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Resumo 
Este artigo apresenta uma metodologia de conversão de veículos originalmente 

acionados por motor de combustão interna, para tração elétrica. A metodologia utilizada 

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. Um veículo de fabricação nacional, o BR800 

do fabricante Gurgel Motores é utilizado como base para a conversão. São apresentadas 

aspectos das tecnologias de motores de tração e controladores e mostrado que a plataforma de 

ensaios permite comparar o desempenho das diferentes tecnologias para o veículo antes que 

este seja submetido em pistas de rolamento urbano.  

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.  

Uma das dificuldades dessa conversão são os testes a serem feitos após esse processo. 

Para resolver isso, uma plataforma de ensaio foi desenvolvido, de forma que fiquem 

separados o veículo, o banco de baterias e o sistema de controle de velocidade do motor 

elétrico. Essa metodologia propicia um ambiente seguro e com maior controle sobre as 

variáveis envolvidas, focando no aprofundamento da tecnologia e nas ferramentas de 

monitoramento dos ensaios para analisar comportamento do motor, controlador e baterias, 

coletando os dados reais de funcionamento do veículo convertido. 

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. 

Estas conversões foram realizados com diversas tecnologias de motores de tração e 

controladores que serão tratadas a seguir.  

2.1. Motor de corrente contínua 
O tipo de motor mais usado na conversão de automóveis é o motor de corrente 

contínua. A grande vantagem do seu uso é a disponibilidade no mercado e a relativa 

simplicidade do seu controle. A rotação do motor pode ser controlada variando a tensão 

aplicada à armadura do motor CC utilizando uma técnica de modulação de largura de pulso 

(PWM) da tensão da bateria aplicada ao motor. 

Há vários exemplos de uso dessa tecnologia no Brasil. Um dos primeiros casos muito 

bem documentados foi o da conversão de um Supermini da Gurgel Motores realizada na 

Unicamp. Este projeto usou um motor de 10CV e um banco de baterias de 10kWh num 

automóvel que tinha originalmente um motor de 30CV (Moraes, 2007). 

Outro exemplo mais recente é o do o GOL Elétrico de 2010 em Brasília. Neste 

projeto, o motor a combustão de 70CV do GOL G4 foi substituído por um motor elétrico de 

27CV em um banco de baterias de 144 Volts com tecnologia íon de lítio. 

Além destes dois exemplos, há diversos projetos de conversão de automóveis no 

Brasil, com diferentes tecnologias de baterias e controladores de motores de CC, pelo fato de 

se tratar de uma tecnologia já bastante acessível no país. A grande maioria dessas conversões 

foram realizadas em pequenos carros. 

2.2. Motor de indução  
Os motores de indução começam a ter mais espaço nos projetos de conversão de 

veículos elétricos devido a relação potência/peso melhores, se comparando com os motores 

de corrente contínua. Em contrapartida, esse motor exige um controlador mais complexo com 

a possibilidade de variar simultaneamente a amplitude e a frequência da tensão alternada 

aplicada ao motor. 



 

Para regular a freqüência da tensão alternada aplicada ao motor usa-se também a 

técnica de PWM (Pulse Width Modulation). Com essa técnica, além de controlar a 

velocidade final do motor, é possível fazer o controle preciso também da aceleração e do 

torque (Chapman, 2005). Outra vantagem deste método é que este também permite trabalhar 

com uma gama de valores mais larga para a alimentação do controlador (Chapman, 2005). 

Detalhe este que vem a ser uma grande vantagem tendo em vista as flutuações de tensão 

durante o uso das baterias. 

Um dos primeiros projetos de conversão com essa tecnologia, foi do Programa de 

Veículos elétricos da Itaipu Binacional, o qual visou a conversão de veículos Palio Weekend 

usando motores de indução de 20 CV e baterias de tecnologia Zebra. Outro destaque foi o 

que resultou na conversão de um Saveiro realizada pelo fabricante de motores WEG (Costa, 

2009).   

2.3. 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.  

Por fim, destaca-se 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. Para citar um exemplo, o motor de 

indução da WEG de 30 CV, refrigerado a água para aplicação automotiva, tem um peso de 

menos de 50% de um motor industrial da mesma potência. 

Na conversão do carros pode-se utilizar uma dessas tecnologias de tração aqui 

apresentados. Há a necessidade de poder comparar o desempenho da tecnologia escolhida no 

veículo. Uma maneira de fazer essa avaliação é por meio de uma plataforma de ensaio que 

permite usar as diversas tecnologia de tração num ambiente de laboratório. 



 

3. 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 plataforma permite que se faça uma série de ensaios no veículo a ser transformado, 

em ambiente de laboratório para avaliar o comportamento da motorização elétrica no veículo 

tendo em vista os seguintes aspectos: 

● capacidade de partida do motor nas diferentes marchas do veículo,  
● intensidade de correntes de partida, 
● temperatura do conjunto motor / controlador 
● consumo de energia elétrica. 

 
Além dessas características do motor, a plataforma também permite avaliar o 

desempenho no que diz respeito a:  

● programação da rampa de aceleração e frenagem do controlador,  
● sensibilidade do acelerador e a resposta do controlador, 
● capacidade de frenagem regenerativa do controlador. 

 
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. A conversão do Palio e os ensaios realizados no veículo estão documentados no 

trabalho (Costa et al., 2014). Outra pesquisa com essa plataforma analisou a capacidade de 

frenagem regenerativa do conjunto motor e controlador do Palio (Ribeiro, 2017),  



 

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 construída 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).  

 

 
Figura 1 - Diagrama de blocos da plataforma 
 
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 2 - Veículo montada no Dinamômetro Figure 3 - Foto Bancada  

3.1. Dinamômetro de inércia 
O dinamômetro na plataforma é do tipo dinamômetro de inércia que permite realizar 

medições de torque e potência considerando as perdas em todos os sistemas conjugados do 

veículo - como motor, sistema de transmissão, sistema de suspensão. As suas características o 

tornam uma ferramenta de vasta aplicação quando é necessário testar o funcionamento do 

veículo em condições de rolagem com aceleração e desaceleração. 

O software de monitoramento do equipamento é proprietário do fabricante e não 

permite o acesso aos dados por meio de uma porta de comunicação. Por isso foi desenvolvido 

uma nova interface de instrumentação que disponibiliza os dados de rotação e torque por 

meio de uma interface de comunicação MODBUS-RTU para assim permitir a sua integração 

com os demais sistemas da plataforma. 

3.2. Bancada de acionamento do motor e armazenamento de energia  
Os principais componentes na bancada, o painel de controle e banco de baterias com 

seu BMS, são mostrados no lado esquerdo da Figura 4, enquanto o lado direita mostra o 

controlador e motor montados no veículo sob teste.  



 

A partir do painel de controle pode se comandar a direção, rotação e comportamento 

do freio do motor. Além disso todos os dados do frequência, corrente, e demais dados de 

funcionamento são disponibilizados no painel de controle numa porta CAN. 

 
 
Figura 4 - Diagrama de blocos da bancada CC 

 
O motor de imã permanente e seu controlador 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 baterias 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 3,2 V. 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.  

A ligação em série dos módulos gera uma tensão de 200Vcc e uma energia 

armazenada de 10 kWh. O BMS central disponibiliza ao operador os valores das das tensões 

de cada uma das células e a temperaturas nos módulos, além da quantidade de energia 

armazenada em todo o conjunto.  

A Tabela 3 mostra as características das células do fabricante HIPOWER modelo HP-

LFP-W-50AH usado nos módulos. 

 
Características valor  
Material LiFePO4 

Capacidade individual 50 Ah 
Tensão nominal de descarga 3.2 V 
Dimensões 152 x 42 x 190 mm 
Peso unitário 1.98 Kg 
Faixa de temperatura ideal para trabalho em carga  0oC a 45 oC 
Faixa de temperatura ideal para trabalho em descarga 20oC a 60oC 
Tabela 3 - Caracteristicas das células  
 

3.3. Scada-BR  
Para a organização, monitoramento, armazenamento, processamento e análise dos 

dados da plataforma está sendo elaborada um sistema Supervisory Control and Data 

Acquisition (SCADA) usando o software ScadaBR que é livre, de código fonte aberto e 

gratuito.  

Há dois tipos de dados que são monitorados pelo ScadaBR. O primeiro tipo provêm 

da plataforma informando o funcionamento do veículo e do dinamômetro e são coletados por 

meio de um barramento de comunicação Modbus RTU. Esses dados são basicamente a 

velocidade de deslocamento linear, a potência desenvolvida nas rodas e a temperatura do 

motor e seu controlador. Pela própria natureza dos dados eles precisam de uma taxa de 

amostragem relativamente baixo da ordem de alguns hertz e o protocolo Modbus RTU é 

apropriado para este tipo de aplicação.  



 

O segundo tipo de dado é disponível no barramento de comunicação CAN do 

controlador do motor e BMS. São dados de funcionamento desses dois equipamentos com 

valores de tensão e corrente do motor e do banco de bateria, dados de frequência do motor 

além de outros dados operacionais e de segurança dos equipamentos. Diferente da rede 

Modbus RTU, o protocolo CAN não tem um servidor de acesso que controla o acesso e 

tráfego na rede, fazendo com que todos os pontos da rede podem acessar o barramento 

quando precisam.  

O diagrama de blocos abaixo elucida o funcionamento do supervisório ScadaBR 

interligado às fontes de dados da plataforma. 

 Os principais fatores a serem analisados como forma de se mensurar o desempenho 

do veículo em teste são: tensão, corrente, potência, torque, velocidade rotacional, distância 

percorrida e temperaturas do sistema de arrefecimento. Como mostrado no diagrama de 

blocos, o monitoramento do motor/controlador e BMS é feito através da tecnologia CAN, 

onde obtém-se dados elétricos de tensão, corrente e rotação. Dados de potência mecânica e 

temperatura do sistema de arrefecimento do radiador são acessados pelo barramento Modbus 

RTU. 

Os módulos de instrumentação Modbus foram implementados com um 

microcontrolador Arduino. Na programação no ambiente SCADA são atribuídos aos 

componentes que conterão as informações a classificação Registrador Holding, seguida da 

criação de Data Sources e Data Points (componentes do sistema). Toda a configuração nesse 

ambiente deve estar condizente com o código de programação do Arduino para que seja 

efetivada a interação entre os dois softwares. 

O módulo de comunicação CAN ainda está sendo desenvolvido e também terá seu 

hardware baseado em Arduino.  

A representação gráfica principal desenvolvida para esta aplicação segue na figura 

abaixo, onde podem ser mostrados dados em tempo real durante os ensaios no dinamômetro. 

 



 

 
Figura 5 - Diagrama de bloco Scada Figura 6 - Tela sinótica ScadaBR 

 

4. Considerações Finais 
 

O desenvolvimento da plataforma associada a bancada com banco de baterias externo 

ao veículo permite uma flexibilidade para avaliação do desempenho do veículo com uso de 

diferentes tecnologias de motores de tração. A plataforma é monitorada por um sistema 

supervisório Scada que adquire os dados do veículo e bancada por meio de rede de 

comunicação Modbus RTU e CAN. A bancada foi usada para fazer a conversão de BR800 e 

se mostra apropriada para otimizar o dimensionamento dos componentes necessárias para a 

conversão. 
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