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Introdução 

 
Em 2005 pretendia comprar meu primeiro motor home, procurava por um livro que 
contivesse informações técnicas de como compra-lo, qual o tamanho ideal, quanto 
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custaria viver em um, qual o tipo de manutenção exigida, quem faria a manutenção, onde  
poderia estacionar, quanto custaria o seguro, qual a capacidade de água e assim vai. 
Eram perguntas e mais perguntas sem respostas.  
Os livros que encontrei contavam sobre as aventuras vividas de seus tripulantes, não 
sobre técnicas para quem pretendia comprar um. 
Tive que garimpar as informações em livros, conversar com pessoas que tinham motor 
home e pesquisar, pesquisar muito para extrair o que desejava. 
De uma montanha de informações conseguia extrair poucas de real utilidade. 
Isso demandou muito tempo, tempo que eu poderia estar viajando com meu motor home 
ao invés de estar pesquisando informações. 
 
Há 5 anos moro em  meu motor home,  todos os dias encontro pessoas que fazem as 
mesmas perguntas que eu fazia. 
Percebi então a necessidade de um livro técnico capaz de responder essas perguntas, tinha 
material suficiente e bagagem de 10 anos vivendo no mundo, em casinhas como veleiro, 
trailer e motor home. 
A mistura desses conhecimentos me permitiu levar conceitos usados no veleiro para o 
motor home e vice-versa. 
 
Como produto dessa experiência nasceu este ebook que dei o nome de GUIA DO 
MOTOR HOME, onde abordo desde as informações básicas até as mais avançadas que 
são: como é viver em um motor home,  os passos para escolher o seu, quanto custa ter 
um, onde se pode estacionar, quais são os acessórios que se pode ter e como eles 
funcionam, forneço também uma lista para manutenção, uma lista de itens que não 
podem faltar e uma que deve ser feita antes de partir.  
Forneço ainda dicas formidáveis de como fazer comida “enlatada”, não passar roupas, 
como economizar energia elétrica e água, como captar a água da chuva e muito mais. 
 
Por isso esse eBook torna-se uma referência técnica a todos os níveis de adeptos do 
assunto, iniciando em quem apenas tem curiosidade, passando pelos que  tem planos de 
ter um, até os que já tem motor home. 
 

Comparativo entre um motor home ou trailer e o Kit 
Camper Brasil: 
 

 Não há necessidade de homolagação pelo INPE, como no caso dos motor homes. 
 Não há necessidade de mudança do documento do veículo, como no caso dos 

motor homes. 
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 Dupla utilização, você utiliza como veículo original e transforma em camper 
quando bem quiser, um motor home você só usa como motor home. 

 Pode parar em qualquer lugar, até mesmo nas cidades do sul onde a parada de 
motor homes na rua é proibida. 

 Fácil estacionar, você estaciona em shopping, em estacionamento, na rua e onde 
mais desejar. Um motor home não entra em qualquer lugar. 

 Não há manutenção agregada já que você já faz manutenção no seu veículo, os 
motor homes tem alto custo de manutenção. 

 Não arca com os custos de manutenção de um segundo veículo, que seria o motor 
home. 

 Paga a tarifa do pedágio normal, os motor homes pagam preços diferenciados no 
caso de rodado duplo. 

 Quando o Kit Camper Brasil não estiver em uso você guarda na sua casa, um 
motor home requer um grande espaço para ser guardado e portanto altos preços de 
estacionamento  

 Facilidade para manobrar, por menor que seja um motor home manobrar não é 
uma tarefa tão fácil. 

 Baixo consumo de combustivel, se for a gás o custo é mais baixo ainda, um motor 
home tem alto consumo os grandes chegam a fazer 3 km por litro. 

 Não requer habilitação especial, a maioria dos motor homes requer carta D e os 
trailers carta E. 

 Preço de aquisição baixo, um motor home não custa menos que 100 mil reais, se 
for novo como é o caso do Kit Camper Brasil, não sai por menos de 300 mil. 

 

 
O que é um motor home 

 
Vamos inicialmente esclarecer o que é um motor home. 
É muito comum as pessoas confundirem motor home com trailer, veja as diferenças: 
 

 O trailer é um equipamento rebocado por um carro, ele não tem motor. 
 Motor home tem motor próprio, não precisa ser rebocado. 
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Trailer 

 
Motor home 

 
Existem 2 tipos de motor home a saber: 

 Ônibus com montagem interna, onde a montagem é feita em seu interior. 
 Chassi que recebe a carroceria pronta contendo a casa. 

 
 

 
Montagem interna 

 

 
Chassi que recebe carroceria 

 
 
Os tamanhos são: 

 Pequenos: são montados dentro de van do tipo Sprinter, Iveco e seu tamanho é de 
até 6 metros. 

 Médios: São os micro ônibus ou ônibus, e seu tamanho varia de 6 a 8,5 metros. 
 Grandes: São os acima de 8,5 metros. 

 
O motor home tem cozinha, banheiro com ducha, ambiente destinado as refeições e 
quarto. 
A configuração varia conforme o tamanho e aproveitamento, alguns tem o banheiro 
separado do box para banho, outros possuem beliches. 
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Os ambientes são pequenos e bem aproveitados, podendo até mesmo ser reversíveis, 
como é o caso da mesa de refeição que se transforma em cama, ou mesmo uma escada 
onde seu fundo serve como sapateira. 
 

 

 
Visão geral 

 

 
Mesa de refeição/cama 

 

 
Banheiro 

 

 
Cozinha 

 

 
Moradia ou temporada 

 
 
Morar em um motor home basicamente é a mesma coisa que morar em uma casa fixa, 
você cria sua rotina diária que compreende: lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, 
assistir TV, ver filmes, essas coisas que fazemos no cotidiano das casas sem rodas, ditas 
normais. 
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A maior diferença é que pode viver onde desejar, quando cansar do lugar é só ligar o 
motor e partir para outro destino. 
Não há necessidade de fazer reservas em hotel, check-in em aeroportos ou arrumar as 
malas. 
O conforto é o mesmo, às vezes em um motor home pode até ser melhor que sua casa 
fixa. Lembre-se que conforto não está ligado a espaço.  
 
O motor home para a grande maioria é usado como uma segunda casa, que fica em 
lugares diferentes, como se fossem várias segundas casas, uma em cada lugar. 
Pode ser na praia, na montanha ou em outro país ou onde você quiser. 
 
Se pretender fixar moradia definitiva no motor home, pode até criar uma base em algum 
lugar, onde será seu refugio para os momentos que desejar ir para “casa”. 
 
Pode até continuar a trabalhar se sua atividade permite mobilidade, pode desenvolver 
alguma atividade nova, poderá viajar por aí e se dedicar a algo que lhe traga prazer ou 
dinheiro, como representar algo, abraçar uma causa que lhe traga algo novo na vida ou 
simplesmente passear. 
 
Muitos amigos que tem motor home quando sabem que eu moro em um, me perguntam: 
“como é viver assim?” 
É engraçada essa pergunta, já que eles também têm motor home e vivem algum tempo 
por ano nele, talvez seja o fato deles terem uma casa fixa para voltar. 
 
Não pense neste momento se será moradia definitiva ou temporada, depois de viver 
algum tempo vai saber o que quer, vai conseguir formatar bem o que deseja. 
 
 

Escolhendo seu motor home 
 
Muita gente que saí por aí procurando um motor home, sem saber exatamente o que quer, 
estão movidos somente pelo sonho da liberdade ou lazer. 
 
Aquele sonho de viajar por aí com sua casa pode ser decepcionante, justamente por não 
ter definido inicialmente o que desejava de forma bem racional. 
 
Isso pode ser uma tarefa fácil, comece por definir o que deseja, faça um planejamento e 
depois comece a procurar. 
Não tenha pressa. 
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Definir o que deseja 
Defina bem sua necessidade, se deseja usa-lo para morar ou passar alguns dias por ano, 
se pretende rodar muito ou pouco, tamanho de sua família e assim vai. 
Lembre-se que sempre ganhamos de um lado e perdemos de outro. 
 
Vou exemplificar como fiz para adquirir o meu motor home, assim fica mais fácil 
entender. 
 
O que eu desejava 
Eu desejava o seguinte: 

 Espaço para 1 ou eventualmente 2 pessoas 
 Parar em qualquer lugar 
 Rodar bastante 
 Conforto razoável 
 Boa capacidade de carga 
 Baixa manutenção 
 Capacidade de água para pelo menos 4 dias 
 Bom preço 

 
Definidas as minhas necessidades fui à busca. 
 
O que eu procurei 
Com base em minhas necessidades conclui então que seria um equipamento pequeno 
considerando que seria para 1 ou 2 pessoas e que desejava parar em qualquer lugar, 
porém não ínfimo, já que iria morar. 
Teria que ser econômico, já que desejava rodar bastante. 
Não poderia ser muito antigo para não gerar muita manutenção, nem muito novo devido 
ao que deseja investir. 
 
O que eu encontrei 
São muitas as ofertas no mercado. 
Alguma coisa sempre impedia a compra, ora a capacidade de água era insuficiente, ora 
era antigo demais, ou então muito barulhento, ou grande demais, ou gastavam muito 
combustível, mas não desisti, até que encontrei. 
Depois de 18 meses comprei um Mercedes-Benz Sprinter 412 com rodado duplo (2 pneus 
de cada lado na traseira), com carroceria Marcopolo Fratello que é um micro ônibus de 
21 lugares e montagem interna feita pela Motor Trailer. 
Consegui satisfazer todas minhas exigências: capacidade 3 pessoas, 6,5 metros de 
comprimento, então poderia parar em quase todo lugar, faz 8 a 9 km por litro o que é 
considerado econômico, maleiro enorme acomodando tudo que precisava levar, de baixa 
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manutenção já que estava com 12.000 km e ano 2005, capacidade de água de 360 litros, 
excelente conforto, cheirava a novo e por 150 mil reais. Perfeito ! 
 

 

 
Meu motor home 

 

 
Interior do meu motor home 

Grande x pequeno 
Basicamente um motor home pequeno tem tudo que um grande tem, porém em tamanho 
menor. 
O grande pode ter uma geladeira grande, o pequeno uma menor, o mesmo acontece com 
a TV com a capacidade dos tanques de água e assim vai. 
 
Veja as vantagens e desvantagem entre eles: 

 O consumo de um pequeno pode ser de até 12 km/l como a nova Sprinter, um 
grande gira em torno de 4 km/l. 

 O conforto não está ligado ao espaço, portanto não fique pensando que sendo 
grande será mais confortável. 

 A manobra de um pequeno é mais fácil, você estaciona em quase todo lugar. Até 7 
metros é um tamanho razoável o que representa 2 automóveis, já um grande pode 
chegar a 13 metros,  o que dificulta muito nas manobras. Considere não só a 
manobra, mas também as chances de achar um local para estacionar um pequeno 
ou um grande, as entradas em cidades e as entradas em camping. 

 Se pretende parar na rua, a capacidade do tanque de água é um fato muito 
importante, alguns pequenos suportam apenas 70 litros, se você economizar 
gastará 60 litros por dia, por pessoa. 

 A capacidade da caixa de água servida (explicado mais adiante) receberá a água 
usada nas torneiras, dimensione quanto tempo poderá usa-la sem esvaziar. 

 O tamanho não define o número de passageiros, o que define é o layout interno. 
Um motor home médio pode acomodar mais de 6 pessoas, por outro lado vi um 
grande feito sob encomenda que acomoda apenas 4 pessoas. 
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 Não esqueça da manutenção. Um pneu de um motor home pequeno custa 300 reais 
e de um grande pode chegar a 1.500 reais. 

 
 

 
Motor home grande 

 

 
Motor home pequeno 

 
Não estou aqui defendendo o equipamento pequeno, estou apenas esclarecendo as 
questões que envolvem um e outro.  
Claro que um motor home ideal seria o que tem espaço interno grande e espaço externo 
pequeno, mas isso não existe, então procure o que lhe dá maior aproveitamento interno e 
com boa dirigibilidade. 
 
Os 2 anos 
O motor home tem dois anos, o de fabricação e o da montagem.  
Então se você se deparar com um 1970/2005, quer dizer que ele foi fabricado em 1970 e 
sua montagem interna que o transformou em casa, foi feita em 2005. 
Quando você vê um 2005/2005 que dizer que ele foi comprado zero km para se 
transformar em casa. 
Antigamente você podia comprar um veículo usado e mandar fazer a montagem. Hoje 
existe uma lei que proíbe a montagem em veículos usados.  
Portanto se deseja fazer a montagem em um veículo usado, esqueça. 
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Interior de luxo 

 
Interior de luxo 

 
Preço 
Não se engane em relação ao preço, porque é grande custa mais caro. 
Um MH de 9 metros antigo pode custar cerca de 60 mil enquanto um de 6 metros pode 
custar 200 mil. 
Depende do tipo de montagem que foi feita, se os acessórios são nacionais ou 
importados, o ano de fabricação, o ano da montagem, o estado geral e a km. 
Há motor home montado com móveis de uma casa normal, os móveis são fixados no 
chão, cama, geladeira, fogão. Fica barato ter um assim. 
Já vi uma Kombi que tinha apenas um colchão, um fogão 2 bocas e alguns poucos 
utensílios, o casal viajou o Brasil todo com ela. 
Já vi um motor home de 13 metros com 2 andares que custava 750 mil, nem preciso falar 
do luxo que tinha. 
Como regra geral você pode adquirir um motor home a partir de 35 mil, que seria uma 
Safári em boas condições. 
Não economize na compra, é preferível você comprar um que sirva inteiramente e que o 
deixe satisfeito, afinal não se compra um motor home todo dia. 
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Interior básico Interior básico 
 
Habilitação necessária 
Até algum tempo atrás era necessária a habilitação categoria D para dirigir motor home, 
hoje a lei foi revista e para os pequenos e alguns médios é possível a categoria B. 
Existe uma regra que conforme o peso, tamanho e número de passageiros é determinada a 
categoria. 
 

 

 
Motor home adaptado 

 

 
Motor home “aquático” 

 
Como é dirigir 
Vou dizer como é o meu. 
Nas retomadas é como um carro 1000, sua velocidade máxima é 130 km, você precisa de 
mais tempo para frear que um carro, meu motor home tem 4.500 kg e quanto mais 
pesado, maior é a distância percorrida para parar, o meu percorre cerca de 1,5 vezes a 
distância que um carro percorreria. 
Você acaba se acostumando com o tamanho, é uma questão de prática, fica cada vez mais 
fácil. 
 
Já os 608 da Mercedes-Benz, são mais antigos, o barulho interno é alto e ele não passa de 
80 km, seu consumo beira os 5 km por litro. 
Antes de fechar o negocio faça um teste drive em alguns, para saber a diferença entre um 
e outro. 
Eu fiz vários testes quando procurava o meu, alguns são desconfortáveis para dirigir, são 
mais do estilo caminhão que do estilo ônibus. 
 
Inspeção 
Veja o aspecto geral do motor home e faça uma inspeção minuciosa. 
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Procure por lugares onde haja alguma infiltração, veja o estado das madeiras se estão 
firmes, verifique se todos os aparelhos estão funcionando, veja o estado dos pneus, 
baterias, motor. 
Não tenha pressa e se possível peça a opinião de alguém que tenha alguma experiência no 
assunto. 
 

 

 
Motor home ? 

 

 
Motor home antigo 

 
Regra mais importante 
Não se deixe entusiasmar na primeira oferta, pesquise bastante, veja o que existe e 
principalmente defina bem suas necessidades conforme expliquei acima. 
Se pequeno, médio ou grande, novo ou antigo, bonito ou feio, o mais importante é o 
espírito que é o mesmo, de liberdade, de caminhar pelo mundo, de conhecer. 
A regra mais importante é: “você saberá qual é o seu quando olhar para ele”. 
 

Quanto custa ter um motor home 
 
Vou fazer um apanhado dos meus gastos. 
Para ter uma noção dos gastos de outro motor home, faça a proporção em relação aos 
meus gastos apresentados abaixo.  
 
Meu motor home vale 150 mil, abaixo descrevo seus gastos: 
 
Licenciamento 
Anualmente você tem o licenciamento, acompanhado de IPVA e seguro obrigatório. 
Procure verificar qual o valor do seguro em seu estado, o preço varia muito de estado 
para estado. 
Meu motor home está licenciado em Santos-SP, pago R$ 1.369,00 anuais entre seguro 
obrigatório, IPVA e taxa de licenciamento. 
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Dependendo do ano de fabricação do Chassi estará isento de IPVA. 
 
Seguro facultativo 
Não existe seguro para os acessórios do motor home, o seguro é para o veículo em si, 
roubo, incêndio e colisão. 
O valor é de cerca de 3% do valor do motor home. 
Para se ter um exemplo sobre um valor segurado de R$ 100.000,00, paga-se R$ 2.980,00 
anuais pelo seguro, com franquia de R$ 4.000,00. 
 
Manutenção 
A manutenção é muito relativa.  
Não pense na manutenção de um motor home como se fosse um carro, vai um pouco 
além, afinal ele também é uma casa. 
Depende do ano, tamanho e condições de uso. 
Para se ter uma idéia na troca de óleo que faço a cada 7 mil km gasto 8 litros, um grande 
pode chegar a 20 litros. 
Anualmente o valor destinado à manutenção do meu chega a R$  1.200,00. 
Prefira a manutenção preventiva, é melhor que a corretiva. 
 
Consumo 
É muito variável conforme o tipo de veículo. 
Uma vez perguntei a um amigo que tem um equipamento grande, quanto seu motor home 
fazia por litro. Ele me respondeu: “a pergunta é quantos litros ele faz por km”, claro que 
estava brincando. 
Um equipamento grande pode chegar a fazer 2,5 km por litro, tenha isso em mente 
quando comprar um.  
O meu faz em media 9km por litro de diesel. 
Só para fazer um rápido calculo para ir de São Paulo a Fortaleza pelo litoral 
percorreríamos 3.000 km, eu gastaria  330 litros o que corresponde a R$ 660,00, um 
motor home grande, gastaria 1200 litros o que corresponde a R$ 2.400,00, considerando 
o litro do diesel a R$ 2,00. 
Não se pode fazer uma estimativa de gasto mensal de combustível, o consumo depende 
de quanto você pretende viajar, se ficar parado não gasta nada. 
 
Alimentação 
Se avaliar bem, a alimentação deve existir estando no motor home, em casa ou em 
qualquer lugar que seja. Independente de onde estivermos, sempre teremos que comer, a 
questão é que ela pode ser cara ou barata. 
Com o moto home você entra no supermercado faz suas compras e cozinha nele, como se 
fosse em sua casa tradicional. 
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Motor home x viagem normal 
Vou dar um exemplo de uma viagem que fiz para o Uruguai em 2 pessoas por 30 dias 
com meu motor home.  
Fiquei estacionado na rua o tempo todo.  
O roteiro foi entrar pelo Chui,  percorrer toda costa Uruguai saindo por Rivera, 
perfazendo 800 km. 
 
Veja quanto gastei: 
Combustível: 88 litros de diesel x R$ 2,00 o litro = R$ 176,00 
Alimentação (supermercado): R$ 500,00  
Total gasto: R$ 676,00 
 
Vou fazer o cálculo se tivesse ido com um carro normal, ficado em hotel e feito as 
refeições em restaurantes: 
Combustível: 88 litros de gasolina x R$ 3,00 o litro = R$ 264,00 
Alimentação (restaurante): 30 dias x R$ 100,00 por dia = R$ 3.000,00 
Hotel: 30 dias x R$ 100,00 a diária = R$ 3.000,00 
Total gasto: R$ 6.264,00 
 
Considerei que ambos veículos fazem 9 km por litro. 
Perceba que o gasto com o motor home representa cerca de 10% do gasto de uma viagem 
tradicional.  
 

Onde você pode estacionar 
 
Você pode parar na rua, camping, estacionamento, shopping, supermercado, onde desejar 
contanto que seja permitido pelo Departamento de Trânsito. 
Imagine você parar em plena Av. Paulista em um estacionamento, no outro momento 
pode estar de frente ao mar de Punta Del Este, em outro momento no natal de Gramado, 
determina se quer acordar com o friozinho de Campos do Jordão ou com a brisa do mar 
de João Pessoa.  
Essa característica é que acho mais apaixonante no motor home, você escolhe sua 
paisagem. 
 
Camping 
Existem muitos espalhados por aí. 
Eles fornecem água, luz e segurança incluídos no preço. 
Todos possuem banheiros com chuveiros, opcionalmente tem tanques para lavar roupas, 
pias para lavar louças.  
Existem os mais sofisticados que tem sauna, piscina, quadra de tênis, sala de ginástica, 
sala de TV e jogos. 
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Alguns têm sistema de esgoto e água servida para você esvaziar as caixas. 
As diárias variam de R$ 5,00 a 20,00 por pessoa, dependendo do período que vai utilizar 
e do nível do camping. 
Alguns cobram pelo equipamento, normalmente é o mesmo preço cobrado por pessoa. 
Normalmente os valores sempre são negociados, dependendo do tempo e período que vai 
se utilizar. 
Alguns camping fazem contrato mensal, você paga um valor fixo por mês, com direito a 
2 ou mais pessoas incluindo o motor home, gira em torno de R$ 400,00 por mês, 
dependendo da época. 
Procure saber se o camping está em funcionamento no período que deseja, alguns fecham 
na baixa temporada. 
 
Rua 
Eu gosto muito de ficar na rua, você fica em contato direto com o mundo. 
O preço para ficar na rua é a economia de água e energia elétrica que terá que fazer. 
Nessa hora estará por conta da autonomia do equipamento que escolheu. 
Também não terá a mesma segurança do camping. 
Eu nunca sofri qualquer tipo de ameaça, justamente por escolher bem os locais onde paro. 
 
Itens que merecem atenção na rua 
Os itens abaixo não são para assusta-lo, servem de precaução. 
 

 Escolha um lugar que seja seguro, com o passar do tempo vai adquirir um 
mecanismo interno que lhe dirá se o lugar é seguro ou não. 

 Pare em um local que seja nivelado, ficar com o motor home inclinado não e 
muito agradável. 

 Não fique em lugar muito ermo. 
 Não pare em rua muito movimentada, além do risco de uma colisão, você vai ter 

dificuldade para dormir devido ao barulho. 
 Procure parar sempre em frente a um prédio, ou próximo a um porto de gasolina, 

polícia, bombeiro ou qualquer lugar que tenha gente por perto. 
 Nunca durma no mesmo lugar que passou o dia, alguém pode estar observando 

você. A menos que se sinta seguro. 
 Nunca deixe as coisas soltas de noite, deixe tudo como se fosse partir. 
 Deixe a chave no contato. 

 
Pense que dificilmente alguém vai entrar na sua casa com rodas, ele não sabe o que vai 
encontrar pela frente. 
Fiquei na rua logo na primeira semana que comprei o meu, estava acostumado a isso, tive 
um veleiro onde morei por 2 anos.  
No veleiro além da pirataria, você tem que se preocupar com as condições do tempo. 
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As vezes preferiria enfrentar um pirata que uma frente fria daquelas de derrubar. 
Ficar na rua com um motor home não é tão ameaçador assim. 
 
Fiquei muito na rua com meu trailer, sua desvantagem é que tem que sair do trailer e 
entrar no carro para ir embora. Isso o deixa vulnerável. 
 
Até algum tempo atrás meu motor home tinha um adesivo na porta com o aviso: “cuidado 
cão bravo”. Tirei de tanto que me perguntavam se o cão bravo era eu, mas funcionava, 
acho! 
 
Estacionamento 
Já fiquei em muitos estacionamentos particulares, de shopping,  supermercado.  
É providencial as vezes. 
Algumas vezes tive que ficar em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e fiquei 
em estacionamento. 
Essa é a hora que um equipamento pequeno faz a diferença. Ele ocupa a vaga de 1 ou 2 
carros, enquanto um grande ocupa a vaga de 3 ou 4. 
Parar no estacionamento de um supermercado e fazer compras é ótimo, você faz as 
compras e o carrinho vai até a porta de sua casa, é do carrinho para a geladeira, com 
direito de fazer o almoço ali mesmo. 
Se precisar ficar em alguma oficina para reparo, poderá ficar no motor home e 
acompanhar o serviço. 
Uma vez fiquei 3 dias em uma oficina instalando o ar condicionado, outra em uma 
borracharia uruguaia esperando os pneus chegarem, até mesmo 5 dias no estacionamento 
de um restaurante frente a praia em Porto de Galinhas, foram muitos estacionamentos. 
Uma boa opção é propor a uma pousada a parada do motor home em seu estacionamento, 
mediante o pagamento de uma pequena taxa. 
Muitos restaurantes, permitem estacionar o motor home em seu estacionamento, alguns 
com direito de água e luz. 
 
Posto de combustível 
Também um bom local de parada, o único problema é que os motoristas de caminhão 
começam seu dia cedo e você acaba acordando junto com eles. 
Alguns postos como o Flecha de Campos-RJ, fornece gratuitamente luz para o motor 
home que parar lá. 
Nos postos sempre se consegue água. 
 
Lugares variados 
Com o passar do tempo você conseguirá identificar melhores pontos de parada.  
Vai ter uma coleção de pontos prediletos, vai até mesmo saber onde existe ponto de água 
e luz. 



 
 
 

 

Guia do motor home 

16 

Eu já perdi a conta dos lugares que parei, já fiquei em prefeitura, condomínio fechado, 
marina, oficina, igreja, quintal de amigos, até em uma balsa quebrada já dormi, fui pra 
balada, nesse caso não se preocupa em ter que voltar dirigindo para casa. 
 
Independente de onde parar tenha em mente os seguintes pontos: 

 Parar na sombra de uma arvore não significa parar em baixo, principalmente se 
esta for seca ou com frutos grandes. 

 Procure por um terreno plano e que haja escoamento de água. 
 Fique próximo de um ponto de energia elétrica e água. 
 Verifique a voltagem antes de ligar a energia elétrica. 
 Em locais onde os ventos são fortes pare de forma que o toldo fique protegido do 

vento. 
 

Acessórios e equipamentos 
 
Rede elétrica 
Internamente o motor home funciona com 110v (alguns poucos 220v) e 12v. 
Normalmente os camping operam em 220v. 
O motor home tem 2 sistemas de energia elétrica: 
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Painel de controle elétrico do motor home 

 
Ligado à rede elétrica - Conversor: 
Existe um equipamento chamado conversor, ele é responsável por converter a energia 
recebida da rede elétrica (110v ou 220v), estabiliza-la e suprir a casa com 110v e 12v. 
Sua capacidade é medida em watts. 
 
Desligado da rede elétrica - Inversor: 
Quando você está desligado da rede elétrica, seu motor home continua tendo energia 
elétrica, esta energia vem das baterias.  
O inversor é responsável em transformar 12v da bateria em 110v. 
Sua capacidade é medida em watts. 
 
Baterias 
Todo motor home tem seu banco de baterias.  
Esse banco é dividido em 1 bateria para o motor, que serve para dar partida, e outra(s) 
para a casa, que é usada pela geladeira, tv etc. 
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Se você só tirar energia da bateria ela vai esgotar sua capacidade em algum momento, 
você pode repor a energia através do alternador (o motor deverá entrar em 
funcionamento), ou através de placa de energia solar ou gerador. 
Existem baterias de ciclo profundo que aumentam a autonomia (vide dicas). 
Para evitar que os utensílios da casa usem a bateria do motor, existe uma chave que 
separa os bancos de baterias.   
O inversor consome energia mesmo que nada esteja ligado. 
 
Dimensionando 
O dimensionamento dos utensílios do seu motor home deverá respeitar a capacidade do 
conversor e do inversor. 
Os utensílios têm a sua capacidade medida em watts, a somatória de todos os 
equipamentos usados ao mesmo tempo não poderá ultrapassar a capacidade do conversor 
e inversor. 
Evite usar aparelhos de alto consumo de energia quando estiver por conta das baterias 
(secador de cabelos, forno elétrico e outros). 
 
Tabela genérica de consumo por aparelho: 

Utensílio Consumo Watts 
Micro ondas pequeno 750 
Ventilador grande 450 
Maquina de lavar roupa 4kg 500 
Geladeira 95 L 125 
Geladeira 220 L 180 
Tv 14 polegadas 90 
Secador de cabelo 1000 
Vídeo DVD 100 
Bomba de água 30 a 80 
 
Disjuntor na entrada 
Coloque um disjuntor na entrada do motor home, isso segura algum surto na energia 
elétrica. 
Deve ser instalado entre o motor home e a tomada elétrica. 
A capacidade do disjuntor deverá ser a capacidade do conversor divida por 110. 
Por exemplo se seu conversor é de 2000 watts dividido por 110 é igual a 18,18 (amper). 
Instale um disjuntor de 20 amper. 
 
Placa de energia solar 
Não confunda placa de energia solar com placa de aquecimento de água. 
Quando a luz do dia incide sobre a placa de energia solar, gera energia que é armazenada 
na bateria de 12v. 
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Não precisa ter sol, somente a luminosidade é suficiente, entretanto a capacidade de carga 
diminui em dias nublados. 
Esta placa é medida em watts e é ligada diretamente a sua bateria. 
Eu possuo uma placa de energia solar de 80 watts, que é suficiente para a energia que 
necessito quando estou na rua. 
Eu trouxe essa idéia do meu veleiro, as placas são comuns nos veleiros, mas começaram 
a aparecer agora nos motor home. 
 
Aquecedor de água 
Existem 2 sistemas de aquecimento de água, por boiler e de passagem a gás que é o mais 
comum. 
O consumo de gás é baixo, para ter uma idéia, para mim (que moro) um botijão de 13 kg 
dá para 10 meses. Sendo usado pelo aquecedor e fogão. 
O aquecedor de passagem possui um regulador de temperatura da água e outro para 
regular a pressão da água. 
 

 

 
Aquecedor de água a gás 

 
 

 
Botões de regulagem 

 
Fogão 
Existem de 2 a 6 bocas, com forno e sem forno. 
O meu fogão é de 2 bocas sem forno.  
Comprei uma forma Fulgor antiaderente que simula o forno, além de consumir menos 
gás, ela cria possibilidades que o forno não permite, como secar o alimento. 
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Fogão 2 bocas 

 

 
Forma Fulgor 

 
Geladeira 
O tipo mais comum usado é a elétrica, igual a que você usa em sua casa, podendo ser de 
vários tamanhos, simples ou duplex. 
A geladeira é um dos maiores pontos de consumo de energia do motor home. 
As geladeiras a gás são mais caras, mas você fica tranqüilo quanto ao consumo de energia 
elétrica, quando está por conta das baterias.  
É dotada de um fecho que impede a abertura acidental. 
Dou algumas informações no capítulo dicas, de como administrar a geladeira quando se 
usa o inversor. 
 
 

 
Geladeira elétrica pequena 

 
 

 
 

 
Geladeira duplex a 

gás/elétrica 

 
 

 
 
 

Geladeira pequena a 
gás/elétrica 
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TV e antena 
A Tv pode ser qualquer uma, de qualquer tamanho.  
Algumas são embutidas para economizar espaço. 
Você pode ter uma antena normal ou própria para motor home que se chama Winegard. 
Esta antena fica deitada sobre o teto, quando deseja usar, move-se uma manivela 
existente dentro do motor home fazendo a antena subir. 
Existe uma infinidade de antenas e tv por assinatura que pode fazer. 
 

 

 
Antena Winegard 

 

 
Manivela para levantar a antena 

 

 
Tv 

 

 
Tv de embutir 

 
Maquina de lavar roupas 
Muito útil principalmente quando se mora. 
Normalmente tem abertura frontal. 
São instaladas dentro de maleiros. 
A água usada pela maquina é jogada diretamente fora, não passando por nenhuma caixa. 
Para estender as roupas tenha 30 metros de varal de nylon cristal (o cristal não segura 
sujeira),  que poderá ser amarrado entre as árvores do camping. 
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Um outro varal poderá ser feito em baixo do toldo amarrado em suas hastes. 
 
Fogão externo 
Para quem não gosta muito de usar panela de pressão, fritar, ou fazer comidas que 
deixem cheiro no interior, alguns tem uma cozinha fora, é um maleiro que tem tudo que 
tem na cozinha interna. 
Isso é providencial quando se pretende fazer certas comidas como dobradinha. 
Você pode também ter um fogareiro elétrico para essas questões, ou um fogão portátil a 
gás, que poderá ser conectado ao gás do fogão interno quando usado. 
 

 

 
Maquina de lavar roupa 

 

 
Fogareiro elétrico 

 
Além de todos esses equipamentos poderá ter ainda forno de micro ondas, máquina de 
secar roupas, lavadora de louça, utensílios como batedeira, liquidificador, forno elétrico e 
tudo quem tem em uma casa normal. 
 
Tanque de água 
O tanque de água é a caixa de água 
Sua capacidade varia de 80 a 1000 litros. 
Quando você está em um camping não precisa se preocupar com a água, só precisa 
lembrar de encher a caixa sempre que estiver com o nível baixo. 
 
Quando fica na rua e não tem água a vontade, cada gota pode ser preciosa. 
Nunca fiquei sem água quando na rua, sempre se consegue água, principalmente nos 
postos de combustível. 
Nos veleiros é muito comum ter um captador de água de chuva, desenvolvi um para o 
meu motor home, veja em dicas. 
Para se ter uma idéia do consumo, tenho uma caixa com 360 litros, economizando dá 
para 7 dias para 1 pessoa, são 50 litros por dia, por pessoa. 
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Tenha no mínimo uma mangueira de 20 metros para usar nos camping e uma outra de 4 
metros a mão para usar nos postos, eles sempre tem a água mas nem sempre tem 
mangueira. 
 
Bomba de água 
Sua função é puxar água da caixa e distribuir nas torneiras para consumo.  
Ela é automática, quando se abre a torneira, automaticamente a bomba entra em 
funcionamento. 
 
Você pode adaptar um sistema que permite ter água no motor home diretamente da 
torneira do camping, sem a necessidade de usar a bomba. 
A vantagem desse sistema é que poupa sua bomba, a bomba não faz barulho de noite 
quando se usa o banheiro, você não se preocupa em encher a caixa toda hora e pode tirar 
água da caixa por gravidade em uma emergência. 
Certa vez minha bomba quebrou, ainda não tinha o esse sistema por gravidade e estava na 
rua, tinha 300 litros de água na caixa e não podia tirar uma gota sequer, sem falar que a 
pia cheia de pratos para lavar. 
 

 

 
Sistema de água por gravidade 

 

 
Bomba de água 

 
 
Tanque de água servida 
A água usada no banho, cozinha e pia do banheiro são depositadas nesse tanque.  
Temos que esvaziar toda vez que enche. 
Tem um ladrão onde a água escapa quando está cheia. 
 
Tenho 360 litros na caixa de água e 120 em água servida, criei um sistema simples de 
medida para saber quanto ainda tenho na caixa de água: 
Sinal verde: quando solto a primeira vez a água servida, ainda tenho 240 litros de água. 
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Sinal amarelo: quando solto a segunda vez, ainda tenho 120 litros de água. 
Sinal vermelho: quando solto a terceira vez, estou sem água na caixa de água. 
Nunca deixo chegar ao fim, quando solto a segunda vez já saio a procura de água. 
 
Alguns camping contam com sistema de esgoto e água servida, se houver, você pode 
colocar uma mangueira na saída da caixa de água servida, esvaziando toda vez que 
encher. 
Se o camping não contar com sistema de água servida, coloque a mangueira próximo a 
uma arvore ou cave um buraco inserindo a mangueira. 
 
A liberação da água servida é feita através de um registro interno, do tipo ¾ de volta. 
Não deixe o registro da caixa aberto direto, abra quando encher, evitando assim a entrada 
de algum inseto na caixa de água servida. 
 
 
 

 
Registro que libera a água servida 

 

 
Saída de água servida improvisada 

 
 
Vaso sanitário 
O vaso sanitário do motor home é diferente do que usamos em casa, é feito de plástico 
injetado, parecido com o de avião. 
Só pode lançar no vaso sanitário, o que entra pela boca nada além disso.  
Nada de papel higiênico, absorvente, fio dental, cotonete e outros. 
 
Pode ser fixo ou portátil, a diferença entre eles é: 
Fixo:  
Tudo que é lançado nele vai para uma caixa de esgoto que deverá ser esvaziada 
posteriormente, em lugar apropriado. 
Possui duas alavancas, uma aciona a entrada de água, outra a liberação dos resíduos de 
seu interior, podendo ser acionadas separadamente ou em conjunto. 
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Depois de liberada a água de seu interior ele permanece seco, evitando que a água 
transborde quando o motor home estiver em movimento. 
A capacidade da caixa varia de 50 a 500 litros, dependendo do motor home. 
 
Portátil:  
Tudo que é lançado nele vai para um fundo existente no próprio corpo do vaso, que tem 
capacidade de 10 a 20 litros.  
Você tira o vaso, leva até o banheiro e esvazia. 
 
 

 
Vaso sanitário portátil 

 

 
Vaso sanitário fixo 

 
 
 
Tanque de esgoto 
Esta é a parte mais crítica do motor home, também chamado de pinicão.  
Usada para tudo que é lançado no vaso sanitário, perceba que as caixas de água servida e 
esgoto são separadas, se fosse a mesma, o cheiro subiria pelas pias. 
Atente para o que você pode lançar no vaso sanitário, tudo que entra pela boca e nada 
além disso. Nada de papel higiênico, absorvente, fio dental, cotonete e outros. 
Temos que esvaziar toda vez que enche, felizmente não tem ladrão, mas quando está 
cheia pode subir pelo vaso. 
Como exemplo de medida, 120 litros de esgoto dá para 15 dias para uma pessoa, portanto 
jogamos 8 litros de resíduos e água no vaso sanitário por dia. 
Se o camping tiver sistema de esgoto, você pode colocar uma mangueira na saída da 
caixa de esgoto para esvaziar. 
Assim como a água servida, não deixe aberto direto o registro da caixa, prefira abrir 
diariamente evitando assim a entrada de algum inseto na caixa. 
Se estiver na rua, procure um lugar apropriado para esvazia-la. 
 



 
 
 

 

Guia do motor home 

26 

Para lavar a caixa, encha pela metade de água e coloque detergente, na proporção de 1 
para 100 de água.  
Rode alguns km e solte. 
Vez em quando coloque um litro de Lisoform Bruto na caixa vazia. O Lisoform é um 
antibactericida, mata as bactérias e onde não tem bactéria não tem cheiro. 
 
Você pode usar a mesma mangueira para esvaziar a caixa de água servida, caixa de 
esgoto e para a saída da máquina de lavar, apenas mudando o adaptador, já que elas têm 
encaixes diferentes, evitando assim ter que levar 3 mangueiras. 
Usando a mesma mangueira para tudo, após esvaziar o esgoto jogue bastante água no 
interior da mangueira para liberar qualquer sobra do esgoto. 
 
Use mangueira do tipo conduite que é descartável ou mangueira lisa internamente 
evitando que os resíduos fiquem presos na mangueira.  
Eu uso conduite laranja, são descartáveis e mais rígidos, não quebrando quando se pisa 
neles sem querer. 
Tenha pelo menos 5 metros de mangueira. 
 
Ar condicionado 
Pode ser de 2 tipos, o de motor e o de energia elétrica. 
O de motor é igual dos carros, usado quando o motor home está rodando. 
O de energia elétrica pode ser um caseiro igual ao usado em sua casa, ou um próprio para 
motor home que é instalado no teto. 
É um acessório fundamental para os dias de calor. 
O motor home é como se fosse uma geladeira térmica.  
Entre a parede externa e a interna existe uma camada de polipropileno (os mais antigos 
são de isopor), que segura a temperatura interna, isso quer dizer que se estiver quente ele 
guardará o calor, se estiver frio manterá o frio. 
É bom dimensionar um pouco além a capacidade em BTUS. 
O meu tem 13.500 BTU, é próprio para motor home, tem ar quente e frio e refrigera 
muito bem seus 12 metros quadrados. 
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Ar condicionado – visão externa 

 
Ar condicionado – visão interna 

 
 
Climatizador 
O climatizador é muito usado por caminhões.  
Ele tem baixo consumo e diferente do ar condicionado, não seca o ambiente. 
Basicamente é um ventilador que recebe água, esta água é pulverizada no ambiente. 
A água pode vir da sua caixa de água ou de um reservatório próprio. 
 
Toldo 
O toldo cria uma área externa onde você pode colocar uma mesinha e cadeiras. 
Ele deve ficar inclinado para que não acumule água e rasgue.  
Procure deixa-lo inclinado com a parte mais baixa na traseira do motor home, assim a 
água que desce não cairá na frente de sua porta. 
No capítulo dicas, ensino como fazer um captador de água de chuva com o toldo. 
 

 

 
Climatizador 

 

 
Toldo 
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Rede no piso 
A rede é do tipo mosquiteiro e serve para deixar mais limpo o ambiente. 
Serve para criar um piso e evitar pisar no chão direto que pode ser areia, grama, terra etc. 
Normalmente é o mesmo tamanho do toldo em largura e comprimento. 
 
GPS 
Ele te conduz pelas estradas e cidades que você não conhece muito bem, além de 
informar quando um radar se aproxima. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rede no piso 

 

 
GPS 

 
Nível 
O nível serve para verificar se o motor home está nivelado. 
Deve existir um nível  para medir o desnível lateral e outro para medir o desnível 
longitudinal. 
Outra forma simples de verificar o nivelamento é por uma bola de gude sobre a pia. 
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Nível 

 

 
Nível 

 
 
Nivelador 
O nivelador serve para nivelar o motor home, quando o mesmo está estacionado sobre 
um terreno irregular. 
É um macaco hidráulico em cada roda que levanta o motor home do chão fazendo o 
nivelamento. 
Os niveladores são muito caros, nada que uns pedaços de madeira não resolvam. 
 
Alarme 
Um alarme é sempre bem vindo no motor home, principalmente quando o deixa na rua. 
Tenho um alarme de carro, desses normais. Liguei a ele um sistema de telefonia celular, 
se o veículo for violado o motor home liga para o meu celular avisando sobre a violação.  
Pelo menos dá pra saber se corro para socorrer o motor home, ou corro para o lado 
contrário. 
 
Câmera de ré 
É usada para manobras, funcionado como se fosse um espelho retrovisor, você pode usa-
la também para monitorar um possível veículo rebocado. 
Instalada na traseira do motor home e uma pequena tela instalada no painel, servirá para 
visualizar a traseira. 
Coloquei em meu motor home uma Tv de teto que toca MP3, DVD, é Tv e funciona 
também como câmera de ré. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Guia do motor home 

30 

 
 

 
Câmera de ré 

 

 
Tela 

 
Carro ou moto no reboque 
Um carro ou moto é muito útil, mesmo que seu motor home seja pequeno. 
Quando parar em um camping estará com o toldo aberto, mesinhas fora, encanamentos 
ligados, eletricidade ligada. Para desfazer isso tudo é meio trabalhoso. 
Uma moto ou um carro serve para te levar passear, ir ao supermercado, além de servir 
como um veículo de apoio em caso de pane na estrada. 
Para rebocar um carro terá que providenciar um sistema de engate que será fixado no 
motor home e no carro. 
Para a moto terá que fazer um suporte com rampa. 
Tenho uma Honda Biz que levo no suporte, ela me leva para todo lugar que desejo, 
principalmente quando o camping é afastado.  
Claro que nem todos podem levar uma Mercedes-Benz conversível como carro auxiliar,  
mas vale a pena ter um veículo, seja uma moto ou um carro. 
 

 

 
Suporte para levar moto 

 

 
Bagageiro para levar Mercedes conversível 
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Lista para manutenção 
 
Abaixo segue uma lista para a manutenção do motor home, itens que devem ser 
verificados periodicamente. 
 
Faróis e lâmpadas em geral 
Estepe/chave de roda/triângulo 
Palhetas e esguicho do limpador de pára-brisa 
Extintor 
Buzina 
Ar condicionado/ventilação 
Painel (Ponteiros e lâmpadas indicadoras) 
Altura e pressão do pedal de embreagem 
Filtro de ar da cabine 
Freio de mão 
Desgastes dos pneus/calibragem 
Pastilhas e discos de freio do freio dianteiro 
Flexíveis e tubulação do sistema de freios 
Lonas (dependendo do veículo) discos/pastilhas/freios traseiros 
 
Pivôs/buchas/batentes/molas/terminal de direção e amortecedores (ruptura/vazamento) 
Examinar rolamentos de roda (ruído) 
Coifas de semi-eixo (rasgadas ou com vazamento) 
 
Vazamento de óleo (motor, câmbio e direção hidráulica) 
Filtro de combustível 
Nível de óleo da direção 
Nível de óleo de transmissão mecânica 
Nível de fluido de freio 
Nível de óleo do motor 
Filtro de óleo 
Elemento do filtro de ar do motor 
 
Correias auxiliares 
Sistema de exaustão (vazamento, corrosão e suportes) 
Aperto e lubrificação do feixe de molas 
 
Água de limpeza do pára-brisa (nível e vazamento)  
Nível do líquido de arrefecimento 
Sistema de arrefecimento (mangueiras, vazamentos, válvula termostática e 
eletroventilador) 
 
Bateria (nível, solução ou indicador de carga) 
Carga do alternador 
 

Lista de itens para manutenção 
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A manutenção é uma das minhas preferências, funciona como uma terapia, você conhece 
bem o equipamento e economiza dinheiro com a mão de obra. 
Procure se familiarizar com seu equipamento, isso faz parte 
 

 

 
Pintura 

 

 
Roda enferrujada 

 

 
Reparo da roda 

 

 
Roda reparada 

 
Mesmo que você não tenha habilidade em fazer manutenção e contrate serviço de 
terceiros, é importante levar os itens abaixo, as vezes podemos encontrar mão de obra, 
mas não encontramos peças. 
 
Organize esses itens para que fiquem armazenados por assunto, bagunça não dá certo, 
principalmente em lugar pequeno. 
Eu coloquei alguns armários de plástico, reservei uma gaveta para cada grupo de itens, 
consigo saber exatamente onde está cada material. 
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Cada gaveta com seus itens 

 
Organize cada gaveta 

 
Segue a relação de itens: 
 
Adesivos 
Abraçadeiras plásticas, fita isolante, fita de fusão, cola quente, cola tipo superbonder, 
cola para encanamento plástico, cola de madeira, massa epóxi, massa para calafetar, fita 
dupla face, veda rosca e sicaflex (prefiro usar o náutico, ele é muito mais forte e dura 
anos nos reparos externos). 
 
Hidráulica 
Verifique os tipos de conexões que seu motor home tem e providencie algumas 
sobressalentes.  
Tenha conectores para emenda de mangueiras, esguicho, engates rápidos, abraçadeiras de 
metal e inox, niples, T e adaptadores. 
 
Elétrica 
Lâmpadas sobressalentes internas e externas, fusíveis, fios de várias bitolas, tomadas 
macho e fêmea, conectores de antena, conduite para fios, ferro de solda, solda, terminal 
de bateria sobressalente. 
 
Parafusos 
Tenha diversos parafusos separados por tipo e tamanho, arruelas e porcas. 
Para os parafusos de rosca soberba prefira os de inox. 
 
Peças sobressalentes 
Correias, rolamentos, filtros de óleo e combustível. 
 
Ferramentas 
Tenho 2 conjuntos de ferramentas separadas: 
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O primeiro fica no porta malas onde levo as ferramentas pesadas e pouco usadas como 
serrote, alicate de funileiro, chaves grandes etc. 
O segundo tem ferramentas de uso “diário”, que devem sempre estar a mão: chaves de 
boca pequenas, alicates diversos, serrinha, estilete etc. 
 
Outros itens 
1 litro de óleo de motor 
1 litro de fluido da direção hidráulica 
1 litro de fluido do freio. 
Bomba para encher pneus (caso não tenha rodoar). 
Cabo para chupeta de bateria 
 
Além disso tudo, também levo uma lavadora de alta pressão pequena, um compressor de 
ar direto, furadeira, serra tico-tico e uma micro retífica. 
 
Seria interessante você aprender a trabalhar com fibra, é fácil e muito providencial.  
Com ela você faz qualquer tipo de estrutura.  
Certa vez precisei de uma base para a bateria do motor, procurei e não encontrei, fiz de 
fibra, ficou melhor que a original. 
Até uma janela de fibra já fiz. 
 

 

 
Base da bateria original e a moldada 

 

 
Base da bateria finalizada 

 
 
Parece muita carga, mas o volume não é muito grande, além do mais nem sempre 
encontramos o que precisamos nas cidades que estamos. 
Faço toda a manutenção em meu motor home desde mecânica, hidráulica, elétrica e até 
de reparos na carroceria e pintura, não dependo de mão de obra de terceiros. 
Quando tenho algumas dúvidas, envio um e-mail para algum grupo de pessoas que tem 
motor home e imediatamente tenho as respostas. 
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Lista de checagem antes de sair 

 
Lembre-se que um motor home anda e quando isso acontece, o que não estiver preso vai 
sair voando ou no mínimo vai fazer barulho. 
É desagradável sair e esquecer algo fora do lugar, uma clarabóia aberta, um prato solto, 
uma panela cheia de comida fora do lugar. 
Nos obriga a parar e acomodar o que deveria estar acomodado. 
 
Certa vez estava no Uruguai, em uma certa curva a geladeira que não estava bem fechada 
se abriu, uma panela de feijão lavou o corredor. O pagamento pela distração foi ficar de 
joelhos por uma hora limpando o corredor.  
Sem falar no número de vezes que parei por escutar um barulho estranho, ou achar que a 
clarabóia estava aberta, ou por ter esquecido de ligar o inversor. 
 
Para evitar paradas indesejadas, faça sua lista de verificação. 
 
Abaixo segue uma lista como sugestão:: 
 
Fechar toldo 
Abaixar antena de tv 
Recolher fio de eletricidade 
Recolher mangueiras 
 
Fechar clarabóias 
Fechar janelas 
Prender portas 
Acomodar itens nos armários com antiderrapante 
Fechar armários 
Acomodar itens na geladeira com antiderrapante 
Verificar se a geladeira está travada 
Ligar inversor 
 
Sempre que deixar um camping, esvazie as caixas de esgoto, água servida e encha a caixa 
de água. 
 

Dicas 
 
Depois de alguns anos vivendo de maneira alternativa, vamos aprendendo um pouco das 
facilidades que podemos ter no dia a dia. 
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Segue uma lista de itens que você poderá adotar: 
 
Manutenção dos acrílicos 
Use lustra móveis, ele deixa com aspecto de encerado, repele a água e não é abrasivo 
como outros produtos. 
 
Dupla fechadura 
Normalmente o motor home possui apenas uma fechadura na porta de saída, coloque 
outra, além de aumentar a segurança, se uma quebrar terá a outra. 
 

 

 
Dupla fechadura – visão externa 

 

 
Dupla fechadura – visão interna 

 
 
Tudo no lugar 
Os porta temperos, porta escova de dentes, detergente e similares devem ser fixos.  
Use os que têm ventosas para prender ou qualquer tipo de fixação, como parafusos ou fita 
dupl face. 
Se não forem fixos terá que prender tudo antes de sair. 
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Fixado com ventosas 

 
Fixado com fita dupla face 

 
 
Pernilongos 
Essa é a grande praga dos camping. 
Existem lugares que eles são pós-graduados, nem com o liquido ou pastilha resolve. 
Os pernilongos se escondem em lugares escuros durante o dia e saem a noite. 
Seus lugares preferidos são: armários, ar condicionado, em baixo do painel. 
Eles entram pelo menor buraquinho que existir, são terríveis. 
Para minimizar o problema, não deixe nenhum buraco aberto, deixe os armários fechados 
durante o dia, pouco antes de anoitecer ligue o ar por 3 minutos para que todos sejam 
expulsos, passe inseticida nos lugares mais críticos e saia por alguns minutos. 
Compre uma raquete elétrica mata pernilongos que são muito eficientes. 
 
Formigas 
Quando parar o motor home em um camping, tenha cuidado para não parar sobre um 
formigueiro, elas vão achar que é a extensão de sua casa. 
Não deixe louça para lavar. 
Não deixe migalhas de pão, bolo e outros pelo chão. 
Se alguma formiga estiver sobre algum alimento, jogue fora o alimento, formiga não é 
bichinho limpo como muitos acham. Se uma barata morrer, adivinha que comeu a barata 
? 
Dependendo do que tenha na lixeira, jogue imediatamente fora.  
Um dia deixei restos de alimentos depois do almoço no lixo, quando voltei de tarde 
parecia a festa das formigas, elas são rápidas. 
Quando se deparar com um caminho de formigas, não jogue inseticida no caminho, vai 
com isso dividir o formigueiro em dois. Siga as formigas e coloque na entrada do 
formigueiro “gel para matar formigas”. Elas levam o gel para dentro do formigueiro, as 
outras comem e todas morrem. Fim do formigueiro. 
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Multi utilidade 
Procure ter em seu motor home itens que possam ter mais de uma utilidade. 
 
A panela de pressão é uma delas, além de servir como panela, pode servir como 
escorredor, basta deixar sem a borracha e empurrar um pouco a tampa para que a água 
escorra. 
 
Como a minha pia é pequena, não tinha lugar para colocar a louça quando lavada. 
Resolvi o problema com uma bandeja plástica, que também serve para apoiar alimentos 
na hora de cozinhar e levar café na cama. 
 
Limpeza interna 
Use uma vassoura pequena do tipo que as crianças gostam de brincar, elas entram em 
todos os cantos e é fácil guardar. 
Para os cantos menores use um pincel grande. 
 
 

 

 
Bandeja tripla utilidade 

 

 
Vassoura pequena e pincel com pá 

 
 
Sapatos 
Deixe o sapato do lado de fora do motor home, além de ser anti-higiênico, também acaba 
com o chão. 
Se tiver uma pedra presa em seu sapato e pisar sobre o chão plastificado do motor home, 
vai marca-lo para sempre. 
Alguns têm piso de materiais que não marcam, mas ainda prefiro andar descalço. 
 
Não precisa passar roupas 
Vai aqui uma dica para não passar roupas: 
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 Lave a roupa 
 Quando estiver limpa sacuda a roupa e pendure sem fazer “orelhas”, a camiseta 

pode ser pendurada por debaixo dos braços, a toalha em ¼ dela, os lençóis 
também. 

 Vire a roupa de vez em quando, para que seque por inteiro. 
 Quando estiver seca, estenda sobre a cama e alise com as mãos 
 Dobre e coloque na gaveta em baixo das demais.  

Quando tiver que usar, verá que estará lisinha. 
 
Bateria de ciclo profundo 
Existem as baterias: automotivas, ciclo semiprofundo e ciclo profundo. 
A diferença entre elas é o quanto se pode extrair de energia. 
 
Para se ter uma idéia você só pode tirar 10% de uma bateria automotiva, se tiver uma de 
100ah poderá usar apenas 10ah, sem compromete-la. 
 
As de ciclo profundo são mais caras, mas você pode extrair quase 90% de sua 
capacidade. Em uma bateria de ciclo profundo de 100ah você poderá extrair dela 90ah. 
 
Só como informação se você multiplicar ah x volts achará watts.  
Logo 10ah x 12 volts = 120 watts na automotiva e 90ah x 12 volts = 1080 watts nas de 
ciclo profundo. 
As de ciclo profundo podem receber cerca de 50 vezes mais carga que as automotivas. 
 
Voltímetro 
Instale um voltímetro, ele é um medidor que lhe dará várias informações. 
 
Abaixo a tabela que mostra o nível de carga da bateria em relação ao que o voltímetro 
marca quando o motor estiver desligado. 

Voltímetro Nível da bateria 
12,6 Cheia 
12,4 ¾ 
12,2 ½ 
12,0 ¼ 
11,8 Vazio 
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Voltímetro 

 
Além de mediar o nível da bateria poderá também medir: 

 Checagem do alternador: deverá ter pelo menos 1 VOLT a mais que antes de ligar 
o motor, se não tiver verificar a saída do alternador 

 Bateria insuficiente: ao dar a partida no motor não poderá ficar abaixo de 10 volts. 
 Perda na carga: quando deixar seu motor home por alguns dias, anote o que o 

voltímetro está marcando, ao retornar deverá ter o mesmo valor, caso contrário 
existe perda na carga por qualquer motivo, verifique. 

 
Encontros de motor homes 
São muitos os encontros de motor homes, alguns usam seus equipamentos apenas para 
participarem desses encontros.  
São organizados por grupos e são bem divertidos. 
Cada momento em um lugar diferente. 
Você poderá fazer muitos amigos e terá incentivo para viajar. 
 
Guia 4 Rodas Eletrônico 
È sempre bom planejar a viagem antes de sair. 
Planeje suas viagens com o Guia 4 Rodas Eletrônico ou outro qualquer. 
Determine a origem e destino do trajeto e os pontos de parada. 
Diferente do GPS, serve para antever sua viagem, o GPS seria mais usado para o 
momento da viagem em si. 
 
Farmácia 
Tenha uma farmácia com alguns remédios, um livro de primeiros socorros e um medidor 
de temperatura. 
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As 3 águas 
Normalmente a água do camping não é muito boa para beber. 
Meu motor home tem 3 fontes de água: 

 A água do camping uso para lavar louça, para banho e vaso sanitário. 
 Tenho um filtro de água que uso para cozinhar. 
 Tenho um garrafão de 20 litros, esta água é destinada a beber. 

 
Comida pré-preparada 
Quando se viaja e fica na rua, é meio inconveniente ficar no fogão e nem sempre 
podemos contar com a geladeira, devido a falta de energia. 
 
Existe uma forma de fazer comida e guarda-la por meses fora do gelo, para tanto: 

 Consiga alguns vidros que fecham hermeticamente. 
 Esterilize os vidros fervendo. 
 Coloque a comida dento do vidro, deixando 5 mm entre o alimento e a tampa. O 

alimento deve ser feito na hora, nada de comida do dia anterior. 
 Comprima bem o alimento com uma colher e tampe. 
 Faça isso com alguns vidros e coloque-os dentro da panela de pressão. 
 Coloque água na panela até cobrir os vidros. 
 Coloque um pano de prato entre os vidros para não haver choque direto e não 

quebrar. 
 Deixe a panela de pressão iniciar a pressão, aguarde 3 minutos e desligue. 
 Está pronta sua comida, sem conservante.  
 Anote a data que foi feito. 
 A validade é de cerca de 3 meses. 

 
 

 
Filtro de água 

 

 
Pote hermético 
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Chip de operadora local 
Sempre queremos receber ou dar telefonemas quando estamos viajando.  
Se você estiver fora de seu estado, pagará uma tarifa muito alta, mesmo que receba a 
ligação, se fizer a ligação nem se fala. 
A solução para isso é comprar um chip local, aí você poderá receber ligações sem pagar 
taxa extra. 
 
Antiderrapante 
Tudo em um motor home deve ficar bem firme no local quando estamos em movimento. 
Procure deixar tudo encaixado. 
Use antiderrapante dentro dos armários, na geladeira e em locais que possa haver algum 
movimento. 
Eu uso o antiderrapante inclusive entre os pratos, assim eles ficam firmes no lugar. 
 
 
 
 
 

 

 
Antiderrapante entre os pratos 

 

 
Antiderrapante na geladeira 

 
 
Economizando água 
Como disse anteriormente a água é preciosa quando estamos na rua. 
Deveríamos proceder dessa forma mesmo estando em uma casa normal, a questão aqui 
não é só a economia, é também social. 
Aprendi muito bem como economizar água e energia no meu veleiro, se não 
economizasse o preço seria ficar sem e em alto mar não deve ser muito agradável. 

 Não use muita água nas descargas do vaso sanitário, apenas o suficiente. 
 Não deixe as torneiras abertas ao se barbear ou escovar os dentes. 
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 Abra a torneira o mínimo possível. 
 

 Para economizar água lavando louça 
Recolha o alimento grosso com papel toalha 
Coloque toda a louça dentro da pia e ensaboe tudo.  
A medida que enxágua, a louça que está dentro da pia também será enxaguada. 

 
 Como tomar banho economizando água 
Abra a torneira, molhe o corpo, desligue a água, ensaboe o corpo, abra a torneira e tire 
o sabonete. Pronto. 

 
Válvula anti-retorno para a água 
Quando você está em camping e a água está sendo alimentada por mangueira, você não 
usa a bomba. 
Pode ser que a pressão da água não seja suficiente para tomar banho, a pressão não 
consegue acionar o piloto do aquecedor. 
Você teria que sair do motor home e fechar a válvula de entrada da mangueira para tomar 
banho.  
Ao invés disso instale uma válvula anti-retorno, impedindo que a bomba devolva a água 
para a torneira do camping. Assim você pode ligar a bomba sem a necessidade de fechar 
a válvula da mangueira. 
 
Fechar o parafuso da bomba 
Quando você abre a torneira e a bomba funciona de forma intermitente (processo de 
liga/desliga), isso pode queimar a chave da bomba. 
Para solucionar esse problema existe um parafuso na parte frontal da bomba, feche-o 
totalmente, a bomba funcionará com o mínimo de água na torneira. 
 
 

 
Aperte o parafuso até o fim 
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Luz de emergência 
Quando se vai dormir normalmente desligamos tudo, inclusive o inversor que consome 
energia, então ficamos sem luz. 
Coloque em lugares estratégicos algumas luzes de emergência do tipo redonda, que usam 
pilhas. 
 
Gel no congelador 
Quando estiver na rua, a energia gerada pela placa solar ou pelo alternador pode não ser 
suficiente para sua necessidade. 
Como disse anteriormente a geladeira é a maior responsável pelo consumo de energia. 
 
Para amenizar o problema deixe algumas placas de gel no congelador durante o dia, de 
noite desligue a geladeira e passe as placas para a parte de baixo da geladeira. 
De noite a geladeira é pouco aberta e a temperatura ambiente é mais fria, vai manter a 
temperatura interna até de manhã. 
Tenha um medidor de temperatura dentro da geladeira, com ele poderá monitorar melhor 
a temperatura interna. 
 

 

 
Luz de emergência 

 

 
Gel no congelador 

 
 
Placa de energia solar móvel 
O grande dilema é, deixar o motor home no sol derretendo e ter 100% de energia gerada, 
ou ficar na sombra fresquinho e ter 40% de energia gera apenas pela luminosidade do sol. 
É um impasse.  
Para resolver essa questão coloque uma tomada na saída da placa de energia solar e na 
saída do fio que vem da bateria. 
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Faça uma extensão. 
Estacione na sombra, tire a placa de energia solar colocando-a no sol e ligue a extensão. 
 
Toldo com fechamento frontal 
Eu fiz um fechamento frontal para o meu toldo. 
Além de criar privacidade ele protege da chuva. 
Desenvolva o fechamento frontal para que possa ser enrolado junto com o toldo, para isso 
use material fino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fechamento frontal 

 

 
Prenda no rolo 

 
 
Captador de água de chuva 
Uma vez estava no Uruguai, na beira de um rio que tinha a água barrenta, estava longe da 
civilização e com pouca água.  
Lembrei-me do captador de água de chuva que tinha em meu veleiro e desenvolvi um 
naquele momento para o motor home. 
 
É bastante simples, veja como fiz: 
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Inseri uma mangueira em um funil médio. 
Deixei o toldo inclinado, com a parte mais baixa próximo ao bocal de água. 
Prendi com um cabinho o funil na parte mais baixa do toldo. 
Deixei a chuva lavar o toldo por alguns minutos antes de colocar a mangueira no tanque. 
 

Conclusão 
 
Existem coisas que só podemos saber experimentando, por mais que alguém nos 
descreva, se não provarmos nunca saberemos como é. 
 
A vida é uma imensidão de conhecimento, de descobertas  e de prazeres. 
Essas casinhas são o passaporte para o conhecimento, para o contato direto com o mundo. 
Viva, faça amigos, conheça o mundo, conheça o que não consegui conhecer até agora, 
ainda é tempo, não vai se arrepender. 
 
Prove a vida, prove o gosto da neve de Bariloche, as empanadas argentinas, caminhe em 
Puerto Madero nas manhãs de domingo, tome um banho de cachoeira em Paraty, vá aos 
lençóis maranhenses e durma nas dunas, passe o natal em Gramado, vá a Lapa no Rio, ao 
cassino em Punta Del Este, tome um coco verde na Ponta Verde em Maceió, durma 
frente a um rio, ao mar, a montanha. 
 
Chamo verdadeiramente de lar essas casinhas onde vivo, o veleiro, o trailer e agora o 
motor home, antes tinha apenas uma casa.  
O veleiro se foi, o trailer também, os lares vão mudar meu espírito não, ele permanece 
latente, com fome, com vontade de experimentar, de criar, de viver o não vivido. 
Eu não pude escolher algumas coisas, como onde nasci, qual seria minha família, ou meu 
signo, mas posso escolher a vida que quero ter. 
 
Criticas, comentários ou sugestões sobre esse eBook enviar para betopupo@live.com 
Baixe outros livros sobre o assunto em www.betopupo.hd1.com.br 
 


