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RESUMO 

Devido à crescente preocupação com o nível de poluição mundial e a 

limitação dos recursos energéticos tem-se notado a criação de leis ambientais 

direcionadas para reduções de emissões e economia no consumo de 

combustíveis. 

Esta questão gerou interesse e desenvolvimento no setor automobilístico, 

pois se trata de uma tendência mundial e porque não dizer de uma possível 

sobrevivência do setor, uma vez que diversos governos estão incentivando novas 

tecnologias que poluem menos e criando leis mais rigorosas para conter o avanço 

dos níveis de emissões, desta forma surge como uma alternativa de mobilidade os 

veículos de motorização elétrica, sejam eles híbridos elétricos, puramente elétricos 

ou elétricos a célula de combustível. Quando comparados com os veículos 

convencionais, os veículos híbridos elétricos (HEVs – Hybrid electric vehicles) são 

mais eficientes ao nível do consumo de combustível, devido à utilização do motor 

de combustão interna num regime ótimo de funcionamento, e também dada à 

possibilidade de recuperação de energia cinética durante a travagem (travagem 

regenerativa). 

Nos veículos híbridos elétricos existe um aumento do número de 

componentes elétricos e eletrônicos, como motores elétricos, baterias, 

supercondensadores, sensores, microcontroladores, entre outros. A estes 

componentes tem de se somar a presença de elementos mecânicos e hidráulicos, 

assim como o motor de combustão interna o que origina habitualmente um 

aumento do valor de venda deste tipo de veículos. Os sistemas de armazenamento 

de energia mais utilizados em veículos híbridos elétricos têm sido as baterias 

químicas. O uso desta tecnologia prende-se essencialmente ao seu baixo 

custo, robustez e portabilidade. Contudo têm sido exploradas novas soluções, com 

a utilização de sistemas de armazenamento de energia híbridos, que combinam as 

duas fontes de energia: baterias e supercondensadores. 

Neste trabalho de dissertação foi realizado um estudo bibliográfico que serviu 

de base ao projeto de um veículo híbrido elétrico em série. Ao longo deste relatório 

de dissertação é apresentado o projeto de desenvolvimento de um protótipo em 

escala de um veículo híbrido elétrico em série. 



 

 

10 

 

Palavras-Chaves:  
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ABSTRACT 

Due to growing concern about the level of global pollution and limitation of 

energy resources has seen a strengthening of legislation on pollutant emissions and 

fuel economy. This has resulted in an increased interest from the automobile 

industry, governments and individuals in electric power train vehicles, whether hybrid 

electric, pure electric or electric fuel cell. When compared with conventional vehicles, 

hybrid electric vehicles (HEVs - Hybrid electric vehicles) are more efficient in terms of 

fuel consumption due to the use of the internal combustion engine a great operating 

system, and also given the possibility of recovery kinetic energy during braking 

(regenerative braking). 

In hybrid electric vehicles there are an increased number of electrical and 

electronic components such as electric motors, batteries, super capacitors, sensors, 

microcontrollers, among others. To these components must be added the presence 

of mechanical and hydraulic elements, and the internal combustion engine which 

normally originates an increase of the sales value of such vehicles. 

Energy storage systems most commonly used in hybrid electric vehicles have 

been chemical batteries. The use of this technology relates mainly to its low cost, 

robustness and portability. However new solutions have been explored, using hybrid 

energy storage systems that combine two sources of power: batteries and super 

capacitors. 

In this thesis work was carried out a bibliographic study that served as the 

basis for the design of a hybrid electric vehicle in series. Throughout this dissertation 

report the development project is presented in a prototype scale of a hybrid electric 

vehicle in series. 
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Hybrid electric vehicles in series, energy storage, efficiency, pollutant emissions. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

No início da indústria automobilística os carros elétricos reuniam um vasto 

lote de vantagens quando comparados com os que o funcionavam a motor de 

combustão interna, eram mais viáveis, silenciosos, limpos de operar, e como as 

viagens ocorriam essencialmente dentro das localidades e em pequenas distâncias, 

a autonomia não causava nenhum problema.  

Contudo, à medida que os carros com motores de combustão interna 

foram evoluindo, com melhorias significativas na sua confiabilidade e redução do 

seu preço, o seu uso tornou-se cada vez mais generalizado, o que, aliado à baixa 

autonomia dos carros elétricos, levou a que os elétricos fossem, de certa forma, 

ultrapassados. Com o aumento do preço dos combustíveis, problemas ambientais 

e avanços tecnológicos ao nível da motorização elétrica reavivaram de novo o 

interesse nos carros elétricos, principalmente na última década.  

Segundo EHSANI 2005 o aumento da frota mundial de automóveis causou 

e pode ser considerado um dos grandes fatores relacionados ao aumento da 

temperatura global e das emissões de poluentes na atmosfera.  

A figura 1 demonstra através de um gráfico a percentagem e a distribuição 

das emissões de dióxido de carbono entre as décadas de 1980 e 1999. 

                                    Figura 1: Distribuição das emissões de dióxido de carbono entre 1980 e 1999 

 

           Fonte: EHSANI 2005 
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A utilização dos combustíveis fosseis nos motores de combustão interna 

liberam atmosfera toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, causando desta 

forma um desequilíbrio na atmosfera, causando o aumento da temperatura do 

globo terrestre, este fenômeno é conhecido como efeito estufa. 

Na figura 2 há um gráfico que demonstra o aumento de emissões de dióxido 

de carbono, com isto é possível observar que os transportes são o segundo maior 

emissor deste gás, ficando atrás apenas da atividade industrial. 

 

                                Figura 2: Evolução do volume de emissões de dióxido de carbono 

 

      Fonte: EHSANI 2005 

 

 “Nas últimas décadas, as atividades de investigação e desenvolvimento na 

área dos transportes têm-se debruçado no desenvolvimento de veículos mais 

eficientes, limpos e seguros”. (EHSANI 2005) 

Há uma tendência mundial para as próximas décadas que os veículos 

utilizados atualmente com motores a combustão sejam substituídos por veículos 

elétricos, veículos híbridos elétricos e veículos a célula de combustível. 
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Provavelmente uma opção para reduzir consideravelmente as emissões de 

dióxido de carbono, serão os veículos puramente elétricos ou híbridos elétricos 

“plug-in”, onde o carregamento das baterias é realizado por fontes renováveis, sendo 

assim o setor dos transportes será mais sustentável. 

Para ZERAOULIA 2006, de uma forma geral, a orientação no 

desenvolvimento de veículos híbridos elétricos segue duas direções distintas: 

• Uma direção coloca ênfase na elevada eficiência energética assim como 

na redução das emissões poluentes, através de híbridos completos, sendo 

o seu custo o maior entrave. 

• Outra direção segue o caminho do custo mais reduzido, através de 

implementações mais simples como os micros – híbridos ou híbridos – 

médios. 

Uma visão mais global do nível de poluição associado à utilização de carros 

híbridos elétricos ou puramente elétricos implicará a realização de estudos que 

analisem este aspeto de forma também global, conforme EHSANI 2005. Nesses 

estudos terão de serem avaliados os níveis de poluição inerentes ao ciclo de vida 

total destes veículos. 

 

2 - Revisão Bibliográfica 

 

2.1 – Dados históricos 

 

No início da indústria automóvel os carros elétricos eram, reconhecidamente, 

os que mais vantagens reuniam, quando comparados com os de motor de 

combustão interna. Eram limpos no funcionamento, confiáveis, relativamente 

potentes e, como as viagens eram realizadas em pequenas distâncias, a autonomia 

não era um requisito muito relevante. 

Segundo BRUNETTI 2012, o primeiro veículo híbrido elétrico foi criado por 

Ferdinand Porsche em 1898 conforme demonstrado na Figura 3. Este consistia na 

combinação de um veículo elétrico, movido por dois motores elétricos colocados nas 

rodas dianteiras, com dois motores de combustão interna que funcionavam como 

geradores de energia elétrica. 
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Figura 3: Lohner - Porsche Semper Vivus 

 

Fonte: INFOMOTOR 

Em 1901, figura 4, surgiu uma evolução, mais comercial, do Semper Vivus 

denominado Mixte Hybrid, devido ao seu elevado preço e complexidade apenas 

onze unidades foram produzidas. 

    Figura 4: Lohner-Porsche Mixte Hybrid 

 

Fonte: HEMMINGS 1 

Em 1906 surgiu um dos primeiros veículos híbridos paralelos (o Auto-Mixte, 

ver Figura 5), produzido segundo a patente Henri Pieper, este veículo apresentava 

um motor elétrico interligado mecanicamente a um motor de combustão interna. O 

motor elétrico, alimentado pelas baterias, era utilizado para arrancar o motor de 

combustão ou como fonte adicional de binário. Quando a potência gerada pelo 

motor de combustão fosse superior à requerida para mover o veículo, o motor 

elétrico funcionaria como gerador carregando as baterias. 

 

 

 

 



 

Figura 

 

 

 

 

Fonte:

O Woods Dual Power

acoplava um motor de combustão a um motor

magnética, ver Figura 6. Este veículo podia funcionar em três modos diferentes: 

puramente elétrico, puramente a gasolina ou através da combinação dos dois tipos 

de motorização. As baterias podiam ser recarregadas em 

motor de combustão ou por travagem regenerativa em percurso plan

declive descendente. 

Figura 

Fonte:

 

Segundo ZERAOULIA 2006

praticamente suspenso até à década de 70

petróleo imposto por várias nações Árabes, esta situação gerou um aumento do 

Figura 5: Auto-Mixte 

 

 

 

 

 

Fonte: GREEN CAR 

 

Woods Dual Power, surgido em 1917, foi um veículo híbrido paralelo que 

acoplava um motor de combustão a um motor elétrico através de uma embreagem 

. Este veículo podia funcionar em três modos diferentes: 

puramente elétrico, puramente a gasolina ou através da combinação dos dois tipos 

de motorização. As baterias podiam ser recarregadas em andamento através do 

motor de combustão ou por travagem regenerativa em percurso plan

Figura 6: Woods Dual Power 

 

Fonte: HEMMINGS 2 

ZERAOULIA 2006, o desenvolvimento de veículos híbridos esteve 

até à década de 70. O fator de mudança foi embargo do 

várias nações Árabes, esta situação gerou um aumento do 
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. Este veículo podia funcionar em três modos diferentes: 

puramente elétrico, puramente a gasolina ou através da combinação dos dois tipos 

andamento através do 

motor de combustão ou por travagem regenerativa em percurso plano ou com 

híbridos esteve 

nça foi embargo do 

várias nações Árabes, esta situação gerou um aumento do 
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preço dos combustíveis derivados do petróleo, o que levou a um maior interesse nos 

veículos elétricos e híbridos. 

Durante este período a Toyota desenvolveu alguns veículos com turbinas a 

gás. Tanto o Century como o Sports 800 apresentavam a turbina ligada a um 

gerador, e motores elétricos moviam as rodas. O Century (1975), ver Figura 7, foi um 

dos primeiros híbridos série a usar uma turbina de gás. Este sistema foi também 

utilizado no Sports 800 de 1977, ver Figura 8. 

  Figura 7: Toyota Century 

 

  Fonte: CAR AND DRIVER 

 

Figura 8: Toyota Sports 800 

 

Fonte: OLD CONCEPT 

Em 1997, no Japão, foi vendido o primeiro Toyota Prius (Figura 9), foi seguida 

pela Honda com o Honda Insight (Figura 10), sendo o veículo da Honda o primeiro a 

ser comercializado nos Estados Unidos da América. 

 

 

 

 



 

Figura 9: Toyota Prius

Fonte: TOYOTA

          Figura 10: Honda Insight

                       Fonte: HONDA 

 

Desde então, de uma forma geral, todas as empresas produtoras, lançaram 

no mercado automóveis híbridos elétricos.

O Toyota Prius é, atualmente, o veículo híbrido mais vendido em todo mundo. 

Em 2009 surgiu mais uma inovação no modelo Prius, com a introdução no mercado 

do Prius plug-in. 

Em 2005 a Honda introduziu no mercado um novo veícul

Civic Hybrid MXST, ver Figura 

Toyota Prius 

TOYOTA 

Honda Insight 

Desde então, de uma forma geral, todas as empresas produtoras, lançaram 

híbridos elétricos. 

O Toyota Prius é, atualmente, o veículo híbrido mais vendido em todo mundo. 

Em 2009 surgiu mais uma inovação no modelo Prius, com a introdução no mercado 

Em 2005 a Honda introduziu no mercado um novo veículo híbrido, o Honda 

MXST, ver Figura 11. 
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Desde então, de uma forma geral, todas as empresas produtoras, lançaram 

O Toyota Prius é, atualmente, o veículo híbrido mais vendido em todo mundo. 

Em 2009 surgiu mais uma inovação no modelo Prius, com a introdução no mercado 

o híbrido, o Honda 



 

                                   Figura 11:

                                    Fonte: HONDA

O Chevrolet Volt (Figura 12

General Motors, foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2010.

              

      Figura 12: Chevrolet 

      Fonte: CHEVROLET

 

Figura 13: Chevrolet 

Fonte: CHEVROLET

: Honda Civic Hybrid 

 

HONDA 

(Figura 12) é um automóvel híbrido “plug-in” 

, foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2010.

Chevrolet Volt  

CHEVROLET 

Chevrolet Volt 

CHEVROLET 
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produzida pela 

, foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2010. 

 

 



 

2.2 – Componentes

 

2.2.1- Motor Elétrico

 

Para BRUNETTI 2012, n

realizar duas funções distintas, ora converte energia elétrica em energia mecânica 

(realizando o esforço de tração do veículo) ora transforma a 

energia elétrica (funcionando como gerador)

A escolha do motor elétrico, do ponto de vista da propulsão, para o veículo 

híbrido elétrico depende, sobretudo

 

• Expectativa do condutor;

• Características próprias do veículo (peso, área frontal, etc.);

• Fonte de energia;

Figura 14: Gráfico de potência e binário tração elétrica

Fonte: EHSANI 2005 

 

Para EHSANI 2005, os 

de acordo com os pontos abaixo

• Potência instantânea

Componentes 

Motor Elétrico 

Para BRUNETTI 2012, nos veículos híbridos elétricos o motor elétrico pode 

realizar duas funções distintas, ora converte energia elétrica em energia mecânica 

(realizando o esforço de tração do veículo) ora transforma a energia mecânica em 

cionando como gerador). 

A escolha do motor elétrico, do ponto de vista da propulsão, para o veículo 

, sobretudo de três fatores, ver Figura 14: 

Expectativa do condutor; 

próprias do veículo (peso, área frontal, etc.); 

Fonte de energia; 

cia e binário tração elétrica  

EHSANI 2005, os motores dos veículos híbrido elétricos são 

pontos abaixo: 

a elevada, assim como uma alta densidade 
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os veículos híbridos elétricos o motor elétrico pode 

realizar duas funções distintas, ora converte energia elétrica em energia mecânica 

energia mecânica em 

A escolha do motor elétrico, do ponto de vista da propulsão, para o veículo 

 

 

são destacados 

 de potência; 
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• Um elevado binário a baixa velocidade para o arranque e em subida, assim 

como uma alta potência a uma velocidade elevada constante; 

• Uma gama de velocidade muito ampla nas regiões de binário e potência 

constantes; 

• Uma resposta rápida de binário; 

• Eficiência elevada acima das gamas de velocidade e binário; 

• Eficiência elevada no modo de travagem regenerativa; 

• Alta confiabilidade e robustez para várias condições de funcionamento; 

• Custo razoável;   

Na indústria automobilística são utilizados principalmente quatro tipos de motores 

elétricos, conforme ZERAOULIA 2006: 

• Motor DC (corrente contínua); 

• Motor de indução; 

• Motor de ímãs permanentes sem escovas; 

• Motor de relutância variável; 

A Figura 15 apresenta as secções transversais desses motores 

Figura 15: Secções transversais dos quatro tipos de motores elétricos 

 

Fonte: ZERAOULIA 2006 

 

 

 

 

 



 

2.2.2 Motores DC (corrente contínua)

 

Os Motores DC (corrente contínua)

em propulsão elétrica de

capazes de responder à 

controle de velocidade ser

Este tipo de motor é 

rotor/eixo que consiste em

que a bobina é alimentada

torno da armadura, os ím

criando assim um binário de

do rotor com o imã perm

corrente na bobina fazendo 

Figura 16: Motor DC presente no Citroën Berlingo Híbrido

Fonte: ZERAOULIA 2006

De acordo com ZERAOULIA 2006

confiabilidade o que ocasionou um alto nível de manutenção e 

sendo a causa principal a presença de comutadores mecânicos, isto é, escovas. A 

aplicação deste tipo de motor é indicada para baixas potências.

 

 

2 Motores DC (corrente contínua) 

(corrente contínua), ver Figura 16, tiveram alg

evido, sobretudo às características binár

r à exigência de tração, bem como devido ao

r relativamente simples e de fácil implementa

 constituído por um estator com imas perm

m escovas, bobinas/armadura e um comut

da à passagem da corrente cria um campo m

mãs do estator repelem ou atraem o rotor m

rio de rotação. No momento em que ocorre o

rmanente, o comutador (escovas) inverte 

ndo com que esta seja repelida pelo estator. 

Motor DC presente no Citroën Berlingo Híbrido 

 

ZERAOULIA 2006 

com ZERAOULIA 2006, este tipo de motor apresentou uma

confiabilidade o que ocasionou um alto nível de manutenção e irreparabilidade

sendo a causa principal a presença de comutadores mecânicos, isto é, escovas. A 

aplicação deste tipo de motor é indicada para baixas potências. 
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gum destaque 

rio/velocidade, 

ao fato do seu 

ntação. 

rmanentes e um 

tador. Sempre 

magnético em 

r magnetizado 

re o alinhamento 

 o sentido da 

 

motor apresentou uma baixa 

irreparabilidade, 

sendo a causa principal a presença de comutadores mecânicos, isto é, escovas. A 



 

2.2.3 Motores de ímãs pe

 

Este tipo de motor é um
conta dos seguintes fatores:

• Elevada densidade de potência;
• Grande eficiência; 
• Eficiente dissipação de calor para o ambiente;

 

A Figura 17 mostra um motor de ímãs permanentes presente no Toyota Prius.

 

       Figura 17: Motores de Imãs Permanentes do Toyota Prius

        Fonte: ZERAOULIA 2006

 

De acordo com ZERAOULIA 2006, este tipo de motor possui um ímã 

permanente no rotor e no estator ficam as bobinas. Sendo assim quando a 

corrente passa pela bobina gera um campo magnético atraindo ou repelindo o 

rotor, sendo a corrente alternada a polaridade do campo magnético também se 

alterna forçando o rotor a girar.

Estes motores apres

potência relativamente c

permanente, ver Figura 

melhorar a eficiência, o â

3 Motores de ímãs permanentes (motor síncrono)

é um dos mais utilizados em veículos híbridos
conta dos seguintes fatores: 

Elevada densidade de potência; 

Eficiente dissipação de calor para o ambiente; 

motor de ímãs permanentes presente no Toyota Prius.

Motores de Imãs Permanentes do Toyota Prius 

ZERAOULIA 2006 

De acordo com ZERAOULIA 2006, este tipo de motor possui um ímã 

e no estator ficam as bobinas. Sendo assim quando a 

corrente passa pela bobina gera um campo magnético atraindo ou repelindo o 

rotor, sendo a corrente alternada a polaridade do campo magnético também se 

alterna forçando o rotor a girar. 

sentam por natureza uma região de potênc

curta, devido à presença de um campo

 18. De modo a aumentar a gama de 

ângulo de condução do conversor pode s
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rmanentes (motor síncrono) 

híbridos elétricos, por 

motor de ímãs permanentes presente no Toyota Prius. 

 

De acordo com ZERAOULIA 2006, este tipo de motor possui um ímã 

e no estator ficam as bobinas. Sendo assim quando a 

corrente passa pela bobina gera um campo magnético atraindo ou repelindo o 

rotor, sendo a corrente alternada a polaridade do campo magnético também se 

cia constante, 

mpo magnético 

de velocidade e 

ser controlado 
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acima da velocidade crítica, ver Figura 19. A gama de velocidades pode ser 

aumentada entre três a quatro vezes. 

Figura 18: Relação entre binário e velocidade dos motores de ímãs permanentes 

 

       Fonte: ZERAOULIA 2006  

 

      Figura 19: Controle do ângulo de condução  

 

     Fonte: ZERAOULIA 2006 

 

Existem várias configurações para este tipo de motores.  Elas dependem 

basicamente do posicionamento dos ímãs, e podemos classificar como de 

montagem à superfície ou incrustados. 
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2.2.4 Motores de indução 

 

Estes tipos de motor, (Figura 20), são considerados como aqueles que 

possuem maior potencial para propulsão elétrica de um veículo híbrido elétrico, 

sobretudo devido à sua confiabilidade, robustez, baixa manutenção, baixo custo e 

capacidade de operar em ambientes considerados. 

     Figura 20: Motor elétrico de indução 

 

     Fonte: ZERAOULIA 2006 

 

  

De acordo com ZERAOULIA 2006, o motor de indução é composto 

basicamente por um estator e rotor. Geralmente o estator é formado por três 

bobinas, comumente denominada enrolamentos, o rotor é composto por 

barras de alumínio ou cobre, as quais estão em curto-circuito em suas 

extremidades, criando desta forma uma estrutura denominada gaiola. 

 Os enrolamentos estão dispostos no motor de forma que uma 

corrente positiva produza um campo magnético em cada bobina com 120 

graus de defasagem. Ora sendo estas bobinas alimentadas por uma corrente 

alternada trifásica o campo magnético resultante gira proporcionalmente à 

frequência da corrente, o que induz um campo eletromagnético contrário ao 

movimento do estator no rotor, o que leva, então, o rotor a seguir a rotação 

do campo magnético do estator.    
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Devido à existência de uma quebra de binário a sua operação está 

limitada a uma zona de potência constante. O binário máximo é atingido à 

velocidade crítica. Estas características são visíveis na Figura 21. 

                Figura 21: Características de um motor de indução 

 

  Fonte: ZERAOULIA 2006 

No entanto existem alguns fatores que foram limitando a utilização deste tipo 

de motor em veículos híbridos elétricos. 

• Elevado valor de perdas; 

• Baixa eficiência; 

• Baixo fator de potência; 

 

2.2.5 Motores de relutância variável 

 

O diferencial deste tipo de motor é a sua construção, conforme EMANDI 

2005, esta opção possui algumas vantagens em relação a outros motores, por ser 

robusto e ter uma construção simples, além do que possui uma operação 

tolerante a falhas, controle mais simplificado, e uma excelente relação 

binário/velocidade, figura 22. 

O estator e rotor de ferro são magnetizados por uma corrente que passa 

através de uma bobina presente no estator. Sempre que o rotor não estiver 
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alinhado com o campo magnético do estator, um binário será produzido para rodar 

o rotor e minimizar o espaço de ar (relutância) entre os dois para tornar o campo 

magnético simétrico. No momento em que o rotor está alinhado com o estator, a 

corrente é desligada e o rotor move-se até uma posição em que a corrente pode 

ser reaplicada. 

Figura 22: Relação binário entre binário e velocidade dos motores de relutância 
variável 

 

                  Fonte: ZERAOULIA 2006 

 

Estes motores podem inerentemente operar numa faixa de potência constante 
extremamente longa. Contudo, apresentam algumas desvantagens: 

• Ruído acústico; 
• Binário oscilante; 
• Interferência eletromagnética;  
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2.3 Motores de combustão interna 

 

 “As máquinas térmicas são dispositivos que permitem transformar calor em 
trabalho. O calor pode ser obtido de diferentes fontes: combustão, energia elétrica, 
energia atômica, etc.” (BRUNETTI 2012) 

O Motor de combustão é definido como uma máquina térmica de combustão 

interna volumétrica. Estes motores podem funcionar com vários combustíveis, 

sendo os mais usuais na indústria automóvel a gasolina, gasóleo (diesel), gás 

(gás natural ou GPL- gás de petróleo liquefeito) e o biodiesel. Na prática estes 

motores são constituídos por cilindros onde deslizam pistões, estes estão ligados 

(por uma biela) a uma manivela ou cambota, ver Figura 23. Ao ponto mais alto 

que o pistão atingirá, dentro do cilindro, seu nome é ponto morto superior (PMS), 

ao mais baixo é chamado de ponto morto inferior (PMI). 

 

Figura 23: Sistema biela manivela 

 

Fonte: MARTINS 2013 

O motor mais usual é o motor a gasolina (motor de ignição comandada), a 

sua combustão tem início numa faísca (desencadeada por uma ou mais velas). O 

motor a gasóleo (ignição por compressão) não possui um sistema de ignição, a 

combustão é resultado do aumento da pressão que provoca um aumento da 

temperatura, suficiente para garantir a inflamação do gasóleo à medida que é 

injetado no ar. 

Os motores de ignição comandada funcionam de modo semelhante ao ciclo 

ideal Otto (ciclo a volume constante), por seu lado os motores de ignição por 



 

compressão funcionam de fo

constante). A principal di

fornecimento de calor, no

outros ciclos, como o ciclo

Conforme MARTINS

e expansão total) foi inv

prioridade à eficiência em

híbridos elétricos. Os mo

classificados quanto ao núme

podemos ter: Motores dois 

 

        Figura 24: Motor quatro tempos de ignição por centelha

         Fonte: MARTINS 2013 

 

Os veículos híbridos,
gasolina ou diesel. Estes 
funcionamento apresenta 

• Admissão: Quando o pistão efetua movimento descendente com a válvula de 
admissão aberta, o que provoca uma depressão no interior do cilindro, e 
induz a mistura ar-combustível para o interior do cilindro.

• Compressão: Ocorre quando as válvulas de admissão e escape es
fechadas, o pistão efetua movimento ascendente, assim comprimindo a 
mistura ar-combustível.

de forma semelhante ao ciclo ideal Diesel (ciclo

diferença entre estes ciclos ideais reside

no ciclo Diesel ocorre à pressão constante. E

lo Miller ou o Atkinson. 

ARTINS 2013, o ciclo Atkinson (ciclo teórico a volu

ventado por James Atkinson em 1882, 

m detrimento da potência. É utilizado em al

Os motores de combustão a pistão podem 

número de tempos motor que apresentam. D

Motores dois tempos e Motores quatro tempos. 

Motor quatro tempos de ignição por centelha 

híbridos, na sua maioria, utilizam motores a qua
 motores são do tipo quatro tempos, pois o
 quatro estágios distintos, ver Figura 24. 

Quando o pistão efetua movimento descendente com a válvula de 
admissão aberta, o que provoca uma depressão no interior do cilindro, e 

combustível para o interior do cilindro. 
Compressão: Ocorre quando as válvulas de admissão e escape es
fechadas, o pistão efetua movimento ascendente, assim comprimindo a 

combustível. 
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iclo a pressão 

side na fase de 

Existem ainda 

a volume constante 

este ciclo dá 

m alguns veículos 

 também ser 

ntam. Desta forma 

 

atro tempos à 
o seu ciclo de 

Quando o pistão efetua movimento descendente com a válvula de 
admissão aberta, o que provoca uma depressão no interior do cilindro, e 

Compressão: Ocorre quando as válvulas de admissão e escape estão 
fechadas, o pistão efetua movimento ascendente, assim comprimindo a 
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• Expansão: Ocorre após o tempo de compressão, quando o pistão atinge o 
PMS (ponto morto superior), então uma centelha é liberada (no caso de 
motores de centelha comandada) para que a mistura carburante entre em 
combustão, o resultado dessa queima irá causar uma expansão elástica dos 
gases, aumentando a pressão dentro do cilindro, logo será exercida uma 
força na cabeça do pistão o que o forçara a realizar um movimento 
descendente do PMS (ponto morto superior), até o PMI (ponto morto inferior). 

• Escape: A válvula de escape é aberta e o movimento ascendente do pistão 
expulsa os gases provenientes da combustão para o exterior do cilindro. 
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2.4 Baterias 

 

Conforme EHSANI 2005, as baterias apresentam-se como o sistema de 

armazenamento de energia predominante no mercado, devido, sobretudo ao seu 

baixo custo, robustez e portabilidade. Estas produzem eletricidade através da 

libertação da energia potencial química dos seus constituintes. 

Em geral, os fabricantes de baterias definem a capacidade das mesmas em 

ampere hora, sendo este valor definido a partir do estado de carga completa até que 

a tensão nos seus terminais decresça até à sua tensão de corte. Normalmente, a 

capacidade de uma bateria decresce com o aumento da taxa de descarga, ver 

Figura 25. 

           Figura 25: Característica de descarga de baterias chumbo-ácido 

 

 Fonte: EHSANI 2005 

 

Uma bateria toma forma através de um eletrólito, dois elétrodos (um positivo e 

um negativo) e um separador. Este separador consiste num material eletricamente 

isolante e poroso. Os dois elétrodos são feitos de materiais diferentes, os quais 

reagem quimicamente com o eletrólito, através de uma ligação iônica. As 

características de maior interesse em aplicações automóveis são o ciclo de vida, a 

potência específica, energia específica, custo e segurança da tecnologia. 



 

 

34 

 

Um importante parâmetro de uma bateria é o seu estado de carga (SOC – 

State of charge), este é definido como a razão entre a capacidade num dado 

momento e o estado de carga completa, onde 100 % significa que a bateria está 

completamente carregada e 0 % significa que está plenamente descarregada. 

Como baterias passiveis de ser utilizadas em veículos híbridos elétricos 

temos: 

• Chumbo-ácido; 

• Hidreto metálico de Níquel; 

• Níquel-Cádmio; 

• Íons de Lítio; 

• Lítio-Polímero; 

 

2.4.1 Baterias Chumbo-ácido 

 

Conforme EHSANI 2005, o funcionamento deste tipo de bateria ocorre da 

seguinte maneira, o chumbo (esponjoso) funciona como material ativo negativo da 

bateria, o óxido de chumbo é o material ativo positivo e ácido sulfúrico diluído é o 

eletrólito. Durante a descarga, ambos os materiais (positivo e negativo) são 

transformados em sulfato de chumbo.  

De acordo com EMADI 2005, a principal vantagem deste tipo de bateria está 

no seu relativo baixo custo, quando em comparação com os demais tipos de 

baterias. Porém, este tipo não é apropriado para as descargas superiores a 20% de 

sua capacidade nominal. Quando sujeita a ciclos de descarga profunda o seu ciclo 

de vida baixa consideravelmente. A sua densidade de energia e de potência são 

baixas, devido ao peso dos coletores de chumbo. É possível verificar sua eficiência 

analisando os valores contidos na tabela 1. 
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    Tabela 1: Características de baterias chumbo-ácido 

Baterias de chumbo-ácido 

Energia específica 30-40 Wh/kg 

Densidade energética 60-75 Wh/l 

Potência específica 150-400 W/kg 

Eficiência 70-90 % 

     

    Fonte: O Autor 

 

2.4.2 Baterias de Níquel-Cádmio (Ni-Cd) 

 

A principal vantagem das baterias de Níquel-Cadmio é a sua elevada vida útil 

e, além disso, elas podem sofrer descargas completas sem sofrer danos.  

Para EMANDI 2005, estas baterias apresentam uma energia específica de 

perto de 55 Wh/kg. Podem ser recicladas, mas o cádmio é um metal pesado, estas 

baterias podem causar poluição ambiental se não forem devidamente descartadas.  

O seu efeito de memória reduz a sua aplicabilidade em veículos híbridos 

elétricos. Outra desvantagem é o seu custo. É possível verificar sua eficiência 

analisando os valores contidos na tabela 2. 

 

     Tabela 2: Características de baterias de Níquel-Cádmio 

Baterias de Níquel-Cádmio 

Energia específica 50-60 Wh/kg 

Densidade energética 50-150 Wh/l 

Potência específica 150 W/kg 

Eficiência 75% 

 

    Fonte: O Autor 
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2.4.3 Baterias de íons de Lítio 

 

A bateria de íon de Lítio apresenta uma alta densidade de energia, um 

excelente desempenho para trabalhos em alta temperatura.  

O elétrodo positivo é feito de um material de cobalto oxidado e o negativo é 

feito de um material de carbono. Como eletrólito é utilizado um sal de Lítio dissolvido 

num solvente orgânico.  

Para EHSANI 2005, as características mais promissoras destas baterias 

incluem o baixo efeito de memória, potência específica elevada (300 W/kg), alta 

energia específica (100 Wh/kg) e tempo de vida útil longo (até 1000 ciclos). É 

possível verificar sua eficiência analisando os valores contidos na tabela 3. 

    Tabela 3: Características de baterias de íons de Lítio 

Baterias de íons de Lítio 

Energia específica 80-130 Wh/kg 

Densidade energética 200 Wh/l 

Potência específica 300 W/kg 

Eficiência 80-90% 

     

     Fonte: O Autor 

 

2.4.5 Baterias de Lítio-Polímero 

 

As baterias de Lítio-Polímero podem ser consideradas uma evolução das 

baterias de íons-Lítio.  

Para EHSANI 2005, este modelo de bateria o eletrólito de sais de lítio não é 

retido por um solvente orgânico, existe um material de um polímero sólido como o 

óxido de polietileno ou poliacrilonitrilo. 

Apresentam vantagens importantes como uma taxa muito baixa auto 

descarga (cerca de 0,5% ao mês), a capacidade de fabricação numa grande 
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variedade de formas e tamanhos, e design seguro (devido à reduzida atividade do 

lítio com eletrólito sólido). Contudo, apresenta como desvantagem um desempenho 

relativamente fraco a baixa temperatura devido à dependência da temperatura da 

condutividade iônica. É possível verificar sua eficiência analisando os valores 

contidos na tabela 4. 

 

    Tabela 4: Características de baterias de Lítio-Polímero 

Baterias de Lítio-Polímero 

Energia específica 155-200 Wh/kg 

Densidade energética >200 Wh/l 

Potência específica 315 W/kg 

Eficiência - 

 

     Fonte: O Autor 

 

2.4.6 Comparação entre os tipos de baterias 

 

A Tabela 5 apresenta uma breve comparação entre os vários tipos de baterias 

aqui citados. Podemos concluir que, apesar do seu relativo baixo custo, as baterias 

de chumbo- ácido não se apresentam como a melhor solução para veículos híbridos 

elétricos, devido, sobretudo, à sua baixa densidade de potência e reduzido ciclo de 

vida. 

As baterias mais utilizadas neste tipo de veículos (híbridos elétricos) são as 

de hidreto metálico de níquel e as de íons de lítio, estas no caso dos híbridos 

elétricos “plug-in”. 
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Tabela 5: Comparação entre os tipos de baterias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor 

 

 

2.4.7 Supercondensadores  

 

Segundo EMADI 2005, os supercondensadores armazenam energia através 

da separação física das cargas positivas e negativas. As cargas são armazenadas 

em duas placas paralelas divididas por um isolante. Como não há variações 

químicas sobre os elétrodos, os supercondensadores apresentam um ciclo de vida 

longo, mas uma baixa densidade energética.  

Podemos dizer que os supercondensadores apresentam uma potência 

específica mais elevada, mas energia específica inferior em comparação com as 

baterias químicas. No entanto, a sua potência específica pode chegar até 3 kW/kg. 

Devido à sua baixa densidade energética e a dependência da tensão do estado de 

carga, é difícil de usar apenas supercondensadores como um armazenamento de 

energia nos veículos híbridos elétricos. No entanto, há uma série de vantagens que 

podem resultar da utilização dos supercondensadores como uma fonte de energia 

auxiliar. 
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   Figura 26: Célula individual de um supercondensador 

 

   Fonte: PUC CHILE 

Os supercondensadores podem ser utilizados como um assistente de 

armazenamento de energia nos veículos híbridos elétricos. Como em condução 

urbana a exigências de energia são relativamente baixas e ocorrem muitas paragens 

e subsequentes arranques, os supercondensadores são apropriados para o 

armazenamento da energia gerada pela travagem regenerativa dos freios, e 

facilmente conseguem fornecer a energia necessária à aceleração. 

Existem cinco tecnologias em desenvolvimento: 

• Espuma de carbono; 

• Compósitos metálicos de fibra de carbono; 

• Partículas de carbono num elemento de ligação; 

• Filmes de polímero condutor sobre um tecido de carbono; 

• Revestimentos de óxidos de misturas de metais sobre uma folha metálica; 

 

2.4.8 Sistema de armazenamento híbrido 

 

De acordo com EHSANI 2005 é possível obter sistemas com elevada energia 

e potência ao combinarmos mais de um sistema, na figura 27 há uma 



 

esquematização de baterias com 

conforme a necessidade do projeto ou finalidade da aplicação.

Figura 27: Diagrama de blocos de um sistema híbrido de armazenamento energia

Fonte: EHSANI 2005 

É possível implementar várias configurações que variam das mais simples às 

mais complexas. Podem ser categorizadas em dois tipos diferentes: passiva ou 

ativa. 

A forma mais “trivial” de se implementar um sistema desta n

em conectar as baterias e os supercondensadores como representado na Figura

Figura 28: Baterias em paralelo com supercondensadores (conexão passiva)

Fonte: EHSANI 2005 

Os supercondensadores comportam
assim a corrente da bateria é nivelada (suavizando os picos de corrente). O fato da 
corrente da bateria se apresentar nivelada pode ter implicações bastante benéficas, 
como por exemplo, uma gestão térmica mais simplificada, uma maior eficiência e até 
um dimensionamento menor da própria bateria. Inclusive, devido à menor variação 
de tensão, pode permitir a ausência de conversor de potência.

esquematização de baterias com supercodensadores, esta configuração é realizada 

conforme a necessidade do projeto ou finalidade da aplicação. 

Diagrama de blocos de um sistema híbrido de armazenamento energia 

possível implementar várias configurações que variam das mais simples às 

mais complexas. Podem ser categorizadas em dois tipos diferentes: passiva ou 

” de se implementar um sistema desta natureza consiste 

s e os supercondensadores como representado na Figura

Baterias em paralelo com supercondensadores (conexão passiva)

 

Os supercondensadores comportam-se como um filtro de corrente, sendo 
assim a corrente da bateria é nivelada (suavizando os picos de corrente). O fato da 
corrente da bateria se apresentar nivelada pode ter implicações bastante benéficas, 

ma gestão térmica mais simplificada, uma maior eficiência e até 
um dimensionamento menor da própria bateria. Inclusive, devido à menor variação 
de tensão, pode permitir a ausência de conversor de potência. 
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, esta configuração é realizada 

 

possível implementar várias configurações que variam das mais simples às 

mais complexas. Podem ser categorizadas em dois tipos diferentes: passiva ou 

atureza consiste 

s e os supercondensadores como representado na Figura 28. 

Baterias em paralelo com supercondensadores (conexão passiva) 

se como um filtro de corrente, sendo 
assim a corrente da bateria é nivelada (suavizando os picos de corrente). O fato da 
corrente da bateria se apresentar nivelada pode ter implicações bastante benéficas, 

ma gestão térmica mais simplificada, uma maior eficiência e até 
um dimensionamento menor da própria bateria. Inclusive, devido à menor variação 



 

2.4.9 Sistema de controle

 

Para EHSANI 2005, o mai

híbrido é coordenar e otimizar as diferentes opções de fontes de energia e 

conversores, bem como o controle de fluxo de potência nos equipamentos elétricos 

e mecânicos, por este motivo ocorreu o desenvolviment

controle de energia nestes veículos.

As diferentes estratégias tentam, 

combustível e diminuir as emissões poluentes assim como a própria 

veículo. A configuração do veículo define qu

estes objetivos. 

Como visto anteriormente, um

alimentado pelo sistema de armazenamento de energia. Este pode ser carregado 

pelo motor de combustão interna, através d

elétrica convencional (no caso de ser 

veículo híbrido elétrico são 

 

Figura 29: Modos de funcionamento de um veículo 

 

Fonte: EHSANI 2005 

 

Sistema de controle 

Para EHSANI 2005, o maior desafio encontrado no projeto de um veículo 

híbrido é coordenar e otimizar as diferentes opções de fontes de energia e 

conversores, bem como o controle de fluxo de potência nos equipamentos elétricos 

e mecânicos, por este motivo ocorreu o desenvolvimento de estratégias para o 

controle de energia nestes veículos. 

As diferentes estratégias tentam, por exemplo, maximizar a econ

combustível e diminuir as emissões poluentes assim como a própria desempenho

A configuração do veículo define qual a estratégia mais indicada para atingi

visto anteriormente, um veículo híbrido elétrico o seu motor elétrico é 

alimentado pelo sistema de armazenamento de energia. Este pode ser carregado 

pelo motor de combustão interna, através da travagem regenerativa ou pela rede 

elétrica convencional (no caso de ser “plug-in”). Os modos de funcionamento de um 

veículo híbrido elétrico são apresentados na Figura 29. 

Modos de funcionamento de um veículo híbrido 
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or desafio encontrado no projeto de um veículo 

híbrido é coordenar e otimizar as diferentes opções de fontes de energia e 

conversores, bem como o controle de fluxo de potência nos equipamentos elétricos 

o de estratégias para o 

maximizar a economia de 

desempenho do 

al a estratégia mais indicada para atingir 

motor elétrico é 

alimentado pelo sistema de armazenamento de energia. Este pode ser carregado 

a travagem regenerativa ou pela rede 

). Os modos de funcionamento de um 
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O algoritmo de controle de um veículo híbrido é desenvolvido 

fundamentalmente com base em simulações e experiência. Existem na prática duas 

áreas de atuação: o controlo de energia (por forma a otimizar a eficiência energética 

e o nível de emissões poluentes) e um controlo derivativo (este tem o objetivo de 

otimizar a performance do veículo, o conforto e a segurança). Torna-se necessário 

que o motor de combustão, o motor elétrico e sistema de armazenamento de 

energia operem na sua região ótima de funcionamento, ver Figura 30. Além destes 

três componentes todo o sistema tem de ser totalmente estudado. 

 

 Figura 30: Modelo em regime permanente de um motor de combustão, motor elétrico e bateria 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ZERAOULIA 2006 
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2.5 Veículos Híbridos 

 

2.5.1 Veículos híbridos elétricos (HEV – Hybrid electric vehicles) 

 

Veículos que usem como fonte de potência um motor de combustão interna 

em conjunto com um ou mais motores elétricos são chamados veículos híbrido 

elétricos (HEV – Hybrid electric vehicles). Estes são, atualmente, considerados como 

sendo uma solução eficaz, enquanto esperamos por um progresso substancial em 

matéria de armazenamento de energia elétrica, que permita tornar o veículo 

puramente elétrico competitivo, ver Figura 31. 

 

Figura 31: Sistema híbrido do Toyota Prius (2004) 

 

       Fonte: TOYOTA 

 

Por outras palavras um veículo híbrido elétrico representa um cruzamento 
entre um automóvel convencional e um veículo elétrico. Combina um sistema de 
transmissão elétrica, incluindo bateria o outro dispositivo de armazenamento de 
energia, com uma fonte de energia de fácil e rápido reabastecimento como a 
gasolina, etanol ou diesel. 

Em função do grau de eletrificação, a combinação do motor de combustão 
interna com um motor elétrico permite obter significativas melhorias ao nível do 
consumo de combustível, assim como uma redução das emissões poluentes, 
olhando apenas à vertente da utilização. 
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Figura 32: Diagrama de blocos de um veículo híbrido 

 

Fonte: EHSANI 2005 

A Figura 32 apresenta, do ponto vista conceptual, o fluxo de potência de um 

veículo híbrido com duas fontes de energia independentes e diferentes. Se a fonte 

1, a azul, for de combustão (tanque de combustível e motor de combustão interna) 

e a fonte 2, a verde, for à elétrica (sistema de armazenamento de energia e motor 

elétrico) estamos perante um veículo híbrido elétrico, nestas condições todos os 

padrões de fluxo têm um significado próprio: 

• A fonte 1 sozinha fornece potência à carga; 

Apenas o motor de combustão é responsável pela propulsão, e a energia apenas 

provém do combustível contido no tanque, funcionando como um veículo 

convencional. Esta situação pode ocorrer quando as baterias estão totalmente 

carregadas e o motor de combustão é capaz de sozinho fornecer a potência 

requerida, também poderá acontecer quando as baterias se encontram sem carga 

e o motor de combustão não é capaz de carregar as baterias.   

• A fonte 2 sozinha fornece potência à carga; 

Apenas o motor elétrico é responsável pela propulsão, e a energia apenas provém 

do sistema de armazenamento, funcionando o como um veículo puramente 
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elétrico. Pode corresponder a situações em que o motor de combustão não é 

eficiente o suficiente.  

• As duas fontes, em simultâneo, fornecem potência à carga; 

Situação de propulsão híbrida onde tanto o motor de combustão como o elétrico 

são responsáveis pela propulsão 

• A fonte 2 obtém potência da carga (travagem regenerativa): 

Estamos perante uma forma de carregamento do sistema de armazenamento de 

energia, através da transformação da energia cinética em energia elétrica. 

• A fonte 2 obtém potência da fonte 1; 

Esta será a situação em que o motor de combustão apenas será usado para 

carregar as baterias. 

• A fonte 2 obtém potência em simultâneo da carga e da fonte 1; 

Desta forma as baterias serão carregadas tanto pelo motor de combustão como 

através da travagem regenerativa. 

• A fonte 1 fornece potência à carga e a fonte 2 em simultâneo; 

Este será o modo em que o motor de combustão é capaz de efetuar, sozinho, a 

propulsão do veículo e, em simultâneo, carregar as baterias. 

• A fonte 1 fornece potência à fonte 2 e está à carga; 

Neste modo o motor de combustão carrega as baterias e estas, por sua vez, 

fornecem energia elétrica ao motor elétrico, sendo este responsável pelo esforço 

de propulsão do veículo. 

• A fonte 1 fornece potência à carga e está à fonte 2. 

Desta forma as baterias são carregadas por travagem regenerativa estando o 

veículo a ser propulsionado pelo motor de combustão. 

Com os diferentes modos de operação um veículo híbrido torna-se muito 

mais flexível do que um veículo convencional. Com a configuração adequada e 
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controle específico para cada condição de operação pode-se otimizar o 

desempenho global, a eficiência e o nível de emissões poluentes. 

Figura 33: Decomposição da potência requerida 

 

    Fonte: EHSANI 2005 

O nível de potência requerido por um veículo varia muito durante o período de 

funcionamento real, percurso em circuito urbano e / ou estrada (rodoviário), devido 

aos vários momentos de aceleração, desaceleração, subidas e descidas.  Na prática 

podemos dividir a potência requerida em dois níveis: a potência média (que terá um 

valor constante) e a potência dinâmica, ver Figura 33. Num veículo híbrido uma fonte 

de energia irá favorecer o requerimento de potência média (motor de combustão 

interna) e outra a potência dinâmica (motor elétrico). 

 

2.5.2 Configurações de propulsores híbridos 

 

Atualmente os veículos híbridos elétricos podem apresentar quatro tipos de 

configuração base distintas, ver Figura 34: 

• Híbrido em série; 

• Híbrido em paralelo; 

• Híbrido série-paralelo; 

• Híbrido complexo; 
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Figura 34: Diagrama de blocos das diferentes configurações base 

 

 

Fonte: EHSANI 2005 

 

2.5.3 Híbrido série 

 

De acordo com BRUNETTI 2012, nesta configuração o motor de combustão 

interna é utilizado apenas, em conjunto com um gerador elétrico, para a produção de 

energia elétrica. Esta energia pode ser utilizada de duas formas: para carregar as 

baterias ou para acionar o motor elétrico. O “esforço de tração” é apenas realizado 

pelo motor elétrico, pelo que não existe nenhuma ligação mecânica entre o motor de 

combustão interna e as rodas motrizes. 

Na Figura 35 é apresentado um esquema simplificado da configuração de um 

híbrido série, onde as setas representam o fluxo de energias. 
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Figura 35: Configuração híbrido em série 

 

Fonte: EMADI, 2005 

 

Com esta solução o motor de combustão interna pode funcionar a uma 

velocidade e carga constante, situação que lhe permite operar num regime de maior 

eficiência, reduzindo assim o ruído acústico e as suas emissões poluentes. 

Durante a desaceleração ou no momento de travagem o motor elétrico pode 

funcionar como gerador de energia elétrica, esta energia (sob a forma de corrente 

elétrica) é depois utilizada para recarregar a bateria. 

Esta configuração permite o funcionamento em seis modos diferentes: 

• Com o motor de combustão interna desligado, o motor elétrico torna-se o 

responsável pela tração do veículo, e desta forma é alimentado pelo sistema 

de armazenamento de energia; 

• O motor elétrico recebe energia proveniente apenas do conjunto motor de 

combustão interna e gerador elétrico; 

• Modo combinado de funcionamento, onde o motor elétrico é alimentado quer 

pelo sistema de armazenamento de energia quer pelo conjunto gerador 

(motor de combustão interna e gerador elétrico); 

• O conjunto gerador alimenta tanto o motor elétrico como o sistema de 

armazenamento de energia; 

• Modo de carregamento estacionário, onde apenas é carregado o sistema de 

armazenamento de energia, com o veículo parado; 

• Em travagem regenerativa. 
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As principais vantagens deste tipo de configuração são: 

• O fato do motor de combustão interna não estar conectado às rodas motrizes, 

o que permite que este funcione num regime de funcionamento ótimo; 

• Uma única fonte de binário motor para as rodas motrizes, o que simplifica o 

controle de velocidade do veículo; 

• Uma relação binário/velocidade de rotação quase ideal por parte do Motor 

elétrico, o que torna desnecessário o uso de uma caixa de velocidades. 

 

Todavia esta configuração possui algumas desvantagens: 

 

• Duas conversões distintas de energia (energia mecânica do motor de 

combustão para energia elétrica, através do gerador, e de novo para energia 

mecânica através do motor elétrico); 

• Necessidade de possuir duas “máquinas elétricas” (um gerador e um motor 

elétrico); 

• Grande dimensão do motor de tração (motor elétrico), por ser a única fonte de 

binário motor; 

• Baixo rendimento da conversão de energia; 

 

2.5.4 Híbrido paralelo 

 

Com esta configuração, tanto o motor de combustão interna como o motor 

elétrico estão conectados, em paralelo, à transmissão. Assim sendo, o veículo pode 

ser movido quer pelo motor de combustão, quer pelo motor elétrico, ou pelos dois 

em simultâneo. O binário motor será, assim, obtido pela soma dos binários 

fornecidos por cada um dos motores. 

“A expressão “híbrido em paralelo” refere-se a um arranjo dos componentes 

em que o Motor elétrico e o Motor de combustão interna são capazes de transferir a 

sua potência para as rodas.” (BRUNETTI, 2012) 

Na Figura 36 é apresentado um esquema simplificado da configuração de um 

híbrido em paralelo, onde as setas representam o fluxo de energia. 



 

        Figura 36: Configuração híbrido em paralelo

 Fonte: EMADI 2005 

 

Sempre que a potência 

motor de combustão interna, o motor elétrico será ligado. Nesta situação tanto o 

motor de combustão como o elétrico fornecem binário à transmissão. No caso da 

potência requerida pela transmissão for menor d

de combustão, a energia restante é usada para carregar as baterias. Nesta 

configuração é também possível fazer uso da chamada travagem regenerativa, ou 

seja, usar o motor elétrico como gerador, e assim carregar a bateria.

Por outras palavras, esta configuração permite ao veículo operar em 

seis diferentes modos de funcionamento

• O motor de combustão interna é desligado e o veículo é movido pelo motor 

elétrico; 

• O veículo recebe o binário propulsor apenas do motor de combustã

estando o motor elétrico desligado;

• Funcionamento combinado, onde o binário propulsor é fornecido em 

simultâneo tanto pelo motor elétrico como pelo motor de combustão interna;

• A potência fornecida pelo motor de combustão interna é utilizada tant

mover o veículo como para carregar o sistema de armazenamento de energia;

• Modo de carregamento estacionário, onde apenas é carregado o sistema de 

armazenamento de energia, com o veículo parado;

• Em travagem regenerativa;

 

nfiguração híbrido em paralelo 

Sempre que a potência requerida for maior do que a potência de saída do 

motor de combustão interna, o motor elétrico será ligado. Nesta situação tanto o 

motor de combustão como o elétrico fornecem binário à transmissão. No caso da 

potência requerida pela transmissão for menor do que a potência de saída do motor 

de combustão, a energia restante é usada para carregar as baterias. Nesta 

configuração é também possível fazer uso da chamada travagem regenerativa, ou 

seja, usar o motor elétrico como gerador, e assim carregar a bateria. 

Por outras palavras, esta configuração permite ao veículo operar em 

entes modos de funcionamento: 

O motor de combustão interna é desligado e o veículo é movido pelo motor 

O veículo recebe o binário propulsor apenas do motor de combustã

estando o motor elétrico desligado; 

Funcionamento combinado, onde o binário propulsor é fornecido em 

simultâneo tanto pelo motor elétrico como pelo motor de combustão interna;

A potência fornecida pelo motor de combustão interna é utilizada tant

mover o veículo como para carregar o sistema de armazenamento de energia;

Modo de carregamento estacionário, onde apenas é carregado o sistema de 

armazenamento de energia, com o veículo parado; 

Em travagem regenerativa; 

 

50 

 

requerida for maior do que a potência de saída do 

motor de combustão interna, o motor elétrico será ligado. Nesta situação tanto o 

motor de combustão como o elétrico fornecem binário à transmissão. No caso da 

o que a potência de saída do motor 

de combustão, a energia restante é usada para carregar as baterias. Nesta 

configuração é também possível fazer uso da chamada travagem regenerativa, ou 

Por outras palavras, esta configuração permite ao veículo operar em 

O motor de combustão interna é desligado e o veículo é movido pelo motor 

O veículo recebe o binário propulsor apenas do motor de combustão interna, 

Funcionamento combinado, onde o binário propulsor é fornecido em 

simultâneo tanto pelo motor elétrico como pelo motor de combustão interna; 

A potência fornecida pelo motor de combustão interna é utilizada tanto para 

mover o veículo como para carregar o sistema de armazenamento de energia; 

Modo de carregamento estacionário, onde apenas é carregado o sistema de 
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Este tipo de configuração tem como vantagens: 

• Tanto o motor de combustão como o motor elétrico, fornecem binários às 

rodas motrizes e não ocorre nenhuma conversão de energia, o que leva a 

uma menor perda de energia; 

• Menor possibilidade de travamento devido à ausência de um gerador elétrico 

e devido a menor dimensão do motor elétrico. 

Figura 37: Tipos de acoplamento mecânico mais utilizados 

 

Fonte: EHSANI 2005 

 

Na Figura 37 estão representados os diferentes tipos de acoplamento 

mecânico mais utilizados. 

Uma das principais desvantagens é o acoplamento mecânico entre o motor 

de combustão e as rodas motrizes, assim como, o ponto de funcionamento do motor 

de combustão que não pode ser fixado num regime ótimo de funcionamento.  Pode-

se também considerar como uma desvantagem a maior complexidade da estrutura e 

do controle. 

Na Figura 38 é apresentada a configuração em paralelo utilizada no Toyota 

Highlander Hybrid SUV, nesta solução as rodas frontais são movidas pelo sistema 



 

híbrido enquanto as rodas traseiras recebe

motor elétrico. 

 

Figura 38: Configuração em paralelo utilizada no Toyota 

      Fonte: ZERAOULIA 2006

 

2.5.5 Híbrido série-paralelo

 

Esta configuração é definida como uma 

paralela, ver Figura 39. 

Segundo BRUNETTI 2012, n

características das duas configurações atrás definidas

híbrido enquanto as rodas traseiras recebem a potência mecânica apenas de um 

Configuração em paralelo utilizada no Toyota Highlander Hybrid

 

ZERAOULIA 2006 

paralelo 

Esta configuração é definida como uma combinação da topologia série com a 

Segundo BRUNETTI 2012, na prática esta configuração incorpora as 

das duas configurações atrás definidas (série e paralelo)
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m a potência mecânica apenas de um 

Highlander Hybrid SUV 

 

combinação da topologia série com a 

a prática esta configuração incorpora as 

(série e paralelo). 



 

     Figura 39: Híbrido em 

     Fonte: EMADI 2005 

Quando comparada com a configuração em série, esta nova solução 

apresenta uma ligação mecânica adicional entre o motor elétrico e gerador. Por seu 

lado, em comparação com a topologia em paralelo, apres

O dispositivo de divisão de potência é o mecanismo que permite a existência 

de um caminho (ligação mecânica) para transferência de potência

combustão para as rodas motrizes.  Este

conjunto de engrenagens planetárias, que faz a ligação entre o motor de combustão 

e as duas máquinas elétricas (motor 

 

Fonte:

Híbrido em série-paralelo 

Quando comparada com a configuração em série, esta nova solução 

apresenta uma ligação mecânica adicional entre o motor elétrico e gerador. Por seu 

lado, em comparação com a topologia em paralelo, apresenta um gerador

O dispositivo de divisão de potência é o mecanismo que permite a existência 

de um caminho (ligação mecânica) para transferência de potência

motrizes.  Este mecanismo materializa-se na forma de um 

engrenagens planetárias, que faz a ligação entre o motor de combustão 

e as duas máquinas elétricas (motor e gerador), ver Figura 40. 

Figura 40: Engrenagem planetária 

Fonte: EMADI 2005 
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Quando comparada com a configuração em série, esta nova solução 

apresenta uma ligação mecânica adicional entre o motor elétrico e gerador. Por seu 

enta um gerador adicional. 

O dispositivo de divisão de potência é o mecanismo que permite a existência 

de um caminho (ligação mecânica) para transferência de potência do motor de 

se na forma de um 

engrenagens planetárias, que faz a ligação entre o motor de combustão 

 



 

Em virtude da ligação entre a roda solar e 

do motor de combustão pode, simplesmente, ser ajustada através da variação da 

velocidade do gerador. Na Figura 41 T1, 

representam as diferentes velocidades de rotação, por seu lado

representam o raio primitivo de cada engrenagem

 

Figura 41: Engrenagem planetária

Fonte: EMADI 2005

 

(sentido oposto ao binário), este produz energia 

potência do motor de combustão é dividida em duas partes, uma é 

transferida para o sistema de transmissão e a outra para o gerador. Quando 

a velocidade é positiva, o motor/gerador opera em modo de motorização, 

existe, assim, adiç

possível adaptar a velocidade do motor de combustão à sua região de maior 

eficiência controlando a velocidade do motor/gerador elétrico.

2005) 

Com esta solução, é possível combinar as vantagens d

configurações: série e paralela.  Contudo, 

solução relativamente mais complexa e dispendiosa. Uma característica operacional 

Em virtude da ligação entre a roda solar e as rodas planetárias, a velocidade 

do motor de combustão pode, simplesmente, ser ajustada através da variação da 

e do gerador. Na Figura 41 T1, T2 e T3 representam Binários, 

representam as diferentes velocidades de rotação, por seu lado 

rimitivo de cada engrenagem. 

Engrenagem planetária 

EMADI 2005 

“No momento em que a velocidade do motor/gerador é negativa 

(sentido oposto ao binário), este produz energia elétrica (modo gerador). A 

potência do motor de combustão é dividida em duas partes, uma é 

transferida para o sistema de transmissão e a outra para o gerador. Quando 

a velocidade é positiva, o motor/gerador opera em modo de motorização, 

existe, assim, adição de alimentação às rodas motrizes. Desta forma, é 

possível adaptar a velocidade do motor de combustão à sua região de maior 

eficiência controlando a velocidade do motor/gerador elétrico.

 

Com esta solução, é possível combinar as vantagens d

s: série e paralela.  Contudo, deve ser mencionado que também é uma 

relativamente mais complexa e dispendiosa. Uma característica operacional 

 

54 

as rodas planetárias, a velocidade 

do motor de combustão pode, simplesmente, ser ajustada através da variação da 

T2 e T3 representam Binários, ω1,ω2 e ω3 

 R1, R2 e R3 

 

“No momento em que a velocidade do motor/gerador é negativa 

elétrica (modo gerador). A 

potência do motor de combustão é dividida em duas partes, uma é 

transferida para o sistema de transmissão e a outra para o gerador. Quando 

a velocidade é positiva, o motor/gerador opera em modo de motorização, 

ão de alimentação às rodas motrizes. Desta forma, é 

possível adaptar a velocidade do motor de combustão à sua região de maior 

eficiência controlando a velocidade do motor/gerador elétrico.” (EMADI 

Com esta solução, é possível combinar as vantagens de ambas as 

ser mencionado que também é uma 

relativamente mais complexa e dispendiosa. Uma característica operacional 



 

deste tipo configuração é a possibilidade de o 

arranque com o motor de combustão desligado.

 Esta configuração tem como desvantagem, uma maior complexidade tanto de 

implementação, quanto para se projetar um sistema de controle.

 

2.5.6 Híbrido complexo

 

Conforme EMADI 2005, ocorreu uma evolução para

sistema série-paralelo, conforme demonstrado na figura 42.  Esta nova configuração 

apresenta também um gerador e um motor elétrico, contudo o equipamento que 

funciona como gerador pode também operar como motor. 

O veículo pode, assim, funcionar com um motor de combustão e dois motores 

elétricos, ou seja, apresentando três fontes de potência. Esta configuração apesar 

de ser similar à série-paralelo é, contudo, mais dispendiosa em virtude da sua maior 

complexidade, desta forma rece

     Figura 42: Configuração híbrido complexo

    Fonte: EMADI 2005 

 

 

nfiguração é a possibilidade de o motor elétrico ser utilizado sozinho

de combustão desligado. 

Esta configuração tem como desvantagem, uma maior complexidade tanto de 

implementação, quanto para se projetar um sistema de controle. 

complexo 

Conforme EMADI 2005, ocorreu uma evolução para o veículo híbrido com o 

paralelo, conforme demonstrado na figura 42.  Esta nova configuração 

apresenta também um gerador e um motor elétrico, contudo o equipamento que 

funciona como gerador pode também operar como motor.  

assim, funcionar com um motor de combustão e dois motores 

elétricos, ou seja, apresentando três fontes de potência. Esta configuração apesar 

paralelo é, contudo, mais dispendiosa em virtude da sua maior 

complexidade, desta forma recebe o nome híbrido complexo. 
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motor elétrico ser utilizado sozinho no 

Esta configuração tem como desvantagem, uma maior complexidade tanto de 

o veículo híbrido com o 

paralelo, conforme demonstrado na figura 42.  Esta nova configuração 

apresenta também um gerador e um motor elétrico, contudo o equipamento que 

assim, funcionar com um motor de combustão e dois motores 

elétricos, ou seja, apresentando três fontes de potência. Esta configuração apesar 

paralelo é, contudo, mais dispendiosa em virtude da sua maior 

 



 

3 – Alternadores 
 

Segundo ARIAS PAZ, 2013: Com o aumento da demanda de energia elétrica 

nos automóveis decorrentes das instalações de diferentes acessórios surgiu 

necessidade de um componente que suprisse a necessidade de carga da bateria, 

sendo assim na década de 1960 su

O alternador é o componente responsável por carregar a bateria e desta 

forma evitar a falta de energia elétrica para os componentes quando os mesmos 

estiverem em utilização.  

“O alternador deve fornecer corrente suficiente para a rede de

todas as condições de funcionamento e com isso garantir que a bateria sempre 

esteja carregada suficientemente como acumulador de energia”. (BOSCH, 2005)

O alternador é um componente que transforma energia cinética em tensão 

elétrica, a mesma é usada para carregar a bateria quando o veículo estiver em 

funcionamento, para desta forma garantir o abastecimento de energia para os 

consumidores do veículo, tais como lâmpadas, módulos e demais componentes que 

são alimentados eletricamente.

 
            Figura 43: Alternador automotivo

    
 Fonte: Pereira 2012 
  
 
 

Segundo ARIAS PAZ, 2013: Com o aumento da demanda de energia elétrica 

nos automóveis decorrentes das instalações de diferentes acessórios surgiu 

necessidade de um componente que suprisse a necessidade de carga da bateria, 

sendo assim na década de 1960 surgiu o Alternador. 

O alternador é o componente responsável por carregar a bateria e desta 

forma evitar a falta de energia elétrica para os componentes quando os mesmos 

“O alternador deve fornecer corrente suficiente para a rede de

todas as condições de funcionamento e com isso garantir que a bateria sempre 

esteja carregada suficientemente como acumulador de energia”. (BOSCH, 2005)

O alternador é um componente que transforma energia cinética em tensão 

sada para carregar a bateria quando o veículo estiver em 

funcionamento, para desta forma garantir o abastecimento de energia para os 

consumidores do veículo, tais como lâmpadas, módulos e demais componentes que 

são alimentados eletricamente. 

Alternador automotivo 
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Segundo ARIAS PAZ, 2013: Com o aumento da demanda de energia elétrica 

nos automóveis decorrentes das instalações de diferentes acessórios surgiu à 

necessidade de um componente que suprisse a necessidade de carga da bateria, 

O alternador é o componente responsável por carregar a bateria e desta 

forma evitar a falta de energia elétrica para os componentes quando os mesmos 

“O alternador deve fornecer corrente suficiente para a rede de bordo sob 

todas as condições de funcionamento e com isso garantir que a bateria sempre 

esteja carregada suficientemente como acumulador de energia”. (BOSCH, 2005) 

O alternador é um componente que transforma energia cinética em tensão 

sada para carregar a bateria quando o veículo estiver em 

funcionamento, para desta forma garantir o abastecimento de energia para os 

consumidores do veículo, tais como lâmpadas, módulos e demais componentes que 
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   “A corrente inicialmente gerada por um alternador é 

alternada. A retificação é feita por meio de um retificador em ponte, 

integrado ao alternador que gera como resultado final, uma corrente 

contínua, pronta para ser utilizada pelos sistemas embarcados”. 

(GUIMARÃES, 2007, p. 58)      

 

De acordo com Pereira 2012, o alternador é composto pelos seguintes 

componentes:  

Polia: Tem a função mecânica de transmitir o torque do motor do veículo para o eixo 

do rotor por meio de uma correia. 

Mancais: Os mancais são responsáveis pela sustentação do eixo junto ao rotor e 

protege o sistema interno do alternador contra a entrada de resíduos que possa 

danificar este componente. 

Rolamentos: Este item possibilita que o alternador alcance altas rotações e é 

fundamental para o seu bom funcionamento. 

Rotor: Nesta peça inicia o processo de geração de energia no alternador, quando 

ocorre a ignição do veículo, o rotor recebe da bateria uma corrente elétrica, a qual se 

gera um campo magnético e com isto induzirá a produção de corrente elétrica no 

estator. 

Estator: Produz a energia elétrica necessária para o funcionamento do veículo. As 

bobinas de fios de cobre são fixadas sobre um núcleo constituído de aço. A corrente 

elétrica nos fios do estator é induzida pelo campo magnético do rotor. 

Regulador: Por meio dos contatos das escovas de carvão com o coletor, este item 

monitora e regula eletronicamente a tensão do alternador, adequando os níveis de 

tensão e corrente às condições ideais para o bom funcionamento do alternador. 

Retificador: A tensão e corrente produzidas no alternador não servem para 

alimentar os equipamentos elétricos do veículo, tão pouco para carregar a bateria, 

assim é necessário que sejam retificadas e filtradas. O conjunto retificador tem a 

função de transformar corrente e tensão alternadas em contínuas. Os conjuntos 

retificadores, em sua maioria, são equipados com diodos Zenner que protegem os 

equipamentos elétricos das cargas de retorno e são montados de forma a bloquear 

correntes reversas, impedindo que a bateria se descarregue. 
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Figura 44: Componentes de um Alternador Automotivo 

 
Fonte: Pereira 2012 

 

Podemos concluir que o alternador funciona de acordo com o fundamento da 

indução eletromagnética, isto é, a corrente elétrica passa pelo rotor gerando um 

campo magnético que induz a movimentação dos elétrons na bobina do estator, o 

que resulta em uma corrente alternada e que através do retificador cria-se uma 

tensão e corrente contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4- Desenvolvimento 
 

4.1 Seleção do motor 

 

 No início deste trabalho foi

combustão interna forneceria a rotação necessária para o funcionamento do 

alternador. 

 Foram analisados alguns motores, todos eles com características diferentes 

entre si. Nesta análise foram considerados aspec

consumo, capacidade de combustível, complexidade, peso, custo, faixa de rotação, 

potência e torque. 

 O motor de 26 cc e 2 tempos utilizado em roçadeiras manuais foi o que reuniu 

os melhores aspectos, por ser um motor de dois

de rotação (2000 até 3000 RPM), o que é desejável para que o alternador comece a 

operar sem a necessidade da utilização de relações de transmissão para multiplicar 

a rotação do motor, o que em contra partida iria diminuir

passo de que uma relação de transmissão de 

divide o torque. Seu baixo peso foi outro ponto positivo, além do baixo custo, e bom 

consumo de combustível. 

Figura 

Fonte

 

Desenvolvimento  

No início deste trabalho foi necessário analisar e escolher qual motor de 

combustão interna forneceria a rotação necessária para o funcionamento do 

Foram analisados alguns motores, todos eles com características diferentes 

entre si. Nesta análise foram considerados aspectos como as dimensões do motor, 

consumo, capacidade de combustível, complexidade, peso, custo, faixa de rotação, 

O motor de 26 cc e 2 tempos utilizado em roçadeiras manuais foi o que reuniu 

por ser um motor de dois tempos, ele opera em altas faixas 

de rotação (2000 até 3000 RPM), o que é desejável para que o alternador comece a 

operar sem a necessidade da utilização de relações de transmissão para multiplicar 

a rotação do motor, o que em contra partida iria diminuir o torque transmitido, ao 

passo de que uma relação de transmissão de Over drive, multiplica a rotação, porém 

divide o torque. Seu baixo peso foi outro ponto positivo, além do baixo custo, e bom 

Figura 45: Motor Kawashima 

 

Fonte: BRASUTIL 
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necessário analisar e escolher qual motor de 

combustão interna forneceria a rotação necessária para o funcionamento do 

Foram analisados alguns motores, todos eles com características diferentes 

tos como as dimensões do motor, 

consumo, capacidade de combustível, complexidade, peso, custo, faixa de rotação, 

O motor de 26 cc e 2 tempos utilizado em roçadeiras manuais foi o que reuniu 

tempos, ele opera em altas faixas 

de rotação (2000 até 3000 RPM), o que é desejável para que o alternador comece a 

operar sem a necessidade da utilização de relações de transmissão para multiplicar 

o torque transmitido, ao 

, multiplica a rotação, porém 

divide o torque. Seu baixo peso foi outro ponto positivo, além do baixo custo, e bom 



 

Tabela 6: Especificações técnicas do motor

Combustível 
Cilindrada (cc) 

Peso (kg) 
Tipo do motor 

Diâmetro x Curso (mm)
Carburador 

Sistema de ignição
Capacidade do tanque de combustível (ml)

Sistema de partida
Filtro de ar 

Vela de ignição 

Fonte: O Autor 

  

4.2 Seleção do gerador 

 

 Para se gerar a corrente

chumbo-ácido, foi escolhido um alternador automotivo 

possuir um regulador de tensão integrado o que faz com que sua corrente de saída 

seja contínua, o que impre

levadas em consideração foram seu baixo peso, custo, além de fácil polarização, 

tendo em vista que são necessárias apenas 1000 

comece a gerar a corrente, rotação essa que pode

motor escolhido para o projeto.

Figura 

Fonte:

Especificações técnicas do motor 

Especificações do motor 
Gasolina 

25,4 
2,9 

Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar
Curso (mm) 34 x 28 

Diafragma com regulagem
Sistema de ignição CDI 

Capacidade do tanque de combustível (ml) 0,5 
Sistema de partida Manual, auto-retrátil

Seco 
 BM6A 

 

Seleção do gerador  

Para se gerar a corrente contínua necessária para carregar a bateria de 

ácido, foi escolhido um alternador automotivo devido ao fato do mesmo 

possuir um regulador de tensão integrado o que faz com que sua corrente de saída 

seja contínua, o que imprescindível no projeto. Outras características que foram 

levadas em consideração foram seu baixo peso, custo, além de fácil polarização, 

tendo em vista que são necessárias apenas 1000 RPM para que o alternador 

comece a gerar a corrente, rotação essa que pode ser fornecida com folga pelo 

motor escolhido para o projeto. 

Figura 46: Alternador escolhido para o projeto 

 

Fonte: O Autor 
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Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar 

Diafragma com regulagem 

retrátil 

contínua necessária para carregar a bateria de 

devido ao fato do mesmo 

possuir um regulador de tensão integrado o que faz com que sua corrente de saída 

scindível no projeto. Outras características que foram 

levadas em consideração foram seu baixo peso, custo, além de fácil polarização, 

para que o alternador 

ser fornecida com folga pelo 
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Tabela 7: Especificações técnicas do alternador escolhido 

 Especificações Técnicas 

Tensão 12 V 
Corrente 55 A 
Sinal DC 
Peso 2 kg 
RPM para polarização 1000 RPM 
 

Fonte: O Autor 

 

4.3 Seleção da bateria 

 

A bateria escolhida para o projeto foi uma do tipo chumbo-ácido utilizadas 

em motos de baixa cilindrada, tendo em vista seu baixo peso, tamanho compacto, 

custo acessível, e fornecimento suficiente de corrente para a ignição do motor e 

alimentação do motor elétrico.  

Tabela 8: Especificações técnicas da bateria utilizada no projeto 

 

Fonte: O Autor 

 

Figura 47: Bateria 7Ah 

 
Fonte: O Autor 
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4.4 Descrição do projeto 

 O protótipo visa exemplificar um possível arranjo de um powertrain1 de um 
veículo que utiliza o conceito de híbrido série. Sua montagem é composta por uma 
placa de aço carbono 1010 com as dimensões de 700X400 mm e 1/8” de espessura, 
sobre ela estão fixados o motor de combustão interna 2 tempos e um alternador que 
executa a função de gerador de tensão, uma bateria do tipo chumbo-ácido de 12 V e 
7Ah, além de um tanque de combustível com volume de 500 ml conforme  Figura 48. 

 

Figura 48: Protótipo Vista Superior 

 

 

 

 

 

     

    Fonte: O Autor 

  

No motor e no alternador foram instaladas polias de 66,00 mm de diâmetro externo, 
logo a relação de transmissão adotada foi de 1/1, que estão ligadas por uma correia 
do tipo poly “V” utilizada em veículos de passeio, conforme Figura 49. 

 

Figura 49: Conjunto Alternador Motor de Combustão Interna 

 

 

 

 

 

     

    Fonte: O Autor 

                                                             
1
 Powertrain é todo conjunto de sistemas que realizam trabalho mecânico, térmico ou elétrico para 

movimentar um veículo. (SAE) 
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4.5 Funcionamento 

 O protótipo tem o seguinte funcionamento: ligado o motor a combustão 
interna, o mesmo transmite rotação a um gerador (alternador que transforma essa 
energia cinética em energia elétrica), e a partir do momento em que ele se polariza 
começa a gerar tensão e fornecer corrente contínua que recarrega uma bateria do 
tipo chumbo-ácido, que está ligada a um motor elétrico que traciona o veículo, a 
bateria fornece energia para esse motor elétrico. Na Figura 50 é mostrado um 
diagrama do sistema. 

 Figura 50: Diagrama do protótipo 

 

 

 

 

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:  O Autor 

 
Figura 51: Protótipo Vista lateral     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:  O Autor       
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

5.1 Projetos Futuros 

 Após a conclusão deste trabalho foram detectadas algumas linhas de 

pesquisa para desenvolvimentos futuros, as quais estão descritas a seguir. 

• Desenvolver um sistema de controle eletrônico que ligue o motor a 

combustão e ajuste sua rotação conforme a necessidade de carga, visando 

aumentar a eficiência no consumo de combustível. 

• Utilizar um motor de combustão interna de quatro tempos ciclo Otto com 

injeção eletrônica de combustível, com o objetivo de reduzir os níveis de 

emissões e melhorar a eficiência no consumo do combustível. 

• Substituir a bateria de chumbo-ácido usada no projeto por uma de Lítio-

polímero, uma tecnologia inovadora que melhora a capacidade de 

armazenamento de energia, assim reduzindo a necessidade de atuação do 

motor de combustão, tendo em vista diminuir o consumo de combustível, logo 

reduzindo o nível de emissões. 

• Implementar o arranjo série em um veículo de passeio com injeção e 

gerenciamento eletrônicos, para que possa ser analisado o desempenho 

desta tecnologia em um veículo com escala real. A figura 52 demonstra um 

possível arranjo para esta sugestão de pesquisa. 

 

Figura 52: Projeção do arranjo série em um veículo em escala real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Fonte: O Autor 

 



 

 

65 

 

5.2 Conclusão 

 

 Com o desenvolvimento do trabalho foi observando diversos aspectos 

relacionados ao arranjo série para um veículo híbrido e vale ressaltar que devido 

a simplicidade deste sistema em relação aos outros modelos estudados, 

constatou-se que não é necessário um sistema muito sofisticado de controle, 

para fazê-lo funcionar, sendo assim o seu custo final é baixo em relação à outras 

tecnologias hibridas veiculares. 

Para que o sistema opere de forma satisfatória, os seus componentes 

elétricos devem de ser compatíveis entre si, no que tange à tensão, corrente, 

potência, carga e descarga.  

Durante os testes práticos foram observados algumas oscilações quanto às 

tensões geradas pelo alternador para a bateria e estas oscilações aparentemente 

estão vinculadas as vibrações geradas pelo sistema, pois não podemos afirmar 

esta questão porque o ponto principal do estudo não era esta questão. Baseado 

nos resultados obtidos com os testes práticos, foram detectadas duas possíveis 

linhas de estudos para melhorar o desempenho deste sistema quanto a 

estabilidade da tensão fornecida para a bateria do sistema. 

Uma hipótese para eliminar a vibração gerada no sistema, seria a instalação 

de um sistema de amortecimento do motor a combustão por coxim 2 . Outra 

possibilidade é a substituição do motor de combustão interna de 2 tempos, por 

um motor ciclo Otto 4 tempos.  

 De forma geral os resultados obtidos com este trabalho demonstrou 

que o sistema híbrido em série, pode ser uma possibilidade de viabilização da 

produção em grande escala para veículos híbridos e o trabalhou obteve o 

resultado planejado inicialmente que era a montagem deste sistema em um 

protótipo em escala. 

 

 

 

 

                                                             
2
 Coxim é uma peça mecânica utilizada no motor a combustão a fim de suportá-lo e absorver suas vibrações. 

(COFAP) 
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