
Falha em pneus de VRs: pesquisa nos EUA mostra o assunto mais discutido entre os 
proprietários de VR 

 
Aproximadamente 26% dos proprietários tiveram algum problema com pneus no seu VR 

nos últimos 3 anos: estouro, dechapada (perda da parte mais externa da rodagem), bolhas ou 
outros. Os trailers foram os que tiveram mais problemas (32%), os motorizados menos problemas 
(19%). Normalmente a maior preocupação é até que ponto a maior idade do pneu implica numa 
falha. Na pesquisa, 50% dos problemas ocorreram com pneus entre 2 e 5 anos. No caso dos 
motorizados, apurou-se que a maior taxa de falhas (30%) ocorreu em pneus com mais de 5 anos 
enquanto que nos trailers esta mesma taxa ocorreu entre 2 e 3 anos. Em termos de 
quilometragem, os pneus dos trailers tem menor longevidade: 71% dos problemas ocorrem antes 
dos 15.000 km. Nesta mesma faixa de quilometragem os motorizados respondem somente por 
29% das ocorrências.  

Estas estatísticas são alarmantes, na comparação VR motorizado x não motorizado, o que 
faz com que se pense que os proprietários de trailers são menos cuidadosos. Uma vez que a 
longevidade dos pneus está muito relacionada a peso do VR e manutenção da pressão correta, 
surgem alguns indicadores que podem explicar os problemas com os pneus. 75% dos 
proprietários de trailer sabem o peso do seu VR; no caso dos proprietários de motorcasas, 
somente 65%. Sobre o acompanhamento da pressão dos pneus: 

 
        Trailers     Motorcasas 

Checkup diário  30%            24% 
Checkup semanal  39%            34% 
Nunca acompanham 170             340  (total de 17.000) 
 

 
 
Um item que merece investigação é a questão do peso sobre cada pneu, na comparação 

trailer x motorcasa. Sabemos que os pneus dos motorcasas são apropriados para peso. Sabemos 
também que a indústria de trailers aplica pneus de automóveis/utilitários, escolhendo entre eles 
um que se adapte ao peso do trailer, ou seja, não são pneus especificamente destinados.   

 
 Veja http://rvtravel.com/RVroad/RV_tire_survey_stirs_failure_cause_questions.shtml 


