
DICA 179 – Conexão elétrica externa (110/220V) num veículo de recreação  
Ter um bom sistema de conexão elétrica externa é muito importante num veículo de recreação (VR). 
São freqüentes problemas gerados nestas conexões, que tanto podem ser por causa do sistema de 
conexão como também por deficiência no fornecimento elétrico do camping. Estes problemas se 
avolumaram com a chegada dos VRs modernos, que passaram a ter muitos equipamentos de alto 
consumo de energia, tais como ar condicionado, micro-ondas, forno elétrico, fogão elétrico, fritadora 
a ar, torradeira elétrica, entre outros. Os equipamentos de resistência elétrica são os maiores vilões, 
pois tem consumo de energia alto. Para evitar maiores problemas, recomenda-se: 

a) O cabo elétrico principal deve ser de fios 2,5 mm para os VRs classe B (Vans, autos, Kombis, 
...) e de 4 mm para os VRs classe A (tipo ônibus) e classe C (Iveco e Sprinter chassis com 
cabine, ou similar). Este cabo deve ter extensão mínima de 20 metros, conexão macho de 
20A na tomada a ser plugada na rede do camping e na outra ponta conexão macho de bitola 
maior (tomadas especiais, IP44, figura 1 , ou similar). Existem outros tipos de tomadas 
especiais, de melhor manuseio, como exemplo a da figura 2 , que é uma IP44 de 2 pinos 
fabricada pela ABL SURSUM. Na  figura 2 tem um exemplo de um cabo principal com tomada 
macho 20A e na outra ponta tomada macho IP44 da ABL SURSUM. 

b) Como a maioria dos campings não tem tomada fêmea de 20 amperes, é necessário ter um 
cabo elétrico auxiliar com tomada macho 10A e fêmea 20A. Este cabo pode ser de fios 
2,5mm, pois dificilmente os fios da tomada 10A do camping serão de bitola superior. Este 
cabo tem que ser usado em conjunto com o cabo principal para se conseguir a conexão 
elétrica camping-VR.  

 

      
 
Figura 1 - tomada 4 pinos IP44         Figura 2- ca bo principal 20A-IP44 e caboauxiliar 20A-10A 
 
 
Mesmo que você esteja bem equipado no quesito conexão elétrica, o ponto fraco poderá ser a 
instalação elétrica do camping, o que acontece com frequência. Se as instalações elétricas do 
camping não são adequadas para o seu VR, todo cuidado é pouco: a chance de torrar fios e 
tomadas e mesmo danificar equipamentos do seu VR é real. Neste caso evite o uso simultâneo de 
equipamentos de alto consumo do seu VR: ligue no máximo 2 equipamentos de alto consumo ao 
mesmo tempo, como exemplo, um ar condicionado e o micro-ondas. Se o seu VR opera com 110 e 
220V, procure sempre utilizar tomadas 220V, mesmo que estejam longe. Tomadas 220V dobram a 
capacidade de demanda da linha elétrica. Também evite partilhar tomada com outros VRs, pois 
neste caso você terá menor disponibilidade de carga elétrica. É importante também utilizar tomadas 
macho 20A como a mostrada na figura 2, que quando plugadas evitam que o peso do cabo fique 
forçando a estrutura plástica da tomada.  



  
 

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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