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Introdução 
Consumo de Energia no Mundo 



Motores a Combustão Interna 

  Motor elétrico para tração 

9kW/72kW: 12,5% 

P= T x (rpm /60) x 6,28 

                  736 

P= 120x(2400/60)x6,28= 40 cv 
                  736 

P= 40 cv x 0,736= 30kW          





 Veículo elétrico 

 . desenvolvimento da arquitetura 

eletroeletrônica de tensão elevada 
 

. novos cabos,  
 

. conetores,  
 

. centrais de controle  
  

. sistemas de recarga das baterias. 



Lado positivo do veículo elétrico 

 Sem barulho e sem fumaça 
 

 Desempenho superior 
 

Menor custo por km rodado 
 

 Baterias cada vez menores e mais eficientes 
 

Ganhos de escala 
 

 Lado a lado com autonomia e conectividade 
 

 Soluções de carregamento 

 

 

 



Lado negativo aos olhos da América Latina 

 Baixa autonomia e preços altos? 

 

 Postos de recarga? 

 

 Emissão zero, mas a geração da energia será limpa? 

 De onde virá tanto lítio? 

 Reciclagem das baterias? 

Concessionárias? 

Manutenção? 

 Revenda? 

 Vendidos em outros países porque são subsidiados 

 



Montadoras 



Europa, Estados Unidos e Japão 

 Sede das multinacionais de automóveis 

 

 Elevam os preços de vendas 

 

A maioria controlam o comércio de combustíveis 

 

 Preocupados com a China 

 

 Tem o domínio do mercado da América Latina  

 



China 
 decisão de liderar a produção dos elétricos 

  não deixa outra alternativa às montadoras de 

outros países,  

Outros países temem perder essa corrida. 

 atingir 4 milhões de unidades/ano 

 Prioridade: velocidades de 36 até 72 km/h 

 P= k (10)
3
= 1000 k    W        1 x P 

 P= k (20)
3
= 8000 k    W        8 x P 

 P= k (30)
3
= 27000 k  W      27 x P 

 

https://di-uploads-pod3.dealerinspire.com/ulmerchevy/uploads/2017/08/2017-china-car-pic-1.jpg


Índia 

https://wattev2buy.com/electric-vehicles/mahindra-reva/mahindra-reva-e2o/


América Latina 
 Uruguay: 1º na América Latina a possuir trajeto 

completo de sistemas de abastecimento para 

carros elétricos 

Argentina: 6000 veículos elétricos em 2018. 

Chile: 180 veículos elétricos- 5 milhões em 2050. 

 Brasil: 2018 - vendidos mais de 8.000 híbridos e 

elétricos BMW i3, Toyota Prius 

Postos de recarga: 

Trajeto 1: Via Dutra (São Paulo – Rio) 

Trajeto 2: Paranaguá – Foz do Iguaçu 

Trajeto 3: Florianópolis – Rio 

Trajeto 4: S. José do Rio Preto – S. José dos Campos 
 

México, Colombia, Chile, Argentina: Insignificante 

 

 

 



América Latina – 2018/2019 

. Nissan LEAF chega à América Latina 
   Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Uruguai, 

    Porto Rico, Peru e Panamá 

. Chevrolet Bolt 



América Latina 



América Latina 



América Latina 





 

Ônibus BYD 

. Longa autonomia:  Bateria 324 kWh  

. Rodar o dia todo sem precisar parar para recarregar 

. Autonomia                 :  > 250 km 

. Potência de recarga:  80 kW 

. Tempo de recarga    :  4 h 

 



China 

Decisão de liderar a produção dos ônibus elétricos 

Atingir 1 milhão de unidades (atual:  + de 300 mil) 

 Prioridade: veloc. 36(10 m/s) até 72 km/h (20 m/s) 

 

 P: potência elétrica para movimentar o ônibus (watts) 

 P= k (v)
3 

 (k: constante do ônibus elétrico;   v: velocidade) 

 P= k (10)
3
= k   1000   [W]         1 x P 

 P= k (20)
3
= k   8000   [W]         8 x P 

 P= k (30)
3
= k 27000   [W]       27 x P 

 



Monorail 



Monorail 
Velocidade: 150 km/h – até 8 vagões de 80-100 pass (65% ocup) 

Custo estimado: US$25 milhões/km 

Reduções: danos ambientais, desapropriações, ... 



Instituto da Mobilidade Elétrica  



Barco a motor elétrico 



Instituto da Mobilidade Elétrica  





Mais empregada: 

. Fosfato de Ferro Lítio (LFP) - LiFePO4 

Baterias 





Energias Renováveis: Solar  



SISTEMA ISOLADO (OFF-GRID) 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 

SISTEMA CONECTADO À REDE (GRID-TIE) 



Sistema fotovoltaico para geração de eletricidade 

Para veículo a motor elétrico de 5 assentos 

a) Cálculo da potência instalada para veículo elétrico: 

b) Investimento na instalação: 
(1kW ≈ R$ 6.000,00) ∴4 𝑘𝑊. (𝑅$ 6.000,00)/(1 kW)= 𝑅$ 24.000,00 

c) Área da superfície coletora: (10 𝑚²)/(1 𝑘𝑊) .4 𝑘𝑊 ≅ 40𝑚² 

d) Economia por mês: 

Conta de 480 kWh/mês:R$ 480,00 – R$ 50,00 = R$ 430,00/mês (economia) 

 * R$ 50,00 é a taxa de ligação na rede elétrica  

Conta de luz:  480 kWh  

Quantidade de horas de sol por mês:   

(4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙)/(1 𝑑𝑖𝑎) . 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 120 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 



Payback (retorno) e Economias de Energia e Monetária 

Para veículo a motor elétrico de 5 assentos 

 

Investimento na instalação: R$24.000,00 

 

Conta de 480kWh /mês: R$480,00 –R$50,00= R$430,00 

 

Retorno financeiro: 

R$24.000,00/R$430,00/mês =56 meses (4 anos e 8 meses) 

 

 

Vida útil de um sistema fotovoltaico: 25 anos  

 

25 anos  - 5 anos= 20 anos de economia com energia 

 

Lucro: 20 anos  x 12 meses  x R$430,00= R$103.200,00 



Payback (retorno), Economias de Energia e Monetária 

Para veículo a motor elétrico de 5 assentos 
 

Investimento na instalação: R$24.000,00  

Energia 480kWh /mês: R$480,00 –R$50,00= R$430,00 

 

Lucro obtido: 20 anos x 12 meses xR$430,00=R$103.200,00 

 

Brasil: 40 milhões de residencias  (Total: 75 milhões) 

 

Investimentos: R$ 960 bilhões 
 

Lucro/mes: R$17,2 bilhões /mes 
 

Lucro/ano: R$206,40 bilhões por ano 
 

Lucro em 20 anos: R$4,128 trilhões  



Sistema fotovoltaico para geração de eletricidade 

Para ônibus a motor elétrico 

a) Cálculo da potência instalada: 

b) Investimento na instalação: 
(1kW ≈ R$ 6.000,00) ∴84 𝑘𝑊. (𝑅$ 6.000,00)/(1 kW)= 𝑅$ 504.000,00 

c) Área da superfície coletora: (10 𝑚²)/(1 𝑘𝑊) .84 𝑘𝑊 ≅ 840𝑚² 

d) Economia por mês: 

Conta de 10.044 kWh/mês:R$ 10.044,00 – R$ 1.044,00= R$ 9.000,00/mês (economia) 

 * R$ 1.044,00 é a taxa de ligação na rede elétrica  

Conta de luz:  324 kWh/ dia  x 31 dias= 10.044 kWh /mês 

Quantidade de horas de sol por mês:   

(4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙)/(1 𝑑𝑖𝑎) . 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 120 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 

10.044 84 𝑘𝑊 



Payback (retorno) e Economias de Energia e Monetária 

Para ônibus a motor elétrico 
 

Investimento na instalação: R$504.000,00 

 

Conta de 10.044 kWh /mês: R$ 9.000,00 

 

Retorno financeiro: 

R$504.000,00/R$9.000,00/mês =56 meses (4 anos e 8 meses) 

 

Vida útil de um sistema fotovoltaico: 25 anos  

 

25 anos  - 5 anos= 20 anos de economia com energia 

 

Lucro: 20 anos x 12 meses x R$9.000,00=R$ 2 milhões 



Payback (retorno), Economias de Energia e Monetária 

Para ônibus a motor elétrico 
 

Investimento na instalação: R$504.000,00 

Energia 10.044kWh /mês: R$9.000,00 (lucro/ mes) 
 

Lucro obtido:20 anos x 12 meses xR$9.000,00=R$2 milhões 
 

Brasil: cada 1.000 ônibus 
*Obs.: É possivel que com o fator de demanda  

os valores de MW sejam menores.  

Investimentos: R$ 504 milhões (84 MW) 

 

Lucro/mes: R$ 9 milhões /mes 
 

Lucro/ano: R$108 milhões por ano 
 

Lucro em 20 anos: R$2,0 bilhões  



FONTES DE ENERGIA NO FUTURO  



Conclusões 

Disponibilidade de veículos para compra 

 

Atendimento aos regulamentos 

 

 Impostos e concessionárias 

 

 Eletropostos 

 

Manutenção 

 

 Revenda 

 



Conclusões 

https://di-uploads-pod3.dealerinspire.com/ulmerchevy/uploads/2017/08/2017-china-car-pic-1.jpg




Muito Obrigado! 
 

 

 

teofilo_miguel@yahoo.com.br 

www.unalar.com.br 

www.sodebras.com.br 



Livros:  www.unalar.com.br 



Introdução 
Consumo de Energia no Mundo 



Ônibus de Itaipu 

.Veículo híbrido (motor a etanol +  bateria  de 100 kWh)  

.Autonomia               :  > 250 km 

 

. Tempo de recarga :  8 h 

. Só bateria                : autonomia máxima de 60 km 

. “Frenagem Regenerativa” 

 



Tecnologia das Baterias para Veículos Elétricos 



Energias Renováveis:  Solar 



CÉLULA FOTOVOLTAICA 



Energias RENOVÁVEIS:  Hídrica 
 P=6.Q.H (W)                                             P=3.Q.H (W)  



América Latina 



América Latina 


