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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo de carregamento de veículo do tipo bicicleta elétrica com 

diferentes potências de motor, de 800W da fabricante Chronos, de 500W  da fabricante Bull e 

de 350W da fabricante Dafra, em painel fotovoltaico, com o intuito de comparar a autonomia 

de suas baterias e verificar se o painel solar seria pertinente a cada uma delas, enfatizando a 

viabilidade do uso da energia solar. Os dados foram colhidos baseando-se nas informações 

fornecidas pelos fabricantes dos veículos e nas informações dos painéis existentes no 

mercado. Foram realizados cálculos para custo do carregamento desses veículos em rede 

elétrica convencional, de acordo com informações da empresa prestadora de energia – EDP, e 

os resultados foram financeiramente comparados, também para fins de viabilizar o uso da 

Energia Solar. As situações climáticas consideradas para este estudo foram em dias 

ensolarados onde se tem incidência média de raios solares por 5h. Os estudos apresentaram, 

como esperado, que quanto maior a potência do veículo, maior o consumo de energia e assim, 

maior custo na rede elétrica convencional. Também foi observado, que menores potências 

apresentam maiores autonomias em suas baterias e viabilizam o uso da energia solar, visto 

que as velocidades atingidas são apropriadas para os percursos que serão percorridos, 

considerando-se zonas urbanas da Região do Vale do Paraíba. Financeiramente os estudos 

apresentaram também a viabilidade no uso da energia solar, visto que se pode obter lucro 

considerável em relação ao consumo no carregamento da bicicleta elétrica na rede elétrica 

convencional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bicicleta Elétrica. Painel Fotovoltaico. Energia Solar. 

Autonomia de Bateria. Energia Elétrica. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work shows a study of electric bicycle type vehicle with different engine powers, 800W 

Chronos manufacturer, 500W from manufacturer Bull and 350W from manufacturer Dafra, in 

photovoltaic panel, in order to compare the autonomy of their batteries and to verify if the 

solar panel would be pertinent to each of them, emphasizing the viability of the use of solar 

energy. The data were collected on the basis of the information provided by the vehicle 

manufacturers and the information of the existing panels on the market. Calculations were 

made for the cost of charging these vehicles in a conventional electric grid, according to 

information from the energy company - EDP, and the results were financially compared, also 

for the purpose of making feasible the use of Solar Energy. The climatic conditions 

considered for this study were on sunny days where there is an average incidence of solar rays 

for 5h. The studies showed, as expected, that the higher the power of the vehicle, the greater 

the energy consumption and thus, the higher the cost in the conventional electric grid. It was 

also observed that the lower powers present greater autonomy in their batteries and make 

feasible the use of solar energy, since the velocities reached are appropriate for the routes that 

will be traveled, considering urban zones of the Vale do Paraíba Region. Financially the 

studies also presented the feasibility in the use of the solar energy, since one can obtain 

considerable profit in relation to the consumption in the charging of the electric bike in the 

conventional electric network. 

 

KEYWORDS: Electric Bicycle. Photovoltaic Panel. Solar Energy. Autonomy of 

Battery. Electrical Energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Este trabalho apresenta o estudo de três tipos de bicicletas elétricas com motores de 

potências 800, 500 e 350 W, respectivamente, com o intuito de verificar a autonomia de suas 

baterias e compará-las, para utilização do painel fotovoltaico mais adequado para seu 

carregamento através do recurso da energia solar. 

De acordo com informações dos fabricantes dos veículos e dos painéis fotovoltaicos 

disponíveis no mercado foram levantados os dados necessários para verificar a autonomia das 

baterias elétricas. Os parâmetros abordados foram velocidade média do veículo para percorrer 

pequenas distâncias dentro de um perímetro urbano, potência de motores das bicicletas, 

voltagem das baterias utilizadas e a capacidade de carga/módulo fotovoltaico. 

A partir de uma análise, pós-obtenção dos dados, foi possível fazer uma comparação 

entre a autonomia de cada bateria de acordo com a potência e distância percorrida por cada 

veículo e posteriormente confrontar resultados com o consumo de um carregamento em rede 

de energia elétrica convencional, viabilizando o uso dessa fonte de energia. 

 

1.2  OBJETIVO 
 

O objetivo do trabalho foi realizar estudos, a fim de comparar a autonomia de bateria 

de bicicletas elétricas de diferentes potências de motor, carregadas em painéis fotovoltaicos 

disponíveis no mercado, comparando com carregamentos efetuados em sistema de rede 

elétrica convencional.  

Este trabalho tem como principal objetivo salientar as vantagens de utilizar a energia 

solar fotovoltaica para produzir eletricidade e mostrar como esta fonte de energia pode gerar 

mudanças na matriz energética brasileira. 
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1.3  MOTIVAÇÃO 
 

O desenvolvimento da sociedade sempre esteve diretamente ligado à quantidade de 

energia disponível e ao seu consumo. Até o século XX, por conta da revolução industrial e do 

jogo de poderes entre as grandes nações, o homem vivera em torno do ideal de crescimento 

econômico a todo custo, sem uma preocupação bem definida acerca da natureza e dos 

recursos naturais, utilizados apenas com o objetivo de desenvolvimento industrial (REVISTA 

ELETRÔNICA DIREITO E-NERGIA, 2012). 

Neste contexto, vários desastres naturais, como a intensificação de furacões, o 

aumento de chuvas em algumas regiões e de seca em outras, e o derretimento das geleiras 

polares começam a ser consequências diretas das mudanças climáticas, sendo as atividades 

antrópicas as maiores agravadoras pela mudança do clima e pelo rumo da degradação 

ambiental (REVISTA ELETRÔNICA DIREITO E-NERGIA, 2012). Estas mudanças 

climáticas estão diretamente ligadas ao agravamento do aquecimento global. 

A fim de mudar o ideal de crescimento até meados do século XX, um dos assuntos que 

se tornou evidente nas últimas décadas do século passado, principalmente após a Crise do 

Petróleo, é a busca por um desenvolvimento econômico sustentável e a criação de novos 

métodos de conservação do meio ambiente. 

A partir deste ponto, a busca por fontes renováveis de energia é uma realidade 

mundial. As fontes renováveis de energia são aquelas consideradas inesgotáveis para os 

padrões humanos de utilização: podem ser utilizadas continuamente e nunca se acabam, pois 

sempre se renovam (VILLALVA; GAZOLI, 2012).  

Com uma saída para minimizar a emissão de gases poluentes, mudar a matriz 

energética e aumentar a produção de energia, os países têm cada vez mais investido em 

pesquisas relacionadas às fontes de energia renováveis, como pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1 - Investimento global em energias renováveis, 2004 - 2014. 

 

Fonte: (Greenpeace, 2015) 

Dentre as principais fontes de energias renováveis se encontram a energia hidrelétrica, 

eólica, biomassa, solar térmica e solar fotovoltaica. Este trabalho aborda a fonte de energia 

solar, em especial, a solar fotovoltaica, que tem a capacidade de captar diretamente a luz solar 

e produzir corrente elétrica. 

A motivação do trabalho foi de contribuir com as pesquisas na área de energia solar 

fotovoltaica de forma a incentivar o uso da mesma, salientando que a utilização de veículo 

elétrico é viável em termos tecnológicos e financeiros.  

1.4 ENERGIA SOLAR 
 

Responsável pelo desenvolvimento e sobrevivência da vida na Terra, o sol é a maior 

fonte de energia para a humanidade, sendo responsável pela maior parte da energia disponível 

da Terra.  

É a partir da energia do sol, que aquece a atmosfera de forma desigual, gerando a 

circulação atmosférica em larga escala e o ciclo das águas, que é possível a geração de energia 

eólica e hidrelétrica. A energia solar também é responsável pela energia da biomassa, pois ela 

é diretamente absorvida e armazenada nas ligações químicas de moléculas orgânicas, pelo 
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processo de fotossíntese. Consequentemente, os combustíveis fósseis também estão 

relacionados à energia solar, pois vêm da deterioração da matéria orgânica (resíduos de 

plantas e animais) (GALDINO et al.). 

Entre os vários processos de aproveitamento direto da energia solar que vêm sendo 

estudados, deve-se destacar a arquitetura bioclimática, a conversão térmica e a conversão 

fotovoltaica, sendo as duas últimas mais utilizadas. 

A arquitetura bioclimática consiste em utilizar materiais e soluções construtivas e 

arquitetônicas nas edificações de forma a reduzir o consumo de energia elétrica para a 

iluminação e para o conforto térmico (GALDINO et al.). 

A conversão térmica aproveita a energia do sol como fonte de calor para aquecimento 

ou para a produção de energia. A principal aplicação da energia solar térmica consiste no 

aquecimento de água pela utilização de coletores solares, dentro dos quais se encontram tubos 

por onde circula a água que é aquecida e depois armazenada em um reservatório 

(VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

A energia solar ainda pode ser utilizada para produzir eletricidade pelo efeito 

fotovoltaico, que em síntese, consiste na conversão direta da luz solar em energia elétrica, 

através de células fotovoltaicas. Essa energia pode ser armazenada em baterias ou ser 

utilizada diretamente em sistemas conectados à rede elétrica. O efeito fotovoltaico, o 

funcionamento e as características das células e das placas solares serão apresentados no item 

1.6. 

A energia fotovoltaica foi a fonte de energia que apresentou maior crescimento no 

mundo entre os anos de 2000 a 2013, em uma evolução praticamente exponencial, como 

apresentada na Figura 2. A capacidade instalada passou dos 138.000 MW em 2013, contra 

pouco menos de 1.300 MWp em 2000. Na Europa encontram-se instalados aproximadamente 

59% da produção mundial de módulos fotovoltaicos, sendo a Alemanha o maior mercado, 

seguida da Itália, onde em 2011 a energia elétrica produzida pelos sistemas fotovoltaicos 

correspondeu a ordem de 5% (CRESESB, 2014). 
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Figura 2 - Evolução da potência instalada em sistemas fotovoltaicos no mundo 

 

Fonte: (EPIA, 2014)  

O custo das células fotovoltaicas é, ainda hoje, um grande desafio para a indústria e o 

principal empecilho para a difusão dos sistemas fotovoltaicos em larga escala. No entanto, a 

tecnologia fotovoltaica está se tornando cada vez mais competitiva, devido aos seus custos 

decrescentes, aos custos crescentes das demais formas de produção de energia e em função da 

internacionalização de fatores que eram anteriormente ignorados, como a questão dos 

impactos ambientais (CRESESB, 2014). Em relação aos preços dos módulos fotovoltaicos, 

estes apresentam uma tendência de queda expressiva, como é ilustrado na Figura 3. O preço 

médio dos painéis fotovoltaicos no mundo decresceu de US$ 76,67 por watt (W) em 1977 

para US$ 0,30 por watt (W) em 2015. 
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Figura 3 - Preço médio dos painéis fotovoltaicos em U$/watt 

 

Fonte: (BLOOMBERG apud PORTAL SOLAR, 2016)  

 

1.5 IMPORTÂNCIA DA ENERGIA SOLAR 
 

Em países em desenvolvimento a energia solar tem tido como agente impulsionador a 

sua aplicação para suprir pequenas demandas em áreas isoladas. No Brasil e em diversos 

outros países, uma parcela significativa da população vive na zona rural, e ainda sem acesso à 

energia elétrica e a serviços sociais básicos (GALDINO et al., 2004). A energia elétrica 

gerada pelos painéis fotovoltaicos pode ser utilizada para suprir essa carência, como para 

iluminação, acionamento de motores ou bombeamento de água. 

O Brasil apresenta vantagens significativas para utilização dessa tecnologia perante os 

países desenvolvidos, devido à grande extensão territorial do país e à sua localização 

majoritariamente intertropical, possuindo níveis elevados de irradiação solar durante 

praticamente o ano todo. 

A Figura 4 apresenta um mapa mundial de irradiação solar em média anual.  
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Figura 4 - Mapa mundial de irradiação solar em média anual 

 

Fonte: (Adaptado de CRESESB, 2014). 

O Brasil tem ótima disponibilidade de irradiação solar incidente em toda região de seu 

território, apresentando valores superiores aos da maioria dos países da União Europeia, como 

a Alemanha, que, como já mencionado, possuí capacidade instalada significativa de sistemas 

de geração fotovoltaica. 

A partir desse contexto foi possível mostrar como a geração de energia fotovoltaica 

tem uma significativa importância no novo cenário de desenvolvimento, em especial no 

Brasil, onde ainda ocupa uma pequena parcela na matriz energética, mas que se apresenta 

como promissora nos próximos anos, com muita possibilidade de crescimento. 

 

1.6  CÉLULAS E MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 

É através da célula fotovoltaica que a energia da luz solar pode ser captada e 

transformada em energia elétrica. Uma única célula produz pouca eletricidade, então várias 

células são agrupadas para produzir os chamados módulos (ou painéis) solares. 

A Figura 5 ilustra os componentes de um painel fotovoltaico típico, no qual as células 

e suas conexões elétricas são envoltas por lâminas plásticas. O módulo é protegido por uma 
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lâmina de vidro transparente contra fatores ambientais, como poeira e água. Por fim, recebe 

uma moldura de alumínio (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Figura 5 - Componentes de um painel fotovoltaico 

 

Fonte: (Adaptado de CRESESB, 2014). 

 

O processo físico em que uma célula fotovoltaica converte a luz solar em eletricidade 

é conhecido como efeito fotovoltaico. O fenômeno ocorre com o surgimento de uma tensão 

elétrica em um material semicondutor quando exposto à luz ou à radiação eletromagnética do 

Sol. 

Uma célula fotovoltaica é composta por duas camadas de materiais semicondutores P 

e N (Junção “pn”), uma grade metálica superior e uma base metálica inferior, conforme 

Figura 6: 
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Figura 6 - Estrutura simplificada de uma célula fotovoltaica 

 

Fonte: (ALMEIDA, 2011) 

A grade e a base funcionam como terminais elétricos, fazendo a coleta da corrente 

elétrica produzida pelo efeito fotovoltaico.  

O material mais utilizado na fabricação de células solares é o silício. Porém, devido à 

falta de elétrons livres, o Silício puro não é um bom condutor de elétrons. Seguindo a 

premissa de que as propriedades de um semicondutor podem ser modificadas pela adição de 

materiais dopantes ou impurezas, costuma-se acrescentar ao silício, por processo de dopagem, 

certa porcentagem de fósforo e boro.  

O incremento de fósforo e boro tem por objetivo criar camadas de elétrons livres 

positivas e negativas, respectivamente, formando a junção pn. Com esta junção os elétrons 

livres de silício tipo N tendem a preencher os vazios da estrutura de silício formando um 

campo elétrico. Quando a junção é excitada pela luz solar, os fótons da luz se chocam com os 

elétrons da estrutura do silício fornecendo-lhes energia e transformando-os em condutores 

(NIEDZIALKOSKI, 2013). Se a célula for conectada a dois eletrodos, haverá tensão elétrica 

sobre eles. E se houver um caminho elétrico entre ambos, surgirá uma corrente elétrica.  

Existem atualmente duas principais tecnologias utilizadas para a fabricação de células 

fotovoltaicas no mercado: célula de silício cristalino e células de filmes finos. O objetivo 

maior das pesquisas é obter células que conciliem menor custo de fabricação, alta 

durabilidade e maior eficiência na conversão da radiação solar em energia elétrica. 



21 
 

 

Segundo CRESESB (2014), as células fotovoltaicas de silício cristalino, que pode ser 

mono ou policristalino, corresponderam em 2011 a 87,9% do mercado mundial, enquanto 

12% da produção mundial corresponderam a dispositivos fotovoltaicos de filmes finos. A 

seguir é explicada sucintamente a produção da célula de silício policristalino. 

O lingote de silício policristalino é formado por um aglomerado de inúmeros cristais, 

com tamanhos e orientações espaciais diferentes. O lingote é serrado e fatiado para produzir 

wafers, (finas bolachas de silício), que ainda não possuem propriedades de uma célula 

fotovoltaica, e posteriormente passam por mais duas etapas para transformarem-se em células 

fotovoltaicas. 

Primeiramente são submetidos a processos químicos para receberem impurezas em 

ambas as faces, formando as camadas de silício P e N; já semi-acabada, a célula recebe uma 

película metálica em uma das faces, uma grade metálica na outra e uma camada de material 

antirreflexivo (que aumentará a absorção luminosa) na face que vai receber a luz. 

Neste momento as células são rígidas e quebradiças. Para adquirir resistência 

mecânica para o uso prático, elas são montadas em módulos.  

A Figura 7 ilustra as etapas de transformação do lingote para a célula fotovoltaica. 

Figura 7 - Etapas de transformação do lingote de silício policristalino para célula 
fotovoltaica 

 

Fonte: (Adaptado de BLUE SOL; SOLARWORLD; NIEDZIALKOSKI, 2013) 

Como mostrado na figura 7, a célula policristalina possui aparência heterogênea. Esta 

apresenta eficiência comercial entre 11% e 15% (MIRANDA, 2014), inferiores às das células 
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monocristalinas, porém, seu custo de fabricação também é menor e ambas as tecnologias 

coexistem no mercado e apresentam relações custo-benefício muito próximas.  

A quantidade de luz que um módulo fotovoltaico recebe está diretamente ligada à 

disponibilidade de radiação solar, que depende da latitude local e da posição do tempo 

(momento do dia ou do ano). Isso ocorre devido ao movimento de rotação da Terra e ao 

movimento de translação que esta faz em torno do sol. Portanto, pode-se maximizar o 

aproveitamento da radiação solar, ajustando a posição do painel solar de acordo com a latitude 

local e o período do ano em que se requer mais energia. Em países do Hemisfério Sul, como o 

Brasil, um sistema de captação solar fixo deve ser orientado para o norte, com ângulo de 

inclinação similar ao da latitude local (ANEEL, 2002). 

Uma célula fotovoltaica é capaz de fornecer uma tensão elétrica de até 0,6 V. Para 

produzir painéis fotovoltaicos com tensões de saída maiores é necessária a conexão de várias 

células em série. 

A corrente elétrica produzida por uma célula depende diretamente da quantidade de 

luz que recebe, sendo que quanto maior sua área, maior a captação de luz e, 

consequentemente, maior a corrente fornecida. Geralmente os módulos cristalinos comerciais 

fornecem até 8A de corrente elétrica e os módulos de filmes finos normalmente apresentam 

correntes menores, em torno de 2A (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

 

1.7   O VEÍCULO ELÉTRICO 

No começo do século XX, os veículos elétricos dominavam o mercado norte-

americano. Os menores níveis de ruídos, a ausência de vibrações e a inexistência de marchas 

eram as principais vantagens desses veículos. Em uma época caracterizada por uma malha 

viária precária, com as melhores vias concentradas nos perímetros urbanos, a autonomia era 

um atributo menos valorizado (CASTRO; FERREIRA, 2010). 

A crescente disponibilidade a baixo custo de derivados de petróleo e a legislação 

ambiental leniente, associadas a um estágio mais primitivo das baterias, foram fundamentais 

para o fracasso da eletrificação veicular, apesar do maior conforto proporcionado ao usuário. 

Avanços tecnológicos, como a partida elétrica, e a melhoria das vias de rodagem aumentaram 

a atratividade dos veículos à combustão. E, desde a década de 1910, os veículos elétricos 

foram superados, ficando relegados a aplicações especiais. 
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Entretanto, no início de século XXI, as preocupações ambientais, a volatilidade do 

mercado de petróleo e o desenvolvimento das baterias reabilitaram o veículo elétrico, que 

voltou a figurar como alternativa ao veículo a combustão. Por ser o principal consumidor de 

petróleo e representar uma das principais fontes geradoras de gases causadores do efeito 

estufa, o setor automotivo é um dos principais alvos das políticas energéticas e ambientais. 

 

1.7.1 Fatores impulsionadores dos veículos elétricos 

 

Há três fatores principais responsáveis pelo crescente interesse nos veículos elétricos: 

a superação de entraves tecnológicos, as preocupações com o meio ambiente e com a 

segurança energética dos países.  

 

1.8 A BICICLETA ELÉTRICA 
 

De acordo com a Resolução nº 465, publicada em 13 de dezembro de 2013 pelo 

Conselho Nacional de Trânsito (Contran), regulamentando o uso de bicicletas elétricas no 

Brasil, pode-se classificá-las em dois tipos:  

 ciclomotor, onde a energia elétrica é direcionada às rodas e dispensa a ajuda 

dos pedais; 

 bicicleta comum, onde a energia elétrica é acionada pelo próprio pedal e serve 

apenas como alívio no esforço do ciclista.  

Para a bicicleta ciclomotor são características: exige habilitação do condutor, 

velocidade máxima de 6km/h em áreas com pedestres e 20 km/h em ciclovias. 

Para a bicicleta comum são características: potência máxima de 350 W, velocidade 

máxima de 25 km/h em ciclovias e sensor de corte de energia ao parar de pedalar (DOU, 

2013). 
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1.8.1 Breve história da bicicleta elétrica 

 

A primeira bicicleta elétrica patenteada remonta ao ano de 1895, nos Estados Unidos 

da América, por Ogden Bolton Jr., como mostra a Figura 8. Esta bicicleta elétrica apresentava 

um motor CC de seis pólos no interior do cubo da roda traseira e uma bateria de 10 V (O. 

Bolton, 1895). 

Figura 8 - Primeira Bicicleta elétrica patenteada 

 

Fonte: http://www.ebikeportal.com/history/ogden-bolton-jr-and-his-1895-hub-motor-ebike 

Dois anos mais tarde, em 1897 Hoseia W. Libbey idealizou uma bicicleta elétrica cujo 

motor era incorporado no eixo da pedaleira, como mostra a Figura 9. Este modelo foi 

posteriormente imitado pela marca Lafree no ano de 1990 no Reino Unido (LaFree Electric 

Bike, 2012). 

Figura 9 - Bicicleta elétrica com motor no cubo da pedaleira 

 

Fonte: http://www.google.com/patents/US596273 
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Em 1899 John Schnepf projetou uma bicicleta elétrica, onde o motor era colocado sob 

a roda traseira, friccionando-a, como mostra a figura 10 (John Schnepf, 1899). 

Figura 10 - Bicicleta elétrica com motor sob a roda traseira, friccionando-a 

 

Fonte: https://www.google.com/patents/US627066 

Com o decorrer dos anos surgiram novas patentes para bicicletas elétricas, no entanto 

a maior evolução deu-se na década de 90, devido ao avanço tecnológico da eletrônica de 

potência na área dos controladores de motores e sensores, bem como das baterias. A evolução 

das baterias permitiu uma maior capacidade de armazenamento de energia, maior 

confiabilidade, maior robustez e principalmente um menor custo na sua aquisição, permitindo 

a utilização destas em bicicletas elétricas (ICEM, 2010). 

O Japão foi o primeiro país a desenvolver controladores para motores elétricos 

aplicados a bicicletas elétricas, tendo sido desenvolvido o primeiro motor e respectivo 

controlador no início da década 90 pelo fabricante Zike, rapidamente seguido pelas marcas 

Yamaha, Honda e Panasonic que fabricavam também unidades motorizadas para bicicletas 

elétricas. Estas unidades não eram baratas, contudo deu-se início à comercialização de 

bicicletas elétricas. 

A comercialização das primeiras bicicletas elétricas despertou de tal forma o interesse 

da população a nível mundial, que os fabricantes chineses começaram a produzir em larga 

escala motores embutidos no cubo da roda da bicicleta. Com o aumento na procura de 

motores elétricos para bicicletas elétricas, passou-se de uma única marca comercial, para 

cerca de cinquenta no final da década de 90.  
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1.9  BICICLETA ELÉTRICA NO MERCADO NACIONAL 
 

A preocupação com as questões ambientais levou os governos de diversos países a 

incentivar o uso de veículos mais limpos e eficientes nas últimas décadas. A partir disso, 

foram desenvolvidas diversas tecnologias com ênfase nas baseadas no acionamento elétrico. 

Inicialmente, o acionamento elétrico-híbrido (em que a energia elétrica é gerada a bordo), 

lançado comercialmente no Japão em 1997, ganhou destaque. A evolução passou pelo 

desenvolvimento da bateria (carregada a partir da rede elétrica), pela redução de peso e de 

preço e pelo aumento da capacidade de carga e da vida útil. No Brasil recém-chegadas ao 

país, as bicicletas elétricas já possuem grande adesão, especialmente em São Paulo, que hoje 

conta com ciclovias, e no Rio de Janeiro, onde a ideia das e-bikes também já foram aceitas. 

Assim, chegamos à frota atual de 3 mil veículos elétricos no país. Especificamente com 

relação às bicicletas, deveremos fechar o ano com a comercialização de cerca de 50 mil 

unidades, contra 32 mil em 2013 (ABVE, 2016). 

 

1.10 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

Este trabalho de graduação é apresentado em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo apresentou o objetivo que este trabalho pretende atingir através da 

energia fotovoltaica, dando uma breve colocação em um contexto histórico e mundial. 

Ressalta a importância dessa energia nesse contexto e a tendência de crescimento no Brasil 

nos próximos anos. Este capítulo também cita o funcionamento e as características das células 

fotovoltaicas. Um breve conceito sobre a inserção do veículo elétrico na história é abordado, 

assim como a história resumida da bicicleta elétrica e sua presença no mercado mundial e 

nacional. 

O segundo capítulo é voltado para apresentação do material estudado, dos aparelhos 

utilizados e do procedimento realizado no estudo. Com os dados, pode ser analisado o 

comportamento do equipamento segundo as condições propostas de ensaio, a partir de 

considerações e cálculos mostrados no decorrer do capítulo. 
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No terceiro capítulo são colocados os resultados e realizadas as observações devidas 

para se atingir o objetivo. Nesta etapa foram utilizados gráficos e tabelas para melhor 

organização e entendimento dos dados obtidos. 

No quarto capítulo apresenta-se a conclusão, sintetizando todo o conteúdo pesquisado, 

desde a análise inicial até o alcance dos objetivos. Também apresenta sugestões para trabalhos 

futuros. 

O quinto capítulo apresenta a bibliografia utilizada no trabalho. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 BICICLETAS ELÉTRICAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
 

A pesquisa foi realizada através de informações colhidas de algumas empresas que 

atuam no ramo de bicicletas elétricas dentro do mercado nacional. Três modelos de diferentes 

potências de motor foram abordados para este trabalho 

2.1.1 Bicicleta Elétrica 800W 

A bicicleta elétrica Chronos modelo Star Aro 24, analisado, apresentada na figura 11, 

que de acordo com as informações do fabricante possui as especificações de 800 W de 

potência de motor, velocidade máxima de 40 km/h, bateria de 12 V, consumo de energia de 

1,2 kWh, tempo de recarga de 4 a 6 horas e uma autonomia de 15 a 20 km. Preço de mercado 

R$ 3.870,00. 

Figura 11 - Bicicleta elétrica Chronos – 800 W 

 

Fonte: http://bikechronos.com.br/produto/e-bikes/ 
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2.1.2 Bicicleta Elétrica 500 W 

A bicicleta elétrica Bull modelo BEL 500, apresentada na figura 12, com as 

especificações do fabricante de 500 W de potência de motor, velocidade máxima de 30km/h, 

bateria de 12 V e alimentação de 48 V/10 Ah, tempo de recarga de 8 horas, autonomia de 25 a 

35 km,  foi também objeto tratado neste trabalho. Preço de mercado R$ 4.300,00 

Figura 12 - Bicicleta elétrica Bull – BEL 500 W 

 

Fonte: http://bullmotors.com.br/produtos/BEL-500 

 

2.1.3 Bicicleta Elétrica 350 W 

A bicicleta elétrica Dafra modelo VT, apresentada na figura 13, foi o último caso 

abordado nesse trabalho para fim de comparação de resultados. De acordo com especificações 

do fabricante possui 350 W de potência do motor, velocidade máxima de 25 km/h, autonomia 

média de 70 km, bateria de 36 V e 10 Ah, tempo de recarga de 5 a 7 horas. Preço de mercado 

R$ 3.690,00 
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Figura 13 - Bicicleta elétrica Dafra – 350 W 

 

Fonte: http://www.dafrabikes.com.br/dbt.php 

2.2  PAINEL FOTOVOLTAICO 
 

Para o carregamento das baterias das bicicletas em questão neste trabalho, foram 

selecionados painéis solares comuns no mercado, com potências de 260 (Canadian) e 85 Wp 

(Komaes), que suprirão as necessidades energéticas em questão, como o modelo apresentado 

na figura 14. 

Figura 14 - Painel Solar Fotovoltaico de 260Wp da Canadian - CSI CS6P-265P – BR 

 
Fonte: http://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-265wp-canadian-csi-cs6p-265p.html 
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De acordo com as especificações técnicas dos fabricantes, será relevante para esse 

trabalho, respectivamente, as informações: 

Máxima Potência (Pm): 260 W; 85W; 

Corrente de Máxima Potência (Im): 8,43 A; 4,7 A; 

Custo do Painel: R$ 759,00; R$ 429,00 

 

2.3 ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL 

A tabela 1 informa tarifa cobrada pela Empresa EDP pelo fornecimento de Energia 

elétrica, segundo Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em cidades 

na região do Vale do Paraíba, Alto Tiête e Litoral Norte.  
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Fonte: EDP (2016)  

 

Tabela 1 – Tabela tarifária de Energia Elétrica 
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2.4 IRRADIAÇÃO SOLAR  

De acordo com o Atlas Brasileiro de Energia Solar, publicado pelo CPTEC INPE, 

como mostrado na figura 15, foi utilizada uma faixa de irradiação solar de 5 kWh/dia para a 

região do Vale do Paraíba, que é alvo dos experimentos. 

Figura 15 - Mapa de Radiação Solar 

 

Fonte: (CPTEC INPE, 2006). 

 

2.5 OS EXPERIMENTOS  

Para cada bicicleta foi determinado utilizar sua autonomia total, considerando em uso 

de sua velocidade máxima. Com isso encontramos o tempo de descarga para atingir esse 
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limite e assim avaliar qual painel fotovoltaico atenderia a necessidade de recarga, levando em 

conta os índices de irradiação solar da região. 

Após isso, comparou-se em questão de custo do carregamento em rede elétrica 

convencional, conforme tabela apresentada no item 2.3. 

 

2.6 CÁLCULO PARA SELEÇÃO DO MÓDULO SOLAR  

A corrente de máxima potência do módulo fotovoltaico é encontrada através da 

equação 1: 

   
 

 
  (1) 

onde,  

I = Corrente [A]; 

P = Potência gerada [W]; 

V = Tensão [V]. 

Porém como essa informação foi fornecida diretamente pelo fabricante, foi necessário 

apenas multiplicá-la pelo tempo de irradiação solar ao qual o módulo estará exposto para que 

fosse encontrada a capacidade de carga do módulo. 

                                (2) 

onde,  

I = corrente [A]; 

t = tempo de irradiação solar [h]. 

Substituindo os valores, tem-se: 
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2.7 CÁLCULO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BICICLETA ELÉTRICA 

Para cada modelo de bicicleta, estima-se o cálculo de consumo de energia através da 

equação 3: 

        
   

 
 (3) 

onde,  

P = Potência do motor [W]; 

t = tempo de utilização [h]; 

V = tensão da bateria utilizada pela bicicleta [V] 

Nestes casos, foi considerado o tempo de descarga total da bateria, encontrado pela 

equação 4: 

  
 

 
 (4) 

onde, 

t = tempo de descarga total da bateria [h]; 

x = autonomia da bateria [km]; 

v = velocidade máxima da bicicleta [km/h]. 

 

2.7.1 Cálculo para a bicicleta de 800 W 

Para a bicicleta de 800 W, utilizando a equação 4, obteve-se: 

  
  

  
        

O consumo para essa bicicleta, de acordo com a equação 3, seria então 
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2.7.2  Cálculo para a bicicleta de 500 W 

Analogamente, para a bicicleta de 500 W obteve-se: 

  
  

  
    

E seu consumo então seria 

                      
     

  
          

2.7.3 Cálculo para a bicicleta de 350 W 

Da mesma forma, para a bicicleta de 350 W obteve-se: 

  
  

  
      

E seu respectivo consumo seria 

                     
       

  
           

2.8 CÁLCULO DE CONSUMO TARIFÁRIO DA ENERGIA ELÉTRICA EM REDE 

CONVENCIONAL 

Para o cálculo de consumo tarifário utilizou-se a equação 5: 

    
 

    
   (5) 

onde, 

V = tensão [V]; 

C = consumo da bateria do veículo [Ah]; 

P = potência consumida [W]; 

T = tarifa de fornecimento de energia [R$/kWh]. 

A tarifa de fornecimento de energia é obtida através da soma 

          (6) 



37 
 

 

onde, 

TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição [R$/kWh]; 

TE = Tarifa de Energia [R$/kWh]. 

Esses valores foram baseados em fornecimento do tipo Residencial e resultaram em: 

                                    

2.8.1  A bicicleta de 800 W 

O consumo da bateria da bicicleta é de 1,2 kWh, fornecido pelo fabricante. A equação 

7 calcula o custo de energia através do tempo necessário para o carregamento total 

                          (7) 

                                         

2.8.2  A bicicleta de 500 W 

Como não foi dado diretamente pelo fabricante o consumo (potência) da bateria para 

esta bicicleta, mas foram fornecidas as informações de corrente e voltagem, é possível 

calcular esse consumo através da equação 8: 

      (8) 

onde, 

P = Potência da bateria [Wh]; 

V = Tensão [V]; 

C = Cosumo da bateria [Ah]. 

Temos então, o valor da potência da bateria: 

                 

 

Para o cálculo tarifário tem-se então: 
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2.8.3  A bicicleta de 350 W 

Assim como para o caso anterior, foi necessário calcular o consumo da bateria através 

das informações do fabricante do veículo pela equação 8: 

                 

Analogamente, para o cálculo tarifário,utilizou-se a equação7, resultando: 

                                          

 

2.9 CÁLCULO DO CONSUMO DA BICICLETA NO PAINEL SOLAR 

Para consumo da bateria de cada bicicleta no painel fotovoltaico será utilizada a 

equação 9: 

                  
 

  
 (9) 

onde, 

P = Potência utilizada pela bateria da bicicleta [Wh]; 

ti = tempo de irradiação solar no painel [h]. 

 

2.10  CÁLCULO DA POTÊNCIA UTILIZADA PELA BATERIA DA BICICLETA 

Utilizando a equação 4, encontra-se o tempo utilizado na velocidade máxima de cada 

modelo por uma distância de 20 km, onde encontramos:  

 800 W – potência dada direta pelo fabricante; 

 500 W: t = 0,67 h; 

 350 W: t = 0,8 h. 

Obtém-se então, com os resultados obtidos através da equação 8, a potência necessária 

para a bateria, através da equação 10: 

       (10) 

onde, 
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Pt = Potência necessária para a bateria [Wh]; 

P = Potência da bateria [Wh]; 

t = tempo utilizado [h]. 

Os resultados para as bicicletas de 350, 500 e 800 W, são respectivamente, potências 

necessárias de 1200, 321,6 e 288 kWh. 

  

2.11  CUSTO DA ENERGIA NO PAINEL SOLAR 

Para cálculo do custo da energia no painel fotovoltaico foi utilizada a equação 11: 

     

   
      (11) 

onde, 

P = Potência da bateria [Wh]; 

T = Tarifa de fornecimento de energia [R$/kWh]. 

Conforme calculado pela equação 6, o valor de T é igual a R$ 0,50 / kWh e temos 

então os resultados para as bicicletas: 

 (800 W)  1200 x 0,50 = R$ 0,60/dia; 

 (500 W) 321,6 x 0,50 = R$ 0,16/dia; 

 (350W) 288 x 0,50 = R$ 0,14/dia. 

 

2.12  CONSUMO DE ENERGIA NO PAINEL FOTOVOLTAICO 

Como mencionado anteriormente, com um tempo de irradiação solar de 5h em média, 

o consumo no painel solar pode ser encontrado através da equação 12: 

   
  

 
  (12) 

onde, 

Ps = Consumo no painel solar [W]; 
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Pt = Potência necessária para a bateria [Wh]. 

Determinou-se então para a bicicleta de 800 W um consumo no painel solar de 240 W. 

Analogamente, para a bicicleta de motor 500 W, determinou-se pelos cálculos, um 

consumo de 64,3 W no painel solar. 

E ainda, para a bicicleta de motor 350 W, encontrou-se um consumo no painel solar de 

57,6 W. 
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3 RESULTADOS  

Como se observa nos três modelos diferentes de bicicletas elétricas, demonstra-se para 

cada uma delas algumas situações possíveis de autonomia de bateria e compará-las em seu 

carregamento através do painel fotovoltaico e o carregamento na rede de elétrica 

convencional. 

 

3.1 CONSUMO DA BICICLETA ELÉTRICA EM REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO CONVENCIONAL 

 

A tabela 2 apresenta o consumo na alimentação das bicicletas elétricas de acordo com 

as características da bateria, informadas pelos fabricantes. 

 

Tabela 2 - Consumo da bicicleta elétrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor 

 
Esses resultados foram ilustrados através do gráfico da figura 16. 

 

 

Motor da 

bicicleta [W] 

Tensão de 

alimentação [V] 

Corrente de 

alimentação [Ah] 

Consumo na 

alimentação/1000 [kWh] 

800 - - 1,2 

500 48 10 0,48 

350 36 10 0,36 
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Figura 16 - Gráfico Potência do motor x Consumo da rede elétrica 

 

Fonte: Autor 

 

A tabela 3 apresenta o consumo de cada modelo de bicicleta em rede elétrica 

convencional de acordo com o número de horas necessárias para efetuar a recarga completa 

de suas respectivas baterias. 
 

Tabela 3 - Consumo de energia na rede elétrica convencional a cada hora de carregamento da 
bateria 
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Tabela 3 (cont.) – Consumo de energia na rede elétrica convencional a cada hora de 

carregamento da bateria 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Esses resultados também estão demonstrados graficamente através da figura 17 e 

podem ser discutidos para fim de comparação de vantagens ou desvantagens. 

 

Figura 17 - Gráfico do tempo de recarga x consumo de energia de cada bicicleta 

 

Fonte: Autor 
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3.2 TARIFA DO CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA DA REDE 

CONVENCIONAL 

 

Conforme apresentado nos cálculos do capítulo 2, a tabela 4 apresenta os valores da 

tarifa de energia em rede elétrica convencional, sendo considerado o período de tempo de 

recarga máximo de cada modelo de bicicleta. 

 

Tabela 4 - Tarifa de energia elétrica para cada hora de recarga da bateria da bicicleta 

Tempo de 

recarga [h] 

Motor 350W - 

Tarifa Energia 

Elétrica [R$] 

Motor 500W - 

Tarifa Energia 

Elétrica [R$] 

Motor 800W - 

Tarifa Energia 

Elétrica [R$] 

1 0,18 0,24 0,60 

2 0,36 0,48 1,20 

3 0,54 0,72 1,80 

4 0,72 0,96 2,40 

5 0,90 1,20 3,00 

6 1,08 1,44 3,60 

7 - 1,68 - 

8 - 1,92 - 

Fonte: Autor 

 
 
3.3 CONSUMO DE ENERGIA DA BICICLETA ELÉTRICA PARA 

UTILIZAÇÃO DO PAINEL FOTOVOLTAICO 

A figura 21 mostra o consumo de cada modelo de bicicleta, de acordo com o cálculo 

efetuado no capítulo 2, sendo esse resultado demonstrado através do gráfico. 
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Figura 18 - Gráfico Potência x Consumo da Bicicleta 

 

Fonte: Autor 

 

3.4 VIABILIDADE DO PAINEL FOTOVOLTAICO 

Como citado no capítulo 2, os resultados dos estudos se dão em condições climáticas 

de dias ensolarados com alta incidência de raios solares por um período de 5 horas que é a 

média da região do Vale do Paraíba onde focamos nosso trabalho. 

A tabela 5 apresenta a viabilidade do painel fotovoltaico se tratando de custo. 

 

Tabela 5 – Viabilidade do painel fotovoltaico 

Modelo de 

Bicicleta 

Consumo no 

painel solar [W] 

Painel mais 

adequado [Wp] 

Custo/dia 

[R$] 

Retorno (Preço do 

painel/custo) 

800 W 240 260 0,60 3, 5 anos 

500 W 64,3 65 0,16 7,3 anos 

350 W 57,6 65 0,14 8,4 anos 

Fonte: Autor 
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3.5 CONSUMO DE ENERGIA AO LONGO DE 30 ANOS 

Considerando que um painel fotovoltaico tem uma vida útil de aproximadamente 30 

anos, pode-se estimar o cálculo do custo de energia elétrica durante esse tempo a fim de 

comparar a viabilidade do uso da energia solar. 

A figura 23 ilustra qual seria essa tarifa para os três modelos de bicicleta ao longo 

desse período, levando também em consideração o número de recargas efetuadas durante esse 

tempo. 

Figura 19 – Tarifa de energia elétrica ao longo de 30 anos 

 

 Fonte: Autor 

O número de recargas por ano obteve-se a partir da autonomia da bateria da bicicleta 

de 350 W, e é de aproximadamente 70 km como já informado. Dessa forma para se ter a 

mesma autonomia dos outros dois modelos são necessárias  3 recargas e 5 recargas, 

aproximadamente, para os motores de 500W e 800W respectivamente. 

A tabela 6 apresenta uma estimativa do custo que se tem ao longo dos mesmos 30 anos 

utilizando-se o painel fotovoltaico, considerando a utilização diária do mesmo: 
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Tabela 6 – Custo com o painel fotovoltaico 

Modelo de bicicleta Custo/dia [R$] Tarifa total [R$] 

800 W 0,60 6.570,00 

500 W 0,16 1.752,00 

350 W 0,14 1.533,00 

Fonte: Autor 

 

3.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Com todos os resultados apresentados, podemos analisar através do gráfico de 

consumo de energia na rede elétrica que o consumo da bicicleta de 800 W é muito maior que 

o da bicicleta de 350 W. Ao compará-las podemos dizer que esse valor é praticamente três 

vezes maior. Por consequência, quando a bateria é carregada, a tarifa de consumo é 

proporcional a esse valor. 

Quando se analisa a capacidade de carga do painel fotovoltaico e compara-se com o do 

consumo da energia para cada modelo de bicicleta elétrica, podemos perceber que o painel de 

maior potência atende a necessidade de todos os três motores, pois mesmo que trabalhemos 

com um tempo de menor incidência de raios solares, como, por exemplo, em dias pouco 

ensolarados, ainda assim teríamos o suprimento de energia, o que não acontece com o painel 

de menor potência para o maior motor. Entretanto é preciso avaliar qual a realidade de quem 

utilizará o painel, visto que pode ser utilizado em diversas atividades. 

O custo financeiro, quando comparado, deixa claro que o uso da energia solar é viável, 

pois o que se gasta em uma hora na rede elétrica convencional, equivale a um dia de 

carregamento no painel fotovoltaico. 

Pode-se também considerar que o retorno do painel é mais rápido para a bicicleta de 

motor 800 W, o que ressalta a viabilidade de se adquirir um motor que exija mais energia, 

porém com melhor eficiência. 

E ao analisar um consumo após trinta anos de utilização da rede elétrica convencional, 

vemos que para a bicicleta de motor 800 W, tem-se um custo de quase cinco vezes maior do 
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que o custo com o painel solar, em questão tarifária. Para os outros dois modelos também há 

uma diferença bem considerável comparando-se as duas situações. 
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4 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Através dos resultados obtidos, conclui-se que a autonomia de baterias de veículos do 

tipo bicicleta elétrica de menores potências (350 W) é maior, apesar de desenvolverem uma 

velocidade também mais baixa. A princípio aparentam ser mais viáveis tendo em vista que 

pequenos trajetos não permitem o uso de grandes velocidades.  

O consumo chega a ser três vezes menor, o que gera também menor frequência em sua 

recarga e consequentemente um custo mais baixo quando se tratando de recarga em rede 

elétrica convencional. 

Conclui-se também que o uso de energia solar através do carregamento em painel 

fotovoltaico é viável para o caso de bicicletas elétricas.  

Observou-se que a bicicleta Chronos com potência de 800 W, conforme resultados, 

apresenta retorno financeiro em tempo muito menor do que os outros dois modelos. 

Pode-se afirmar isso ao olhar para o consumo da tarifa de energia elétrica. Ao longo de 

trinta anos, que é o tempo de vida útil do painel fotovoltaico, o gasto que se tem em energia 

elétrica convencional é muito maior do que o investimento em um módulo solar. Isso levando 

em conta as tarifas cobradas atualmente, o que não é garantido que se mantenha com o passar 

dos anos.  

O lucro obtido com a economia de energia elétrica convencional permite que se 

adquira, a pelo menos, mais um modelo de bicicleta elétrica, mantendo-se o mesmo painel 

fotovoltaico que ainda pode ser utilizado em outras atividades.  

Outra vantagem é a fácil mobilidade de um veículo do tipo bicicleta elétrica e também 

de um painel fotovoltaico, que pode facilmente ser instalado em diferentes locais. 

Desta forma atingiu-se nosso objetivo de demonstrar a viabilidade de se utilizar a 

energia solar como meio de produção de energia elétrica para a mobilidade elétrica e deixa 

aberta a oportunidade para futuros trabalhos a serem desenvolvidos. 

Uma sugestão para esses trabalhos seria o teste nessas bicicletas ligando-as 

diretamente no painel solar sem precisar passar por uma bateria.  
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