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RESUMO 

 

 

Atualmente, o tema mais comentado pela ONU e por institutos de proteção a 

natureza é a criação de novas tecnologias que favoreçam o desenvolvimento sem degradação 

do meio ambiente. Essas tecnologias, qualificadas como verdes, tem gerado bons prêmios 

para seus criadores além de reduzir e em alguns casos até eliminar os fatores que poluem a 

natureza, que é o foco principal. O setor automotivo contribui demasiadamente com o 

aumento da poluição do ar; tudo por conta do uso do motor de combustão interna, que utiliza 

combustíveis fósseis para o funcionamento e sua queima libera emissões prejudiciais para a 

população e para a camada de ozônio, acarretando doenças respiratórias para as pessoas e 

contribuindo para o efeito estufa. Diversas ações no meio veicular já foram criadas, como o 

motor bicombustível, sistemas de recirculação de gases (EGR), utilização de catalisador e 

sistema START-STOP. Nesse trabalho, serão abordadas algumas tecnologias que se 

implantadas na maiorias dos veículos, trarão um benefício enorme para o meio ambiente. A 

recuperação de energia através dos sistemas de freio e suspensão é uma dessas tecnologias. A 

frenagem regenerativa já está sendo usada em competições de automobilismo e mostrou de 

fato que tem um bom funcionamento, já a recuperação de energia por meio da suspensão 

ainda é um estudo, porém, testes revelam que as vantagens são enormes. Sistemas que 

recuperam energia através do vento despertam discretamente, porém já chamam a atenção em 

feiras de automóveis. A implantação dessas tecnologias afetará as indústrias automotivas pois 

elas terão que se adequar a um novo processo de produção desses veículos, por outro lado, o 

consumidor terá um carro mais econômico e menos poluente. Que novas tecnologias sejam 

descobertas, colaborando com o meio ambiente e o futuro do planeta Terra. 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays, the most discussed topic by the UN and protection institutes in favor of 

environment is the creation of new technologies that encourage the development 

without environmental degradation. These technologies, qualified as green, have 

generated good awards for its creators as well as reducing in some cases or even 

eliminate the factors polluting nature, which is the main focus. The automotive  sector 

also contributes with the increasing of air pollution; all due to the use of the internal 

combustion engine, which uses fossil fuels to operate and burning releases harmful 

emissions to the society and to the ozone layer, causing respiratory diseases to 

people and contributing to the greenhouse effect. Several actions on the vehicle have 

already been made, as the dual fuel engine, gas recirculation systems, use of 

catalyst and START-STOP system. In this work, we shall argue certain technologies 

that are deployed in the majority of vehicles and will bring a huge benefit to the 

environment. Energy recovery through brake and suspension are one such 

technology. Regenerative braking is already being used in racing competitions and 

showed in fact that it has a good functioning, moreover through suspension energy 

recovery is still a prototype, but tests show that the advantages are enormous. 

Systems that recover energy through wind awaken slightly, but even draw attention at 

auto shows. The deployment of these technologies will affect the automotive industry 

as they have to adapt to the process of production of these vehicles, on the other 

hand, consumers have a more economical and less polluting car. What new 

technologies are discovered, collaborating with the environment and the future of the 

Earth. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

A capacidade do ser humano criar, facilitar, modificar e renovar o que está 

próximo dele é algo que o diferencia de qualquer outro ser. Isso é demonstrado através da 

história, é fácil perceber a evolução que o mundo passou durante esse tempo. Meios de 

comunicação e de transporte, eletrodomésticos; tudo progrediu com a missão de facilitar, 

otimizar o tempo e proporcionar conforto para o ser humano. Frisando o setor de transporte, 

vemos a passagem do veículo de tração animal para carros com uma variedade de sensores e 

atuadores que chegam a assustar; a transformação da maria-fumaça em trens velozes e a 

substituição de balões por aviões altamente sofisticados. Tudo isso só retrata a inteligência e a 

capacidade do homem.  

 

Figura 1 - Veículo da era colonial ainda com tração animal 

(JOÃO, 2011) 
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Por outro lado, as inovações tecnológicas não trouxeram só benefícios para a 

sociedade, impactos principalmente ambientais foram surgindo e as pesquisas começaram a 

ser voltadas para isso, visando soluções. A partir daí, países começaram a se reunir por meio 

de Conferências Ambientais e aderirem programas de preservação da natureza e do meio 

ambiente. A tese do desenvolvimento sustentável foi criada e implantada em praticamente 

todas as empresas, o lema se tornou produzir e desenvolver se preocupando com o impacto 

que aquilo está causando no Planeta. Além disso, grande parte das tecnologias lançadas 

atualmente têm em sua essência, reduzir em larga escala a quantidade de resíduos, material 

particulado e gases poluentes emitidos e nocivos a saúde. Considerado como o maior vilão de 

todo esse contexto, o setor automotivo, que cresce cada vez mais; é alvo de instituições, 

centros de pesquisas e empresas que vem criando tecnologias verdes para amenizar o impacto 

negativo que ele causa.   

Os veículos híbridos são a tendência do futuro e apresentam-se como a solução 

mais apropriada para o problema citado anteriormente.  

Com base nisso, serão abordadas nesse Trabalho de Conclusão de Curso, novas 

tecnologias, focando o Sistema de Recuperação de Energia Cinética (KERS) e a suspensão 

regenerativa.   

Esse primeiro sistema foi visto pela primeira vez em 2009, na competição de 

automobilismo mais famosa do mundo, a Fórmula 1. Desde então ele gera curiosidade entre 

os mecânicos e os apreciadores de carros.  

Já a suspensão regenerativa é uma tecnologia mais recente e com poucas 

informações a respeito, porém pesquisadores já a patentearam e abriram uma empresa para 

comercializá-la. A seguir, um estudo breve dos componentes e sistemas que envolvem o 

“KERS” e a suspensão regenerativa. Mais adiante um esclarecimento amplo dessas novas 

tecnologias. 
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Figura 2 - Exemplo do uso de sensores em um carro atual 

 (UNICAMP, 1998) 
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2 – Desenvolvimento 

 

 

2.1 – Principais Conferências Ambientais 

 

 

Não é de hoje que o meio ambiente é assunto nobre das grandes potências 

mundiais e de países emergentes. A Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia em 1972, 

foi a primeira Conferência Mundial que tinha como objetivo alertar a humanidade sobre os 

impactos ambientais. Pesquisas já apontavam problemas causados pela poluição e degradação 

decorrentes de processos industriais e preocupados com isso, representantes de 113 países, 

250 ONG’s e órgãos ligados à ONU se reuniram.  No final da conferência foi divulgada uma 

declaração de princípios de comportamento e responsabilidade que deveriam conduzir as 

decisões em relação ao meio ambiente. Um Plano de Ação também foi elaborado, ele 

convocava toda a comunidade internacional a contribuir na busca de soluções para os 

problemas ambientais. 

Em 1983, a ONU indicou a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland, para ser líder da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

que serviria para realizar pesquisas e estudos na área ambiental. Desses estudos, um 

documento foi gerado e publicado em 1987 com o nome de “Nosso Futuro Comum” ou 

“Relatório Brundtland”, defendendo a distribuição das riquezas como forma de 

desenvolvimento global e buscando chegar a um acordo entre os interesses de países ricos e 

pobres. O conceito de Desenvolvimento Sustentável surgiu nesse relatório também. 

A Convenção de Viena, realizada em 1985 e a Conferência de Toronto em 1988, 

visavam a proteção da camada de ozônio. O resultado foi a criação do Protocolo de Montreal 

que propunha o fim ou redução do uso de substâncias nocivas a camada de ozônio como o 

CFC (Cloro-Flúor- Carbono) por exemplo. Atualmente, o Protocolo de Montreal é o único 

acordo ambiental multilateral cuja adoção é universal, ou seja, todos os 197 países do mundo 

assumiram o compromisso de proteger a camada de ozônio. 

Um dos maiores eventos no âmbito ambiental foi a Rio 92, também conhecida 

como Eco-92. Essa Conferência realizada no Rio de Janeiro em 1992 teve a presença de 172 
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países, representados por 10.000 participantes, incluindo 116 chefes de Estado, cerca de 1.400 

ONG’s e 9.000 jornalistas também receberam credenciais. O objetivo desse encontro foi 

decidir medidas que os países deveriam tomar para diminuir a degradação ambiental e 

preservar a natureza. O resultado foi a programação de novas convenções: a Convenção sobre 

Mudanças Climáticas, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção sobre 

Desertificação e; a assinatura da Agenda 21, um plano de ação com metas para a melhoria das 

condições ambientais do planeta. Em 1995, foi realizada a primeira Conferência das Partes 

(COP-1), na cidade de Berlim, Alemanha. Foram feitas negociações e metas foram definidas 

para a redução dos gases do efeito estufa que posteriormente estariam no Protocolo de Kyoto. 

Em 1996, em Genebra, Suíça, ocorreu a COP-2, onde ficou decidido pelas partes que os 

relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) iriam direcionar 

as futuras decisões sobre clima e meio ambiente. Ficou acordado também que os países em 

desenvolvimento receberiam uma ajuda financeira da Conferência das Partes para 

desenvolver programas de redução de gases. 

Seguindo o que havia sido programado, a Convenção sobre Mudanças Climáticas 

ocorreu em 1997, na cidade de Kyoto, Japão. Na COP-3, líderes de 160 países assinaram um 

tratado que ficou conhecido como Protocolo de Kyoto. O acordo estipulava que entre os anos 

de 2008 e 2012 os países deveriam diminuir em 5,2% (em relação a 1990) os níveis de 

emissões de gases poluentes que acarretam o efeito estufa, como o monóxido de carbono, 

resultado da queima de combustível em veículos com motores de combustão interna. 

Entretanto, os países que mais emitem gases poluentes não assinaram o acordo. Em 1998, a 

COP-4 ocorreu na Argentina e serviu para tomar decisões de como o Protocolo de Kyoto iria 

ser implantado. No ano seguinte, a COP-5 foi feita na cidade de Bonn, na Alemanha, 

implementando o Plano de Ação definido em Buenos Aires e dando início as reuniões sobre 

Mudanças do Uso da Terra e Florestas. 

A partir daí, praticamente todo ano ocorria um encontro entre os países, 

principalmente devido a resistência de George W. Bush, presidente dos EUA na época, em 

assinar o Protocolo de Kyoto. Holanda, Alemanha, Marrocos, Índia, Itália, Argentina e 

Canadá compuseram as COP’s até o 11º encontro. Nesse última reunião em Montreal, 

ocorrida em 2005, países em desenvolvimento (Brasil, China e Índia) foram classificados 

como grandes emissores de gases poluentes. Na COP-12 realizado na África, os países nobres 

se mostraram mais vulneráveis em reduzir emissões, houve um estudo dos efeitos do 

aquecimento global e uma revisão do Protocolo de Kyoto. Em 2007, foi a vez da Indonésia 

sediar a Conferência, definindo a criação de um fundo de recursos para países em 
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desenvolvimento diminuírem a quantidade de gases lançados na atmosfera. Na COP-14 

realizada na Polônia em 2008, o Brasil apresentou um Plano Nacional sobre Mudanças no 

Clima, com metas de redução de poluentes. México e África do Sul aderiram a estratégia dos 

países em desenvolvimento. Em 2009, na Dinamarca, foi assinado um documento que 

estimava a redução de 80% nas emissões pelos países desenvolvidos até 2020. Apesar do 

“Acordo de Copenhague” ter sido aceito pela ONU, alguns países se opuseram. 

Na COP-16 em 2010, houve a criação do Fundo Verde do Clima, um fundo que 

administraria todo o dinheiro aplicado pelos países desenvolvidos para auxiliar nas mudanças 

climáticas. Essa Conferência ocorreu em Cancún, no México. Já no ano seguinte, os países se 

reuniram na África do Sul com o objetivo de debater medidas principalmente sobre o 

Protocolo de Kyoto que tinha validade até 2012. O resultado foi a prorrogação do Tratado até 

2017 e a formação de um grupo para criar um novo instrumento internacional até 2015. 

O que foi se notando ao longo do tempo é que as Conferências foram perdendo 

força e importância para os representantes nacionais. A meta do Protocolo de Kyoto não 

conseguiu ser atingida e até a COP-18 que ocorreu no Catar em 2012, países como Estados 

Unidos, Brasil, China, Índia, Rússia, Nova Zelândia e Canadá ainda não haviam assumido o 

compromisso. Nesse mesmo ano, foi realizada a Rio+20 no Rio de Janeiro, e teve como 

principal objetivo renovar e reafirmar o compromisso dos países em relação ao 

desenvolvimento sustentável, sendo, portanto, uma segunda etapa da ECO-92 que ocorreu há 

20 anos na mesma cidade. Infelizmente os resultados da Rio+20 não foram os esperados, 

analistas afirmam que a crise econômica nos Estados Unidos e Europa atrapalharam a tomada 

de decisões e de medidas práticas. 

Em 2013, a COP-19 realizada em Varsóvia na Polônia, foi marcada novamente 

pela decepção das ONG’s ambientais. O objetivo da Conferência era discutir sobre um novo 

tratado que seria assinado em 2015 em Paris e vigorado a partir de 2020, em substituição ao 

Protocolo de Kyoto, porém o que se viu foi o Japão abaixando suas metas de emissões, a 

Austrália revertendo sua legislação climática e o Brasil aumentando em 28% o desmatamento 

na Amazônia. O ponto positivo foi que Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, 

Noruega, Suíça e Suécia concordaram em contribuir com U$ 100 milhões para o Fundo de 

Adaptação, para ajudar os países em desenvolvimento. 

Realizada em Lima, no Peru, a COP-20 teve avanços tímidos mas conseguiu 

cumprir seu principal objetivo: a elaboração de um documento contendo novas medidas que 

pudessem substituir as do Protocolo de Kyoto e que deveria ser assinado na COP-15, no ano 
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seguinte. O documento foi chamado de “Chamamento de Lima para a Ação sobre o Clima” ou 

simplesmente “rascunho zero”, e contempla diversas ações para conter o aumento da 

temperatura do planeta. A COP-21 será realizada no final de 2015 em Paris, e o que se espera 

é que a humanidade dê mais um passo a frente nas negociações de cunho ambiental. 

 

 

2.2 – PROCONVE 

 

 

Com o desenvolvimento das cidades, o número de caminhões e ônibus cresceu 

consideravelmente nos centros urbanos e consequentemente a poluição gerada pela queima do 

diesel no motor desses veículos também. Liberação de monóxido de carbono (CO), óxido de 

nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (THC e NMHC) e enxofre preocupa ONG’s ambientais. 

Em 1986, foi criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) o 

PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) com o 

objetivo de melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos, garantindo que todo lançamento 

de veículo ou motor nacional ou importado funcione dentro dos limites de emissões 

permitidos. Possuía cinco objetivos: reduzir a emissão de poluentes dos veículos automotores, 

promover o desenvolvimento tecnológico nacional e a melhoria dos combustíveis, criar 

programas de inspeção de veículos, conscientizar a população sobre a poluição veicular e; 

definir condições para que se possa avaliar os resultados obtidos. 

O programa é cópia do modelo europeu de controle de emissões, que está na ativa 

desde 1988. A etapa P3, correspondente ao Euro 0 e Euro I, serviu para aprimorar o sistema 

de injeção e câmara de combustão; no P4 (Euro II) ocorreu o surgimento de motores turbo 

com intercooler e bombas injetoras de maior pressão aumentando a potência e mantendo 

consumo; já na fase P5 (Euro III), a injeção eletrônica foi introduzida e representou um salto 

enorme para a tecnologia dos veículos pesados, pois reduziu emissões, melhorou 

desempenho, diminuiu consumo e custo operacional em relação ao modelo antigo. Por falta 

de recursos, o governo brasileiro decidiu pular a fase P6 correspondente ao Euro IV e foi 

direto para o Euro V, fase que revolucionou as multinacionais fabricantes de caminhões e 

ônibus.  
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A fase P7 (Euro V) foi marcada pela introdução de duas novas tecnologias 

utilizadas para atender a necessidade de um pós-tratamento dos gases de escape. Algumas 

empresas optaram pela tecnologia SCR (Seletive Catalitic Reduction), sistema que reduz as 

emissões de NOx através da injeção de uma solução de uréia e de equipamentos adicionados 

ao veículo, como:  tanque e bomba de uréia, silencioso com catalisador integrado, controlador 

de temperatura, válvulas e uma unidade no motor que controlará o sistema. Além disso, o 

painel de instrumentos deve informar ao condutor a situação do sistema de tratamento dos 

gases e o motorista deverá abastecer os dois tanques, o de uréia e o de diesel. Outras empresas 

preferiram adotar o sistema EGR (Exhaust Gases Recirculation). Esse sistema realiza a 

recirculação dos gases de escape, atrasando o tempo de injeção e reduzindo o NOx e o 

material particulado através de sistemas de turbo alimentação e catalisadores do tipo OxiCat. 

Para atender as normas da P7 também é necessário que o veículo seja abastecido com diesel 

S50 ou preferivelmente S10 (50 ou 10 ppm de enxofre respectivamente). 

Em 2014 na União Européia, motores com regulamentação Euro VI já eram 

obrigatoriedade, enquanto que aqui no Brasil o avanço para o P8 caminha lentamente. Os 

mais otimistas garantem que ele será aplicado a partir de 2016. Já para automóveis, as fases 

vão da L1 a L6. O Brasil está na L5.  

 

 

2.3 – Veículos Híbridos 

 

 

Para compreender os sistemas regenerativos de energia é de suma importância ter 

um breve conhecimento sobre veículos híbridos; explicar a definição desse tipo de veículo 

não é nada complexo e provavelmente muitas pessoas já possuíram um. Ele não está ligado 

somente à tecnologias avançadas, uma bicicleta motorizada é um exemplo de híbrido, porque 

combina a potência de um motor a gasolina com as pedaladas do condutor. Há também muitos 

ônibus transeuntes em área urbana que utilizam energia elétrica dos cabos instalados 

próximos a rede de eletricidade das ruas, e óleo diesel quando não houver esses cabos; 

locomotivas que puxam trens também são em sua maioria híbridas, funcionando a diesel e a 

energia elétrica; além dos submarinos, alguns utilizam diesel e eletricidade, outros são 
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nuclear-elétricos. Enfim, cada vez mais o veiculo híbrido é introduzido no meio das pessoas, 

provando que é sim a nova tendência do transporte. Pode-se defini-lo como qualquer veículo 

que combine duas ou mais fontes de energia, as quais possam proporcionar potência de 

propulsão, direta ou indiretamente. 

 

 

2.3.1- Histórico 

 

 

 

 

 

O primeiro carro híbrido foi desenvolvido por Ferdinand Porshe em 1901. Ele acoplou 

um motor a gasolina a um gerador que carregava um pequeno banco de baterias. O princípio 

de funcionamento do motor híbrido de Porshe é o mesmo utilizado ainda hoje, contudo, 

ocorreu um aprimoramento com intenção de proporcionar melhor desempenho e autonomia. 

Após a ideia de Porshe, outros carros híbridos surgiram, porém a tecnologia só se firmou 

Figura 3 - Lohner- Porsche: 1º veículo híbrido 

 (CALMON, 2010) 
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hibrido produzido.de verdade com a chegada do Honda Insigth e do Toyota Prius em meados 

dos anos 90. 

O Toyota Prius foi o primeiro veículo híbrido produzido em série, lançado pelo 

mercado japonês em 1997 e logo se tornou o mais vendido com 2,8 milhões de vendas 

registradas pelo mundo até o ano de 2012. Já no Brasil, o primeiro veículo híbrido lançado foi 

o Mercedes Benz S400 custando R$425 mil aproximadamente, ele está no mercado desde 

2010. No Salão do Automóvel de São Paulo em 2010, foi apresentada a versão brasileira do 

Ford Fusion Hybrid, com um preço em torno de R$134 mil, o veículo começou a ser 

comercializado ainda no mesmo ano. A diferença entre o Fusion e o S400 é que o primeiro é 

um híbrido completo e o segundo, um híbrido leve, ou seja, seu motor elétrico é apenas 

complementar, não tem capacidade para mover o veículo sozinho. Atualmente, o veículo 

híbrido em geral vem ganhando espaço no mercado e praticamente todas as montadoras 

possuem um modelo desse tipo. 

 

 

2.3.2 - Funcionamento 

 

 

O carro híbrido pode ser considerado um cruzamento do veículo movido a 

gasolina com um veículo totalmente elétrico, contudo, há algumas exceções que se movem a 

diesel e eletricamente. 

O movido a gasolina possui um tanque para armazená-la, ela é responsável por 

fornecer energia para o motor, este por sua vez, transmite a força gerada para o sistema de 

transmissão do veículo que a partir do torque produzido, faz as rodas girarem. O veículo 

elétrico possui um conjunto de baterias, que fornecem energia para um motor, este aciona 

uma transmissão que leva o torque até as rodas, fazendo-as girarem.  

A facilidade e o tempo de abastecimento do carro a gasolina, além do desempenho 

são itens que levam uma extrema vantagem sobre o elétrico; que não atinge uma velocidade 

tão ideal para tráfego em estradas, fora a necessidade de recarregar a bateria a cada 80 a 160 
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quilômetros rodados. Porém, esse último possui uma qualidade muito procurada nos dias de 

hoje: baixo índice de poluição. 

O híbrido é uma mistura dos dois tipos citados acima, reduzindo em grande parte 

o consumo de combustível e emissões de poluentes gerados pelos automóveis a gasolina; em 

contrapartida, ele tem a missão de superar as dificuldades de desempenho apresentadas pelo 

veículo elétrico. 

 

Figura 4- Híbrido com motor a combustão e motor elétrico  

(QUEZADA, 2010) 

 

Para avançar um pouco mais no assunto funcionamento, é preciso primeiramente 

conhecer as partes que compõe o sistema. A seguir, uma descrição sobre as peças que fazem 

parte da estrutura híbrida gasolina-elétrica.  

Motor a gasolina: o motor a gasolina de um carro híbrido é bem parecido com um 

motor de veículo comum, a diferença é seu tamanho reduzido e a tecnologia empregada nele, 

com o intuito de reduzir emissões de poluentes e melhorar o desempenho dinâmico. Tanque 

de combustível: comum entre os veículos, o tanque tem a função de armazenar o combustível 

utilizado pelo motor a propulsão. Motor elétrico: dotado de uma tecnologia eletrônica 

avançada, o motor elétrico é capaz de atuar tanto como motor quanto gerador, por exemplo, 

quando necessário, ele extrai energia das baterias para promover aceleração no veículo, 

entretanto, agindo como gerador, ele pode frear o automóvel, devolvendo energia para a 

bateria. Gerador: tem semelhança com o motor elétrico, mas funciona apenas como produtor 

de energia elétrica, ele é usado principalmente em híbridos em série. Baterias: elas são uma 
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espécie de armazenador de energia para o motor elétrico, fornecem energia para ele e a recebe 

de volta por meio da frenagem do veículo. Transmissão: a transmissão em um veículo híbrido 

funciona da mesma forma que um automóvel comum, guardadas novas tecnologias que 

empresas vem adotando, mas que não devem ser comentadas nesse trabalho. 

A partir de agora, o assunto tratado será o funcionamento propriamente dito dos 

carros híbridos. Eles podem ser definidos em dois tipos, em paralelo e em série. O híbrido em 

paralelo possui um tanque de combustível que armazena a gasolina, fornecedora de energia 

para o motor ciclo Otto; assim como baterias que fornecem energia para o motor elétrico. 

Ambos os motores podem ativar o sistema de transmissão, responsável de levar o torque 

gerado até as rodas. Esse tipo de veículo é capaz de ser tracionado tanto pelo motor elétrico 

quanto pelo motor a gasolina, os dois oferecem potência de propulsão. Já no híbrido em série, 

o processo é diferente. O motor à gasolina ativa o gerador, que pode ou recarregar as baterias 

ou alimentar o motor elétrico, este ultimo por sua vez é quem aciona o sistema de 

transmissão. Ou seja, o motor a gasolina nunca movimenta diretamente o veículo. 

Os híbridos, em geral, se tornaram uma solução mundial para problemas de 

emissões, tal eficácia relacionada ao meio ambiente tem suas causas. O motor a gasolina do 

híbrido é muito menor que o motor de um veículo convencional, pois ele é fabricado com o 

intuito de atender apenas a potência média necessária e que os condutores normalmente 

utilizam. Estudos apontam, que motoristas só exigem potência máxima de seus carros apenas 

em 1% do tempo que os utilizam. Partindo disso, o motor a gasolina de um híbrido possui 

peças menores, menos cilindros, é mais leve e portanto consome menos. Mas é aí que todos se 

perguntam: em uma situação em que o condutor necessite de potência máxima do seu veículo, 

como em uma ultrapassagem ou um aclive acentuado, como o híbrido se comporta? A 

resposta é simples, o motor elétrico junto com a bateria fornece a energia que falta para o 

veículo atender a necessidade do motorista. Isso faz com que o carro híbrido supra tanto as 

necessidades de redução de poluentes quanto a desempenho. A seguir, imagens de alguns 

veículos híbridos: 
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Figura 5- Toyota Pryus 

 (TOYOTA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Chevrolet Volt 

 (VOELCKER, 2015) 
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        2.3.3 - Tecnologias combinadas 

 

 

Além de possuir um motor a gasolina compactado, os carros híbridos possuem 

outras formas de redução de consumo de combustível. Algumas delas: desligamento do motor 

ocasionalmente e o sistema de recuperação de energia cinética.  

O desligamento do motor ocasionalmente acontece toda vez em que o veículo 

estiver parado, como por exemplo, em um semáforo. Isso é possível porque o carro híbrido 

não necessita do motor a gasolina ligado o tempo inteiro, devido ao motor elétrico e a bateria. 

Já os sistemas de recuperação de energia, , funcionam a partir de locais que 

desperdiçam energia em um veículo. Tomando com exemplo o freio regenerativo, o 

automóvel em velocidade possui energia cinética, ao pisar no freio, sua velocidade diminui e 

sua energia cinética também. Como diz a lei de conservação de energia: “Nada se perde, tudo 

se transforma”, e então a energia cinética é dissipada em forma de calor, energia térmica 

gerada pelo atrito do freio nas rodas. Nos carros híbridos, parte da energia é armazenada em 

baterias de lítio, e pode ser reaproveitada pelo motor em forma de potência, reduzindo o 

consumo de combustível. Este assunto será abordado com mais detalhes a seguir. 

 

 

2.4 – Sistemas de Armazenamento de Energia 

 

 

 

A energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferenças de 

potencial elétrico e pode ser armazenada por meio de duas formas: 

A bateria que armazena energia de forma indireta através da conversão da energia 

eletroquímica através das reações de oxidação e redução, potencial, cinética ou térmica. E o 

capacitor que armazena energia de forma direta através da energia de campos magnéticos ou 

elétricos. 

 



27 
 

 

2.4.1 - Baterias 

 

 

 

A bateria é um equipamento tecnológico de armazenamento de energia, que 

transforma energia química em eletricidade. Em sua grande maioria a bateria é formada por 

uma ou mais células eletroquímicas e cada uma tem como base um eletrodo negativo com 

abundância de elétrons e outro positivo com déficit de elétrons. Para isolar os dois eletrodos 

existe um separador poroso que impede a condução eletrônica entre as placas e permite a 

movimentação de íons imersos em um eletrólito (FERREIRA, 2007). 

A base para a construção de todas as baterias modernas foi desenvolvida em 1799 

por Alessandro Giuseppe Antônio Anastasio Volta, onde uma pilha vertical de discos de 

metais separados por discos de papeis molhados por soluções salinas, ficou conhecida como 

pilha de Volta. (IEEE HISTORY CENTER, 2008). Em 1900 o engenheiro Thomas Edson 

utilizou baterias alcalinas para mover veículos elétricos. 

 

 

Tipos de baterias 

 

 

 

O carro elétrico pode utilizar alguns tipos principais de baterias recarregáveis, 

conhecidas por baterias de chumbo-ácido, baterias de hidreto metálico de níquel(NiMH), 

baterias de íon-lítio que através de uma fonte externa conseguimos recompor as características 

químicas delas. 

Conforme Alvin e Anthony uma bateria de chumbo ácido é constituída por uma 

placa de peróxido de chumbo, conhecido por catodo eletrodo positivo.  No eletrodo negativo, 

o anodo da bateria chumbo ácido é constituída por uma placa de chumbo esponjoso. Para 

impedir a condução eletrônica entre as duas placas é usado um material poroso como 

separador, o que permite o livre trânsito de íons que se encontram imersos em um ácido 
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sulfúrico diluído em água pura, acontece a decomposição da molécula de ácido sulfúrico em 

íons de hidrogênio (+), e em íons de sulfato (-). 

 

Figura 7 - Representação de uma bateria de chumbo ácido 

 (TAVARES, 2012) 

 

Na descarga da bateria os elétrons se transferem do catodo para o anodo através 

de um condutor, enquanto os íons do anodo migram em direção ao catodo através do 

eletrólito, transformando-se em água dado a alta concentração de ácido sulfúrico convertendo 

em sulfato de chumbo (PbSO4). 

No processo de recarga a corrente de uma fonte externa percorre do eletrodo de 

dióxido de chumbo para o eletrodo de chumbo o que resulta na inversão das reações, 

regenerando o ácido sulfúrico. A porcentagem de ácido sulfúrico indica a carga real da 

bateria. 

 



29 
 

 

Figura 8 - Processo de carga e descarga da bateria 

 (LEAD, 1977) 

 

 

Quando a bateria esta em processo de recarga há a necessidade de monitorarmos, 

pois quando recarregada o acumulador libera gases com grande potencial de explosão como o 

Hidrogênio e o Oxigênio, com a eletrólise da água no eletrólito.  

Segundo João Paulo a bateria de Cádmio/Óxido de Níquel é constituída por uma 

liga de Cádmio e ferro, conhecido por anodo e o catodo formado por hidróxido de Níquel, 

onde o eletrólito consiste em uma solução pastosa devido a alta concentração de KOH.  

Durante o Processo de descarga o Cádmio metálico é oxidado a hidróxido de 

cádmio no anodo: 

 

A equação da reação no catodo é: 

 

O que resulta na seguinte reação global: 

 

 

Comparado com outros acumuladores a bateria de Níquel/Cádmio tem seu custo 

de produção bem elevado, porém elas são leves comparadas a outras baterias, oferecem 
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correntes elétricas altas, o seu potencial permanece quase constante e possui uma vida útil 

longa. 

 

Figura 9 - Representação seccionada da bateria de Níquel-Cádmio 

 (TAVARES, 2012) 

 

As baterias de hidreto metálico possuem o funcionamento semelhante com as 

baterias Níquel/Cádmio, a principal diferença é a existência de uma placa metálica contendo 

Hidreto Metálico ao invés de Cádmio no anodo. 

 

Figura 10 - Representação de uma bateria de Hidreto Metálico 

 (AMBROSIO, 2001) 
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Durante o processo de descarga do acumulador o hidrogênio existente no Hidreto 

metálico sofre oxidação e o metal M se renova: 

 

 

 

A equação da reação no catodo é: 

 

 

 

 O que resulta na seguinte reação global: 

 

 

 

Na tabela abaixo está um resumo das vantagens e desvantagens das baterias 

níquel- hidreto metálico em relação às baterias de níquel. 

 

 

 

Tabela 1 - Vantagens e desvantagens das baterias de níquel- hidreto metálico em relação às baterias de níquel 

VANTAGENS 

Capacidade de armazenamento de carga maior que as baterias de níquel cádmio 

 
Não há necessidade de manutenção 

 
Ciclo de vida longo 

 
Isenta de cádmio; problemas ambientais bem reduzidos 

DESVANTAGENS 

 
Desempenho de descarga não é tão boa quanto as baterias de níquel cádmio. 

 
Retenção de carga pobre,pois sofre um processo de auto-descarga próximo a 2% ao dia 

 
Efeito de memória moderado 

Fonte: (AMBROSIO, 2001) 

 

A imagem abaixo nos mostra a constituição de uma bateria Níquel – Hidreto 

Metálico (NiMH) do veículo Prius da marca Toyota localizado no banco traseiro do 
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automóvel, A bateria possui 38 módulos prismáticos de NIMH da marca Panasonic na 

primeira geração, cada módulo contém 6 células de 1.2V ligadas em série totalizando 228 

células . Na segunda geração a quantidade de módulos prismáticos diminui para 168 células 

totalizando 28 módulos reduzindo o peso de 72,3Kg para 53,3Kg com uma voltagem nominal 

de 201,6V. 

 

Figura 11 - Bateria de Níquel/Hidreto-metálico do Toyota Prius 

FONTE:https://disciplinas.ist.utl.pt/~qgeral.daemon/electrotecnica/laurailharco/AULA_TEORICA_20.pdf 
 

 

Já na Toyota Highlander e Lexus Rx 400h a bateria Níquel–Hidreto Metálico 

(NiMH) fica localizada por debaixo dos bancos traseiros mostrado na figura, 18% menor que 

a bateria do Toyota Prius, contendo 240 células com voltagem nominal de 288V com controle 

do sistema de arrefecimento em cada módulo o que reduz perdas de eficiência por 

aquecimento excessivo. 

 

 

Figura 12 - Bateria do Toyota Highlander e Lexus Rx 

FONTE:https://disciplinas.ist.utl.pt/~qgeral.daemon/electrotecnica/laurailharco/AULA_TEORICA_20.pdf 
 

 

Conforme Winter as baterias de lítio-ion em ambos os eletrodos tanto no catodo 

como no anodo os materiais ativos são compostos com propriedade de intercalação, ou seja , 
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pode-se extrair e inserir íons de lítio de modo reversível entre o catodo e anodo, 

simultaneamente com a remoção e adição de elétrons pelo circuito externo da bateria. 

A equação abaixo mostra as reações químicas ocorridas durante o processo de 

carga e descarga das baterias de Lílio-ion: 

 

 

  

A oxidação e a redução são realizadas somente em outros componentes 

constituintes dos materiais como grafite, o mais utilizado, cobalto e manganês. Já no íon de 

lítio ele somente é inserido e extraído dos materiais dos eletrodos, desde que os materiais 

ativos possuam estruturas cristalinas abertas, onde existam espaços para que o processo 

aconteça eficientemente. 

 

 

Figura 13 - Processo em uma bateria de lítio 

FONTE:https://disciplinas.ist.utl.pt/~qgeral.daemon/electrotecnica/laurailharco/AULA_TEORICA_20.pdf 
 
 

A energia especifica das baterias a base de lítio é duas vezes maior quando 

comparada as baterias de níquel-hidreto metálico e quatro vezes maior em relação aos níveis 

da bateria chumbo ácida. Elas apresentam maiores níveis de potência e energia por unidade de 

massa, uma vez que o lítio é um elemento pequeno, leve e além de ter uma fonte de energia de 

baixo impacto ambiental comparada com outros tipos de baterias uma característica muito 

atrativa como fonte de energia para veículos elétricos e híbridos. 
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Tabela 2 - Comparação entre os tipos de baterias utilizadas em automóveis elétricos 

Comparação de tipos de Baterias 

 
NiMh Li-Íon Chumbo 

Densidade de energia ( wh/kg) 60-120 110-160 30-50 

Resistência Interna (miliOhm) 200-300 pack 6V 150-250 pack 6V <100 pack 6V 

Ciclo de vida 

(80% da capacidade inicial) 
500-1000 500-1000 200-300 

Tempo para carga rápida 2 a 4 hora 2 a 4 hora 8 a 16h 

Tolerância para sobrecarga Baixa Muito baixa Alta 

Auta-descarga mensal 

(na temperatura ambiente) 
30% 10% 5% 

Tensão de célula 1,25V 3,6V 2V 

Corrente de carga 
   

Pico (A) 5 > 2 5 

Melhor resultado (A) 0.5 1 0.2 

Manutenção 60 a 90 dias não é necessário 3 a 6 meses 

Comparação de custo 

Pack 7,2V - U.S.A. 
$60 $100 $25 

Custo por ciclos $0,12 $0,14 $0,10 

Usada comercialmente desde 1990 1991 1970 

FONTE: (STA-ELETRONICA ,  http://www.sta-eletronica.com.br/resources/downloads/manual.pdf) 

 

Segundo Fernando Miguel (2003) as células de combustível são dispositivos 

silenciosos que transformam energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio 

ambiente desde que se forneça combustível e o oxidante. O combustível utilizado na maioria 

das vezes é o hidrogênio ou um composto que o tenha em sua constituição e o oxidante é o 

oxigênio.  

O hidrogênio é oxidado a prótons em um eletrodo de difusão gasosa, liberando 

elétrons, segundo a reação:  

 

H2 → 2 H+ + 2 e- 

 

No eletrodo oposto, também de difusão gasosa, considerando-se as células a 

membrana trocadora de prótons (meio ácido), tem-se a reação:  

 

2 H+ + 2 e- + 1 /2 O2 → H2O  
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 A reação global, que é acompanhada de liberação de calor, pode ser escrita da 

seguinte forma: 

 

 H2 + 1 /2 O2 → H2 

 

 

Figura 14 - Principio de funcionamento de uma célula de combustível 

 (BOCCHI,2000) 

 

 

Há dois problemas técnicos fundamentais das células de combustível: o 

hidrogênio não ser um combustível prontamente disponível o hidrogênio utilizado no 

processo é obtido através da eletrólise da água, gás natural, propano, metal ou qualquer 

hidrocarboneto. O outro problema a baixa taxa de reação que conduz baixas intensidades de 

corrente e potência por área, Cada célula individual produz apenas uma tensão aproximada de 

0,8V. 
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FONTE:(SANTOS, 2012) 

 

 

Os principais e mais importantes desafios tecnológico a se superar em relação às 

baterias são a alta confiabilidade, ciclo de vida e profundidade de descarga, alta densidade 

energética, (Wh / Kg e Wh / l), ampla faixa de temperatura de operação, tempo de carga 

reduzido, vida útil elevada, peso e volumes reduzidos, custos, segurança e não agressividade 

ao meio ambiente. 

 

 

2.4.2 - Capacitores 

 

 

Tabela 3 - Principais vantagens e desvantagens das células de combustível 

Principais vantagens e desvantagens das células de combustível 

VANTAGENS 

 
Construção: podem ser feitas em pequenas unidades modulares, em grandes 

Calor: Gera-se uma quantidade significativa de calor que pode ser aproveitado para reduzir 

vapor ou água quente. Esta otimização permite que haja um aumento da eficiência do 

sistema. 

Rendimento: Nas células de combustível existe uma transformação direta da energia 

química em elétrica. Toda transformação de energia tem uma perda associada, quanto menor 

for à transformação melhor é o rendimento. 

Simplicidade de funcionamento: Com a inexistência de movimento mecânico no interior 

dá célula a conversão de energia é direta. 

Hidrogênio como combustível, mesmo usando combustíveis fósseis os níveis de poluição 

são consideravelmente mais baixos, devido ao alto nível de rendimento desse tipo de 

tecnologia. 

 

DESVANTAGENS 

 
Custos e Restrição de conhecimento: Custos de investigação dos materiais usados na 

produção das células e dos processos de fabricação, o conhecimento encontra-se em um 

número restrito de pessoas. 

Produção de hidrogênio: recorre ao uso intensivo de energia e deriva muitas vezes dos 

combustíveis fósseis. 

Livre de determinados contaminantes: Células de combustível contaminadas pode ter sua 

performance reduzidas, podendo em casos extremos deixarem de funcionar. 
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Um capacitor é basicamente um componente eletro-eletrônico que armazena 

energia elétrica em seu interior em forma de campo elétrico. O capacitor é composto por duas 

placas condutoras separadas por uma material isolante chamado dielétrico que possui 

espessura uniforme, normalmente feito de materiais plásticos, cerâmicos e de óxidos 

isolantes. (ANDRÉ, 2008). 

 

 

Figura 15 - Composição do capacitor 

 (SOARES, 2019) 

 

A capacitância é a relação entre a diferença de potencial existente entre as placas 

do capacitor e a carga elétrica nele armazenada, ou seja é definida pela quantidade de energia 

elétrica reunida em si por uma determinada tensão e pela quantidade de corrente que percorre 

o capacitor.  

 

Sua unidade é Farad (F). É calculada da seguinte forma: 

 

    Onde: C – É a capacitância expressa em Farads; 

     Q – É a carga elétrica armazenada medida em Coulombs; 

     E – É a diferença de potencial medida em Volts; 
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Tabela 4 - Propriedades do capacitor 

Propriedade do Capacitor 

Armazenar energia na forma de campo elétrico 

 

Opõe-se à variação de tensão 

 

Atrasa a tensão em relação à corrente 

 

Comporta-se como um circuito aberto para a corrente contínua 

 

Permite a circulação de corrente alternada 

(ALBERTO, 2012)  

 

Existem diversos modelos de capacitores cada um possui propriedades 

compatíveis para certas funções no circuito eletrônico. Os principais tipos de capacitores são 

os tubulares de papel e óleo, capacitores planos, capacitores de poliéster, capacitores de mica, 

capacitores cerâmicos e capacitores eletrolíticos. 

 

 

Figura 16 - Alguns tipos de capacitores 

 (ANDRADES, 2010) 
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2.4.3 - Supercapacitores 

 

Os supercapacitores são dispositivos que armazenam energia elétrica em seu 

interior em forma de campo elétrico de dupla camada permeável, geralmente utilizado carvão 

ativado como separador (Jian Cao, 2008). 

 

 

Figura 17 – Supercapacitor 

 (PAREDES , 2013) 

 

 

Se adotarmos um potencial no ânodo os íons negativos são atraídos para o 

eletrodo positivo são chamados de ânions e o mesmo acontece, mas de forma inversa quando 

aplicamos um potencial no cátodo os íons positivos são atraídos para o eletrodo negativo são 

chamados cátions.  

Conforme Phophet (2008) ainda que a bateria e o supercapacitor sejam 

dispositivos eletroquímico, nenhuma reação química é envolvida no mecanismo de 

armazenamento de energia do capacitor diferentemente da bateria.  

Os supercapacitores podem ser carregados e descarregados diversas vezes, pois o 

carregamento é definido pelo deslocamento dos íons dentro do eletrólito. Algumas das 

particularidades do supercapacitor é a capacidade de suprir elevados picos de potência e a de 

carregar elevadas correntes, porém sua energia acumulável é de menor capacidade quando 

relacionada a bateria. 
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A associação das duas fontes de energia no veículo elétrico tem a aplicação de 

aumentar a vida útil de ambas e por consequência otimizar a autonomia do automóvel, o 

supercapacitor atuará como uma fonte de ágil troca de energia, disponibilizando o 

crescimento da transferência de energia com a produção de altas potências sempre que 

exigido. 

 

Tabela 5 - Vantagens dos supercapacitores 

Vantagens dos Supercapacitores 

 
Alta eficiência - No procedimento de carregar e descarregar o supercapacitor possui 

poucas perdas, ele exibi uma considerável  eficiência coulômbica. 

 
Temperatura - Considerável margem de temperatura de trabalho de 65ºC à -40ºC 

 
Ciclo de vida - O processo de armazenamento de energia movimenta prótons e íons sem 

a quebra química como na bateria. 

 
Altas correntes - No procedimento de carregar e descarregar apresenta uma corrente 

significativamente elevada, pois o supercapacitor  detém uma resistência muito baixa. 

 
Variação de tensão - Podemos montar circuitos com supercapacitores em série, 

produzindo um módulo capaz de fornecer a tensão pretendida. 

FONTE: (ALLEN, 2009) 

 

 

 

2.5 – Sistema de recuperação de energia cinética eletrônica 

 

 

2.5.1 - Histórico 

 

 

Segundo Christopher (2009) a ferrovia Baku-Tbilisi-Batumi da Geórgia começou 

a utilizar os freios regenerativos no início dos anos de 1930, devido a eficácia do sistema no 

solo íngreme do país e a eficiência na perigosa passagem Surami.  

Em Kiruna no norte da Suécia até o porto na Noruega em Narvik se transporta 

milhares de toneladas de minério de ferro esses trens geram grandes quantidades de 
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eletricidade pela frenagem regenerativa, durante o trajeto se utiliza somente um quinto da 

energia que se regenera e excedente a partir da estrada de ferro é bombeado para a rede de 

energia para abastecer casas e empresas da região. 

Durante a frenagem, as conexões dos motores de tração são alteradas para gerador 

energia. Os campos motores estão ligados entre o gerador principal de tração e as armaduras 

do motor ligadas através da carga. 

A locomotiva de rolamento ou de várias rodas transforma as armaduras dos 

motores que funcionam como geradores ou enviando a corrente gerada através de resistências 

de bordo ou de volta para o fornecimento.       

 

 

 

Figura 18 - Bonde com freios regenerativos 

 (LAMPTON , 2012) 

 

 

Somente em 1967 foi desenvolvido e lançado na cidade de Detroit pela empresa 

American Motors Corporation que acreditava no futuro dos carros compactos com economia 

de combustível o primeiro automóvel com a tecnologia de recuperação de energia através da 

frenagem. 
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Figura 19 – Amitron 

(DAILY, 2012) 

 

Segundo James Grahame (2008) o veículo foi desenvolvido por Richard Teague o 

automóvel possuía menos de 2200 milímitros de comprimento e a sua faixa de largura 

comportava até 3 pessoas. 

Seus assentos eram infláveis para ajudar a reduzir o seu peso que era menor que 

500Kg e para caso se viaje sozinho tem a opção de esvaziar-los e ganhar espaço de carga. 

Ele era composto por um sistema de duas baterias de níquel-cádmio interligadas 

de 11 kg e outras duas de 34 kg de Lítio, desenvolvido por Gulton. As baterias de Lítio 

tinham o objetivo de manter a velocidade, enquanto as baterias de Níquel-Cádmio eram para a 

aceleração e faziam o Amitron acelerar de 0 a 80km/h em 20 segundos. 

O freio regenerativo foi desenvolvido para que o motor fosse automaticamente 

alternado para um gerador quando o automóvel fosse diminuindo sua velocidade e assim 

recarregar suas baterias e aumentar a autonomia do veículo. 

Devido ao custo das baterias de alta densidade de energia e outros fatores 

contribuíram para a decisão da AMC em suspender testes deste protótipo e em meados dos 

anos 90, devido a evolução das técnicas de regeneração de energia por meio do emprego de 

máquinas elétricas e circuitos de eletrônica de potência, se tornou natural o maior emprego da 

tecnologia de regeneração de energia através da frenagem em automóveis. 

 2.5.2 - Funcionamento 

 

 

Toda vez que utilizamos o freio do automóvel estamos desperdiçando energia.  

Segundo David Halliday (2006) a lei da conservação das massas nos diz que a energia não 
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pode ser destruída apenas transformada, então quando desaceleramos o veículo a energia 

cinética que o estava impulsionando para frente precisa ir para algum lugar. A maior parte 

dela simplesmente é dissipada em forma de energia térmica e é por isso que os freios 

esquentam desperdiçando toda esta energia.  

Segundo Prof. Dirceu Fernandes (2011), em um sistema de freios tradicional a 

tambor há a compressão radial das lonas sobre a superfície interna do tambor que está 

solidário à roda em rotação. 

 

Figura 20 - Freio a tambor simplex com mecanismo de freio de estacionamento 

 (BAUER, 2003) 
  

 

Descrição do sistema de freio a tambor: 

(1) Cilindro de roda; 

(2) Lona; 

(3) Mola de retorno da sapata; 

(4) Mola de retorno do mecanismo de auto ajuste; 

(5) Sapata de freio; 

(6) Tambor de freio; 

(7) Alavanca do freio de estacionamento;  

(8) Cabo do freio de estacionamento;  

(9) Sentido de rotação do tambor; 

(10) Lâmina bimetálica do mecanismo de auto ajuste;  
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(11) Porca do mecanismo de auto ajuste; 

(12) Sapata de freio; 

(13) Prato do freio; 

(14) Mola de retorno; 

(15) Placa de apoio. 

 

Após o acionamento do pedal de freio pelo motorista a pressão aplicada pelo 

fluido de freio atua na câmara interna do cilindro da roda que empurra os êmbolos internos 

contra as sapatas de freios, afastando-se uma da outra. Com isso faz com que as lonas entrem 

em contato com a pista de frenagem do tambor de freio que gera o torque de frenagem.  

Já freios a disco há a compressão axial das pastilhas sobre a superfície lateral 

externa do disco que está solidário à roda em rotação para desacelerar o veículo provocando 

atrito entre as rodas e a superfície da estrada. Esse atrito é o que transforma a energia cinética 

em calor. 

 

 

Figura 21 - Freios a disco: (a) tipo fixo; (b) tipo flutuante
 
 

(BOSH, 2007) 

 

Descrição do sistema de freio a disco: 

(1) Pastilha de freio; 

(2) Cilindro de roda; 
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(3) Disco de freio; 

(4) Carcaça; 

(5) Placa de ancoragem; 

 

Após o acionamento do pedal de freio pelo motorista a pressão aplicada pelo 

fluido de freio comprime as pastilhas de freio contra o disco de freio, no qual faz com que o 

veículo diminua sua velocidade devido a esse atrito que transforma a energia cinética em 

calor. 

 

 

Figura 22 - Sistema de freio convencional de um veículo de passeio 

 (BAUER 2003) 

 

Descrição dos componentes do sistema de freios: 

1- Freios a disco dianteiro; 

2- Flexível de freios; 

3- Conexão hidráulica; 

4- Tudo de freio; 

5- Cilindro Mestre; 

6- Reservatório; 

7- Servo-freio; 

8- Pedal de acionamento do freio; 

9- Alavanca do freio de estacionamento; 

10- Cabo do freio de estacionamento; 

11- Válvula reguladora sensível à carga; 
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12- Freio a tambor traseiro; 

 

 

 

2.5.3 – Consumo de energia na frenagem 

 

 

Uma quantidade significativa de energia é consumida quando utilizamos os freios 

dos automóveis, segundo Mehrdad(2005), quando freamos um veículo de passeio a 0 Km/h 

de massa de 1500Kg com velocidade aproximadamente de 100Km/h em cerca de 10 metros 

consumimos sensivelmente 0.16 KWh de energia (0,5 x Massa x Velocidade²). Sem o uso dos 

freios somente com o retardamento do veículo por resistência de rolamento e resistência 

aerodinâmica o automóvel viajaria aproximadamente por 2km, como mostra a figura. 

 

 

Figura 23 - Distância x Velocidade x Tempo de frenagem  

(MEHRDAD, 2005). 

 

 Quando dirigimos e adotamos a estratégia stop-and-go em áreas urbanas 

apresentado na figura 21, uma quantidade significativa de energia é consumida resultando em 

um alto consumo de combustível. 
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Figura 24 - Estratégia stop-and-go 

 (MEHRDAD, 2005). 

 

 

A figura 21 e a tabela 7 indicam que a energia de frenagem pode suceder até mais 

de 25% do total de energia de tração em áreas típicas urbanas e em cidades com alto índice de 

automóveis como Nova Iorque a energia de frenagem pode chegar a 70%. Com isto podemos 

concluir que a frenagem regenerativa pode melhorar significativamente a economia de 

combustíveis dos veículos elétricos e híbridos.  

 

                        Tabela 6– Diferentes ciclos de velocidade e consumo de energia 

 

(MEHRDAD, 2005). 

 

 

 No sistema de freios regenerativos quando utilizamos o freio, o motor elétrico do 

automóvel funciona em modo reverso, passa de motor para gerador desacelerando as rodas do 

automóvel ao produzir a força contrária ao movimento, desta forma produz a corrente elétrica 

que alimentará a bateria nos veículos elétricos e híbridos. 

A figura 22 apresenta o diagrama de blocos do sistema de frenagem regenerativa: 
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Figura 25 - Diagrama em blocos do Sistema de frenagem regenerativa 

 (PAREDES, 2013) 
 

No controlador eletrônico é onde se gerencia o sistema de conversor de energia de 

forma a controlar o funcionamento do motor elétrico para a geração de torque e produção de 

velocidade adequada. O controlador eletrônico possui circuitos de interface, processador e 

sensores. 

Os sensores são responsáveis pela transformação de sinais como corrente, 

temperatura, tensão, velocidade, torque e fluxo em sinais eletrônicos que são condicionados 

nos circuitos de interface do sistema. 

O conversor de energia é utilizado para gerar ao motor elétrico tensão e corrente 

em níveis apropriados. Através do circuito de interface o processador do controlador 

eletrônico comanda os dispositivos semicondutores de potência no conversor de energia. 

 Energia armazenada podem ser baterias, células de combustível, 

supercapacitores, volante de inércia e fontes híbridas. 

 

 

 

2.5.4 – Transmissão e Diferencial  
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Segundo André (2013) o diferencial é um dispositivo mecânico usado para 

transferir e distribuir uniformemente o torque aos dois semi-eixos que a principio giram em 

sentidos opostos. O diferencial permite a transmissão da rotação igual aos semi-eixos 

independente das suas velocidades de rotação.  

Através de engrenagens o dispositivo diferencial transfere as rotações do motor 

pelo eixo Cardan para ambos os semi-eixos do veículo, assim o torque é dividido entre as 

duas rodas de tração não necessariamente com igualdade, pois existe ocasiões em que uma 

roda girará mais do que a outra, por exemplo quando efetuamos uma curva no veículo. 

 

 

Figura 23- Diferencial  

 (LENZ, 2013) 

 

 

Quando o veículo estiver em funcionamento por força inercial o movimento das 

rodas forçará o giro do motor pelo diferencial, e deste modo ocorrerá a conversão da energia 

cinética em energia elétrica trifásica no motor AC devido a suas características físicas.  

 

 

2.5.5 - Motores Elétricos 
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Segundo Plínio (2011) o motor elétrico é o instrumento atribuído a transformar 

energia elétrica em energia mecânica. Há diversos tipos de motores elétricos dos quais 

podemos destacar a máquina de corrente contínua e de corrente alternada. 

 

 

Figura 24 – Tipos de motores elétricos 

 ( VIERA, 2008) 

 

 

 

Devido a aplicação dos freios regenerativos exigirem maiores potências na instalação, 

partidas e paradas frequentes, altas taxas de aceleração e desaceleração, alto torque nas 

partidas e gama muito ampla de velocidade de operação, adotamos o motor de corrente 

alternada, trifásico e assíncrono em nosso trabalho, por exibir maior simplicidade, robustez, 

capacidade de trabalhar em ambientes hostis e custo baixo em relação a outros tipos de 

motores. 
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Figura 25 – Vista explodida do motor CA trifásico e assíncrono 

 (FILHO, 2011) 

 

O principio de funcionamento dos motores assíncrono é a criação do campo 

magnético provocado pelas correntes geradas no estator que induz no enrolamento do rotor 

uma tensão alternada, a reação dos dois campos magnéticos fará com que o rotor gire, 

produzindo energia mecânica em seu eixo. Com as propriedades das correntes alternadas 

trifásica da alimentação do estator e a distribuição dos enrolamentos a resultante possui um 

movimento rotacional. (PAREDES, 2013). 

 A aplicação do motor indutivo no sistema de recuperação de energia cinética é 

por sua característica reversível, sendo capaz de operar como consumidor ou como gerador da 

energia elétrica. A utilização como consumidor e gerador depende dos pontos de acionamento 

da máquina elétrica. 

No sistema de freios regenerativos quando utilizamos os freios do automóvel o 

motor elétrico CA funciona em modo reverso, passa de motor para gerador desacelerando as 

rodas do automóvel ao produzir a força contrária ao movimento, desta o motor elétrico 

produzirá a corrente elétrica que alimentará o banco de baterias dos veículos elétricos e 

híbridos. 

Quando aceleramos ou mesmo quando temos a manutenção da velocidade estável, 

dizemos que o motor elétrico está operando no modo tração, onde o automóvel está 

consumindo energia química ou/e elétrica para se locomover, vencendo as forças opostas 

como a resistência do ar, atritos, a inércia da sua massa e tudo que agir como resistência ao 

rolamento dos pneus do veículo. Neste processo de movimentar a massa do automóvel, a sua 

massa, as bagagens e mais a massa dos ocupantes o motor está atuando como consumidor de 

energias. 

É possível o automóvel que esteja em movimento possa estar ganhando 

velocidade sem que o motor esteja em modo tração, isto é, característico de um veículo em 
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trajetória em declive, onde mesmo se utilizando o freio o carro o mesmo pode ganhar 

velocidade sem consumo de energia da bateria, neste caso a energia potencial do sistema está 

sendo convertida em energia cinética. 

 

Tabela 7 - Diagrama Conceitual de frenagem regenerativa 

Pista Status dos Freios 

  
Aclive Grande quantidade de energia é consumida dirigindo ladeira acima. O motor 

elétrico trabalhará em modo tração consumindo a energia elétrica da bateria. 

  
  

Plana A energia elétrica da bateria será consumida se o motorista acelerar ou 

mantiver a velocidade constante do veículo. 

 O motor nesta situação trabalhará em modo tração, porém se houver 

desaceleração no veículo independente se estivermos ou não com o pedal de 

freio acionado o motor elétrico trabalhará em modo de frenagem, ou seja 

regenerando a energia elétrica. 

  
  
  

Declive Com o automóvel com velocidade crescente mesmo sem estar com o pedal 

acelerador acionado esta configuração é a que se regenera 

 Maior quantidade de energia, pois na maioria das vezes é quando se utiliza 

maior número de vezes o pedal do freio. 

    
FONTE: (LENZ, 2013) 

 

Podemos analisar também que deixar de transferir energia elétrica ao motor não 

indica que o veículo irá parar de imediato, isso acontece devido a inércia do veículo a 

existência de energia cinética armazenada nele e para podermos reduzir a velocidade até a sua 

parada total é necessário a produção de um contra-torque sobre o eixo da máquina elétrica que 

fica acoplado direto ao eixo das rodas.  

Admitindo que o número de pólos do motor AC seja uma constante definida em 

sua fabricação, concluirmos que a variação da frequência de alimentação do sistema é de 

mesmo proporção a velocidade de rotação. 
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Figura 26 - Influência da quantidade de pólos nos motores  

(TECEM, 2009) 

  

2.5.6. – Inversor de frequência 

 

Conforme FIGINI (1982) inversor de frequência é um dispositivo de conversão de 

corrente alternada e corrente contínua, podemos considerar ele como uma fonte de tensão 

alternada com frequência variável e sua principal função é manter o torque do motor e regular 

a sua velocidade, controlando sua potência. 

Para poder regenerar a energia com aproveitamento, transformando a energia 

elétrica do tipo corrente alternada trifásica, gerada pelo motor e corrente contínua adequada 

para entrada na bateria, portanto em nossa pesquisa necessitamos de inversores regenerativos. 

O circuito básico de um inversor de frequência é composto pela associação de 

transistores bipolar de porta isolada conhecido como IGBT’s, diodos e uma máquina de 

estados. 

 

 

 

Figura 27 – Inversor básico de 6 pulsos 

(SOARES, 2009) 
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2.5.6 – Transistor Bipolar de Porta Isolada 

 

A partir do ano de 1970 com o progresso dos dispositivos semicondutores de 

potência foi possível a criação e se tornaram disponíveis comercialmente. Estes dispositivos 

podem ser amplamente divididos em cinco tipos os diodos de potência, os tiristores, os 

transistores bipolares de junção de potência, os MOSFET’s de potência, os SIT’s (Static 

Induction Transistor) e os IGBT’s (Insulated Gate Bipolar Transistor) componente usado em 

nossa pesquisa.  

Conhecido por IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) o transistor bipolar de 

porta isolada é um semicondutor que agrupa a elevada impedância de entrada e facilidade de 

acionamento dos transistores do tipo MOSFET’s com as pequenas perdas em condução dos 

transistores bipolares de junção de potência. 

Conforme Rashid (1993) o diagrama a seguir demonstra a comparação entre os 

principais dispositivos semicondutores de potência quanto às suas características de tensão, 

corrente e frequência de operação. 

 

Figura 28- Limites de operação de componentes semicondutores de potência 

 (RASHID,1993.) 
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Como podemos analisar os transistores bipolares de junção de potência possui a 

propriedade para o controle de elevadas correntes com baixas perdas no estado de condução, 

porém estes dispositivos apresentam desvantagens em algumas funções, pois funcionam como 

amplificadores de corrente e sua característica de entrada demanda correntes elevadas de base. 

Já os transistores do tipo MOSFET (Acrônimo de Metal Oxide Semicondutor 

Field Effect Transistor) tem como vantagem a controlar  altas velocidades de comutação 

devido às capacitâncias de porta (GATE) que aumentam com a intensidade de corrente 

(largura do canal) que deve ser controlada, porém em baixas correntes o MOSFET funciona 

com elevadas frequências 

Com a associação de vantagens dos TJB’s e MOSFET’s os IGBT’s é o dispositivo 

que possui melhores características para a comutação de carga de alta corrente em regime de 

alta velocidade. 

 

 

2.5.7 – Aplicação do IGBT  

 

 

Conforme André (2013) o conjunto de IGBT’s são os componentes responsáveis 

pela conversão de tensão continua contida nos armazenadores de energia para tensão 

alternada trifásica gerada para o motor elétrico. 

Em um inversor básico de 6 pulsos o acionamento do conjunto dos IGBT’s é feita 

através de uma máquina de estados, onde cada estado representa o acionamento sempre de 3 

IGBT’s.  
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FONTE: (SILVA, 2009) 

  

 

Podemos analisar pela figura 27 e a tabela 8 que a sequência dos pulsos 

produzidos pela máquina de estados é de extrema importância para a reprodução do sinal 

desejado na saída. Se observarmos a ordem do acionamento dos IGBT’s é   sempre 

intercalado, ou seja , quando acionarmos um IGBT da parte superior do circuito 

necessariamente teremos que acionar 2 IGBT’s da parte inferior do circuito e sempre que 

acionarmos um IGBT do cirtuito inferior devemos acionar 2 IGBT’s e assim sucessivamente. 

As possibilidades de todos os IGTB’s serem ligados ou todos desligados ao 

mesmo tempo não são válidas, porque desta maneira não há diferença de potencial, pois todas 

as fases do motor permanecerão com o mesmo potencial. 

Analisaremos a condição em que os IGTB’s Q1, e Q6 são ligados e  o restante são 

desligados pela lógica de controle, as seguintes condições são semelhantes.  

A Bateria Vd apresenta uma referência central, desta maneira portamos +Vd e –

Vd como tensão contínua. Para que o motor AC funcione bem as tensões na fase A, fase B e 

fase C devem estar desfasadas de 120º. Para a primeira condição de chaveamento, teremos a 

seguinte diferença de potencial: 

T Fase A – Fase B: (+Vd – (-Vd)) = +Vd 

T Fase B – Fase C: (- Vd – (+Vd)) = -Vd 

T Fase C – Fase A: (+ Vd – (+ Vd) = 0 

Realizando o acionamento dos IGBT’s conforme a tabela 8 apresentaremos a 

seguinte distribuição de tensões nas 3 fases do motor: 

Tabela 8 - Ordem de chaveamento dos transistores 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

1 0 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 

0 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 
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Figura 29 – Forma de onda da tensão 

 (SILVA, 2009) 

 

O gráfico da figura 29 apresenta a sequência de acionamento do IGTB’s e a forma 

de onda quadrada não comprometendo o bom funcionamento do motor. 

Os diodos conectados em paralelo com IGBT’s garantem uma bidirecionalidade 

no sentido das correntes, necessário para a exata operação do conversor do sistema, atuam 

como proteção contra a circulação de corrente reversa no momento em que o IGBT está sendo 

desligado e como uma ponte retificadora trifásica quando o motor está operando em modo 

regenerativo.  

A estratégia que a unidade lógica utiliza para distribuir os pulsos e controlar o 

tempo que cada IGTB’s permanecem ligados é pela forma de modulação por largura de pulsos 

conhecida como PWM (Pulse Width Modulation), que se fundamenta na geração de pulsos de 

onda quadrada com largura do pulso variada. 

Desta maneira quando temos que aumentar a tensão os pulsos são alargados, ou 

seja seu tempo ligado será maior e quando temos que diminuir a tensão é necessário diminuir 



58 
 

os pulsos, ou seja estreitar o tempo ligado. Assim a tensão eficaz aplicada no motor será 

controlada e se variarmos a frequência da tensão de saída alteramos na mesma proporção a 

velocidade de rotação do motor. 
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2.6 – Suspensão automotiva 

 

 

2.6.1 - Histórico 

 

 

Logo que os automóveis surgiram, eles praticamente não tinham suspensão. Havia 

apenas uma espécie de feixe de molas que ligavam os eixos a carroceria do veículo, isso 

servia para gerar mais conforto aos passageiros. Preocupação com estabilidade não era tão 

relevante, pois os carros não ultrapassavam os 30 Km/h. 

Com o passar dos anos, a tecnologia evoluiu e estudos de materiais e dinâmica 

apontaram que o automóvel necessitava de um sistema que amortecesse melhor, pois agora a 

velocidade atingida pelos veículos já não era tão baixa e as molas usadas não eram mais 

compatíveis com a tecnologia empregada. Assim, foi necessário criar um sistema de 

suspensão que absorvesse irregularidades na estrada, reduzisse vibrações e mantivesse o carro 

o mais estável possível.  
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2.6.2 - Suspensão MacPherson 

 

 

Figura 26 - Suspensão MacPherson 

 ( HARRIS, 2005) 

 

 

Alguns novos sistemas foram criados, porém vale ressaltar o que é utilizado até 

hoje por cerca de 85 por cento dos automóveis, o “McPherson”. O criador desse sistema é 

Earle Steele MacPherson; engenheiro automotivo nascido em Highland Park, Estados Unidos. 

Em 1930, Earle inovou desenvolvendo um sistema de suspensão que une amortecedor em 

formato de torre a uma mola do tipo helicoidal, formando uma estrutura resistente, leve e 

compacta, atendendo as necessidades dos veículos de pequeno e médio porte com tração 

traseira e dianteira. A suspensão MacPherson é um tipo de suspensão automotiva com uma 

construção simples, compacta e barata; esse talvez seja o fator que faz dela a mais empregada 

nos automóveis atualmente, sendo utilizada desde veículos 1.0 até sedans de luxo e algumas 

SUV’s. Para montá-la são necessários poucos itens, tais como, amortecedor em formato de 

torre, bandeja, pivô e barra estabilizadora. Isso faz com que esse modelo de suspensão seja 

vantajoso, pois o reparo das peças pode ser feita de forma simples. Outra vantagem é a 

independência das rodas, elas não são interligadas, o que proporciona um maior conforto para 

os ocupantes. Entretanto, a “MacPherson” não apresenta só virtudes, talvez a principal 

desvantagem desse sistema seja em sua aplicação. Devido à simplicidade construtiva, a sua 
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robustez fica bastante comprometida, limitando a utilização em veículos de grande porte. Ela 

abrange 90% dos carros compactos e sedãs, além de algumas SUV’s, porém, veículos médios 

e pesados são impossibilitados de adotarem a “MacPherson” por questões de suportar o peso e 

consequentemente ser menos seguro para esses tipos de veículos. 

 

 

2.6.3 - Feixe de molas 

 

 

Para atender esse outro grupo de veículos foi criada uma suspensão conhecida 

como feixe de molas. Ela recebe esse nome por não ter mola em formato helicoidal, e sim em 

forma de feixes, uma espécie de jogo de lâminas.  

 

 

 

 

 

 

Possui maior resistência que a suspensão MacPherson, já que é destinada para 

veículos médios e pesados; e sua vida útil varia de acordo com o tipo de caminhão ou ônibus 

e sua forma de uso, como, utilização em trecho urbano ou estrada e transporte de cargas leves 

ou pesadas. O Instituto Photon de Pesquisas afirma conforme estudos, que ônibus urbanos 

costumam realizar a substituição do feixe de molas a cada 80 mil quilômetros, já em ônibus e 

caminhões que trafegam em trecho rodoviário realizam a troca entre 250 mil e 300 mil 

quilômetros. É comum a troca do conjunto inteiro, feixes, batentes de mola, grampos e 

amortecedores, mas há casos em que só ocorre a troca de algumas lâminas do feixe. 

 

Figura 27 - Representação de um feixe de molas  

(HARRIS, 2005) 
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Figura 28 - Sistema de feixe de mola no veículo  

(SHARP, 2004) 

 

2.6.4 - Suspensão a ar 

 

 

E por fim, é necessário falar sobre mais um tipo de suspensão, a pneumática, que 

é utilizada em larga escala em veículos pesados, principalmente em ônibus rodoviários. O 

primeiro sistema similar com o que chamamos de suspensão a ar atualmente, foi patenteado 

em 1901, por William W. Humphreys. Consistia em duas longas bolsas longitudinais, que 

percorriam toda a extensão do veículo, e cada uma delas tinha uma válvula de ar, porém o 

sistema não vingou. Em 1909, uma companhia britânica chamada Cowey Motor Works 

introduziu um sistema que utilizava um cilindro com um diafragma feito de borracha, que era 

inflado com uma bomba de bicicleta. Devido a má qualidade dos materiais, o sistema era 

falho, vazava ar e, portanto, não vingou. O primeiro sistema de suspensão pneumático 

confiável foi desenvolvido por Firestone e apresentado em 1946, seu princípio era o mesmo 

dos sistemas modernos: quatro bolsas de ar substituíam as molas convencionais e nessas 

bolsas eram ligados quatro compressores para regulagem da pressão. Esse veículo ficou 

apenas no protótipo, porém suas aplicações puderam ser estudadas e aproveitadas em veículos 

comerciais pouco tempo depois, principalmente para controle e nivelamento de altura para 

rodagem em caminhões e ônibus. Empresas como Citroën, Mercedes e General Motors 

começaram a empregar esse sistema também e a partir daí, a suspensão pneumática se 

difundiu em outras marcas. 
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Figura 29 - Funcionamento da suspensão pneumática  

(CARLOS,  2014) 

 

 

 

A suspensão pneumática precisa ter em seu sistema alguns componentes 

intrínsecos, como tanque de ar, bolsas, mangueira e um compressor. O motorista pode 

controlar a pressão do ar e a altura do veículo, ajustando automaticamente a altura e a rigidez 

da suspensão de acordo com as condições de rodagem. O controle pode ser feito 

individualmente, ou seja, controlar a pressão de cada bolsa separadamente ou por eixo. 
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2.7 – Suspensões passiva e ativa 

 

 

Os tipos de suspensões citados anteriormente foram distinguidos de acordo com 

sua estruturação, ou seja, sua classificação foi dada principalmente levando em conta o layout 

e os componentes de cada sistema. 

Nesse capítulo, duas novas classificações de suspensão serão apresentadas, a 

passiva e a ativa, sendo o critério para defini-las embasado no seu funcionamento. 

Em uma suspensão passiva, o solo em que o veículo trafega é quem rege a 

movimentação das rodas, por exemplo, em uma via irregular, a roda do veículo acompanhará 

o nível do solo, fazendo com que o sistema nesse caso se movimente com mais frequência. 

Em geral, esse tipo de suspensão é formado por um conjunto de molas e amortecedores que 

suavizam o impacto recebido pelo veículo. 

Já a suspensão ativa, possui uma tecnologia que permite controlar os movimentos 

verticais das rodas com um sistema de bordo. Isso é possível devido a utilização de sensores 

que identificam as condições da via e do veículo e indicam quais movimentos devem ser 

realizados pela suspensão para garantir conforto e segurança. Os atuadores nesse sistema 

estão distribuídos separadamente e podem agir de forma independente, controlando cargas 

variadas de força. Dessa forma, esses atuadores têm a capacidade de elevar e abaixar a 

estrutura do veículo agindo independente em cada roda. 

É notável que a suspensão ativa possua muitas vantagens, essa tecnologia, porém 

não tem só benefícios, apresenta ainda alguns fatores negativos que estão sendo estudados e 

que provavelmente não existirão daqui pouco tempo. São eles: custo elevado, quantidade de 

peças, complexidade do sistema e necessidade de manutenção constante. 
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2.8 – Amortecedor inteligente 

 

 

2.8.1 - O projeto 

 

 

Em 2009, estudantes do Massachusetts Institute Tecnology (MIT), nos Estados 

Unidos, desenvolveram um tipo diferente de amortecedor. Baseado no mesmo princípio dos 

freios regenerativos, ele é capaz de reaproveitar a energia dissipada. 

O projeto foi iniciado quando os alunos tiveram a idéia de averiguar os locais 

onde se desperdiça energia em um veículo, como já era do conhecimento a utilização de freios 

regenerativos, escolheram a suspensão como sistema a ser estudado. Alugaram diferentes 

tipos de veículos e instalaram sensores por toda a suspensão para determinar a energia 

potencial que poderia ser recuperada. Os testes tiveram sucesso e pode-se constatar que 

quanto mais pesado o veículo, maior é a energia desperdiçada.  

 

Figura 30 - Amortecedor batizado de GenShock 

 

 (ANDERSON, 2010) 
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A capacidade de regeneração energética é tão grande que um caminhão equipado 

com seis amortecedores inteligentes é capaz de gerar até 1 KW de potência em média em uma 

estrada asfaltada, podendo eliminar o uso do alternador. 

 

 

2.8.2 - Funcionamento 

 

 

O protótipo funciona da seguinte forma: uma unidade funcional montada do lado 

de fora do amortecedor, constitui a base tecnológica do sistema regenerativo e ativo. Ela é 

composta por uma unidade de controle, um motor elétrico e uma bomba de engrenagem 

eletro-hidráulica. A função do motor elétrico é impulsionar a bomba eletro-hidráulica para que 

ela regule o fluxo de óleo no amortecedor. Um sistema inovador de válvulas foi criado para 

recuperar energia através do movimento oscilante do pistão do atuador (amortecedor). Em 

seguida, o sistema hidráulico faz com que o fluido seja guiado através do amortecedor 

acionando o motor elétrico. Isso funciona como um gerador que transforma a energia cinética 

produzida, em eletricidade para alimentar o veículo.  

O design exato do funcionamento do sistema não está disponível para o público, 

mas provavelmente, consiste em um circuito hidráulico semelhante a um circuito retificador 

de onda completa na eletrônica. O circuito retificador faz com que o fluido flua em uma só 

direção, sem ter interferências do movimento oscilante do amortecedor e garantindo que o 

gerador elétrico esteja constantemente alimentado. Segundo a Levant Power Corporation, o 

sistema GenShock pode aumentar a economia do veículo de 2 a 5%, esse número depende do 

tamanho do veículo e da irregularidade do solo. 
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2.8.3 - Levant Power Corporation 

 

Após os testes e fabricação do protótipo, os estudantes ainda não se deram por 

satisfeitos. Shakeel Avadhany e Zack Anderson decidiram patentear o projeto e abrir uma 

empresa com intuito de produzir e comercializar a suspensão regenerativa que eles criaram. E 

a proposta se concluiu, foi fundada a Levant Power Corporation. Shakeel, formado em 

Engenharia de Materiais tem o cargo de presidente e diretor da companhia desde 2009, ano 

em que a empresa foi fundada por ele. Responsável por alinhar a visão da Levant Power, 

gerenciar as estratégias do produto e gerenciar o envolvimento com clientes, Shakeel foi 

nomeado o “Inovador do Ano” pela Entrepreneurs Organization e está entre os 30 líderes de 

tecnologia pela Forbes. Já seu companheiro de faculdade Zack, formado em Engenharia 

Elétrica e Ciências Computacionais, é diretor e coordenador da Companhia, responsável pelo 

desenvolvimento do produto, operações, finanças e propriedade intelectual. 

 

Figura 31 - Suspensão convencional versus GenShock 

 ( MENDEZ, 2011) 
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Figura 32 - Criadores do amortecedor inteligente 

 ( ULRICH, 2009) 

 

Em 2013, a Levant Power firmou uma parceria com a ZF Friendrichshafen AG, 

uma das maiores empresas fornecedoras de peças automotivas. O objetivo com essa parceria é 

iniciar a produção do amortecedor batizado de GenShock. Acredita-se que esse sistema pode 

ser facilmente implantado em veículos. 

Já em 2014, o chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Audi, Dr. Ulrich 

Hackenberg, declarou ao site Auto Express que sua empresa está desenvolvendo uma 

suspensão regenerativa, utilizando um gerador capaz de reaproveitar o calor das molas.  

O executivo disse que as molas podem chegar a uma temperatura de até 125ºC 

quando atuam em uma superfície irregular, e que esse calor pode ser aproveitado em forma de 

outra energia já que no momento ele é expelido pelo sistema.  Hackenberg falou que a 

tecnologia ainda está em desenvolvimento e que não sabe quando a Audi lançará um veículo 

portando esse sistema. 

 

 

2.9 – Problemas para implantação e possíveis soluções 

 

 

A implantação em larga escala de carros híbridos, elétricos e das tecnologias 

verdes que os acompanham tem uma série de fatores que tendem a dificultar essa ação, alguns 



69 
 

deles são: custo elevado, falta de incentivo do governo, falta de infraestrutura e falta de 

credibilidade do cliente.  

No Brasil, a tributação para veículos elétricos não é diferenciada. Esse tipo de 

automóvel se enquadra na categoria “Outros”, no qual a alíquota é a mais alta, 25%. Um 

possível reajuste e queda no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incentivaria a 

venda, assim como um IPVA mais barato chamaria a atenção dos consumidores. 

Além disso, o grande desafio tecnológico a superar é a bateria. Composta por íons 

de lítio é ela que torna o veículo mais caro além de determinar a autonomia e o tempo de 

recarga. A escassez do lítio somada à falta de lugar para descarte torna necessária a 

substituição da atual matéria-prima por uma que seja inesgotável e sustentável. Outros 

materiais já apontam como sucessores do lítio são eles o níquel hidreto metálico e a zebra 

(sódio, níquel e cádmio). Por serem fabricadas na Ásia, as baterias trariam o custo de 

importação para o Brasil, portanto o mais recomendado seria empresas nacionais se 

especializarem na produção, “barateando” o preço. 

Outro fator que parece implicar na implantação das tecnologias verdes citadas 

neste projeto, é o abastecimento de energia para os carros elétricos. A demanda de energia e o 

nível de tensão devem ser estabelecidos de forma adequada para a recarga dos veículos. 
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2.10 – Outras tecnologias para recuperação de energia 

 

 

Um dos três “R” da sustentabilidade (Reduzir-Recuperar-Reciclar), a recuperação 

de energia é um processo visto positivamente na indústria automobilística, tornando os 

veículos mais eficientes e limpos. Além dos sistemas KERS e GenShock, outras inovações 

apontam como forma de recuperar energia em um veículo. 

A BMW pensou em três formas de reduzir o desperdício energético, todas 

voltadas para a energia térmica gerada pelo motor. A primeira trata-se de uma cápsula que 

revestirá o motor, mantendo a temperatura de funcionamento mesmo depois que ele seja 

desligado, isso reduzirá emissões e consumo de combustível já que eles são mais altos no 

instante da partida, momento em que o motor ainda está frio. A segunda capta o calor do 

escapamento e do motor e o converte em eletricidade através de um gerador que está acoplado 

a esses dois componentes. E a terceira tecnologia da BMW é um dispositivo que utiliza um 

trocador de calor para transferir a energia térmica do escapamento para o motor e o sistema de 

transmissão, fazendo com que eles atinjam suas temperaturas ideais de trabalho mais rápido. 

 

 

Outra forma que arrumaram para reaproveitar energia é através do Sol. Em 1991, 

a empresa japonesa Mazda lançou o sedan 929 que possuía células fotovoltaicas no teto. Elas 

eram capazes de alimentar o sistema de ventilação quando o carro era estacionado sob sol 

 

 
Figura 33 - Tecnologia BMW 

 (RUFFO, 2014) 
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forte. Porém a capacidade das células fotovoltaicas ainda é baixa, elas conseguem aproveitar 

apenas 28% da luz que recebem para transformá-la em energia elétrica. O sedan híbrido 

americano Fisker Karma também possui um painel de células fotovoltaicas no teto, elas são 

responsáveis por alimentar o sistema de ar e som. 

Em 2010, a GM e a empresa chinesa SAIC apresentaram em Xangai um veículo totalmente 

elétrico que utilizava energia solar e eólica para recuperar energia. O conceito YeZ traz 

geradores eólicos nas rodas, convertendo o fluxo de ar produzido pela sua rotação em 

eletricidade, que pode ser armazenada em uma bateria e utilizada em sistemas auxiliares, de 

climatização, som, GPS e outros dispositivos. O YeZ também conta com painéis solares no 

teto que captam a energia solar e transformam em carga elétrica para a bateria. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 34 - Carro-Conceito YeZ 

(RUFFO,2014) 
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2.11 – Propostas Futuras 

 

 

As propostas futuras desse trabalho de conclusão de curso estão diretamente 

relacionadas a investigação de tecnologias automotivas que façam a redução do consumo de 

combustível, mais especificamente utilizando modos de recuperação de energia. 

Sugestivamente, os temas abordados nessa monografia podem ser analisados 

novamente, com intenção de descobrir novas vantagens desses sistemas em outras partes do 

veículo, como rendimento e segurança. Além disso, pode ser feito um estudo de estatísticas 

que relacione a redução da poluição ambiental veicular com a melhoria da saúde da população 

e do meio ambiente. 
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3 - CONCLUSÃO 

 

 

Após um longo período de estudos e pesquisas, é possível concluir que há um 

grande leque de tecnologias que fazem recuperação de energia. Entretanto a maioria delas 

precisa ser aplicada quando o veículo ainda está sendo produzido porque de uma forma ou de 

outra modificam sua estrutura. Falando exclusivamente dos sistemas KERS e GenSchock, 

eles poderiam ser facilmente aplicados se as empresas fabricantes dos veículos se 

propusessem a inovar seus produtos incorporando essas tecnologias com o objetivo de 

alimentar a priori sistemas de som, ar condicionado ou até mesmo de iluminação. Obviamente 

se alguma fração de energia é recuperada, ela não será desperdiçada, não sendo desperdiçada 

poderá melhorar o rendimento do veículo e consequentemente reduzir consumo de 

combustível e emissões. 

O desenvolvimento e a fabricação de híbridos crescem mais do que a dos 

puramente elétricos, isso porque a utilização de dois motores – um a combustão e outro 

elétrico – proporciona autonomia e facilidade de abastecimento, fatores com deficiência nos 

movidos a eletricidade. Uma política que incentive a produção de veículos híbridos daria 

ainda mais impulso para  montadoras, auto-peças e consumidores. Redução de impostos para 

esse tipo de veículo é uma boa alternativa. 
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