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INTRODUÇÃO: 

A utilização de veículos elétricos vem 
crescendo cada vez mais nos últimos anos, 
uma vez que eles se apresentam como uma 
alternativa à tradicional queima de 
combustíveis fósseis presente nos motores à 
combustão interna. Nesse contexto, o 
reduzido alcance de um veículo elétrico se 
torna um grande desafio [1], uma vez que os 
sistemas de armazenamento por baterias de 
íon-lítio apresentam uma relativa baixa 
densidade energética quando comparada à 
gasolina [2]. 

Nesse sentido, o estudo de consumo 
de energia em um veículo se mostra crucial 
para entender como é possível aumentar a 
eficiência energética do mesmo e, 
consequentemente, aumentar o seu alcance. 
Uma vez que o sistema apresenta uma alta 
complexidade e diversos parâmetros e 
componentes que influenciam em sua 
eficiência, a sua modelagem computacional 
será uma ferramenta fundamental para 
auxiliar no desenvolvimento do projeto e 
permitir uma análise preliminar de resultados, 
possibilitando, assim, tomada de decisões 
mais assertivas. 

Para simular o modelo, existem duas 
possibilidades [3]. A primeira é uma 
modelagem direta na qual são fornecidos 
dados de ação do motorista como pedais de 
aceleração e freio (e dados de troca de 
marcha, se existir) para então calcular a 
velocidade e aceleração do veículo. A outra, é 
uma modelagem inversa, na qual os perfis de 
velocidade e aceleração do veículo são 
fornecidos e então calcula-se a operação dos 

componentes e o consumo de energia, como 
mostra a imagem abaixo: 

 

Figura 1 Comparação entre modelagem direta e inversa 
(Adaptado de [3]) 

De um modo geral, a modelagem 
inversa é preferível, pois ela elimina as 
incertezas advindas do comportamento de um 
piloto humano, tornando, então, o cálculo da 
operação de cada componente viável [3]. Para 
executá-la, é necessário fornecer dados de 
um ciclo de condução próprio para a aplicação 
do veículo. 
 Com a modelagem do sistema de 
veículo elétrico, seria possível encontrar um 
ciclo de condução otimizado para um 
determinado trajeto, como a pista de 
competição da Shell Eco-marathon, com o 
objetivo de reduzir o consumo de energia [4]. 
Desse modo, o motorista teria dados à sua 
disposição para auxiliar a sua direção durante 
a prova. 

METODOLOGIA: 

A metodologia deste trabalho consistiu 
em realizar uma modelagem computacional 
do veículo a partir dos conceitos de dinâmica 
veicular e, em seguida, utilizar um algoritmo 
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genético para determinar a velocidade 
recomendada para cada seção de uma 
determinada trajetória a fim de minimizar o 
consumo de energia. 

Nesse sentido, o entendimento das 
diversas resistências que se opõem ao 
movimento do veículo bem como o seu efeito 
na demanda de potência e energia consumida 
é crucial para analisar o desempenho do 
mesmo. Assim, faz-se necessário modelar a 
dinâmica longitudinal do veículo para 
compreender os seus principais parâmetros 
de desempenho. 

 
Figura 2 Forças atuantes em um veículo [5] 

A imagem acima representa as 
principais forças atuando no veículo. Nesse 
contexto, temos que as rodas devem 
transmitir uma força ao solo para equilibrar a 
força resistiva total, qual é dada por: 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑎 + 𝑄𝑠 + 𝑄𝑟 + 𝑄𝐼 ( 1 ) 

Onde, as forças resistivas 
consideradas são: 

a) Resistência Aerodinâmica (𝑄𝑎):  
Componente na direção axial do 

veículo da força resultante da distribuição de 
pressão sobre a sua superfície externa. Pode 
ser calculada por: 

𝑄𝑎 = 𝑞 ∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝐴 ( 2 ) 

Onde 𝐶𝑥 é o coeficiente de resistência 
aerodinâmica, 𝐴 é a área frontal do veículo e 

𝑞 é a pressão aerodinâmica, dada por: 

𝑞 =
1

2
𝜌𝑣2 ( 3 ) 

b) Resistência ao aclive (𝑄𝑠): 
Componente do peso do veículo 

paralela ao solo ao subir um aclive. Pode ser 
calculada por: 

𝑄𝑆 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) ( 4 ) 

Onde, 𝑚 é a massa do veículo com o 

motorista, 𝑔 é a aceleração da gravidade e 𝛼 
é o ângulo de inclinação da pista. 

c) Resistência ao Rolamento (𝑄𝑟): 
Resistência devido às perdas no par 

pneu pista.  
𝑄𝑟 = 𝑓 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ( 5 ) 

Onde, 𝑓 é o coeficiente de resistência 
ao rolamento. 

 
d) Resistência de Inércia (𝑄𝐼): 

Força necessária para variar a 
velocidade do veículo, levando em 
consideração as massas em translação e as 
inércias rotativas. 

𝑄𝐼 = 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ (1 + 𝛿) ( 6 ) 

Onde, 𝑎 é a aceleração linear do 
veículo e 𝛿 é a inércia de translação 
equivalente à de rotação, que representa um 
acréscimo de massa no veículo devido à 
necessidade de acelerar as inércias rotativas. 
Ela pode ser calculada por: 

𝛿 =
𝐽

𝑚∗𝑟𝑑
2  ( 7 ) 

Nesse contexto, 𝐽 é a inércia de 
rotação total do veículo, a qual deve 
considerar a inércia das rodas e agregados 
(𝐽𝑟), inércia da transmissão (𝐽𝑡) e a inércia do 
motor (𝐽𝑚). Devido à utilização de caixas de 
redução de rotação nos veículos, não é 
possível somar essas inércias diretamente e, 
para isso, deve-se calcular a inércia 
equivalente à do motor e da transmissão, nas 
rodas, considerando a relação de transmissão 
da caixa de câmbio na j-ésima marcha (𝑖𝑐𝑗

) e 

a relação de transmissão do diferencial (𝑖𝑑): 

𝐽 = 𝐽𝑟 + 𝑖𝑑²(𝐽𝑡 + 𝑖𝑐𝑗
2 ∗ 𝐽𝑚) ( 8 ) 

Além disso, temos que 𝑟𝑑 é o raio 
dinâmico do pneu, o qual é utilizado para 
corrigir a variação do diâmetro do pneu devido 
à sua elasticidade. Em uma primeira 
aproximação, pode-se usar a relação: 

𝑟𝑑 = 1,02 ∗ 0,47 ∗ 𝐷 ( 9 ) 

Onde 𝐷 é o diâmetro externo do pneu. 
Uma vez calculadas as forças 

resistivas, temos que a potência necessária 
no cubo da roda é equivalente ao somatório 
das potências dissipadas por cada uma 
dessas forças, isto é: 

𝑃𝑐 = ∑𝑃𝑖 = ∑𝑄𝑖 ∗ 𝑣𝑡 ( 10 ) 

Onde 𝑣𝑡 é a velocidade tangencial, a 
qual leva em consideração a potência 
dissipada devido ao efeito de 
escorregamento. 

Uma vez determinada a potência 
necessária no cubo da roda, é possível 
determinar a potência que o motor deve 
fornecer para realizar o seu 
dimensionamento. Para isso, deve-se levar 
em consideração as perdas mecânicas no 
sistema de transmissão: 
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𝑃𝑚 =
𝑃𝑐

𝜂𝑡
  ( 11 ) 

Onde 𝜂𝑡 é o rendimento mecânico da 
transmissão. 

Ademais, pode-se levar em 
consideração a eficiência do motor para 
determinar a energia consumida durante a 
operação do veículo, uma vez que a potência 
fornecida pela bateria pode ser calculada por: 

𝑃𝑏 =
𝑃𝑚

𝜂𝑚
 ( 12 ) 

A figura a seguir ilustra a potência 
disponível em cada componente: 

 

Figura 3 Potência disponível em cada componente do 
sistema de tração do veículo 

A partir da modelagem descrita acima, 
pegou-se dados da pista de Sonoma, local 
onde ocorre a competição Shell Eco-marathon 
Américas, para então, realizar a otimização do 
perfil de velocidades do veículo. 

 
Figura 4 Mapa 3D da pista de Sonoma [6] 

Para isso, dividiu-se a pista em 𝑛 
seções de mesmo tamanho, cada uma com 
seus respectivos valores de aclive.  

 
Figura 5 Exemplo de discretização da trajetória 

Então, foi utilizado o algoritmo 
genético disponível no Global Optimization 
Toolbox do MATLAB [7] para encontrar as 
velocidades recomendadas para cada seção 
da pista, no formato de um vetor como: 

Vrec = [V1 V2 … Vn]T ( 13 ) 

 A função objetivo proposta por [8] leva 
em consideração a eficiência energética do 

veículo (𝑟𝑠𝑖𝑚  [
𝑘𝑚

𝑘𝑊ℎ
]), o tempo total de 

simulação (𝑡𝑠𝑖𝑚 [𝑠]) e a distância percorrida 

(𝑑𝑠𝑖𝑚 [𝑚]). Além disso, são atribuídas 
penalidades caso o tempo de simulação 
ultrapasse o máximo tempo de prova (𝑇𝑚𝑎𝑥 ) 
e o veículo não chegue ao final do percurso 
(𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙): 

𝑓𝑣𝑎𝑙 =
1+𝑓4+𝑓5

𝑓1∗𝑓2∗𝑓3
 ( 14 ) 

𝑓1 = 𝑟𝑠𝑖𝑚 ( 15 ) 

𝑓2 = 𝑐𝑜𝑠 (
|𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑑𝑠𝑖𝑚|

𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) ( 16 ) 

𝑓3 = 𝑐𝑜𝑠 (
|𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑡𝑠𝑖𝑚|

𝑇𝑚𝑎𝑥
) ( 17 ) 

𝑓4 = 𝜅 ∗ 𝐻(𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑑𝑠𝑖𝑚) ( 18 ) 

𝑓5 = 𝜅 ∗ 𝐻(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑠𝑖𝑚) ( 19 ) 

 Para simular apenas uma volta na 
pista de Sonoma, utilizou-se o tempo máximo 
como o tempo necessário para percorrê-la a 
uma velocidade média de 25 km/h, a qual 
costuma ser utilizada em provas de eficiência 
energética. 
 Por fim, foi colocado um limite superior 
aos valores de velocidade igual à velocidade 
máxima que o veículo consegue atingir. Além 
disso, definiu-se que a população inicial 
deveria estar no intervalo de  𝑉𝑚é𝑑𝑖𝑎 ± 1 𝑚/𝑠, 
com o objetivo de se aproximar de soluções 
viáveis desde as primeiras iterações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A Tabela 1 apresenta os principais 

parâmetros utilizados nos resultados 
apresentados: 

Tabela 1 Principais parâmetros do veículo 

Parâmetro Valor 

Massa veículo 105 [kg] 

Massa motorista 70 [kg] 

Coeficiente de arrasto 0,209 [-] 

Área frontal 0,99 [m²] 

Coef. de resistência ao 
rolamento 

0,01 [-] 

Raio do pneu 29,59 [cm] 

Carga bateria 11 [Ah] 

Razão de transmissão 
total 

12,25 [-] 

Tipo do motor Brushless DC 
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A partir disso, o algoritmo determinou 
a velocidade máxima que o veículo consegue 
atingir a partir das forças resistivas do veículo 
à velocidade constante e sem aclive, como 
mostra a Figura 6. 

 
Figura 6 Determinação da velocidade máxima 

Em seguida, aplicou-se o algoritmo 
evolucionário para determinar a velocidade 
recomendada para cada trecho da pista. A 
Figura 7 mostra os resultados obtidos a partir 
da simulação do desempenho do veículo. 
Nesse sentido, a velocidade desejada é o 
resultado obtido pelo algoritmo evolucionário 
para a respectiva seção em que o veículo 
está, e a velocidade real foi a velocidade 
alcançada pelo veículo. Destaca-se que 
devido à natureza estocástica do algoritmo 
evolucionário, essa é uma solução encontrada 
para os critérios de convergência definidos, 
sendo possível obter resultados diferentes 
refinando os parâmetros da otimização. 

 

 
Figura 7 Velocidade desejada vs. Velocidade real 

 É possível perceber que o veículo 

demora um intervalo de tempo para atingir a 

velocidade recomendada. Isso ocorre, pois o 

motor não consegue fornecer torque 

suficiente para atingir a aceleração sugerida. 

Além disso, percebe-se que há uma 

preferência por manter uma velocidade 

constante, pois como mostra a Figura 8, a 

resistência devido à aceleração é cerca de 

uma ordem de grandeza superior às demais. 

 
Figura 8 Forças resistivas 

 Ao observar a resistência ao aclive, 

percebe-se um pico próximo aos 60 s de 

simulação, devido à inclinação da pista nesse 

trecho, como mostra a Figura 9. Isso fez com 

que o veículo não conseguisse manter a sua 

velocidade constante, sendo possível 

observar uma pequena variação nesse 

instante. 

 
Figura 9 Elevação da pista 

 Por fim, as Figura 10 e Figura 11 

mostram o impacto das oscilações de 

velocidade a partir do 120 s de simulação no 

desempenho do motor e no consumo de 

energia. Nesse sentido, percebe-se que o 

motor opera fornecendo uma potência maior 

nesses momentos de aceleração, o que faz 

com que o consumo de energia também 

aumente. Assim, é possível observar que há 

uma variação na inclinação nas curvas de 

carga da bateria (SOC) e energia consumida, 
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ambas sinalizando que o veículo está 

demandando energia mais rapidamente. 

 
Figura 10 Desempenho do motor 

 
Figura 11 Desempenho da bateria 

Os resultados resumidos do 

desempenho do veículo podem ser vistos na 

Figura 12, a qual mostra a distância percorrida 

e a energia consumida durante a simulação, 

bem como a eficiência simulada do veículo e 

o seu alcance estimado com uma carga de 

bateria. 

 

Figura 12 Resumo dos resultados da simulação 

CONCLUSÕES: 

O presente trabalho permitiu simular o 
desempenho do veículo a partir das 
velocidades desejadas e de uma trajetória 
pré-definida, com suas respectivas variações 
de elevação. No entanto, a aplicação do 

algoritmo evolucionário pode ser aprimorada, 
de modo a identificar o melhor critério de 
convergência para a otimização e, assim, 
evitar as variações abruptas de velocidade 
obtidas nos instantes finais da simulação. 
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