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Resumo 
Este artigo apresenta uma metodologia de conversão de veículos, originalmente 

acionados por motor de combustão interna, para tração elétrica e sua aplicação a um veículo 

de fabricação nacional, o BR800 do fabricante Gurgel Motores. São apresentados aspectos da 

conversão do veículo, em especial o projeto do sistema de arrefecimento do conjunto 

motor/controlador e os ensaios realizados para um melhor dimensionamento, visando a 

otimização do uso de energia. Os testes de desempenho do veículo são executados em uma 

plataforma de ensaios permitindo avaliar dados como tensão, corrente elétrica, temperatura 

do sistema arrefecimento, vazão da bomba de água entre outros, antes de submeter o veículo 

em pistas de rolamento urbano.  

O veículo convertido para tração elétrica apresenta diversos estágios de conclusão 

sendo que alguns sistemas já se encontram operacionais tais como a bancada de acionamento 

do motor com banco de baterias e o sistema de arrefecimento, no qual é utilizado o radiador 

original do Gurgel BR 800 e uma bomba de esguicho de pára-brisa, onde foi constado serem 

suficiente para a aplicação. 

O presente trabalho resume parte do processo de conversão e apresenta algumas 

soluções para a conversão de veículos elétricos que poderão servir de base para auxiliar 

projetos futuros de conversão de veículos elétricos, área que cresce a cada dia no Brasil. 

1. Introdução 
Dados do Ministério das Cidades mostram que o Brasil tinha em 2016 uma frota com  

um total de 51.296.981 automóveis registrados nos bancos de dados municipais. Neste 

universo total de automóveis ainda uma parcela muito ínfima tem como fonte de propulsão a 

energia elétrica. Entretanto percebe-se um aumento de novos automóveis elétricos que 

ingressam na frota. Até julho de 2017 foram licenciados 1.184 automóveis que tinham como 

combustível eletricidade e isso representava aproximadamente 0,1% do total de 993 mil 

licenciamentos (ANFAVEA, 2017). Entretanto, esta quantidade de licenciamentos realizados 



 

somente no primeiro semestre de 2017, já é maior que todos os licenciamentos realizados de 

novos automóveis elétricos em 2016, demonstrando a tendência crescente da entrada de 

veículos elétricos novos no mercado brasileiro.  

Paralela a entrada de novos automóveis elétricos na frota, também percebe-se um 

aumento de iniciativas de conversão de automóveis que originalmente eram acionados por 

motor a combustão para tração elétrica. Na sua grande maioria são iniciativas que surgiram 

como projetos em instituições de ensino e pesquisa, mas também começam a surgir 

empreendimentos que apostam no crescimento do mercado da conversão elétrica.  

As motivações destes projetos de conversão são diversas, podendo ser ambientais, 

econômicas ou diversão e satisfação pessoal no caso de iniciativas de pessoas físicas.  

Neste sentido, o presente trabalho apresenta uma metodologia de conversão de 

automóveis para tração elétrica que usa uma plataforma de ensaios de veículos elétricos que 

permite a realização de testes num ambiente controlado e seguro de laboratório sem a 

necessidade prévia de testes em rodovias. 

A metodologia está sendo desenvolvido no laboratório de veículos elétricos da 

Universidade de Brasília no campus Gama, que atende a formação de estudantes dos cursos 

de engenharia de energia, automotiva, eletrônica e de pós-graduação em sistemas 

mecatrônicos. 

2. Conversão de veículos e sua tecnologia 
Veículos elétricos podem ser definidos como veículos para transporte de passageiros 

e/ou cargas onde há pelo menos um motor elétrico no sistema de tração (Costa, 2014). Dentre 

as diversas combinações possíveis, o foco neste trabalho será nos veículos elétricos a bateria. 

De conversão elétrica de automóveis entende-se a troca do do motor de combustão 

interno, sistema de câmbio e embreagem, tanque de combustível, e demais componentes 

indispensáveis para o funcionamento desse motor, por um motor elétrico, sistema de controle 

de rotação do motor, banco de bateria e alguns outros subsistemas complementares 

necessários para o funcionamento do veículo.  

Costa (Costa, 2015) cita 7 iniciativas de conversão de veículos elétricos no Brasil 

desde 1984 em seu trabalho, nos quais as escalas dos projetos variam entre si. A maior 

iniciativa é do Programa de Veículos Elétricos da Itaipu Binacional que converteu  até 2013 

mais de 24 veículos modelo Pálio weekend, assim como um ônibus e um micro ônibus (Itaipu 

Binacional, 2013).  



 

A mais antiga iniciativa apresentada por Costa (2015) foi a da conversão de uma 

Kombi em 1986 pelo engenheiro Gilmar Barreto no contexto da sua pesquisa de mestrado na 

Unicamp. As outras 5 iniciativas são de um Gol Geração 4 pelo engenheiro Elyfas Gurgel em 

2008 em Brasília, um Saveiro convertida na fábrica da WEG em Jaraguá do Sul, um Astra 

convertido pela Fundação Educacional Inaciana para veículo elétrico híbrido e uma 

conversão do Gurgel Supermini de fabricação nacional, desenvolvido na Unicamp no 

departamento de eletrônica e microeletrônica em 2007. 

Além dessas iniciativas há diversos projetos de conversão no Brasil com destaque 

para o BR800 da Gurgel Motores, conforme apresentada na tabela 1.  

 

Cidade Ano Projeto Fonte 

Blumenau 2011 Carlos Pimpão   (http://gurgeleletrico.blogspot.com) 

Curitiba 2012 Wellington Saad 
Larcipretti  

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/motor-
eletrico-feito-em-curitiba-esta-pronto-
3p7yv4p6n6em71rqm7fs3ka4u 

 2013  Ricardo Esteban https://www.youtube.com/watch?v=E3OaNI628Rw&t=5
2s 

Natal  João Toscano https://www.youtube.com/watch?v=GVDjV_WJVas 

São 
Bernardo 

 2013  Estudantes da 
ETEC 

https://www.youtube.com/watch?v=_shDNN5wsdY 

Brasília  2013 Ewerson Freitas http://g1.globo.com/distrito-
federal/noticia/2013/05/estudante-do-df-transforma-
gurgel-ano-90-em-carro-eletrico.html 

Tabela 1. Conversões de BR800 no Brasil (Fontes accessados em 13/08/2017) 
 

2.1.Metodologia de conversão a partir da plataforma de ensaio 
Há diversos trabalhos que apresentam metodologias de conversão de veículos 

elétricos que procedem o dimensionamento do motor e banco de baterias a partir das 

demandas de potência e autonomia requeridas (Moraes, 2007; Costa, 2009; Veiga et al, 

2012). 

Uma desvantagem desta metodologia é a necessidade de ter o modelo detalhado do 

veículo e as características do seu percurso. A presente metodologia permite que se faça um 

primeiro cálculo aproximado da potência necessária e depois um ajuste dos valores da 



 

potência e energia necessárias para determinado trajeto a partir dos resultados obtidos em na 

plataforma de ensaios. 

A partir dos ensaios realizados na plataforma é possível otimizar o dimensionamento 

do conjunto motor / controlador / banco de baterias com base nas solicitações de potência e 

energia que foram medidas para um determinado ciclo de condução. É possível realizar 

ensaios com diferentes motores e assim escolher a melhor opção.  

A plataforma de ensaios é composta por um dinamômetro de rolo e bancada de 

acionamento dos motores. Essa plataforma começou a ser desenvolvida inicialmente no 

trabalho de Costa (2015) e foi usado para fazer a conversão de um Palio. Essa versão da 

plataforma tinha um motor de indução e uma bancada de acionamento com um inversor de 

frequência.  

Num segundo momento, essa mesma estrutura foi usada para a conversão do BR800. 

Com a instalação de motor de indução de 7,5CV refrigerado a ar levantou-se o 

comportamento do veículo (Vieira, Els, and Khalil 2015). 

Nesses três trabalhos, o controle do motor de indução foi realizado por um inversor de 

frequência alimentado pela rede elétrica e chegou-se a avaliar a capacidade do motor de 

indução e o controlador para o dado veículo  

No presente trabalho, foi usada uma plataforma uma bancada para acionar o motor de 

imã permanente sem escovas alimentado por um controlador e um banco de baterias de 

10kWh para realização dos ensaios na plataforma 

A Figura 1 mostra um diagrama de blocos da plataforma de ensaios destacando os 

seguintes componentes: a bancada, o dinamômetro e o veículos contendo o conjunto 

motor/controlador, o sistema de arrefecimento (radiador e módulo de monitoramento de 

temperatura). A bancada contém o painel de controle, banco de baterias e sistema de 

gerenciamento de bateria (Battery Management System - BMS) e um interruptor de 

emergência (EM).  

O motor do veículo é alimentado pelo banco de bateria da bancada, passando pelo 

interruptor de emergência (EM). Uma linha de comunicação entre o painel de controle e o 

motor permite comandar a velocidade do veículo remotamente, enquanto a interface CAN do 

BMS e do controlador do motor disponibilizam os dados em tempo real. 

Os dados do dinamômetro e dos sistema de arrefecimento do controlador/motor são 

disponibilizados por meio de uma interface MODBUS-RTU.   

A figura 2 mostra o veículo montada no dinamômetro de inércia a bancada e a figura 

3 a bancada com o banco de baterias e painel de controle. 



 

 

Figura 1 - Diagrama de blocos da plataforma Figure 2 - Veículo montado no Dinamômetro 
 

2.1. Motor de imã permanente sem escovas 
Os motores de imã permanente sem escovas também são uma alternativa que se 

apresenta para a conversão de veículos. Essa tecnologia tem uma maior relação potência/peso 

e é indicada para ser usado em veículos de maior porte. Um dos primeiros exemplos no Brasil 

foi a conversão de um veículo Kombi na Universidade Estadual de Rio de Janeiro (UERJ) 

com um motor de 30 CV síncrono, de imã permanente, da WEG motores (Costa, 2009) . 

Ainda há pouca literatura sobre a aplicação dessa tecnologia no Brasil por se tratar de 

uma tecnologia recente. Neste presente trabalho será apresentada uma conversão de veículo 

com o uso dessa tecnologia.  

Há de se destacar outra tendência na fabricação dos motores elétricos para aplicação 

automotivo para melhorar a relação potência/peso. Tanto os fabricantes dos motores de 

indução, quanto dos motores de imã permanente incluem na carcaça do motor um trocador de 

calor para permitir refrigeração forçada do conjunto 

O motor de imã permanente e seu controlador usado neste trabalho são da fabricante 

Guandong M&C Electric Power do modelo PM18A e PMC18A respectivamente. A tabela 2 

apresenta as características do motor e controlador.  

  



 

Características  Valor 
Tensão nominal do motor  144 VDC 
Potência nominal do motor  30 kW 
Velocidade máxima do motor   6000 rpm 
Torque máximo do motor 200 Nm 
Toque nominal do motor 76 Nm 
Potência do controlador 60 KVA 
Tensão nominal do controlador 200 VDC 
Corrente máxima do controlador 250 A 
Tabela 2 - Parametros do motor e controlador Guandong M&C PM18 
 

O banco de bateria é composto por 4 módulos, cada um com seu próprio BMS. Cada 

módulo tem BMS própria e é composto por 16 células de LiFePO4 de 50 Ah e 3,2V. Os 

módulos foram construídos de forma a permitir fácil interconexão dos mesmos com 

conectores padronizados, tanto para a conexão elétrica quanto a comunicação entre os BMS 

individuais.  

3. Projeto de Conversão do Gurgel Br800 
O BR 800 foi lançado no ano de 1988 e diferentemente dos outros carros da Gurgel 

Motores, que eram fabricados a partir de componentes Volkswagen, era inteiramente 

desenvolvido no país e seu motor de 32 CV e a maior parte das peças e componentes eram 

fabricados pela própria empresa. O carro era bastante leve e compacto com um comprimento 

de 3,195 m e peso líquido de 620 kg com capacidade de transportar até quatro pessoas e carga 

útil de até 350 kg (Chaves, 2017). 

Os resultados dos ensaios do BR800 com motor de indução de 7,5 CV mostrou a 

necessidade de realizar ensaios com um motor de maior potência (Vieira et al, 2015). 

O primeiro passo na conversão foi a substituição do motor de indução motor de imã 

permanente sem escovas e sua fixação por meio de uma flange na caixa de câmbio sem 

utilizar o sistema de embreagem original do veículo. Nos primeiros ensaios do veículo na 

plataforma avaliou-se a fixação do motor e sua capacidade de arranque em várias marchas  

No segundo passo passou-se a desenhar a proposta de instalação dos demais 

componentes auxiliares no veículo 



 

3.1. Projeto de instalação dos componentes auxiliares 
Além da instalação do motor no veículo foi necessária desenhar uma estrutura para 

suportar o controlador do motor, o sistema elétrica para alimentar o controlador e o sistema 

de arrefecimento que aproveitou o radiador e reservatório de água original do BR800.   

O controlador de motor fora fixado na parte dianteira do veículo, ao lado do motor. 

Para tal fim foi feito o design e manufatura da peça. A peça é basicamente uma estrutura 

(gaiola) construída em cantoneiras de aço carbono. O design desta peça seguiu de forma 

puramente experimental, onde primeiramente foi feito do desenho 3D utilizando o software 

Catia de todo espaço disponível na frente do carro e das peças pertinentes em seguida um 

modelo em escala 1:4 fora impresso numa impressora 3D Prussa I3 em plástico ABS. À 

partir da peça impressa foi executado melhorias no design da peça e por último foi 

encomendado a fabricação da peça final. A foto na Figura 3 mostra a estrutura montado no 

veículo com destaque para o motor, controlador de carga e reservatório com mangueiras. 

A fixação do controlador de carga foi escolhido para ser no lado direito do motor pois 

do lado esquerdo o espaço estava destinado à encaixar o radiador. Optou-se também de no 

lado direito, colocar os equipamentos eletro-eletrônicos (monitor de temperatura do sistema 

de arrefecimento e relé de acionamento do controlador). 

3.2. Dimensionamento e Instalação do Sistema de Arrefecimento 
Uma das etapas do processo de conversão do Gurgel BR800 para tração elétrica foi o 

dimensionamento e instalação do sistema de arrefecimento. Primeiramente foi levantado as 

cargas térmicas que deveriam ser dissipada considerando as especificações do motor elétrico. 

Em seguida o tamanho do radiador que seria o ideal para a aplicação foi determinado 

utilizando balanço de energia e a abordagem Effectiveness-NTU. O dimensionamento 

também levou em consideração os dados da tabela abaixo obtidos no dinamômetro sem 

carga. 

 1ª Marcha  2ª Marcha 3ª Marcha 4ª Marcha 

Rotação [rpm] 193,9 330,2 516,8 703,4 

Velocidade [m/s] 20,8 35,5 55,5 75,6 

Voltagem [V] 202 200 197 194 

Corrente [A] 10 16 24 31 

Potência [W] 2020 3200 4728 6014 



 

 
Os dados da última coluna mostram um cenário onde o eixo traseiro rotaciona a 703,4 

rpm, e o motor consome 6014 W, sendo assim, o carro se estivesse em movimento teria uma 

velocidade de 75.6km/h ( diâmetro do conjunto pneu/roda traseiros igual a 0,57m) e a 

potência a ser dissipada de 10% da potência fornecida ao sistema, sendo assim o conjunto 

bomba/radiador deve dissipar uma potência de 0,6 kW. 

As especificações do controlador determinam que este trabalhe preferencialmente 

sempre abaixo de 45 °C, que seria o ideal para o equipamento. Porém é especificado também 

que a temperatura limite de trabalho em condições normais é de 75°C, acima desta 

temperatura o torque é diminuído pela metade e caso atinja 85 °C o controlador é desligado 

automaticamente. Portanto para o projeto de arrefecimento foi especificado temperatura de 

operação de 60°C 

As variáveis utilizadas no método NTU se resumem em:  

1. Radiador com as seguintes dimensões 0,26 x 0,32 x 0,3 m, 36 tubos aletados, de 0,007 
m de diâmetro. 

2. A temperatura de entrada do fluido quente (água) Th = 60ºC, Temperatura de saída do 
fluido quente Tc= 30ºC. Densidade, Calor específico, conduticade térmica, 
Viscosidade Dinâmica, e número de Prandtl iguais a ρ = 990,1 kg/m³, cp = 4,18 
kJ/kgºC, k = 0,637 W/ m°C, µ = 0,596 * 10-³ e Pr= 3,91 respectivamente. Vazão antes 
de entrar no distribuidor do radiador = 0,46l/s como medido durante ensaios 
realizados. 

3. Temperatura de entrada do fluido frio (ar ambiente) = 30ºC. Densidade, Calor 
específico, condutividade térmica, Viscosidade Dinâmica, e número de Prandtl iguais 
a ρ = 1,164 kg/m³, cp = 1,07 kJ/kgºC, k = 0.02588 W/ m°C, µ= 1,872*10-5 e Pr= 
0,7282 respectivamente. Vazão proporcional à velocidade do veículo, (75.6 km/h, 
velocidade máxima na 4ª marcha) o que resulta em uma vazão mássica pelo radiador 
de 2,03 kg/s. 

 
Utilizando balanco de massa 
 

𝐶! = 𝑚! ∗ 𝐶!",! → 𝐶! =  0,19 𝑘𝑊/°𝐶 
𝐶! = 𝑚! ∗ 𝐶!",! → 𝐶! =  2,175 𝑘𝑊/°𝐶 

𝑐 = 𝐶!"#/𝐶_max →  𝑐 = 0,089 
NTU	superdimenionado		

𝜀 = 1 	
𝑄 = ℎ ∗ ( 𝑇!,!" −  𝑇!,!"# → 𝑄 = 5,8 𝑘𝑊  
𝑄 = 𝐶! ∗  𝑇!,!"# −  𝑇!,!" → 32,68 °𝐶 
𝑄 = 𝐶! ∗ 𝑇!,!" −  𝑇!,!"# → 30,01 °𝐶 

 



 

Percebeu-se que devido à baixa vazão da bomba obtida troca máxima de calor no 

radiador pode ser prejudicada, sendo a limitação no fluxo de água o principal empecilho para 

remover energia térmica da água, porém uma bomba água maior e mais robusta 

consequentemente consome mais energia elétrica a qual é um recurso que deve ser 

consumido com bastante cautela em um carro elétrico. O elevadíssimo NTU do radiador, 

decorrente do sobredimensionamento deste para esta aplicação,  nas condições determinadas, 

compensa em parte a baixa vazão da bomba sendo possível trocar parte do calor necessário.   

Constatou-se que o radiador original do Gurgel seria mais do que suficiente para a 

aplicação. Devido aos custos e por este já apresentar todo o esquema de fixação no chassi do 

veículo já elaborado, portanto optou-se por utilizar o radiador original. 

O projeto de arrefecimento foi definido como mostrado na figura 4 abaixo. 
 
 

 

 
Figure 3 - Montagem da estrutura 

 
Figure 4 – Projeto de Arrefecimento 

 
No projeto o controlador de carga e o motor elétrico que contém de fábrica uma 

entrada e saída de água para arrefecimento foram ligados em paralelo. A fim de monitorar o 

aumento e queda de temperatura em pontos específicos foram utilizado 5 sensores de 

temperatura DS18B20 que são à prova d’água e rotinas para monitorar a temperatura 

utilizando o Arduino, neste caso um Arduino Mega. Os sensores foram posicionados nas 

saídas do  radiador, do controlador e do motor, assim como dentro do reservatório de água. A 

fim de comparação também foi monitorada a temperatura ambiente. 

Para realizar as ligações foi utilizado mangueiras 3/4” assim como joelhos e conexões 

em “T”, todas específicas para as mangueiras utilizadas. Foi encomendado também duas 

conexões manufaturadas em alumínio para realizar o encaixe dos sensores de temperatura.  



 

Por se tratar de um projeto mais conceitual e experimental havia a necessidade de que 

o pára-choque onde estava fixado o radiador do carro pudesse ser facilmente desconectado. 

Para contornar este problema foi utilizada duas emendas de mangueira 3/4” na entrada e saída 

do radiador. Desta forma ao desenroscar as emendas o pára-choque pode ser facilmente 

removido e pode-se trabalhar nas peças presentes na gaiola do controlador. 

A circulação da água pelo sistema ficou por conta de uma bomba esguicho de pára-

brisas ligada em 9.5 V. De forma a equilibrar o fluxo de água entre o motor e o controlador 

foi colocado na saída do controlador de carga um válvula de esfera. 

A figura 3 mostra o sistema de arrefecimento completo. 
 
4.3. Ensaio de temperatura 
 

De forma a verificar o funcionamento do sistema de arrefecimento foi conduzido dois 
experimentos. Estes testes seguiram os seguintes passos: 
1º Teste - Bomba e ventoinha Ligadas  

1. Com a bomba de água desligada, ligar o carro no dinamômetro a velocidade máxima 
constante na segunda marcha e sem carga no dinamômetro. 

2. Monitorar a temperatura nos diferentes pontos do sistema por aproximadamente 5 
minutos. 

3. Ligar a bomba de água em 10 Volts e a ventoinha a 12 Volts. 
4. Monitorar a temperatura nos diferente pontos do sistema por 15 minutos. 
 

2º Teste - Somente a bomba Ligada 
1. Com a bomba de água desligada, ligar o carro na esteira/ dinamômetro a velocidade 

máxima constante  na segunda marcha e sem cargo no dinamômetro. 
2. Monitorar a temperatura nos diferentes pontos do sistema por aproximadamente 5 

minutos. 
3. Ligar a bomba de água em 10 Volts. 
4. Monitorar a temperatura nos diferente pontos do sistema por 15 minutos. 

 
Segue gráfico com os dados coletados nos testes. 



 

 
Figura 5 – Resultado ensaio de temperatura - 1º Teste  

 
Figura 6 – Resultado ensaio de temperatura - 2º Teste 
 

Embora simples esses teses do sistema de arrefecimento mostram que este é capaz de 

manter o motor e o controlador de carga nas temperaturas de operação. Esta temperatura, 

como definido pelo fabricante deve sempre estar abaixo de 75oC. Outro ponto a destacar 

também é que na esteira não há a circulação de ar pela colméia do radiador, como seria o caso 

se o carro estivesse em movimento, sendo necessário o uso da ventoinha nestas condições. O 

mesmo método NTU utilizado no dimensionamento também mostrou que sem a circulação de 

ar pela colmeia do radiador nas reais velocidade de operação somente a ventoinha não 

consiguirá remover calor efetivamente do sistema e este irá somente acumular energia até que 

a diferença de temperatura seja suficiente para o sistema entrar em equilíbrio térmico  

O terceiro e último teste realizado foi executado logo após o segundo teste, onde com 

o carro desligado e todo o sistema aquecido já em equilíbrio térmico observou-se a variação 

da temperatura com a bomba e a ventoinha ligadas (ambas em 9V). Os resultados encontram-

se na figura 12 abaixo 



 

 
Figura 7 – Resultado ensaio de temperatura - 3º Teste 
 

Deste 3º teste foi possível observar uma queda de 1°C/min nos 5 primeiros minutos. 

considerando a vazão da bomba de 0,046 kg/s, isso representa um escoamento de energia 

térmica de 195W quatro vezes abaixo do esperado do modelo, porém ainda trabalhando 

satisfatoriamente. 

Logo conclui-se que nas condições reais de operação o sistema de arrefecimento irá 

funcionar adequadamente.  

4. Resultados e Conclusões 
 

Até a divulgação deste trabalho já se encontra concluído e em fase de testes a 

Instalação do motor, a bancada de acionamento do motor com banco de baterias, sistema de 

arrefecimento, BMS e outros auxiliares. Encontra-se em andamento e em estágio avançado o 

projeto de monitoramento pelo SCADA-Br, e fixação de componentes auxiliares.  

O projeto de arrefecimento elaborado mostrou-se capaz de retirar calor do motor e do 

controlador e manter estes dentro de suas temperaturas de trabalho. Porém será necessário 

realizar testes fora do dinamômetro de forma a verificar o comportamento da temperatura nas 

reais vazões de trabalho. Outras variáveis que podem afetar também o funcionamento em 

condições reais são os pesos das baterias e do condutor que conseqüentemente irão aumentar 

a potência consumida pelo motor. Esses problemas serão alvo de trabalhos futuros para então 

definir o design definitivo do sistema de arrefecimento. 
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