
PROJETO DE PLATAFORMA DE ANÁLISE DE CONVERSÃO DE TRAÇÃO DE 
VEÍCULOS COM MOTOR A COMBUSTÃO INTERNA PARA TRAÇÃO ELÉTRICA 

 
Marcos de Oliveira Costa (moc_bsb@hotmail.com), Rudi Van Els (rudi@unb.br) e  

Saleh Barbosa Khalil (sbkhalil@hotmail.com) 
Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos - PPMEC 

Departamento de Engenharia Mecânica - ENM 
Universidade de Brasília – UnB - Campus Darcy Ribeiro 

CEP.: 70910-900 Brasília – DF 
 
 

Reumo – No momento em que as mudanças climáticas tem afetado cada vez mais a vida 
das pessoas se torna inevitável a adoção de mudanças. Dimnuir a dependência de 
combustíveis fósseis é de suma importância, dados do Banco Mundial de 2013 dão conta 
que o setor dos transportes contribui com 20 por cento de todas as emissões de CO2 
relacionadas com a energia, com  crescimento de emissões de cerca de 1,7 por cento ao 
ano desde 2000, assim os Veículos Elétricos despontam como uma grande alternativa 
por todos as suas vantagens do ponto de vista ambiental, tecnológicos e de segurança 
energética 
Este artigo trata da concepção e execução de uma plataforma de análise como um 
instrumento de avaliação e desenvolvimento da conversão de veículos para tração 
elétrica e faz uma breve análise de um veículo convertido. Conclui-se ao final que a 
Plataforma se insere num ambiente altamente propício, pois serve para avaliar, sobre 
diversos aspectos, os veículos elétricos convertidos, essa funcionalidade terá papel 
fundamental na formação engenheiros e no desenvolvimento de projetos acadêmicos 
para mobilidade elétrica. 
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INTRODUÇÃO 

O Veículo Elétrico pode ser definido como um veículo para transporte de passageiros 

ou cargas com pelo menos um motor elétrico no seu sistema de tração. A partir desta 

definição mais ampla, podemos incluir os veículos puros (EV), os veículos elétricos a bateria 

(BEV), os veículos elétricos híbridos (HEV) e veículos elétricos dotados de células de 

combustível a hidrogênio (FCEVs). Veículo Elétrico é um assunto multidisciplinar que 



abrange amplos e complexos aspectos. No entanto, tem tecnologias de núcleo, como 

tecnologias de chassis e carrocerias, tecnologias de propulsão, uso, armazenamento e 

reabastecimento de energia,  pode ser projetado de fábrica ou  convertido a partir de outro 

veículo já existente. 

Nos dois casos existem vantagens e dificuldades. A opção de um projeto de fábrica no 

Brasil encontra entraves significativos em função do tratamento tributário que aumenta 

bastante o custo, por outro lado propicia ganhos de otimização em várias partes do projeto. A 

conversão pode apresentar um custo sensivelmente reduzido com a aquisição de componentes 

de indústrias locais e o aproveitamento de vários componentes, mas pode ter aspectos de 

segurança diminuida.  

Para a concepção da Plataforma de Análise de Conversão de Tração de Veículos com 

Motores a Combustão Interna para Tração Elétrica, as atividades foram divididas em  etapas 

distintas passando pela conversão de uma veículo que seria objeto de avaliação, o projeto e a 

execução de uma bancada contendo a fonte de energia e estrutura de controle da plataforma 

até posterior integração a um dinamômetro. 

 O trabalho faz parte das atividades para aquisição do Título de Mestre em Sistemas 

Mecatrônicos e é desenvolvido no Laboratório de Engenharia Automotiva da Universidade de 

Brasília Campus do Gama. 

 Este trabalho propõe uma alternativa na avaliação da conversão de veículos 

originariamente concebidos com motores a combustão interna na tração para tração elétrica 

com o uso de motores de corrente alternada.  Uma bancada com fonte de energia e um 

inversor de frequência  aliada a um dinamômetro de rolos  para ensaio e avaliação do veículo 

convertido. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

Diversas etapas são importantes para a conversão do veículo que vai receber o motor 

elétrico, detalhes como espaço disponível para instalação do motor elétrico e para o banco de 



baterias, o tipo de aplicação e o tipo de trajeto característico, autonomia requerida são 

determinantes na conversão.  

I – CONVERSÃO 

 

Segundo (Washington, 2012), a conversão de um veículo para tração elétrica segue 12 
passos, que vão desde a escolha do veículo até a revisão na legislação vigente, além de 
recomendar uma visão críticia que permita aperfeiçoamentos durante a realização do trabalho. 

O carro convertido foi um Pálio EDX 1.0, foram inicialmente retirados motor, 
escapamento, tanque e mantida a caixa de câmbio. Algumas caraterísticas originais do veículo 
são: 

 

Tabela 1 – Dados do veículo. 

Dimensões  Espaço no Motor  
Comprimento 3730 mm Altura aproximada 400 mm 
Largura  1610 mm Largura aproximada 350 mm 
Altura 1440 mm   Profundidade 450 mm 
Peso  910kg   
Porta malas 210L   
Motor a Combustão    
Potência 61cv a 6100RPM   
Potência Especif 61,37 cv/litro   
Torque 8,1 kgfm a 3000 rpm   

 

De posse destas informações precedeu-se com os cálculos de torque e potência 

requeridos e partiu-se para outra importante etapa da conversão que é a escolha do motor 

elétrico. Para isto é importante ter em mente algumas características necessárias ao motor 

elétrico a ser usado na aplicação, que são: alta densidade e energia de torque; larga faixa de 

velocidade, com torque alto a baixa velocidade e com torque baixo a alta velocidade; 

confiabilidade e robustez para atender as constantes partidas e paradas; alta eficiência em 

larga faixa de velocidade e torque; bom desempenho em regimes transitórios; facilidade de 

controle. (CHAN, 1996). 

Diversas são as opções para aplicação de motores elétricos em sistemas de tração. 

Segundo Chau (2008), os motores de imã permanente sem escovas brushless têm vantagens 

importantes sobre os demais por sua alta densidade de energia, alta eficiência e 

confiabilidade. Vantagens essas que só foram possíveis graças a descoberta de novos 

materiais para a fabricação de imãs (terras raras) e também o desenvolvimento dos motores 



DC que passaram a ser usados sem escovas brunshless DC, o que diminuiu consideravelmente 

perdas por centelhamento, comutação, ruídos eletromagnéticos além de não dependerem tanto 

de manutenção como os antecessores com escovas e coletores. Já os motores de indução tem 

alta densidade de potência, baixos cutos de manutenção e por sua larga aplicação industrial e 

doméstica, tem custo relativamente baixo e tecnologia madura além de poder ser controlado 

pelo método escalar ou vetorial. 

Assim optamos por um motor de indução  trifásico com potência de 21 kW da WEG, 

refrigerado a água e instrumentado para controle da temperatura, com massa e dimensões 

extremamente reduzidas junto com um inversor de frequência CFW 11, também da WEG que 

trabalha com tensão trifásica de 220 Voltz e uma corrente de até 105 Amperes. 

 

Tabela 2 – Dados  do motor elétrico escolhido 

Motor de Induçao 
Trifásico 

Gaiola Fator de Serviço 1 

Corrente Nominal 84.4 A Rendimento  90,0% 
Tensão Nominal 220V Fator de Potência 0,79 
Potência 22 Kw/ 30 cv Frequência 100 Hz 
RPM 2930 Número de Pólos 4 
Proteção IP55 Classe de isolamento H 
Escorregamento 3,33% Massa aproximada  57kg 
Comprimento 
aproximado  

327mm Refrigeração  a água 

Conjugado Nominal 6.93 kgfm Conjugado de Partida 240 % 
Conjugado Máximo 350 % Pt 100 para controle da 

temperatura 
9 

 

Foram desenhadas e usinadas duas flanges e um acoplamento em aço 1045 que servem 
de apoio para toda a estrutura do motor elétrico ser conectada a caixa de transmissão além de 
uso de calços de borracha e travessas de fixação. 

                   

                 Figura 1 -  Etapas da conversão                             Figura 2 – Veículo convertido            

 



            II - PROJETO DA BANCADA 

 

Dentro da estrutura da Plataforma, a bancada tem um papel muito importante, reunir 

todos os componentes necessários para reproduzir o banco de baterias, sistemas de proteção e 

toda a parte de controle e potência sem que nada disso seja instalado no veículo. 

A bancada é composta de um quadro de comandos elétricos que recebe tensão da rede 

que conecta o transformador rebaixador trifásico de 380/220V de 30kw através de 

dispositivos de conecção e a devida proteção. O conjunto dispõe também de  um inversor de 

frequência e resistores de freio interconectados ao quadro de comandos elétricos. O projeto 

obedeceu NBR 9050 e a NR 12. 

. O inversor é alimentado com tensão de 220 Voltz trifásico, sendo que a corrente 

máxima de funcionamento é de 105 Amperes. O controle desse inversor pode ser feito por 

comando local, através de uma Interface Homem Máquina (IHM), comando remoto ou por 

computador a partir do software Super Drive G2 que permite também que o usuário visualize 

o comportamento de parâmetros dinâmicos do processo tensão, corrente, potência instantânea, 

no motor elétrico.  

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 controle realizado pelo inversor 

ocorre a partir de variações de frequência e tensão no barramento do motor, que é feito com o 

uso de transistores, possibilitando que o sinal de saída determine a velocidade e o sentido de 

rotação desejada para do motor elétrico. 

 

Figura 3 - Diagrama elétrico da bancada com itens de segurança. 

                                                     



III - INTEGRAÇÃO DO DINAMÔMETRO 

                           

 O dinamômetro DYNOmite Dynamometer AC refrigerado a ar automotivo  que será 

usado nos ensaios é  de origem americana e é do tipo AC (correntes de Foucault).  

O princípio do funcionamento de um Dinamômetro de Corrente de Foucault está 

intrinsecamente ligado ao fenômeno de geração de correntes elétricas parasitas no interior de 

massas metálicas condutoras, imersas em campos magnéticos variáveis, denominadas 

Correntes de Foucault. (SOUZA, 2005 apud VIANA, 2012). 

Quando o sistema está desligado, livre da presença de corrente de alimentação nos 

ímãs, o disco metálico não encontra dificuldades em realizar o movimento. Porém, é freado 

no momento em que uma corrente parasita inicia sua circulação proporcionalmente em 

relação a velocidade do disco. O fenômeno físico descrito nessa situação é definido pela Lei 

de  Lenz,  que  é  enunciada  resumidamente  na  seguinte  forma:  “Qualquer  corrente  induzida  tem  

um sentido tal que o campo magnético que ela gera se opõe à variação do fluxo magnético 

que  a  produziu.”  (HAICAL,  2009;;  SOUZA,  2005  apud  VIANA,  2012). 

Os dados do dinamômetro são oriundos 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. A estrutura da plataforma tem ao final esta 

configuração: 

  

 Figura 4 – Diagrama de blocos da plataforma de ensaios. 



IV – ENSAIO NA PLATAFORMA  

 

Para avaliar a funcionalidade de Plataforma e seus componentes foi escolhido o ciclo 

de ensaio SAE J226 a, com o monitoramento de algumas variáveis que atuam no motor 

elétrico conforme a figura abaixo. Um padrão bastante antigo, que foi desenvolvido 

especificamente para veículos elétricos na década de 1970, é o J227a cronograma de 

condução SAE.  Tem quatro versões, com diferentes velocidades. Cada ciclo é bastante 

curta no tempo, e consiste de uma fase de aceleração , uma fase de velocidade constante, 

numa fase "coast" e uma travagem de fase, seguido por um tempo fixo. Neste caso usamos 

o ciclo D supondo uma condução em pista plana na cidade.  

       

Figura 5 – Da esquerda para direita a bancada elétrica, a bancada e o dinamômetro e  conjunto em uso. 

 

Tabela 3 - Ciclo D SAE J226a  

PARÂMETROS Valores 

Velocidade Máxima 72 Km/h 

T. de Aceleração (Ta) 28 s 

T. Cruzeiro (Tc)r 50 s 

T. Acostamento (Tco) 10 s 

T. de  Frenagem  (Tb) 9 s 

T. Ocioso (Ti) 25 s 

T. Total 122 s 



 

Gráfico 1 Ciclo D SAE J226a – Todos os parâmetros 

 

Tabela 4 – Dados do ensaio. 

Dados Unidade Mínimo Média em Regime Máximo 

Velocidade do Motor  RPM 0 2900 2.900 

Corrente do Motor Amper 0 46 105,07 

Tensão no Motor  Volts 0 213 231 

Torque no Motor  (%) -12,85 8,5 80,9 

Consumo  Kwh 12 12 12 

Potência de Saída  Kw 0 6 20 

Potência na Roda Kgf.m 0 14,8 16,1 

Temp Mancal Diant ºC 23 54 75 

Temp Estator ºC 23 31 56 

Temp Mancal Tras ºC 23 31 48 

 

 

 

 



RESULTADOS E CONCLUSÕES 

  

Os primeiros ensaios da plataforma objetivaram avaliar a funcionalidade da estrutura 

sem se aprofundar em detalhes específicos relativos a conversão, a programação, o 

comportamento dinâmico do motor, do veículo ou do dinamômetro, mesmo assim farei 

alguns comentários sobre o motor, o inversor, o comportamento térmico do motor e o 

torque no motor elétrico baseado no ensaio acima citado. 

O motor refrigerado a água, um protótipo do fabricante,  que no caso aproveitou o 

sistema de arrefecimento original do veículo, o inversor moderno e robusto com uma 

grande variedade de funcionalidades demonstraram ser robustos, confiáveis e eficientes. 

O controle de temperatura é feito através dos 09 sensores tipo pt 100 distribuidos, 

entre mancal dianteiro, mancal traseiro e enrolamento. Neste ensaio pode-se observar uma 

elevação de temperatura rápida nas três partes monitoradas com nítida diferença no 

mancal dianteiro, que é mancal motriz o que indica a necessidade de um aprofundamento 

maior para compreender suas causas e implementar melhoras ao conjunto.  

A variação da corrente no instante em que a velocidade sai do regime estacionário e o 

torque passa a ser negativo, indica que a velocidade da carga é maior que a do rotor, temos 

escorregamento negativo significando que o rotor da máquina gira na mesma direção do 

campo magnético girante do estator mas a uma velocidade superior. Este é o momento em 

que a máquina elétrica passa a ser um gerador e pode-se aproveitar a frenagem 

regenerativa através do barramento DC do veículo elétrico. 

Existem grandes desafios a serem vencidos na direção de se disseminar a informações 

sobre mobilidade elétrica, mas também existem oportunidades para a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico. 

A Plataforma se insere num ambiente altamente propício, pois serve para avaliar, 

sobre diversos aspectos, desempenho e consumo de energia em veículos elétricos, essa 

funcionalidade terá papel fundamental na formação engenheiros e no desenvolvimento de 

projetos acadêmicos para mobilidade elétrica. 
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