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Será a 
autonomia 
assim tão 
essencial?
A principal e primordial preocupação de quem equaciona (ou não) adquirir 
um veículo 100% elétrico é a sua autonomia. Mas será que ela é assim tão 
importante? Afinal de contas, quantos quilómetros percorremos no nosso 
dia-a-dia? Será realmente essencial que um veículo elétrico tenha uma 
grande autonomia?
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Em média, cada automobilista per-
corre menos de 80 km diários. 
Considerando um consumo médio 
de 15 a 17 kWh por cada 100 qui-
lómetros, em circuito combinado, 

isto significa que habitualmente precisamos de 
12 a 14 kWh para a nosso dia-a-dia, ou seja, 
20% de uma bateria de 70 kWh. Esta mesma 
bateria dá-nos, portanto, para uma utilização 
de 5 dias ou cerca de 500 km consecutivos 
sem necessidade de a carregar.
Mas o princípio nem sequer é esse. O princípio 
é que todos os dias, em poucas horas, podemos 
carregar a mesma quantidade de energia que 
gastámos. Ao contrário dos veículos a combus-
tão – a menos que vamos abastecer diariamente 
os 3 ou 4 litros de combustível consumido – os 
veículos elétricos permitem-nos ter todos os 
dias disponível a máxima autonomia.
A questão poderá então pôr-se em termos de 
viagem em autoestrada. Os consumos dos veículos 
elétricos funcionam ao contrário das propulsões 
a combustão, ou seja, sendo a velocidade o prin-
cipal fator penalizador do consumo e havendo 
muito menos oportunidades de regeneração, os 
veículos elétricos aumentam os seus consumos 
em autoestrada, o que se traduz numa redução de 
autonomia. Aliado a fatores como a temperatura 
do ar, o relevo do percurso ou o peso transportado, 
entre outros, esse aumento pode ultrapassar os 
30%. Ou seja, o mesmo modelo que poderá fazer 
500 quilómetros em circuito combinado, deverá 
ter uma autonomia inferior a 350 quilómetros 
em autoestrada. Ainda assim o suficiente para 
fazer uma viagem entre Lisboa e o Porto, sem 
necessidade de carregamento intermédio.
Mesmo com modelos que tenham uma bateria de 
tração mais pequena ou consumos mais elevados 
e que numa viagem como esta necessitem de fazer 
uma paragem para carregar a bateria, bastam 15 
minutos para repor a energia necessária, ou seja, o 
tempo de beber um café e ir à casa de banho. Se 
tivermos ainda em conta o bom senso e seguirmos 
o princípio de ser desaconselhável conduzir por 

mais de 200 quilómetros seguidos, essa mesma 
paragem é perfeitamente natural, e pode ser feita 
em qualquer uma das áreas de serviço que servem 
a A1, uma vez que todas elas estão munidas de 
postos de carregamento. O mesmo acontece, 
por exemplo, na A2.
É certo que a questão da autonomia em viagem 
não se esgota em viagens de 300 quilómetros. Mas 
mesmo em viagens maiores, a penalização de tem-
po devido a necessidades de carregamento é cada 
vez menor. Recentemente a equipa Viver Elétrico 
Pro fez uma viagem a Madrid, de cerca de 650 
quilómetros. Tendo como objetivo, no percurso 
de ida, testar algumas evoluções e novidades na 
rede de carregamento, parámos mais vezes. No 
entanto, no regresso, esta viagem foi feita apenas 
com duas paragens. A primeira mais longa, de 
cerca de uma hora, mas que fizemos coincidir com 
o almoço. A segunda mais rápida, de pouco mais 
de 30 minutos. Ou seja, se considerarmos que 
viajando com um veículo a combustão pararíamos 
de qualquer forma para almoçar, esta viagem 
apenas demorou mais 30 minutos.
Em resumo, a preocupação com a autonomia dos 
veículos elétricos é legítima. Poder fazer 300 ou 
400 quilómetros seguidos é um fator de liberdade, 
no entanto, e na prática, não necessitamos ver-
dadeiramente de tanta autonomia, uma vez que 
atualmente, não estamos obrigados a parar para 
carregar. É de bom senso parar para descansar e 
essa paragem pode e deve ser aproveitada para 
fazer um carregamento tático. 
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Gosta de beber
um bom vinho 
num copo sujo?

O óleo novo
também prefere 
um motor limpo.

A limpeza interna LIQUI MOLY é  
fundamental para qualquer motor.  
Limpa o interior e remove depósitos,  
sujidade e borras de óleo. Só assim o  
óleo de motor novo pode desenvolver  
todo o seu potencial.

Vantagens: o motor limpo funciona com 
mais eficácia após a mudança de óleo, 
de forma mais silenciosa e com menor 
consumo e emissões poluentes.

LAVE SEMPRE O 

MOTOR ANTES DE CADA 

MUDANÇA DE ÓLEO!

www.liqui-moly.com @liquimoly

@liquimolyiberia
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