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Eu recebi um questionamento de um preocupado proprietário de VR que expressou o 
seguinte: “Meu vizinho acabou de pagar uma fatura de alto valor para reparar infiltrações de 
água no seu VR e eu gostaria de saber o que eu devo fazer para evitar que isto aconteça 
comigo”. 

 
Para dizer a verdade, se existe um caminho para a água adentrar seu VR, ela vai 

encontrá-lo. Infiltrações de água num VR podem provocar grandes danos e pode ser 
extremamente custoso repará-los. Para proteger seu investimento e seu bolso você precisa 
reservar um tempo para realmente procurar por infiltrações de água. O exterior de seu VR pode 
aparentar estar bem, mas os danos internos provocados pela água durante um período de 
tempo pode resultar no apodrecimento total do teto, parede ou piso sem que você perceba: 
então já será tarde. Você deve fazer no mínimo duas inspeções anuais à procura de infiltrações 
de água e especialmente nos casos em que o VR for ficar estacionado em ambientes 
desprotegidos da chuva. 

 
A seguir listamos algumas tarefas que você tem que fazer nas inspeções rotineiras: 
  

a) para evitar que uma infiltração se inicie inspecione cuidadosamente todo o teto e junções de 
peças (placas, janelas, portas, ar-condicionado, clarabóias, bagageiros, etc). Calafete qualquer 
junção ou emenda que mostre sinais de rachaduras ou separações. Consulte um vendedor de 
VR ou um amigo especialista para saber qual selante é apropriado para os diferentes tipos de 
material das peças emendadas. 
 
b) procure por qualquer descoloração, mancha ou superfície afofada no teto ao redor de 
clarabóias, ar condicionado, antenas de TV, saídas de encanamento e qualquer outro tipo de 
abertura que tenha sido feita no teto. Manchas são indicações de que a infiltração de água já 
se iniciou. Procure a fonte da infiltração e repare-a imediatamente. 
 
c) procure por qualquer descoloração ou enrugamento na pintura interna ou papel de parede e 
procure por qualquer afofamento nas paredes ao redor de todas as janelas, portas, slide-outs 
ou qualquer outro tipo de recorte que tenha sido feito nas paredes laterais. 
 



d) Identifique os locais de instalação externa de itens tal como aquecedor de água, mangueiras 
de gás, chuveiro externo, máquina de lavar, entrada de água potável e entrada de água de uso 
geral e se possível tente acessar estas áreas de dentro do seu VR. Procure por qualquer 
indicação de danos ao redor das aberturas por onde passam as mangueiras/canos da água. 
 
e) abra todos os armários e inspecione os cantos superiores onde as paredes se encaixam no 
teto à procura de qualquer descoloração ou paredes fofas. Isto pode indicar uma infiltração na 
junção entre o teto e a parede lateral. 
 
f) verifique todos os bagageiros externos a procura de sinais de infiltrações ou danos por água. 
 
g) procure por qualquer irregularidade no próprio teto interna e externamente, especialmente 
nas proximidades das junções de placas na frente e traseira do VR (locais onde há dobramento 
das placas externas do teto, que muitas vezes é o local de junção das placas metálicas do teto 
com molduras frontais e traseiras em metal ou fibra de vidro). Inspecione a fundo todas as 
junções externas do teto nos locais de qualquer tipo de abertura. Cuidado: seja extremamente 
cuidadoso ao andar no teto do seu VR, pois uma queda pode provocar ferimentos sérios ou até 
mesmo ser fatal. Nem todos os tetos de VR são apropriados para que se ande sobre ele. Pode 
ser necessário que você utilize placas de compensado de madeira para que o seu peso seja 
distribuído entre as seções esquadrinhadas do teto (as seções são limitadas pelas barras do 
esqueleto metálico). 
 
h) Os VRs classe C são notórios por infiltrações na área da cama sobre a cabine. Novamente 
procure por descolorações ou paredes fofas (pressione o dedo polegar contra a superfície à 
procura de partes afofadas). Remova o colchão ao fazer a inspeção. 
 
i) Se seu VR tem paredes de fibras de vidro inspecione as paredes externas à procura de 
descolamentos. Os descolamentos da fibra são provocados por infiltração de água entre a 
parede externa e as paredes internas. Quando isto acontece a placa de fibra se descola da 
parede interna. Você deve se posicionar na frente ou traseira do VR e inspecionar visualmente 
a parede externa. Procure por ondulações ou bolhas. Você pode também pressionar com a 
mão a parede externa: se você perceber movimentos horizontais na fibra é porque o 
descolamento está acontecendo. Muitas vezes este descolamento acontece em locais onde 
são feitas aberturas na placa da fibra. Se você perceber qualquer dano, repare-o 
imediatamente. 
 
  O segredo para prevenir danos por água no seu VR é realizar estas inspeções de forma 
rotineira, descobrir e reparar qualquer infiltração no seu estágio inicial. Se você não se sente 
capaz de fazer estas inspeções e/ou reparos deixe que um serviço autorizado ou especialista 
faça isto para você!  
 
Texto inserido pelo tradutor 
 
Muitos VRs no Brasil possuem piso interno e de bagageiros feitos com uso de madeira. Para 
evitar o apodrecimento da madeira são aplicados selantes e tintas especiais. Se o seu VR é 
deste tipo, nunca lave-o por baixo com uso de jatos de água pressurizada (lava-jato). Se isto 
você fizer, poderá estar removendo os selantes ou a pintura de proteção. Inspecione 
externamente o piso do seu VR, pois mesmo o desgaste natural (água de chuva e/ou 
trepidação ao trafegar) pode enfraquecer a ação dos selantes e tintas. 
 
Dicas do Flávio Gameleira  
 
Nunca tive MH, mas já rodei muito de treiler. Quero transmitir 2 observações, fruto da 
experiência desse tempo. 



1 - O treiler deve ficar estacionado bem nivelado, tanto no sentido do comprimento 
quanto no da largura (plano horizontal). Caso contrário haverá um torção do conjunto que afeta 
a vedação do teto, principalmente nos treilers maiores.  

2 - Devemos fazer regularmente uma inspeção no plástico preto (macarrão) que fica no 
meio da cinta de acabamento de alumínio (vedação) que percorre o perímetro do teto, junto às 
laterais. Sempre que o macarrão estiver abaulado em algum ponto, é sinal que o parafuso 
embaixo dele  está enferrujado e deve ser trocado. Se isso estiver acontecendo em diversos 
pontos é sinal que todos os parafusos precisam ser trocados e refeita a vedação.  
 
Sugestões/dúvidas/inserções  envie para adautosouza@globo.com  
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