
DICA 181 – Arranjo das placas solares em teto de mo torcasa 
Segurança em primeiro lugar! Com alguma frequência campistas sobem no teto de motorcasas para 
algum serviço em equipamentos ali instalados, principalmente em  motorcasas classe A (tipo 
ônibus), Classe B (Vans) ou classe C (utilitários com cabine original). Subir em teto de motorcasas 
incorpora riscos, e estes riscos podem levar a danos pessoais graves ou mesmo morte. Existem 
muitos casos fatais documentados para este tipo de acidente. Há pouco tempo tivemos o registro de 
um campista brasileiro em viagem para o Atacama que ao subir no teto do motorcasa sofreu uma 
queda fatal. Um dos fatores que pode contribuir para estes acidentes é o arranjo dos equipamentos 
no teto do motorcasa, principalmente o arranjo das placas solares. Se houver espaço suficiente, 
nunca instale as placas como na foto da figura 1. Nesta instalação 2 placas foram instaladas uma ao 
lado da outra, dificultando para que o campista circule pelo centro do teto. A opção para o campista 
é circular pelas bordas do teto, o que implica em maior risco de quedas. Se circular por sobre as 
placas, corre o risco de danificá-las. Neste caso da foto o correto seria instalar as placas afastadas 
uma da outra, o que criaria um corredor central por onde o campista poderia andar. A dica 123 
presente no arquivo “DICAS CAMPING” citado abaixo faz também um alerta sobre a questão de 
subir em teto de motorcasas. Repetindo, segurança em primeiro lugar! 
 

 
 

Acesse a última versão do Dicas do Campismo/Caravanismo na caixa “DICAS CAMPING” que pode 
ser encontrada na página http://www.exploratoryvision.com/#!vr---a-hobby/czdl  
 
Voce que é um campista experiente, participe do Dicas do Campismo enviando sugestões/correções 
ou uma nova dica para adautosouza@globo.com !  
 
Visite a página do Facebook que administro; “VEÍCULOS DE RECREAÇÃO – VRs” link  
https://www.facebook.com/groups/VRNORFLU/  
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