
DICA 184 – Geradores em Veículos de Recreação - VRs  
Gerador em veículo de recreação é para uso eventual. Um item que implica em eventualidade é o 
custo operacional: uma noite de gerador ligado pode custar em média de R$50 a R$100. Se passar 
o dia ligado, o custo pode subir para R$120 a R$240. Outro item que inibe seu uso é o barulho: os 
geradores comuns são inviáveis pelo seu barulho e mesmo os silenciados podem perturbar o sono 
dos vizinhos acampados. Um detalhe importante é que os geradores silenciados são caros: o valor 
dos geradores silenciados tradicionais para uso em VRs pode variar de R$10.000  a R$50.000. Um 
Honda 3.0  custa por volta de R$15.000, um Generac 4.0 por volta de R$35.000  e um Onan diesel 
7.0 por volta de R$50.000. Existem algumas opções de outras marcas de menor qualidade e menor 
preço. Os mais comuns usados em motorcasas de fábricas tradicionais são da marca Honda, 
Generac e Onam. A Vonder e Toyama também vendem geradores silenciados, de custo menor. As 
situações eventuais são aquelas em que o campista/estradeiro não tem acesso a uma tomada 
elétrica. Como exemplo, viajando e sem chegar no destino, quando parados num posto de 
combustível, costumamos ligar o nosso gerador Generac 4.0 por 1-3 horas: neste período usamos 
os equipamentos de maior consumo de energia como forno, micro-ondas e ar condicionado. Usamos 
no tempo maior de 3 horas se o dia estiver muito quente, quando então ligamos 2 ares-
condicionados de 9.000 btus para refrigerar o nosso VR. O gerador pode ser importante numa 
emergência de baterias arriadas. Se for usar o gerador para carregar baterias, não use a saída 12V 
do gerador que tem baixa amperagem de saída: procure usar outro carregador, que pode ser o do 
conversor ou carregador manual extra.  
  

 
               

Gerador Generac QP40, de 4 Kva 
 
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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