamento de superfície); e 

ii. bolhas ou descamação devido à perda de adesão do tratamento de superfície. 
 
Se o tratamento de flange Alcoa® Dura-Flange® ou os tratamentos de superfície Alcoa® 
Dura-Bright® ou Alcoa Dura-Black™ deixarem, em uso ou serviço normal (vide seção 
de restrições abaixo), de cumprir as garantias acima em uma Roda, a Howmet concorda 
em substituir a Roda, sem custo, por produto igual ou similar. 

 
Os reparos ou substituições previstos nesta garantia limitada estão sujeitos ao 
cumprimento do processo de autorização de devolução de materiais da Howmet. 

 
Restrições: A Howmet não se responsabiliza, não garante e não reparará, substituirá ou 
fará ajustes em nenhuma Roda, tratamento de superfície ou tratamento de flange em uma 
Roda que tenha sido submetida a uso incorreto, abuso ou modificação indevida, inclusive 
qualquer um dos itens a seguir: 

 
 

1 As marcas registradas da Alcoa são de propriedade da Alcoa USA Corporation e usadas pela Howmet Inc. e suas 
subsidiárias sob licença da Alcoa USA Corporation. 
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a. Utilização de um pneu que esteja superdimensionado de acordo com os padrões 
recomendados pela Associação Latino Americana dos Fabricantes de Pneus 
(ALAPA) ou por outros órgãos reconhecidos relacionados a pneus e aros, como a 
ETRTO (Europa); 

b. Não instalação, uso e manutenção das Rodas em rigorosa conformidade com todas 
as leis, regulamentos, códigos e normas da indústria que sejam aplicáveis; 

c. Carregamento da Roda acima da capacidade máxima aplicável, especificada pela 
Howmet; 

d. Calibragem dos pneus acima da pressão máxima aplicável, especificada pela 
Howmet; 

e. A não ser conforme permitido pelo Manual de Serviço de Rodas Alcoa (doravante 
denominado “Manual de Serviço”), alteração da condição original da Roda 
através da modificação ou submissão a qualquer processamento ou mudança, 
como solda, desempeno, pintura, revestimento, instalação de uma nova válvula de 
pneu ou tratamento térmico; 

f. Acidentes ou condições de operação anormais ou adversas, inclusive, entre outras, 
incêndio nos freios ou nos pneus, arrastamento ou emperramento grave do sistema 
de freios ou rodagem com pneu vazio; 

g. Descumprimento da manutenção, das instruções e das advertências definidas no 
Manual, em Boletins Técnicos e em outras publicações relacionadas às Rodas. A 
manutenção recomendada inclui, entre outras coisas, uso do torque correto e, 
periodicamente, limpeza, polimento, troca da válvula, inspeção do desgaste do 
flange do aro e seguimento de procedimentos de manutenção e inspeção periódica 
dos pneus e componentes do sistema conectados à Roda quanto a danos e porcas 
frouxas; 

h. Entalhes, arranhões e outras manchas superficiais causados por negligência, sal 
da estrada, condições extremas, manutenção imprópria, limpeza, detritos da 
estrada, meio-fio, acidente ou operação; 

i. Desgaste do flange do aro (a menos que o flange do aro tenha sido tratado com 
Dura-Flange®); 

j. Uso de espaçador ou adaptador de qualquer tipo; 
k. Dano à superfície durante a montagem e instalação do pneu devido ao uso de 

ferramentas impróprias ou ao balanceamento com pesos de rodas; ou 
l. Danos causados por limpeza com produtos químicos fortes (ácidos ou alcalinos) 

ou abrasivos, como escovas abrasivas, palha de aço ou esponjas de limpeza; ou 
m. Uso adicional de uma Roda após a descoberta de um defeito. 

 
SALVO QUALQUER GARANTIA QUE NÃO POSSA SER EXCLUÍDA OU 
LIMITADA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NÃO HÁ NENHUMA 
GARANTIA DE QUE A RODA SERÁ COMERCIALIZÁVEL OU ADEQUADA 
PARA QUALQUER PROPÓSITO ESPECÍFICO, NEM HÁ QUALQUER OUTRA 
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EXCETO AS QUE ESTÃO 
EXPRESSAMENTE DEFINIDAS AQUI. A HOWMET NÃO SERÁ 
RESPONSABILIZADA POR NENHUM DANO ACIDENTAL, 
CONSEQUENCIAL, INDIRETO OU ESPECIAL CAUSADO POR QUALQUER 
VIOLAÇÃO DA GARANTIA. A RESPONSABILIDADE DA HOWMET E O 
ÚNICO RECURSO DISPONÍVEL A QUALQUER PARTE LIMITAM-SE À 
REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA RODA CONFORME INDICADO NA 
PRESENTE GARANTIA LIMITADA. 
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ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO SE APLICA A PRODUTOS FABRICADOS 
POR FORNECEDORES TERCEIROS, COMO SISTEMAS DE 
MONITORAMENTO DE PRESSÃO DE PNEUS E FILTROS DE VÁLVULAS, E 
A HOWMET NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA COM RELAÇÃO A 
ESSES PRODUTOS. QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAS AOS 
REFERIDOS PRODUTOS SÃO LIMITADAS ÀQUELAS OFERECIDAS PELOS 
FORNECEDORES EM QUESTÃO E SÃO TRANSFERÍVEIS. 

 
Esta garantia limitada deve ser usada em conjunto com o Manual de Serviço e o Guia de 
Limpeza de Rodas Dura-Bright®. O Manual de Serviço contém importantes advertências 
e informações de segurança. Deixar de ler e de entender essas informações pode resultar 
em ferimentos graves ou morte. Caso você não tenha cópias do Manual de Serviço ou do 
guia de limpeza, poderá obter cópias gratuitas em 
www.alcoawheels.com/alcoawheels/south-america/pt/manual-de-servico-e-seguranca-
alcoa-rodas.asp ou entrando em contato com a Howmet Rodas De Alumínio Ltda. pelo 
telefone 0800 724 7632 ou pelo endereço abaixo: 

 
Rua da Olimpíadas, 205 – 4º Andar – Vila Olímpia 
São Paulo - SP 
CEP 04551-000 

 
Caso você tenha dúvidas ou uma solicitação de garantia, ligue diretamente para nós no 
telefone 0800 724 7632. 

http://www.alcoawheels.com/alcoawheels/south-america/pt/manual-de-servico-e-seguranca-alcoa-rodas.asp
http://www.alcoawheels.com/alcoawheels/south-america/pt/manual-de-servico-e-seguranca-alcoa-rodas.asp
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