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Resumo: Os estudos sobre o motor elétrico iniciaram-

se por um húngaro chamado Ányos Jedlik, mas o 

primeiro veículo elétrico foi projetado por Thomas 

Davenport. Funcionava através da rede elétrica, por 

trilhos. No passado muitas empresas começaram a 

utilizar esses sistemas elétricos na fabricação de seus 

automóveis. Cerda de 28% da frota americana era 

constituída por eles, mas com a Revolução Industrial e 

com produção de veículos por Henry Ford, houve o 

declínio do veículo elétrico devido ao baixo custo de 

produção dos veículos à combustão. Nesta época até 

alguns dias atuais o interesse era lucro e não 

preocupação ambiental. Atualmente o papel se reverteu 

entre os sistemas elétricos e à combustão, pois devido à 

emissão de gases de efeito estufa gerada por carros 

deste tipo, o veículo elétrico voltou à tona novamente. 

Este projeto tem grande importância ao oferecer mais 

conhecimento para os futuros alunos estudando o 

powertrain de um veículo elétrico, através da montagem 

de uma bancada formada por um motor trifásico AC 

síncrono, um inversor de frequência para o controle e 

manipulação da potência transferida a esse motor. Será 

acoplada também, uma carga ao eixo desse motor, de 

inércia equivalente ao conjunto de transmissão + rodas 

do Fórmula FEI Elétrico, permitindo o uso desse 

aparato correlacionado ao veículo real. 
 

1. Introdução 
O projeto tem como principal objetivo, difundir o 

conhecimento em uma área que, apesar de ser um 

assunto moderno e relativamente futurista, ainda é 

pouco explorado em pesquisas científicas. A montagem 

dessa bancada didática para estudos do Powertrain de 

um veículo elétrico permitirá que sejam apresentados os 

principais elementos constituintes de um veículo 

elétrico e realizar, individualmente ou em conjunto, o 

estudo do sistema em questão. A visualização dessa 

bancada em um veículo elétrico será feita através do 

Fórmula FEI Elétrico, uma vez que compartilharemos 

diversos componentes com o carro. 
 

2. Metodologia 
Uma ferramenta utilizada será o CAD e de 

modelagem o CAD 3D para prever e conceber a 

bancada. Uma vez efetivado o projeto, será iniciado a 

construção da bancada, com o corte dos tubos, 

soldagem e tudo mais o que se fizer necessário. Como 

etapa final, será realizado a colocação do motor, do 

inversor e do retificador trifásico de onde completa com 

filtro capacitivo, que inicialmente, fará as vezes da 

bateria..  

 

4. Referências 
CASTRO, B. H. R. d.; FERREIRA, T. T. Veículos 

elétricos: aspectos básicos, perspectivas e 

oportunidades. 

BNDES Setorial, n. 32, set. 2010, p. 267-310, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 

2010. 
 

HELMERS, E.; MARX, P. Electric cars: technical 

characteristics and environmental impacts. 

Environmental 

Sciences Europe,  Springer, v. 24, n. 1, p. 1–15, 2012. 

 

BOYLESTAD, Robert L. – Introdução à Análise de 

Circuitos, 12ª Edição, 2012 – Editora Pearson                        

 

BOYLESTAD, Robert L. – Dispositivos Eletrônicos e 

Teoria de Circuitos, 11ª Edição, 2013 – Editora Pearson 

  

ERJAVEC, Jack.. Hybrid, electric e fuel-cell vehicles. 

Austrália : Delmar Cengage. 2013 

 

DENTON, Tom. Automobile Electrical and Electronic 

Systems. 4ª Edição. Routledge. 2012 

 

EHSANI, Mehrdad; GAO, Yimin; GAY, Sebastien E.; 

EMADI, Ali – Modern Electric, Hybrid Electric, and 

Fuel Cell Vehicles, 2004 – Editora CRC Press 

 

JURGEN, RONALD K.. Automotive electronics 

handbook. New York : Access Intelligence. c1995 

 

SCHWARZ, H.; BLAICH, B.; GÜNTHER, D.; 

FELGER, G.; GRÖZINGER, W.. Automotive 

electric/electronic systems. 2nd. ed.. Germany : Bosch. 

1995 

 

GUIMARÃES, Alexandre A. – Eletrônica Embarcada 

Automotiva, 1ª Edição, 2010 – Editora Érica 

 

http://clubedocarroeletrico.com.br/index.php?/page-

comps/porque-o-carro/, acessado em 23.03.2017. 
 

 

 

 

mailto:matheus_mbc142@hotmail.com
mailto:fabio.delatore@gmail.com
http://clubedocarroeletrico.com.br/index.php?/page-comps/porque-o-carro/
http://clubedocarroeletrico.com.br/index.php?/page-comps/porque-o-carro/

