
DICA 182 – Placas solares em VRs não são indicadas para manter ar condicionado 
O consumo médio de um ar condicionado Split Inverter de 9.000 btus é de 17,1 kw/hora mensal, 
conforme selos Procel de medidas feitas pelo Inmetro. Já o ar condicionado não inverter consome 
em média 30% a mais. Os antigos, de parede, tem consumos médios ainda maiores. Ao utilizar um 
ar inverter por 10 horas/dia, o consumo mensal será de 171 kw. Uma placa solar de 300w/hora tem 
rendimento médio de 18% em dia ensolarado, podendo gerar carga por aproximadamente 8 horas. 
Então a carga total gerada em um dia será de 432w/dia (300x8x18%). No mês teríamos 12,96 kw 
gerados. A maioria dos Veículos de Recreação permitem a instalação de 2 placas, então 2 placas de 
300w teoricamente gerariam 25,92 kw. Mas na prática quase nunca se consegue estes 25 kw, pois a 
presença de nuvens e obstáculos tais como montanhas, árvores e construções inibem a geração 
das placas solares. A chance de gerar os 25 kw/mês seria possível numa planície, sem obstáculos, 
num mês totalmente ensolarado. Outro fato importante é que vai ser necessário o uso de inversor 
para transformar a voltagem 12/24V das baterias para 220V do ar condicionado. Inversores 
provocam perdas de +-15% da carga original da bateria no processo de transformação da voltagem. 
Então dos 25kw gerados pelas placas somente 22kw serão repassados para consumo.  Na prática 
do dia a dia seria uma briga das placas com o ar condicionado, e não seriam poucas as vezes que 
você drenaria toda a carga gerada em um determinado dia. Outro ponto importante é que este 
consumo alto vai consumir muito rapidamente os ciclos das baterias, que em média são 400 para as 
baterias estacionárias, segundo os fabricantes. Na minha prática coloco em dúvida esta capacidade 
de ciclos, talvez se consiga em condições idealíssimas, o que não ocorre. Também a reposição das 
baterias velhas por novas vai ter uma frequência muito grande, e é sabido que baterias diminuem 
sua capacidade de receber carga com o tempo. O uso de geradores para manter ar condicionado é 
inviável, uma vez que o consumo de combustível é uma conta de R$50 a R$100/dia, além da 
necessidade de ser um gerador silenciado. Geradores comuns são proibitivos num ambiente de 
camping ou local público, devido ao barulho. No caso do nosso motorcasa, um Generac de 4 kva, 
silenciado, o consumo é de 1,8litros/hora. Além do mais geradores silenciados importados são muito 
caros. Deve-se ter este tipo de gerador para uso eventual e em emergências. A decisão é sua, 
particularmente não recomendo a tentativa de manter ar condicionado com baterias. Muitos que 
tentaram hoje tem opinião formada, que é negativa. Também opiniões devem ser dadas se já 
utilizam fonte solar para alimentar ar condicionado por pelo menos 2 anos. 
 
Consumo  https://www.youtube.com/watch?v=jy7jgtCY8v0 
 
 

    
              Placa Solar                                         Inversor(de cima)   +       Baterias 

 
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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