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Resumo. Este artigo trata do teste de performance em um Gurgel modelo BR-
800 convertido para propulsão elétrica. Abordará as atividades desenvolvidas
no projeto, assim como as suas etapas e os resultados obtidos. A pesquisa de
iniciação científica tinha como objetivo a avaliação do veículo elétrico numa
plataforma de ensaios composto por um dinamômetro de rolo e uma bancada
de acionamento e controle de motores elétricos. A metodologia consistia no
levantamento bibliográfico, conversão eletromecânica de energia,
acionamento e controle de motores elétricos e montagem do veículo na
estrutura de ensaio. O veículo foi submetido ao ciclo de condução típica de
veículos elétricos SAE J227a no dinamômetro de rolo. Dessa forma, foi
possível avaliar as necessidades de potência e energia elétrica. A estrutura de
ensaio de veículos na plataforma se mostrou apropriada para fazer a
avaliação proposta. O software do fabricante inicialmente não se mostrou
robusto para os ensaios com veículos elétricos e por isso iniciou-se a
programação de um software de aquisição de dados próprio em LabVIEW. 

Abstract. This article presents a Gurgel BR-800 converted to electric
propulsion. It addresses the activities developed within the project, as well as
its stages and its results. The undergraduate research had as objective the
evaluation of the electric vehicle on a test platform composed by a roller
dynamometer and an electric motors control bench. The methodology
consisted in literature research on electromechanical energy conversion,
actuating and control of electric motors and the assembly of the vehicle on the
test structure. The vehicle was submitted to typical driving cycle of electric
vehicles SAE J227a on roller dynamometer. Thus, it was possible evaluate the
electric power and energy demand. The vehicle test platform proved to be
suitable for making the proposed evaluation. The manufacturer software
initially did not prove to be robust to for electric vehicles and that is why we
initiated the programming of a proper data aquisition software in LabVIEW. 

Palavras Chave. Teste de performance, Conversão eletromecânica, Gurgel
BR-800, Veículos elétricos.
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1. Introdução 

Este artigo trata do teste de performance de um veículo a combustão interna convertido
para tração elétrica. Esse trabalho faz parte do projeto "Eletroposto Solar -
Microgeração fotovoltaica distribuída integrada à arquitetura predial e sua aplicação
para carregamento de veículos elétricos”, que tem como um de seus objetivos a
operacionalização do laboratório de veículos elétricos. O plano de trabalho do bolsista
de iniciação científica tinha com objetivo a avaliação dos veículos elétricos disponíveis
no laboratório numa plataforma de ensaios composto por um dinamômetro de rolo e
uma bancada de acionamento e controle de motores elétricos.

Segundo os estudos feitos em 2009 pela Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), a motorização elétrica ou hibrida será um segmento relevante no
mercado automotivo nos próximos 25 anos. Além das questões do desenvolvimento
sustentável e das incertezas do futuro do fornecimento do petróleo, os estudos
relacionados a novas tecnologias de propulsão, principalmente a elétrica, mostram que a
busca por veículos compactos, eficientes e silenciosos foram identificadas como sendo
tendência de mercado.

Com essa perspectiva, os estudos relacionados a esse segmento são de
fundamental importância. No Brasil, os principais projetos relacionados à conversão de
veículos são realizados por universidades. O presente projeto contribuirá para a
capacitação de mão de obra qualificada para atuar no setor, além de subsidiar estudos
sobre a eficiência dos veículos de transporte elétricos.

A metodologia consistia no levantamento bibliográfico sobre estado da arte de
veículos elétricos, conversão eletromecânica de energia, acionamento e controle de
motores elétricos. Paralelamente a essa revisão o estudante participará da montagem da
estrutura de ensaio de dois veículos nacionais convertidos. Um Gurgel BR-800 com
motor de indução de 7,5 cv e um Fiat Palio com motor de indução de 30 cv refrigerado
a água (Costa 2015). Os ensaios foram para avaliar a performance do BR-800
submetidos a procedimentos padronizados de ciclos de condução típica de veículos no
dinamômetro de rolo. Dessa forma, diversas condições de operação foram testadas e as
necessidades de potência elétrica e energia foram determinadas. 

O veículo escolhido para o projeto é um BR-800 ano e modelo 1991 da
fabricante Gurgel. É um carro nacional, com um sistema de propulsão a combustão
interna de 800 cilindradas gerando 33 cv de potência a 5000 RPM e com um peso
relativamente baixo devido a sua carroceria de fibra de vidro, pesando
aproximadamente 620 kg.

Devido à conversão do motor original para um motor elétrico, houve a
preocupação em descobrir a relação das marchas com as rotações do motor
originalmente, pois mantivemos o sistema de transmissão de quatro marchas mais ré
original do carro. Então, precisava descobrir essa relação para podermos começar a
ensaiar o veículo com o novo motor alternativo, sem prejudicar nenhum componente do
BR-800 ou do motor de indução. Com essa relação de marchas com as rotações do
motor também pudemos descobrir a rotação máxima do motor que respeitaria a
velocidade máxima dos ciclos de ensaio. Por motivos de segurança não foram
realizados testes em quarta marcha como mostrado na tabela 1. 
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Tabela 1 – Relação marcha e velocidade do BR-800

Gurgel BR-800 Velocidade km/h

Primeira Segunda Terceira Quarta

1200 8,39 14,24 21,96 -
1800 12,59 21,37 32,93 -
2400 16,78 28,49 43,91 -
3000 20,98 35,61 54,89 -
3495 24,44 41,49 63,95 -
5000 34,97 59,35 91,48 -

1.2. Motor elétrico instalado no veículo

O motor escolhido para o Gurgel foi um motor de indução de gaiola com dois polos de
7.5 cv da fabricante WEG modelo W22 Plus. O motor já foi instalado por alunos da
UnB Campus Gama em um trabalho de Projeto Integrador II no ano de 2012. Podemos
ver as características do motor elétrico e as comparações com o motor a combustão
interna mais detalhadamente na tabela abaixo.

Tabela 2 – Comparação do motor original de fábrica com o novo motor elétrico

Motor Enertron de combustão
interna com dois cilindros

Weg W22 Plus

Combustível Gasolina Elétrico
Potência 33 cv 7.5 cv, 5.5 KW (220V / 18.8 A)

RPM 5000 3495
Peso aproximado 90 kg 43 Kg

Rendimento 25-30 % 88.7 %
Nível de ruído 78.3 dB 69 dB

Comprimento/Raio Não declarado 448 mm/112 mm

A figura 1 abaixo mostra o detalhe da instalação do motor elétrico no BR-800.

Figura 1. Detalhe da instalação do motor elétrico no Gurgel BR-800.
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2. Plataforma de ensaio 

Para avaliar o desempenho do veículo convertido, foi construída uma plataforma de
ensaio no laboratório do curso de engenharia automotiva da UnB campus Gama. Esta
plataforma é composta por um dinamômetro de chassi do tipo AC (correntes de
Foucault) da marca DYNOmite Dynamometer AC refrigerado a ar automotivo e uma
bancada para controlar a velocidade de motores de indução. Dessa forma é possível
realizar diversos ensaios sem a necessidade de tirar o veículo do laboratório e construir
sistema específico de armazenamento de energia (Costa, 2015).

Os dados do dinamômetro são oriundos de dois transdutores, uma célula de
carga tipo straing gage e um sensor de rotação indutivo, através deles é possível levantar
informações de torque e potência dos veículos ensaiados.

O inversor de frequência é o principal equipamento da bancada, sendo através
dele que a partida e o controle do motor elétrico são realizados.

O inversor utilizado é o modelo CFW-11 da fabricante Weg que permite o
controle de diversas grandezas do motor como velocidade, aceleração e sentido de giro.
Através da Interface Homem-Máquina (HMI), por meio do Start-Up orientado, o
usuário pode ajustar os parâmetros de acordo com o tipo de motor utilizado.  

 Esta linha apresenta uma porta USB que permite a comunicação com
computadores. Com o auxílio do software do fabricante, o Superdrive G2, é possível
monitorar e ajustar diversos parâmetros do motor e do teste em tempo real e obter
gráficos das variáveis desejadas, como por exemplo, rotação, corrente e tensão elétrica
para análises posteriores conforme mostrado na figura 2.

Figura 2. Análise e ajuste com o Superdrive G2.

2.1. Instrumentação
A plataforma de ensaio conta com o sistema de aquisição de dados do fabricante do
dinamômetro denominado Dyno-MAX 2000 e o sistema de aquisição de dados do
inversor de frequência denominado Superdrive G2 para monitorar os dados do veículo e
do motor elétrico respectivamente.

O Dyno-MAX 2000 permite que o usuário monitore e controle (opcionalmente)
o dinamômetro através do computador e possui funções especiais como a simulação das
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condições de direção, simulando a arrancada do veículo, resistência do ar, atrito do rolo
entre outras variáveis. 

Porém, depois de alguns testes, foi constatado que algumas grandezas mostradas
pelo programa não conferiam com a realidade ou até mesmo não era mensuradas pelo
software. Depois de mensurar as rotações do rolo e das rodas com um tacômetro e
comparar com as informações contidas no Dyno-MAX 2000, percebeu-se que havia
uma discrepância significativa nos resultados que influenciava diretamente o resultado
de diversos outros parâmetros.

Além disso, o software apresentou um elevado grau de complexidade para
configurações. A personalização de sua interface e dos seus gráficos não era adequada
para os ensaios necessários, além de ser mais limitado com relação aos tipos de
comunicação que estabelece com outros dispositivos e extração dos dados.

Por isso, optamos em não utilizar o software do fabricante e iniciar o
desenvolvimento de um sistema próprio em LabVIEW.

2.2. Proposta de usar o LabVIEW

O LabVIEW é um programa de aquisição de dados da empresa National Instruments
que permite, por meio de interfaces de aquisição de dados, ler, visualizar, tratar e
armazenar dados num computador pessoal. A sua interface de visualizar os dados pode
ser customizado para cada aplicação. Dessa forma, pode-se monitorar os valores obtidos
pelos sensores de rotação e torque, e depois de feita a programação, é possível a análise
de todos os dados esperados no ensaio de performance.

Primeiramente, foram decididos os fatores mais importantes para serem
mensurados e registrados para o estudo em questão. Os fatores escolhidos para análise
foram: RPM da roda, potência máxima na roda, torque máximo, velocidade
desenvolvida, aceleração do veículo, rotações totais, distância percorrida e tempo
ensaiado. A partir dos requisitos propostos houve uma revisão na literatura para
esquematizar as relações das fórmulas com a programação envolvida no software. 

A implementação da interface de aquisição de dados será implementado com um
microcontrolador Arduino, que está sendo desenvolvido por outro estudante de
iniciação científica, que não será apresentado neste trabalho.

As figuras 3 e 4 mostram a interface e a programação do sistema de aquisição
em LabVIEW desenvolvida. 
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Figura 3. Painel frontal do teste de performance no LabVIEW.

Figura 4. Diagrama de blocos do teste de performance no LabVIEW.

O processo de programação e instrumentação necessária para utilizar o
LabVIEW com toda a sua capacidade ainda não está pronta. O processo de
planejamento e programação já foram iniciados, ainda falta terminar a programação e a
adaptação dos transdutores para poder utilizar o LabVIEW como ferramenta de análise
de um teste de performance. 

Por enquanto, os testes que foram realizados no Gurgel foram ajustados,
mensurados e analisados por meio do software do fabricante do inversor, o Superdrive
G2. 

3. Avaliação de desempenho

Os ensaios foram feitos em ambiente controlado de modo a avaliar o comportamento do
veículo convertido e as requisições de energia do motor para o dimensionamento e a



7

escolha da tecnologia das baterias. A figura 5 mostra o BR-800 na plataforma de ensaio
no laboratório.

Figura 5. Teste Gurgel no dinamômetro.

4. Resultados

Para que os veículos sejam testados, os ciclos de ensaio devem ser projetados de forma
a simular, da forma mais realística possível, as condições as quais vão ser submetidos
(Larminie, 2003). Dessa forma, optou-se em realizar os ensaios com o ciclo de
condução SAE J227a, um ciclo desenvolvido na década de 1970 especificamente para
carros elétricos. Existem quatro versões (“A”, “B”, “C” e “D”) com velocidades
distintas e o ciclo é basicamente dividido em quatro grandes fases. A primeira é a
aceleração, no qual o carro parte do repouso e acelera por um determinado tempo até
atingir a velocidade máxima. A segunda fase é a velocidade cruzeiro, onde o veículo
roda com a velocidade máxima constante por um determinado tempo. A terceira fase é a
desaceleração, quando o carro breca e sai da velocidade máxima e entra em repouso. A
quarta e última fase é o tempo ocioso, na qual o veículo permanece com velocidade nula
por um determinado tempo até o teste ser finalizado.

Na tabela 3 podemos visualizar as especificações de tempo e velocidade máxima
para o ciclo B de condução SAE J227a utilizado no teste de performance do Gurgel.
Optamos em trabalhar com a versão B para não sobrecarregar o motor durante o ensaio. 

Tabela 3 – Tempos e velocidade ciclo B SAE J227a

Parâmetro Valores Ciclo B Unidade
Velocidade máxima 32 km/h
Tempo de aceleração 19 s

Tempo cruzeiro 19 s
Tempo de desaceleração 9 s

Tempo ocioso 25 s
Tempo total 72 s
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A partir do ciclo de condução SAE J227a fez-se vários ensaios do veículo BR-
800 na plataforma. Neste ciclo a velocidade máxima solicitada foi de 32 km/h, por este
motivo, ajustamos os parâmetros de velocidade do motor para 1748 RPM a partir da
relação de marchas com as rotações do motor, o que possibilitou usar a segunda e
terceira marcha. 

A figura 6 mostra todos os parâmetros observados através do software
Superdrive G2 da Weg durante o ensaio no ciclo B de condução SAE J227a com o
motor elétrico do Gurgel. São eles rotação, corrente, tensão e torque. Teste feito com o
carro na terceira marcha.

Figura 6. Ciclo B SAE J227a – Todos os parâmetros.

A figura 7 destaca o comportamento da tensão, da corrente e da potência elétrica
durante o ensaio. A curva de corrente (linha azul) tem um rápido pico de 86,94 A ao
final da aceleração do veículo. Quando atinge a velocidade de cruzeiro, ocorre uma
queda em rampa até aproximadamente o segundo 25 do ensaio, quando a corrente se
estabiliza e fico abaixo da corrente nominal do motor com 16,7 A. Também é
importante destacar os dois picos formados com a desaceleração do motor, um
descendente seguido de um ascendente entre os segundos 40 e 42 com um
comportamento quase que degrau, onde a corrente atinge 10,3 A no pico descendente e
passa para 61 A no pico ascendente em um intervalo de tempo menor que 2 segundos,
quando inicia uma queda que em aproximadamente 3 segundos atinge o valor nulo. A
curva de tensão (linha vermelha) tem um comportamento linear entre a partida e o
regime estacionário, destaque para o pico de tensão que ocorre no momento da
desaceleração, quando o motor atinge a tensão máxima de 132,3 V, quando inicia uma
queda de aproximadamente 4 segundos até atingir o valor nulo. A linha verde apresenta
a potência elétrica no motor a cada segundo, sendo que o valor obtido é resultado do
produto da tensão pela corrente elétrica durante o ensaio. Destaque para o instante
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(segundo 11 do ensaio) em que o motor atinge a velocidade máxima onde o parâmetro
de corrente é máximo e a tensão é elevada atingindo a potência máxima do motor com
8867,88 KW. E para o intervalo de tempo entre 40 e 42 segundos, onde ocorre a
desaceleração do veículo e há um pico máximo de tensão e corrente elevada nesse
ponto. 

Figura 7. Ciclo B SAE J227a – Corrente, tensão e potência no motor.

Já a figura 8 apresenta a potência elétrica consumida a cada segundo, bem como
demonstra a soma dos valores a cada segundo no ciclo de ensaio, num percurso de
aproximadamente 400 metros. Em terceira marcha e com velocidade estacionária de 32
km/h o motor consumiu 0,036 KW/h neste ciclo de condução. 

Figura 8. Ciclo B SAE J227a – Potência consumida no motor em Kwh.

Os valores obtidos pelo Superdrive G2 e pelo Excel estão dispostos na tabela 4.
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Tabela 4 – Valores dos parâmetros obtidos no Superdrive G2 e Excel

Dados Mínimo Máximo Unidade
Velocidade do motor 0 1835,4 RPM

Corrente do motor 0 86,94 A
Tensão no motor 0 132,3 V
Torque no motor -151,12 408,12 %
Potência de saída 0 8867,88 KW
Potência de saída 0 12,06 Cv

Consumo 0 0,036 KWh

5. Conclusão
A estrutura de ensaio de veículos na plataforma se mostrou apropriada para fazer a
avaliação proposta. O software do fabricante inicialmente não se mostrou robusto para
os ensaios com veículos elétricos. Ainda é necessária melhorar o software de aquisição
de dados e a proposta é que num próximo projeto se implemente o software em
LabVIEW. Com os dados aqui obtidos e com o novo programa implementado será
possível realizar um estudo mais detalhado que forneça dados suficientes e precisos para
um dimensionamento correto do sistema de baterias dos automóveis ensaiados.
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