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RESUMO 

 

Atualmente, quando se propõe a abordar o tema relacionado a carros elétricos ou híbridos, 

somos remetidos a pensar nos carros movidos a motores elétricos e a combustão interna. 

Com este trabalho, pretendemos apresentar uma abordagem mais ampla e detalhada dos 

diversos sistemas aplicados a veículos elétricos e híbridos. 

 

Palavras-chave: Veículos Elétricos, Híbridos, Eletricidade, Tecnologia, Baterias, Aplicações 

Automotivas 



ABSTRACT 

 

Currently, when proposes to address the subject related to electric cars or hybrids, we are 

remitted to think of cars powered by electric motors and internal combustion. With this work, 

we intend to present a more comprehensive and detailed of the various systems applied to 

electric and hybrid vehicles. 

 

Keywords: Electric Vehicles, Hybrids, Electric, Technology, Batteries, Automotive 

Applications
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1. HISTÓRIA DOS VEÍCULOS 

 

A história de veículos para locomoção de pessoas data de antes de 1700, quando o padre,  

Ferdinand Verbiest, realizou o projeto de um carro, movido a vapor, para um imperador da 

China. Aproximadamente 100 anos mais tarde Richard Trevithick desenvolveu um vagão 

movido a vapor na Inglaterra, e este projeto sofreu algumas adaptações ao longo do tempo, 

como a implementação do freio de mão, da transmissão com diferentes velocidades, estando 

estas implementações presentes nos veículos atuais. A Figura 1 apresenta o protótipo de 

Trevithick. Com a disponibilidade desses veículos houve a intensificação do tráfego o que fez 

com que diversas leis fossem impostas, sendo a mais conhecida a lei da bandeira vermelha, 

que obrigava um homem, a pé, ir à frente do veículo acenando uma bandeira vermelha (ou 

utilizando uma lanterna de noite) e tocando um corneta para avisar aos pedestres de que uma 

máquina se aproximava. 

 

 

FIGURA 1 – VEÍCULO CRIADO POR TREVITHICK 

FONTE: SPARTACUS EDUCATIONAL 
 

Uma das primeiras patentes conhecidas e aplicada a mobilidade data de 1789, registrada por 

Oliver Evans, que anos mais tarde apresenta oficialmente seu protótipo de veículo movido a 
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vapor e que possuía uma característica interessante para a época: era um veículo que podia 

também andar na água. A Figura 2 apresenta o protótipo de Evans. 

 

 
FIGURA 2 – VEÍCULO CRIADO POR OLIVER EVANS 

FONTE: SIRY´S ECOLOGY HOMEPAGE 
 

A partir de então diversas outras pessoas começaram suas experiências, no intuito de descobrir 

novas formas de impulsionar o veículo. Essas experiências foram basicamente concentradas na 

Europa e datam de 1870 aproximadamente. Foi nessa época que surgiu um veículo conceito 

muito semelhante ao que temos nos dias atuais. Era um veículo movido por um motor 4 tempos, 

inventado por Siegfried Markus. Basicamente a idéia foi de "encapsular" a queima do 

combustível dentro de cilindros fechados. Nos motores a vapor a queima ocorria fora dos 

cilindros e o vapor os impulsionava. No conceito criado por Siegfrie a queima ocorre no interior 

dos cilindros baseado em uma mistura de ar e gás (esse gás na época era utilizado para 

iluminação), já seguindo a idéia de 4 tempos. A Figura 3 apresenta o protótipo de Markus. Mais 

tarde esse motor já de 4 tempos foi aperfeiçoado e utilizado por Nikolaus Otto (nome pelo qual 

o ciclo do motor de combustão interna é conhecido até hoje, ciclo Otto).  
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FIGURA 3 – VEÍCULO CRIADO POR SIEGFRIED MARKUS 

FONTE: PORTA DO AUTÓDROMO 
 

O conceito de automóvel com motor a combustão interna se espalhou pelo mundo e, em 1860, 

Etienne Lenoir desenvolveu um carro movido a gás de carvão. Ele fez diversas experiências 

com esse carro, sendo a mais conhecida a viagem de cerca de 10 km com duração de 3 horas. 

A  invenção do veículo movido à combustão interna utilizando a gasolina como combustível 

ocorreu em paralelo por diversas pessoas – Karl Benz teve sua patente aprovada e começou a 

produção em massa em 1888, enquanto Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach construíam o 

primeiro protótipo do que viria a ser um pequeno caminhão, baseado nas carroças da época. 

Maybach e Gottllieb Benz inventaram também a motocicleta. Na Inglaterra surgem os veículos 

movidos a combustão interna por volta de 1885. 

A Figura 4 apresenta o protótipo de Benz. 
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FIGURA 4 – VEÍCULO CRIADO POR KARL BENZ 

FONTE: AUTOTIMELINE 
  

1.1 VEÍCULOS ATUAIS A COMBUSTÃO  

 

Nikolaus Otto, engenheiro, desenvolveu o chamado ciclo Otto, que tem por premissa básica um 

motor de combustão interna de 4 tempos realizando os ciclos de admissão, compressão, 

combustão e exaustão. Esse conceito permanece até hoje, mais de um século depois, 

implementado em nossos veículos atuais. A Figura 5 apresenta o diagrama do ciclo Otto. 

 

 
FIGURA 5 – DIAGRAMA CICLO OTTO 

FONTE: BLOG DO PROFESSOR CARLÃO 
 

A partir de então começou a corrida para a produção em massa desse tipo de motor, vindo a se 

concretizar em meados de 1876 por Mayback. Ele deu o nome a esse motor de “Deutzer A-

motor” que produzia cerca de 3 cavalos. Nos anos seguintes o projeto foi aperfeiçoado, 
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chegando a produzir 5 cavalos. A Figura 6 apresenta o protótipo do motor estacionário 

DEUTZER. 

 

 
FIGURA 6 – MOTOR ESTACIONÁRIO DEUTZER A-MOTOR  

FONTE: DEUTSCHES MUSEUM 
 

Karl Benz foi quem idealizou e aprimorou esse tipo de motor e, em 1886, apresentou o primeiro 

automóvel com motor de ciclo de quatro tempos.  

 

1.2 OS VEÍCULOS ELÉTRICOS 

 

Os veículos elétricos já existiam bem antes mesmo dos veículos com motor de combustão 

interna, porém a falta de tecnologia na produção e desenvolvimento das baterias acabou com 

esses planos. Mais tarde, em torno de 1900, Ferdinand Porsche, desenvolveu um veículo 

híbrido, que possuía o motor a combustão acoplado a um gerador elétrico que recarregava as 

baterias e alimentava um motor elétrico para tração do veículo. Acredita-se que esse veículo, 

quando operando com as baterias com carga completa, tinha uma autonomia de cerca de 60 

km. A Figura 7 apresenta o protótipo de Porsche. 
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FIGURA 7 – PORSCHE HÍBRIDO  

FONTE: BUSINESS INSIDER 
 

Alguns anos mais tarde foi desenvolvido o veículo, produzido pela empresa belga Pieper, que 

possuía um motor elétrico, funcionando em paralelo ao motor de combustão interna, fornecendo 

potência extra ao veículo. Quando o motor elétrico não auxiliava o veículo fornecendo potência, 

ele acabava operando como um gerador, alimentando e carregando as baterias. Diversas 

empresas produziram veículos elétricos ou híbridos até 1920, mas como o preço do petróleo 

era muito baixo e a produção dos motores de combustão interna se intensificaram, eles 

acabaram sendo deixados de lado.  

 

Já em 1976, com a crise do petróleo, o governo dos Estados Unidos lançou um programa para 

incentivar a pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos. Nesta época a Toyota 

trabalhou forte e desenvolveu um carro com conceito esporte que utilizava uma turbina a gás 

para alimentar um gerador elétrico que produzia energia para os motores elétricos. 

Aproveitando o apoio do governo dos Estados Unidos, empresas como Audi e Honda, também 

tiveram seus desenvolvimentos. Nesta época surgiram os projetos da Toyota, o  Prius, e da 

Honda, o Honda Insight.  O apoio à Toyota, na verdade, acabou sendo deixado de lado pelo 

governo Norte Americano, assim o desenvolvimento do Prius acabou acontecendo totalmente 

independente de investimentos e ajuda do governo. A Figura 8 apresenta o Toyota Prius Plug-In. 
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FIGURA 8 – TOYOTA PRIUS PLUG-IN 

FONTE: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Toyota_Prius_Plug-In_Hybrid_IAA_2009.jpg 
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2. TIPOS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS 

 

Veículos com sistemas híbridos, que utilizam motor a combustão interna e motores elétricos, 

podem possuir diferentes arquiteturas, como: série, paralelo, ou uma combinação dos dois tipos, 

produzindo assim os sistemas mistos. A Figura 9 apresenta o diagrama de um veículo híbrido 

plug-in. 

 

 
FIGURA 9 – DIAGRAMA VEÍCULO HÍBRIDO  

FONTE: FAST CAR DESIGN 
 

Os sistemas híbridos também podem ser classificados como ‘full’, ‘assist’ ou ‘mild’, dependendo 

do grau em que o motor elétrico atua no sistema veicular. A maioria dos veículos que aplicam 

sistemas híbridos é dotada de tecnologia para regeneração de energia, como por exemplo, os 

freios regenerativos, que são capazes de transformar a energia cinética gerada pelo sistema em 

energia elétrica, basicamente utilizando uma característica dos motores elétricos, ou seja, 

atuando como gerador. 
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2.1 SISTEMA HÍBRIDO "SÉRIE" 

 

Um veículo utilizando a arquitetura em série não possui nenhuma conexão mecânica entre o 

motor a combustão interna e o motor elétrico utilizado para a tração do veículo. De uma forma 

geral, nessa arquitetura, podemos considerar o carro totalmente elétrico (pois em tese é apenas 

o motor elétrico que fornece tração para as rodas), possuindo um sistema interno de geração de 

energia conduzido pelo motor a combustão que, conectado a um gerador, fornece energia 

elétrica para recarregar a bateria e também alimentar o motor elétrico para a tração do veículo. 

Isso permite com que o motor a combustão interna opere em sua faixa de trabalho mais 

eficiente, possibilitando assim o uso de motores menores e mais leves do que aqueles 

comumente utilizados em veículos a combustão interna atualmente. A Figura 10 apresenta o 

diagrama de um veículo hibrido série. 

 

 
FIGURA 10 – DIAGRAMA VEÍCULO HÍBRIDO SÉRIE  

FONTE: FORD MOTOR COMPANY 
 

Se o sistema possuir baterias, essas podem alimentar o motor elétrico com a energia 

armazenada (previamente gerada pelo motor a combustão ou sistemas de regeneração). Se a 

arquitetura não possuir baterias, o motor a combustão deve operar durante todo o tempo, 

gerando energia elétrica para alimentar as cargas elétricas, assim como o motor elétrico para 

tração do veículo.  

 

A arquitetura em série é ideal para o uso de "plug-in" (veículos que disponibilizam a opção de 

serem recarregados diretamente através de um fonte externa de energia, como as tomadas 

residenciais por exemplo) por possuírem baterias de maior capacidade, podendo oferecer uma 

autonomia considerável utilizando somente o motor elétrico. Os veículos Toyota Prius (Figura 8) 
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e o Volt, veículo produzido pela General Motors (GM), são exemplos de veículos híbridos que 

utilizam essa arquitetura. Esses veículos são também intitulados como veículos puramente 

elétricos que possuem um sistema de aumento de autonomia (motor a combustão interna) 

permitindo o fornecimento de energia elétrica para o motor elétrico quando a bateria está 

descarregada ou mesmo para simplesmente recarregar a bateria durante seu uso. A Figura 11 

apresenta o diagrama do GM Volt 

 

 
FIGURA 11 – DIAGRAMA DO GM VOLT  

FONTE: INFO EXAME 
 

2.2 SISTEMA HIBRÍDO "PARALELO" 

 

Sistemas híbridos-paralelo são dotados de transmissão mecânica, baseada nas utilizadas em 

veículos a combustão interna, que conectam o motor elétrico e o motor a combustão às rodas 

do veículo. Tipicamente, o sistema em paralelo mantém desligado o motor a combustão interna 

quando o veículo está em baixa velocidade ou parado. Baterias de capacidade elevada são 

necessárias para esse sistema a fim de prover energia para o motor elétrico e também para os 

sistemas auxiliares, como direção elétrica, ar-condicionado, sistema de entretenimento, entre 

outros, enquanto o motor a combustão permanece desligado. A Figura 12 apresenta o diagrama 

do veículo híbrido paralelo. 
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FIGURA 12 – DIAGRAMA VEÍCULO HÍBRIDO PARALELO  

FONTE: FORD MOTOR COMPANY 
 

2.3 SISTEMA HÍBRIDO "SÉRIE/PARALELO" 

 

O sistema híbrido série/paralelo combina as vantagens de ambos os sistemas. Porém, assim 

como na arquitetura em série, mantém o uso de um gerador de energia permitindo assim que o 

motor a combustão seja utilizado como gerador. A Figura 13 apresenta o diagrama do veículo 

híbrido série/paralelo 

 

 

 
FIGURA 13 – DIAGRAMA VEÍCULO HÍBRIDO SÉRIE/PARALELO  

FONTE: FORD MOTOR COMPANY 
 

O sistema híbrido utilizado pela Toyota é um exemplo de arquitetura série/paralela, no qual o 

motor a combustão e o motor elétrico são conectados através de uma transmissão planetária 

permitindo assim que ambos ou somente um deles produza tração para mover o veículo. Isso 

permite o uso de motores à combustão menores e de menor potência.  
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FIGURA 14 – SISTEMA DE TRANSMISSÃO TOYOTA  

FONTE: CLEAN GREEN CAR 
 

Existem também algumas aplicações um pouco específicas para a arquitetura série/paralela, 

como por exemplo, o uso de dois motores elétricos, fornecendo assim alcance de velocidades 

diferenciadas quando o veículo é movido pelos motores elétricos. Esses sistemas costumam 

ser mais complexos, pelo fato de requerer duas transmissões planetárias e duas embreagens, 

mas, no entanto permite o uso de motores elétricos menores o que pode proporcionar motores 

menores e mais leves quando comparado em um sistema com um único motor elétrico. A 

General Motors tem um desenvolvimento nessa linha lançado em 2008. É o Chevrolet Tahoe 

Hybrid. 

 

2.4 SISTEMA "HÍBRIDO COMPLETO" OU "FULL HYBRID" 

 

Um veículo full hybrid tem como característica principal o fato de poder operar em modo elétrico 

por longos períodos. Um sistema de alta capacidade de armazenamento de energia é 

necessário e a tração poder ser fornecida tanto pelo motor a combustão quanto pelo motor 

elétrico, ou até por ambos. Os motores elétricos também possuem a capacidade de trabalhar 

com regeneração de energia durante as frenagens, atuando como geradores quando não estão 

sendo solicitados a tracionar o veículo. A Figura 15 apresenta o diagrama do veículo Full-

Hybrid . 
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FIGURA 15 – DIAGRAMA VEÍCULO FULL HÍBRIDO  

FONTE: ALT ENERGY 
 

Quando o veículo está em baixa velocidade ou parado, o motor a combustão é desligado até 

que o motorista pressione o pedal do acelerador. O veículo sai do repouso através do motor 

elétrico e o motor a combustão é ligado quando é exigida uma potência maior do veículo ou 

para recarregar a bateria. Essa estratégia tira vantagem diretamente das diferentes 

características de torque oferecidas por cada tipo de motor: o motor a combustão produz baixo 

torque em baixa rotação e cresce de acordo com a rotação do motor, enquanto o motor elétrico 

já produz o torque máximo desde o início de sua operação, mantendo-o constante até uma 

certa velocidade.  

 

Essa partida elétrica e o uso do motor elétrico em baixas velocidades evita que o motor a 

combustão seja utilizado em sua área menos eficiente e com maiores índices de eliminação de 

gases poluentes, permitindo assim o uso de motores menores, visto que o motor elétrico 

participa da tração do veículo.  
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2.5 SISTEMA "ASSISTÊNCIA HÍBRIDA" OU "ASSIST HYBRID" 

 

Nesse tipo de arquitetura o veículo não possui a capacidade de operar somente com o motor 

elétrico, usando-o desta forma para fornecer assistência ao motor a combustão, especialmente 

nos momentos de aceleração. Desta forma, essa arquitetura costuma utilizar motores elétricos 

de menor potência e também baterias com menos capacidade de carga, mas mesmo assim 

ainda permitindo o uso de motores a combustão interna menores. 

 

A Honda possui uma tecnologia voltada para veículos utilizando esse tipo de arquitetura, que é 

o Motor de Assistência Integrada, ou em inglês, Integrated Motor Assist (IMA). É um motor 

elétrico montado junto com o motor a combustão e a transmissão que faz o papel de motor de 

partida, alternador e também atua motor de tração. 

 

2.6 SISTEMA "MEIO HÍBRIDO" OU "MILD HYBRID" 

 

Na arquitetura Mild hybrid a assistência do motor elétrico é bem limitada, não fornecendo 

nenhuma ajuda no que diz respeito a tração do veículo. Neste caso se limita a apenas fornecer 

alguns tipos de funcionalidades presente nas outras arquiteturas, como as funções de 

regeneração de carga, start-stop (que será abordado no item 3.3), tendo como principal 

benefício a melhora no consumo de combustível. A Figura 16 apresenta o diagrama do veículo 

mild-hybrid. 
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FIGURA 16 – DIAGRAMA VEÍCULO MILD HÍBRIDO  

FONTE: ALT ENERGY 
 

Atualmente, aos carros a combustão interna está sendo adotada essa arquitetura com o intuito 

de serem a ponte, ou melhor, o início da introdução de novos conceitos na indústria. 
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3. COMPONENTES E SISTEMAS ELÉTRICOS / ELETRÔNICOS 

 

3.1 MOTORES ELÉTRICOS 

 

As características dos motores elétricos têm servido muito bem as aplicações automotivas. Eles 

desenvolvem o torque máximo desde o início em baixas velocidades, provendo bom 

desempenho principalmente nas situações de saída dos veículos. O torque se mantém 

constante por uma grande faixa de velocidade, a partir da qual o torque começa a diminuir 

proporcionalmente com o aumento da mesma. A Figura 17 apresenta um exemplo de curva de 

torque versus rotação de um motor elétrico. 

 

 

 
FIGURA 17 – EXEMPLO CURVA DE TORQUE DO MOTOR ELÉTRICO   

FONTE: SPARTA UFRL VEÍCULOS ELÉTRICOS 
 

Os motores elétricos foram desenvolvidos em torno de 1832. Em 1833 Ritchie produziu o motor 

baseado em imã permanente, onde havia um núcleo de ferro girando em torno desse imã, que 

foi utilizado na época em botes. Já em 1886 a Siemens começou a produção em escala de um 

motor elétrico sem a utilização de imã permanente, baseado no conceito de corrente contínua, 

onde o motor é excitado. No entanto o uso de corrente contínua para o controle dos motores 

não é exatamente a melhor aplicação para a indústria automotiva, pois envolve muita 

manutenção preventiva e também a substituição de componentes, resultante do contato direto 

do comutador e das escovas. 

A Figura 18 apresenta o diagrama em corte de um motor brushless utilizado para tração. 
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FIGURA 18 – PRIUS MOTOR ELÉTRICO DE TRAÇÃO EM CORTE   

FONTE: TOYOTA 
 

Em 1883 aparece o motor elétrico sem escovas, denominado como brushless, alimentado por 

corrente alternada. Esses motores funcionam basicamente criando um campo magnético 

girante que induz o rotor a seguir seu fluxo. Existem os motores assíncronos, que são aqueles 

em que o rotor operam em regime em uma frequência de rotor inferior a do estator e os motores 

síncronos, que são aqueles em que o rotor tem a mesma frequência de rotação do campo do 

estator, resultando em uma alta eficiência.  

 

Motores assíncronos tendem a serem mais simples, baratos e confiáveis. Para aplicações de 

alta potência o uso de sistemas trifásicos permite motores menores e de menor corrente.  

 

Já os motores síncronos são mais complexos e mais caros o que, como consequência, acabam 

sendo pouco utilizados na indústria. Os tipos mais conhecidos são o de imã permanente (fácil e 

barata produção que podem ser produzidos utilizando moldes para injeção, ideal para produção 

em massa, e de baixo consumo de energia por não efetivamente gerar o campo magnético), 

estator bobinado e de relutância variável (arquitetura simples e barata com desempenho  para 

atender as necessidades dos veículos elétricos e híbridos, mantendo um torque constante de 

saída). Por esses motores serem mais simples em sua construção eles necessitam de uma 

eletrônica para serem devidamente controlados. 
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Atualmente o tipo de motor mais utilizado nas aplicações de veículo elétricos e híbridos é o 

síncrono de imã permanente. Os motores mais modernos possuem uma excelente relação peso 

x potência, muito bem vista nas aplicações automotivas, com índices de eficiência em torno 

97.5%. A Figura 19 apresenta o diagrama de um motor de imã permanente. 

 

 

 
FIGURA 19 – DIAGRAMA MOTOR DE IMÃ PERMANENTE   

FONTE: MOTORES PUC 
 

Outro problema comum nas aplicações automotivas é com relação à temperatura. Motores 

elétricos de imã permanente costumam perder suas características em torno dos 150º C. No 

entanto, com o avanço da tecnologia, já é possível encontrar motores que suportam cerca de 

200º C sem perder suas características.  

 

3.2 MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR INTEGRADOS 

 

Os sistemas já vistos de veículos elétricos e híbridos utilizam o motor de partida e alternador 

integrados em uma única peça, conhecida como Integrated Starter Generator (ISG). O ISG vai 

conectado diretamente ao volante do motor (sem o uso de correias) operando como motor de 

partida e motor elétrico de tração (quando sua função é de motor) e pode também operar como 

alternador (quando sua função é de gerador) no caso da regeneração em frenagens, que ocorre 
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quando o veículo está diminuindo a velocidade ou em condições de frenagem. A Figura 20 

apresenta o Integrated Starter Generator da Bosch. 

 

 

 
FIGURA 20 – INTEGRATED STARTER GENERATOR DA BOSCH   

FONTE: NAFTC ENEWS 
 

O veículo com o ISG integrado diretamente no volante do motor permite que sua ação seja 

discreta e silenciosa, principalmente nas condições de partida do motor a combustão. Essas 

peças tendem a ter um valor mais elevado do que os atuais componentes, porém os seus 

benefícios superam esse item, permitindo a adoção de funcionalidade como o start-stop, entre 

outros. A Figura 21 apresenta o diagrama do ISG integrado diretamente acoplado ao motor. 

 
FIGURA 21 – ISG DIRETAMENTE ACOPLADO AO MOTOR   
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FONTE: ELETROPAEDIA 
 

Componentes utilizando correias também podem ser utilizados nessas situações, porém sua 

atuação é limitada ao esforço (torque) suportado pela correia, assim sendo trazendo benefícios 

bem menores do que se fosse utilizado integrado diretamente ao volante do motor. Um ponto 

positivo do uso de componentes com correia é que eles podem ser facilmente adaptados para 

serem integrados nos veículos atuais e assim, trazer alguns benefícios dos veículos elétricos e 

híbridos. 

 

 
FIGURA 22 – ISG ACOPLADO AO MOTOR POR CORREIA   

FONTE: MOTOR NEWS 
 
 

3.3 START-STOP 

 

A função Start-stop é essencial em uma aplicação híbrida, pois permite que o motor a 

combustão seja desligado quando não sendo requerido e ligado novamente assim que sua 

atuação for necessária.  

 

 
FIGURA 23 – INFORMAÇÃO AO MOTORISTA DO START-STOP   
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FONTE: BMW 
 

Esse sistema está diretamente ligado a redução do consumo de combustível, pois o motor a 

combustão interna é desligado ao, por exemplo, parar em um semáforo e ligado tão logo o 

motorista pressione o pedal de acelerador. 

 

Somente a funcionalidade do Stop-start implementada em um veículo não propriamente diz que 

o mesmo possui uma arquitetura híbrida, porém é muito fácil encontrar esses veículos sendo 

chamados por micro-híbridos.  

 

3.4 MÓDULOS ELETRÔNICOS 

 

Os veículos elétricos e híbridos requerem uma série de módulos de controle e conversores 

eletrônicos de energia para controlarem o sistema de propulsão, bem como gerenciar o 

armazenamento de energia e os sistemas de recarga. Isso inclui os conhecidos conversores 

CC-CC, inversores CA-CC, unidades de controle eletrônico e sistemas de distribuição de 

energia. Pelo fato dos veículos elétricos e híbridos exigirem o uso de mais componentes 

puramente elétricos, como direção elétrica e ar-condicionado elétrico, é necessário ainda mais 

eletrônica (normalmente embarcada no próprio componente) para o controle dessas funções. 

 

O conversor CC-CC é necessário para converter tensão continua em tensão continua de valor 

superior ou inferior a tensão de entrada do conversor. O conversor elevador é conhecido como 

conversor step-up ou conversor Boost. O conversor abaixador ou step-down é conhecido como 

conversor Buck. O conversor Buck é normalmente utilizado para reduzir a tensão da bateria, de 

aproximadamente 300VCC para 12volts, com o intuito de fornecer energia para os 

componentes veiculares como lâmpadas, módulos eletrônicos, limpadores de párabrisa, rádio, 

entre outros. A Figura 24 apresenta o diagrama de um conversor CC-CC. 
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FIGURA 24 – CONVERSOR CC-CC EM DESTAQUE NO PACK DE BATERIAS    

FONTE: GINES AUTO SPORT 
 

Os inversores são utilizados basicamente para converter a energia armazenada nas baterias 

(CC) para alimentar os motores elétricos (CA) ou ao contrário, quando o motor elétrico está 

atuando como gerador (fornecendo corrente CA) para recarregar as baterias (que trabalham 

com corrente CC). A Figura 25 apresenta o diagrama de um inversor CC-CA do veículo Toyota 

Prius. 

 

 

 
FIGURA 25 – CONVERSOR CA-CC    

FONTE: TOYOTA 
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Toda essa estratégia é gerenciada por um módulo eletrônico microcontrolado que monitora 

diversos parâmetros do sistema, como carga de bateria, temperatura, condições de carga, 

dentre outros, tomando diversas ações a fim de gerenciar o sistema com a máxima eficiência.  

 

Normalmente, juntamente com o módulo eletrônico responsável pelo gerenciamento de baterias 

e conversores, também o motor a combustão, bem como a transmissão e o motor elétrico de 

propulsão possuem módulos eletrônicos de controle. A necessidade destes módulos nos carros 

híbridos atuais demonstra o alto nível de eletrônica embarcada. 

 

3.5 FREIO REGENERATIVO 

 

Um componente muito importante do sistema de veículos elétricos e híbridos é o freio 

regenerativo, que é capaz de recuperar a energia cinética durante uma desaceleração ou 

frenagem do veículo, permitindo o seu armazenamento em forma de energia elétrica, para 

poder ser utilizada posteriormente para tracionar o veículo através do motor elétrico. Essa 

funcionalidade é possível, pois o motor elétrico pode também trabalhar como gerador, 

aproveitando assim a energia que seria dissipada na frenagem por atrito em energia elétrica 

utilizada na recarga das baterias. A Figura 26 apresenta a ilustração de um freio regenerativo. 

 

 

 
FIGURA 26 – FREIO REGENERATIVO    

FONTE: QUATRO RODAS 
 

Quando o veículo está a uma velocidade constante (normalmente quando em uma viagem) ou 

quando o motorista pressiona o pedal de freio, o sistema de controle (módulo eletrônico de 
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controle) coloca o motor elétrico atuando como gerador, basicamente como acontece no motor 

a combustão interna quando utilizamos o freio motor para desacelerar o veículo. A corrente CA 

produzida pelo gerador é convertida para CC pelo inversor assim sendo possível o 

armazenamento da energia nas baterias.  

 

3.6 COMPONENTES ELÉTRICOS AUXILIARES 

 

Devido ao fato dos veículos elétricos e híbridos terem de funcionar em algumas condições 

apenas com o motor elétrico, permanecendo o motor a combustão desligado, alguns 

componentes que costumavam ser acionados mecanicamente através de correias, como é o 

caso da direção hidráulica e do ar-condicionado, foram substituídos por componentes que 

podem ser acionados eletricamente.  

 

Com esta alteração o sistema ficou mais eficiente, pois agora estes componentes não estão 

100% do tempo acionados, estando ativos apenas quando necessários. Não só a direção 

elétrica e o ar-condicionado são exemplos desse sistema, mas podemos citar diversos outros, 

como a bomba de óleo do motor, o aquecimento interno do ar, entre outros. 

 

 

 

4. BATERIAS 

 

4.1 TIPOS DE BATERIAS 

 

Atualmente as baterias de chumbo-ácido, níquel-metal-hidreto (NiMH), lítio-íon e super-ferro 

(super iron) tem sido utilizadas nos veículos elétricos e híbridos. As baterias de Lítio-Íon são 

atualmente as mais utilizadas para armazenamento de energia nos veículos elétricos e é a área 

onde estão sendo realizados os maiores investimentos pelas fábricas para sua produção. Em 

contra partida, muitas pesquisas ainda continuam sendo realizadas em busca de novas 

tecnologias. 

 

4.1.1 CHUMBO-ÁCIDO 
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Pelo motivo de as baterias de chumbo-ácido estarem difundidas no meio automotivo, ela foi 

muito utilizada nos primeiros veículos elétricos e híbridos construídos na década de 90, como o 

EV1, da General Motors, que utilizava uma bateria que pesava cerca de 600 kg e era capaz de 

alimentar o carro por cerca de 100 km. 

A bateria do tipo chumbo-ácido não vem sendo indicada atualmente como para aplicações nos 

veículos elétricos e híbridos. No entanto alguns OEMs defendem o uso desse tipo de bateria, 

principalmente pelo fato de terem seu custo reduzido perante outras tecnologias e também pelo 

seu contínuo desenvolvimento, que garante boas características (como por exemplo, potência 

disponível). A Figura 27 apresenta detalhes construtivos de uma bateria de Chumbo-Ácido. 

 

 
FIGURA 27 – DETALHE DA BATERIA  CHUMBO-ÁCIDO    

FONTE: BOOTBLOCK BIOS INFO 
 

Um dos maiores grupos mundiais relacionado a esse tipo de bateria, o The Advanced Lead-

Acid Battery Consortium (ALABC) – que atualmente representa mais de 50 produtores mundiais 

de baterias de chumbo-ácido – trabalhou no desenvolvimento de uma ultra-bateria de chumbo-

ácido, que possui um super-capacitor em cada uma de suas células. Com este arranjo, 

melhora-se muito o fornecimento de energia pela bateria assim como praticamente elimina o 

problema de acumulação de ácido sulfúrico nas placas, um problema que sempre esteve 

presente nas baterias atuais. Existe um estudo que demonstra que essas novas baterias 

chegam a custar 40% menos do que uma bateria de NiMH. Em contra partida, elas chegam a 

pesar 60% mais. A Figura 28 apresenta uma ultra bateria desenvolvida pela ALABC. 



34 

 

 
FIGURA 28 – ULTRA-BATERIA DESENVOLVIDA PELA ALABC    

FONTE: GASGOO 
 

 

4.1.2 NÍQUEL CÁDMIO 

 

As baterias de níquel cádmio (NiCd) surgiram em torno de 1900 porém só começou sua 

produção em massa cerca de 60 anos mais tarde. O catódo é feito de hidróxido de níquel 

enquanto o anodo de cádmio, com hidróxido de potássio como eletrólito. Normalmente são 

encontradas com densidades de potência de 45 até 80Wh/kg e tem como principal 

característica o tamanho reduzido e sua alta capacidade de fornecimento de energia, sendo 

bastante utilizada em equipamentos portáteis. No entanto, gera grande impacto ambiental 

devido ao cádmio que é utilizado, sendo subtituido pelo hidreto metálico. A Figura 29 apresenta 

a estrutura de uma bateria NiCd. 
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FIGURA 29 – CONJUNTO DE BATERIAS NICD 

FONTE: MADE IN CHINA 
 

Esse tipo de bateria tem algumas características não desejáveis, como por exemplo, o fato de 

se auto descarregar – cerca de 20% ao mês – além de apresentar o efeito memória. 

 

4.1.3 NIQUEL METAL HIDRETO 

 

Na década de 80 surgem as baterias de Niquel Metal Hidreto (NiMH) – como já citado 

anteriormente, é uma evolução das baterias de NiCd. A principal diferença, é claro, fica por 

conta da substituição do cádmio pelo metal hidreto, o que permite que esse tipo de bateria seja 

totalmente reciclável. A sua densidade de potência foi aumentada para valores de cerca de 

120Wh/kg e produz pouquissímo efeito memória. Em contra partida, um dos pontos negativos 

que já estava presente nas baterias de NiCd, agora se apresenta mais pronunciada, que é uma 

taxa de auto descarga de aproximadamente 30% por mês. A Figura 30 apresenta a estrutura de 

um conjunto de baterias de NiMH. 
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FIGURA 30 – CONJUNTO DE BATERIAS NIMH    

FONTE: SAE INTERNACIONAL 
 

Atualmente o Toyota Prius utiliza esse tipo de bateria. 

 

4.1.4 LÏTIO-ÍON 

 

As baterias de Lítio-Íon possuem densidade de potência com valores em torno de 200Wh/kg e 

são baterias que exigem baixa manutenção além de apresentar uma excelente taxa de auto 

descargarga, valor de aproximadamente 10% ao mês. No entanto possui problemas como o 

aquecimento, por exemplo. Existem diversas pesquisas focando a melhora da bateria de Lítio-

Íon, principalmente focada neste problema de aquecimento. No começo da produção de 

baterias com essa tecnologia era comum o fato de se sobreaquecerem e, assim, ocorrer em 

problemas mais graves como o princípio de incêndio. Isso exigiu com que um sistema de 

controle eletrônico fosse desenvolvido especialmente para contornar esse problema, garantindo 

um correto carregamento e uso da bateria, assim também como sistemas de arrefecimento para 

manter a temperatura de trabalho ideal. A Figura 31 apresenta a estrutura de um conjunto de 

baterias de Litio-Íon. 
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FIGURA 31 – CONJUNTO DE BATERIAS Litio-Íon 

FONTE: PANASONIC 
 

A Ford utiliza esse tipo de bateria em um de seus mais novos carros, o Focus Elétrico. Ele 

possui um sistema de arrefecimento por líquido que garante a correta temperatura de trabalho 

do pacote de baterias, assim como também garantido sua vida útil. 

 

As primeiras baterias desse tipo utilizavam ions de lítio puros, porém em algumas condições ele 

se tornava instável e acontecia o fato de danificar o separador entre as placas e danificar a 

bateria. Com isso, em torno da década de 90, foram desenvolvidas batérias que utilizavam 

óxido de cobalto, o que eliminava esse problema. No entanto esse tipo de bateria ficou mais 

cara e com problemas de estabilidade a altas temperaturas (em torno de 300ºC).  

Desde então diversas pesquisas estão acontecendo em busca de um material melhor para o 

uso nessas baterias, assim como em seu processo produtivo. O foco é reduzir o tamanho e 

peso das baterias, mantendo ou aumentando sua densidade de energia, assim como 

aumentando sua vida útil, bem como reduzir o seu custo. 

 

4.1.5 "SUPER FERRO" (SUPER IRON) 

 

Um tecnolgia recente para baterias foi anunciada pela universidade de Massachusetts que são 

as baterias de "super ferro". É utilizado um ferro oxidado no catódo e com isso ele pode guardar 

três vezes mais carga do que uma bateria de níquel. Este tipo de bateira possui altas taxas de 

fornecimento de energia e um carregamento rápido, algo em torno de 10 minutos para carregar 

a cerca de 70% de sua capacidade. Outro ponto interessante é seu baixo custo, devido ao 

material utilizado, e também o fato de ser facilmente reciclada.  
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A montadora chinesa BYD, utiliza baterias de super-ferro em seus veículos elétricos e acredita 

que, em breve, essa bateria estará implementada também em outras OEMs. Em testes rodados 

pela BYD foi levantado que essas baterias podem ser recarregadas até 2000 vezes sem 

nenhum tipo de degradação. 

 

4.1.6 NANO TUBOS DE CARBONO 

 

A nano-tecnologia também faz parte dos estudos quando o assunto é bateria. A empresa Next 

Alternative recém lançou uma série de baterias desenvolvidas com nano tubos de carbono. Ela 

possui o dobro de densidade de energia quando comparada com baterias de Lítio e podem ser 

recarregadas em apenas 10 minutos. No entanto, por hora, essa é uma tecnologia patenteada 

pela empresa. A montadora Honda também vem fazendo pesquisas com o foco em nano 

tecnologia e afirma que pequenos nano tubos de carbono possuem uma condutividade elétrica 

melhor que a do cobre, uma condução de calor similar a do diamante e é mais leve do que 

algodão.  

 

 
FIGURA 32 – DETALHE DA BATERIA DE NANO TUBOS DE CARBONO    

FONTE: IEEE SPECTRUM 
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4.1.7 NÍQUEL HIDROGÊNIO 

 

Um braço da famosa empresa Texas, a ERRA tem trabalhado para trazer a tecnologia de 

baterias presente em alguns satélites, para a aplicação automotiva. As baterias de níquel 

hidrogênio tem densidade de energia comparável as conhecidas NiMH e Lítio-Íon, porém 

podem ser recarregadas em apenas 15 minutos. No entanto, ainda possuem um ponto muito 

desfavorável, que é o alto preço. 

 

4.1.8 METAL-AIR 

 

A montadora Toyota direcionou sua pesquisa para um tipo de bateria já existente, porém que 

atualmente é produzida em tamanho reduzido. São as baterias utilizadas nos aparelhos 

auditivos, conhecidas como metal-air. Basicamente elas trabalham produzindo eletricidade pela 

reação do oxigênio no ar com um metal, muitas vezes o zinco. Nesta configuração, elas 

possuem cinco vezes mais capacidade de armazenamento do que as baterias de Lítio-ÍOn 

porém, apresenta problemas de produção em tamanhos maiores. 

 

4.1.9 SUPER-CAPACITORES 

 

Um capacitor armazena energia em duas placas paralelas separadas por um material isolante. 

A carga que pode ser armazenada depende diretamente da área das placas, da distância entre 

elas e do material utilizado. 

  

Super-capacitores utilizam um eletrólito e ions, porém esses ions não se combinam 

quimicamente com os eletrodos, assim como nas baterias convencionais, mas sim se mantém 

em sua superfície. A capacidade de armazenamento dos super-capacitores está diretamente 

ligada a como é a superfície desses eletrodos, ou seja, qual seu revestimento, forma, 

caracterísitcas, etc. A Figura 33 apresenta a estrutura de um conjunto de super capacitores. 
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FIGURA 33 – CONJUNTO DE SUPER-CAPACITORES    

FONTE: ALIBABA 
 

Os super-capacitores tem taxa de carga e descarga elevadas tornando-os excelentes 

componentes para, por exemplo, acumular carga gerada pelos sistemas regenerativos de 

energia ou mesmo fornecer rapidamente carga para um motor elétrico em aceleração. 

Praticamente esses componentes não exigem nenhum tipo de manutenção e tem sua vida útil 

muito superior a qualquer tipo de bateria. No entanto eles possuem baixa densidade de energia, 

não mantem suas caracteristicas conforme vai perdendo carga, dentre outras. Desta forma, seu 

uso é sempre adequado em conjunto com um pacote de baterias. 

 

A montadora Mercedes-Benz faz o uso de super-capacitores para armazenar a energia gerada 

pelos freios regenerativos e para as funções de aceleração em seus veículos híbridos. 

 

4.2 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 

 

Atualmente podemos encontrar diversas baterias com aplicação no setor automotivo e de 

diversas capacidades. Como exemplo podemos citar o Toyota Prius, que possui uma bateria de 

modestos 1.3kWh. O novo Toyota Prius Plug-In possui uma bateria de 5,2kWh, o que em tese 

pode fornecer uma autonomia de aproximadamente 23 km. Já o Chevrolet Volt possui uma 

bateria de 16kWh, que fornece energia suficiente para uma autonomia de 64km. 
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5. GERENCIAMENTO DE ENERGIA E CARGAS ELÉTRICAS – Battery Management 

System 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

O gerenciamento de cargas é utilizado para desligar ou diminuir as cargas elétricas para assim 

preservar o estado de carga da bateria com o mínimo de impacto ao motorista e ocupantes do 

veículo. O gerenciamento de cargas tem o potencial de extender a vida útil da bateria e também 

reduzir os gastos relativos a troca de bateria. 

 

Existem duas estratégias básicas utilizadas para preservar o estado de carga da bateria em 

veículos convencionais a combustão interna: aumento da rotação de marcha lenta e a limitação 

de carga. O aumento da marcha lenta basicamente consiste em um requisição feita ao módulo 

de controle do motor para aumentar a rotação, aumentando assim a potência de saída do 

alternador e diminuindo a participação da bateria em prover energia para alimentar as cargas 

elétricas do veículo. A limitação de carga basicamente trabalha individualmente em cada um 

dos componentes elétricos do veículo, desativando ou diminuindo a potência de cada um deles, 

assim diminuindo a potência total consumida pelas cargas. 

 

5.2 CONTROLE DO CONSUMO DE ENERGIA – GERENCIAMENTO DE CARGA 

 

O principal propósito de se controlar o consumo de energia com a estratégia do gerenciamento 

de carga é de manter a tensão de trabalho constante no sistema, limitar o descarregamento da 

bateria e monitorar o nível de recarga da bateria. 

 

Os alternadores presentes nos veículos convencionais a combustão interna não são 

dimensionados para suportar o consumo de todas as cargas elétricas do veículo em todas as 

condições. Existem algumas condições em que a energia da bateria tem de ser utilizada para 

suportar todas as cargas, como por exemplo, nas situações de marcha lenta, em tempos frios 

quando ligamos os aquecimentos de banco, espelho, voltante, em tempos quentes onde o 

acionamento da ventoinha do motor é constante e em outras condições como as demandas do 

sistema de direção elétrica, por exemplo. 
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Em tempos de clima mais frio, a capacidade de recarga da bateria é muito baixa o que aumenta 

o tempo necessário para se recarregar a bateria. Isso significa que pode ser necessário várias 

horas de condução do veículo para se recarregar a bateria. 

 

O controle de consumo elétrico irá utilizar várias variáveis do veículo, como estado da ignição, 

estado do motor, temperatura, entre outros, que sera gerenciado por um módulo central, mas 

não específico apenas para essa função. 

 

5.3 FUNCIONALIDADE DO CONTROLE DE CARGAS 

 

O propósito do gerenciamento de carga é de manter a tensão constante no sistema e de limitar 

o descarregamento da bateria nas condições de motor desligado e motor ligado. 

 

5.3.1 FUNCIONALIDADE DO CONTROLE DE CARGAS – MOTOR DESLIGADO 

 

Na condição de motor desligado, ou seja, com o alternador gerando energia e carregando a 

bateria, o gerenciamento irá limitar a quantidade de corrente sendo drenada da bateria. 

 

5.3.2 FUNCIONALIDADE DO CONTROLE DE CARGAS – MOTOR LIGADO 

 

O controle do gerenciamento de cargas tem a capacidade de reduzir o consumo de energia das 

cargas elétricas em dois níveis diferentes quando o motor está funcionando. No primeiro nível o 

controle é feito simplesmente reduzindo a potência da carga e o segundo nível é feito 

desligando a carga por completo. O controle pode também requisitar um aumento da marcha 

lenta para aumentar a capacidade de geração de energia do alternador. Esse controle é 

independente do controle de limitação de carga, assim eles podem atuar em conjunto. 

 

Independente da condição presente no veículo (motor ligado, cargas ativas, etc) o sistema de 

alimentação do veículo é monitorado através de um sensor (sensor de monitoramento da 

bateria) instalado no cabo positivo da bateria. 
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FIGURA 34 – SENSOR DE MONITORAMENTO DA BATERIA 

FONTE: FREESCALE 
 

O controle de gerenciamento de carga monitora o veículo mesmo em condições onde o motor 

não está funcionando, o que indica que o alternador não está gerando energia para alimentar 

as cargas elétricas, ou seja, o consumo das cargas está indo diretamente para a bateria. Nessa 

condição, se o estado de carga da bateria atingir um valor muito baixo, as cargas são 

comandadas a se desligarem para preservar a bateria. 

 

5.4 CONTROLE DE CARGAS EM VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS 

 

Não existe a menor dúvida da importância do controle de cargas elétricas quando falamos da 

vida útil e utilização da bateria nos veículos movidos a combustão interna. Podemos então 

extrapolar esses conceitos e incluí-los também nas arquiteturas dos veículos elétricos ou 

híbridos. Nesses tipos de veículos está mais do que claro (principalmente nos veículos 

totalmente elétricos) a importância do gerenciamento de consumo elétrico, onde acaba por ser 

o maior vilão, afetando diretamente a sua autonomia.  

 

O principal foco desse gerenciamento será no controle da corrente sendo drenada das baterias 

e também o compromisso entre autonomia e potência do veículo. Um exemplo de como existem 

componentes elétricos nesses veículos que realmente consomem muita energia, podemos citar 
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as cargas relacionadas aos sistema de climatização do veículo. Abaixo estão listadas as cargas 

presentes e seus respectivos consumos: 

 

• Aquecedores de Ar ~80A 

• Desembaçador do vidro dianteiro ~70A 

• Desembaçador do vidro traseiro ~20A 

• Bancos dianteiros aquecidos ~16A (x2) 

• Bancos traseiros aquecidos ~ 12A (x3) 

• Desembaçador dos espelhos retrovisores ~4A 

__________________________________ 

Total: ~240A 

 

É possível verificar o alto consumo que essas cargas do sistema de climatização representam. 

Em carros com motor a combustão, geralmente não temos todas essas cargas disponíveis, 

porém em veículos elétricos ou híbridos, o uso de componentes elétricos para o sistema de 

climatização se fazem mais presentes. 

 

Com um algoritmo adequado para o gerenciamento de cargas elétricas é notável o benefício 

que se é conseguido. Basicamente o algoritmo deve levar em consideração a corrente da 

bateria, a corrente atual que o alternador está gerando e a corrente disponível no alternador. 

Em resumo o algoritmo nunca deve permitir que o consumo das cargas elétricas seja maior do 

que a corrente disponível. 

 

De uma forma geral e simplista, teríamos a seguinte condição: 

 

Se POTÊNCIA CONSUMIDA (cargas do veículo) > POTÊNCIA DISPONÍVEL (fornecida 

pelo alternador) 

 

 ENTÃO (depois de 10 segundos) ATIVAR CONTROLE DE CARGAS (desliga ou reduz a 

potência de algumas cargas, como PTC, aquecimento de bancos,etc.) 
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6. INFRAESTRUTURA DE RECARGA 

 

A infraestrutura de recarga é um dos pontos mais importantes a serem discutidos, pois, em tese, 

é um item que viabilizará a disseminação dos veículos elétricos e híbridos. Diversos países já 

têm políticas especificas focadas nesse ponto, as que serão comentadas a seguir.  

 

6.1 PAÍSES 

 

6.1.1 CHINA 

 

A China trabalha para que, em 2015, ter produzido mais de 500 mil veículos elétricos ou 

híbridos. Desta forma, sua política de infraestrutura é de implantar cerca de 75 postos de 

abastecimento elétrico, assim como mais de 6000 pontos de recarga, em no mínino, 27 de suas 

principais cidades. A Figura 35 apresenta a estrutura de um sistema de recarga de bateria. 

 

 
FIGURA 35 – PONTO DE RECARGA NA CHINA    

FONTE: AUTO BLOG 
 

Na China já existem especificações bem mais desenvolvidas em termos de parametros para 

implementação de pontos de recarga. Lá, por exemplo, os pontos de recarga devem ter uma 

capacidade de, no mínimo, 7000kWh e também serem capazes de fazer a troca do conjunto de 

baterias de um veículo por um novo, totalmente carregado. Eles também devem estar 

localizados longe de estradas ou ruas que tenham o tráfego pesado. 
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6.1.2 JAPÃO 

 

O Japão já tem política de investimento na infraestrutura de eletrificação para veículos elétricos 

e híbridos desde 2008, a qual prevê a implantação de diversos pontos de recarga com as mais 

variadas tecnologias, como energia solar, sistemas de carga rápida, etc. Existe também um 

estudo para se implementar pontos de recarga em novos condomínios residenciais de 

apartamentos e os tornar obrigatórios.  

 

Para o acesso aos pontos de recarga distribuidos pela cidade, o dono de um veículo elétrico ou 

híbrido deve possuir um cartão com uma senha específica. Assim, a unidade de controle 

eletrônco do ponto libera a recarga do veículo. A Figura 36 apresenta um sistema de 

carregamento no Jápão. 

 

 
FIGURA 36 – PONTO DE RECARGA NO JAPÃO    

FONTE: SMART PLANET 
 

6.1.3 EUROPA 

 

Na Europa existe um consórcio entre as maiores montadores com a finalidade de desenvolver 

um plano para a implementação de mais de 10000 pontos de recarga estrategicamente 

espalhados por todo seu território. Os estudos também mostram a possibilidade de sistemas de 

abastecimento residencial assim como abastecimento "carro-a-carro" onde um carro poderia 

fornecer carga a outro. A Figura 37 apresenta um sistema de carregamento na Europa 
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FIGURA 37 – PONTO DE RECARGA NA EUROPA    

FONTE: TREE HUGGER 
 

6.1.4 FRANÇA 

 

A França possui um plano agressivo de eletrificação e pretende ter até 2015 cerca de 1 milhão 

de pontos de recarga espalhados por seu país, sendo a maioria instalada na própria residência 

dos proprietários deste tipo de veículo. Já existem leis na França que obrigam, por exemplo, 

que toda nova construção possua pontos de recarga. A Figura 38 apresenta um ponto de 

recarga de baterias na França. 

 

 
FIGURA 38 – PONTO DE RECARGA NA FRANÇA    

FONTE: ELECTRIC CAR SITE 
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6.1.5 ESTADOS UNIDOS 

 

Os Estados Unidos tem dedicado boa parte de seus recursos financeiros para investimentos 

nessa área. Atualmente está investindo mais de 250 milhões de dólares para a implementação 

de pontos de recarga por todo país, onde se acredita que 60% desses pontos serão instalados 

em casas residenciais. A figura 39 apresenta o sistema de recarga nos Estados Unidos. 

 

 
FIGURA 39 – PONTO DE RECARGA NOS ESTADOS UNIDOS    

FONTE: EXCLUSIVE ELECTRIC CARS 
 

Acredita-se que os Estados Unidos vai ser o país mais bem preparado no futuro para suportar o 

mercado crescente dos veículos elétricos e híbridos. 

  

6.1.6 BRASIL 

 

O Brasil talvez seja um dos únicos países em que, até o momento, não tem um plano de 

implementação de veículos elétricos e nem de sua infraestrutura de recarga, pelo menos 

divulgado publicamente. No entanto, alguns novos empreendimentos estão instalando por conta 

própria essas estruturas – novos condomínios de luxos vão disponibilizar a partir de 2012 vagas 

na garagem com o ponto de recarga.  
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FIGURA 40 – PONTO DE RECARGA NOS ESTADOS UNIDOS    

FONTE: VRUM 
 

A Petrobrás também tem um projeto já implementado postos de recarga para veículos e 

motocicletas elétricas no Rio de Janeiro e em algumas outras cidades. A recarga de um veículo 

elétrico nestas instalações da Petrobras, pelo menos por enquanto, tem um valor fixo de 5 reais, 

independente do tempo em que o veículo permanecer recarregando. A Figura 41 apresenta um 

ponto de recarga no Brasil. 

 

 
FIGURA 41 – PONTO DE RECARGA NO BRASIL    

FONTE: PORTAL GÊNESIS 
 

6.2 MONTADORAS 

 

As montadoras Renault e Nissan estão trabalhando juntas para propor diversas formas e 

infraestrutura para os veículos elétricos e híbridos em diversos países, como o Brasil por 

exemplo. As duas montadores uniram-se para criar uma estratégia completa para a 
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infraestrutura para veículos elétricos e híbridos, isso inclui a utilização de redes de fast-food 

com pontos de recarga para seus clientes.  

A Mitsubishi também se uniu a Nissan para promover seu carro elétrico, o i-MiEV, em países 

como Japão e Canadá. A Figura 42 apresenta a arquitetura do iMieV da Mistubishi. 

 

 
FIGURA 42 – ARQUITETURA DO IMIEV    

FONTE: MITSUBISHI 
 

Já a General Motors tem trabalhado fortemente nos Estados Unidos focando o desenvolvimento 

de especificações para a estrutura de recarga, assim que os veículos elétricos e híbridos se 

firmarem definitivamente. A Ford e a Toyota também têm desenvolvido trabalhos em paralelo 

nesse sentido. 

 

6.3 AFTERMARKET DOS SISTEMAS DE RECARGA 

 

Como não poderia deixar de ser, empresas voltadas para o setor de energia têm lançado 

diversos produtos para entrarem na área de equipamentos de sistemas de recarga. Como 

exemplo, a empresa Coulomb Technologies desenvolveu um sistema de recarga para 

estacionamento no qual, motoristas cadastrados no sistema, podem aproveitar de sua 

infraestrutura para recarga enquanto estacionados nos posto específicos. O equipamento 

possui uma conexão sem fio para autenticar o usuário e mostra o valor da recarga em tempo 

real. Existem ainda disponíveis diversos aplicativos desenvolvidos para aparelhos como o 

iPhone que são capazes de encontrar pontos de recarga nos Estados Unidos. A Figura 43 

apresenta a estrutura de um ponto de recarga da Empresa Coulomb. 
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FIGURA 43 – COULOMB PONTO DE RECARGA    

FONTE: FAST COMPANY 
 

Já a Elektromotive, uma empresa inglesa, possui o mesmo tipo de desenvolvimento que a 

empresa Coulomb, porém seus equipamentos podem ser instalados na rua, já que possuem 

uma conexão de celular e melhor, permitem que o pagamento da conta seja efetuado 

diretamente junto com a sua conta de luz residencial. 

 

Uma alternativa a estação de recarga é a troca da bateria. Ou seja, ao invés de fazer-se a 

recarga da bateria, efetua-se a troca completa do conjunto de baterias por um conjunto já 

recarregado, ou seja, o usuário se utiliza de um ponto de troca de todo o conjunto de bateria em 

apenas alguns minutos. O conjunto de baterias que foi retirado do seu carro é então 

recarregado pela empresa, que será posteriormente utilizado em outro veículo. Desde 2010, já 

existe em Tokyo, um posto para troca de baterias implementado pela empresa Better Place. A 

Figura 44 apresenta a estrutura de troca de baterias da empresa Better Place. 
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FIGURA 44 – ESTRUTURA DA BETTER PLACE    

FONTE: AUTO BLOG 
 

Outras tecnologias de recarga também estão em estudo, como por exemplo, a recarga por 

proximidade. Atualmente essa tecnologia é utilizada em alguns dispositivos portáteis, através de 

indução magnética, o dispositivo é recarregado. Este mesmo princípio está sendo proposto para 

o carregamento das baterias dos veículos elétricos e híbridos. Este princípio de carregamento 

também está sendo viabilizado com o carro em movimento nas vias.  
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7. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

 

A SAE - Society of Automotive Engineers implantou em 2009 um comitê com especialistas para 

realizar estudos focado nas normas relacionadas ao desempenho das baterias bem como nos 

parametros de segurança. Discussões com relação a padronização dos pontos de recargas e 

conexões também foram iniciadas. O fato é que várias iniciativas estão sendo tomados 

mundialmente,  o que acaba dificultando  a padronização da utilização destas tecnologias. Por 

exemplo, existem projetos na Inglaterra de implementação da tomada de carregamento 

baseado em conexões simples de 3 pinos, enquanto os projetos na Alemanha consideram a 

conexão com conectores de 6 pinos. 

 

A SAE publicou a especificação SAE J1772-2009 que padroniza o plug e as conexões. 

Também já anunciou que trabalha em outras 5 especifcações que cobrem desde os itens de 

recarga até protocolos de comunicação pela rede elétrica, essa última já possuindo uma 

primeira versão, a J2836/1, que trata especificamente sobre a comunicação veículo – rede de 

energia elétrica, definindo o protocolo, gerenciamento remoto, entre outros aspectos.  A Figura 

45 apresenta o plug SAE padrão J1772. 

 

 
FIGURA 45 – PADRÃO SAE J1772    

FONTE: MIGHT BOY EV 
 

Foi formado também um grupo na Europa com objetivo de padronizar as conexões e plugs, o 

ACEA. Segundo o ACEA, os atuais estudos visam adequar a padronização até 2017. Ou seja, 

até lá iremos provavelmente conviver com diversos tipos de conexões diferentes para cada 
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modelo de veículo, montadora, etc. Essas especificações que estão sendo desenvolvidas pelo 

ACEA tem o intuito de servirem como base para especificações globais. 

 

As montadoras BMW, Daimler, Volkswagen, entre outras trabalham para desenvolver 

conectores modulares a fim de suportar qualquer tipo de especificação e aplicação, cobrindo 

todas as possibilidades de recarga, com o objetivo de ficarem totalmente de acordo com as 

normas globais.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A aplicação da tecnologia dos veículos elétricos e híbridos ainda está muito complicado e 

obscuro aqui no Brasil. Diversas perguntas estão sem resposta, como as relacionadas a 

infraestrutura de recarga, preço, manutenção desses veículos e principalmente a economia e 

benefícios que eles gerariam.  

 

Desta forma, para muitos, a utilização deste tipo de veículo no dia a dia pode apresentar-se 

como algo secundário, de “luxo”. No entanto, é necessário ressaltar que dado aos benefícios 

provenientes da utilização desta nova tecnologia, existe a necessidade do comprometimento do 

governo para viabilizar e inserir a tecnologia dos veículos elétricos e híbridos no nosso país.   

 

As medidas adotadas para a utilização mais breve possível destes tipos de veículos estão 

diretamente ligadas as questões ambientais e farão toda a diferença no futuro, quando os 

combustíveis fósseis chegarem ao esgotamento. 
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9. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao finalizarmos esse trabalho e após uma visão geral no sistema e componentes envolvidos, 

podemos verificar que a implementação desse tipo de tecnologia apresenta muitos benefícios 

mas, também ainda possúi muitas dúvidas sem respostas. Sabemos de todo o impacto negativo 

que a utilização de veículos movidos a combustíveis derivados de petróleo causa, mas 

infelizmente hoje essa é a tecnologia disponível e difundida entre a população, e o mais 

importante, acessível. 

 

O ponto mais importante a focar no momento é a conscientização da população, considerando 

que a adesão a este tipo de veículo não é um luxo, mas sim uma alternativa para atenuar o 

impacto ao meio ambiente.  

 

Leis, incentivos ao investimento, bonificações e descontos são só alguns dos exemplos de 

formas de incentivo e de benefícios para a utilização dos veículos  elétricos e híbridos. 
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