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CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE PARA VEÍCULOS DE PEQUENO 
PORTE COM PROPULSÃO ELÉTRICA 

 

 

1. RESUMO 

 

Sabe-se que o processo de carregamento de baterias apresenta um grande 

problema que é a demora no carregamento, uma vez que este deve ser lento para 

garantir a manutenção da vida útil da bateria, tanto quanto a do carregador, ou seja, 

este processo pode levar horas para o carregamento se fazer por completo. 

Este projeto propõe a elaboração de um carregador de baterias para veículos 

de pequeno porte puramente elétricos com a capacidade de fornecer o máximo de 

energia permitida para as baterias no menor intervalo de tempo possível sem 

prejudicar a vida útil destas e sem que o próprio carregador sofra superaquecimento 

e venha a gerar prejuízos em si mesmo. 

É importante salientar que um carregador de baterias para veículos elétricos é 

um conversor do tipo CA/CC e por isso é fundamental que ele seja capaz de 

trabalhar sob uma ampla faixa de tensão de entrada e não prejudique a qualidade da 

energia elétrica proveniente da rede predial. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O veículo baseado na propulsão elétrica é ambientalmente vantajoso, pois 

seu uso possibilitaria uma redução na dependência de petróleo. Os motores 

elétricos oferecem rendimentos superiores aos motores à combustão e 

considerando que o custo financeiro e ambiental da energia elétrica é inferior ao dos 

combustíveis convencionais, o veículo elétrico se torna uma ótima opção. Contudo, 

modelos elétricos apresentam desafios técnicos que dificultam seu emprego em 

larga escala, tais como, o alto custo dos motores, baterias e sistemas eletrônicos 

que encarecem o veículo. Além disso, a potência mecânica obtida e a autonomia 

dos veículos elétricos são inferiores aos modelos a combustão.  

O carregamento das baterias como dito representa o fato de que deve ser 

lento para garantir manutenção da vida útil, ou seja, demandando inúmeras horas 

para o veículo estar operacional novamente. Neste contexto, um novo sistema de 

carregamento das baterias que energize as baterias no menor tempo possível, de 



forma segura, eficiente, não prejudicando sua vida útil, que seja capaz de trabalhar 

sob ampla faixa de tensão de entrada e conservar a qualidade da energia da rede 

elétrica é o foco deste trabalho de pesquisa.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Tem-se como maior objetivo a pesquisa do desenvolvimento de um protótipo 

de um circuito retificador e conversor CC-CC abaixador, abaixador/elevador capaz 

de carregar seguramente um banco de baterias que poderiam ser utilizadas para 

energizar um veiculo puramente elétrico de pequeno porte. O intuito é que o circuito 

seja capaz de carregar estas baterias no menor tempo possível sem danifica-las.  

Também será levado em consideração que o circuito não poderá prejudicar 

significantemente a qualidade da energia elétrica fornecida pela rede publica ou 

residencial. 

 

4. METODOLOGIA 

Etapa 1: Revisão bibliográfica dos assuntos envolvidos; 

Etapa 2: Estudo simplificado e direcionado dos retificadores e conversores 

eletrônicos CA-CC e CC-CC mais usuais; 

Etapa 3: Estudo dos tipos de baterias mais utilizadas em veículos elétricos 

de pequeno porte; 

Etapa 4: Definição e projeto do retificador e conversor eletrônico CA-CC e 

CC-CC; 

Etapa 5: Modelagem e simulação do carregador de baterias; 

Etapa 6: Elaboração do relatório final e possível protótipo para continuidade 

de projeto; 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Com o avanço dos estudos foi possível identificar o tipo de bateria que seria 

estudado a principio, para mais fácil modelagem e aplicação do carregador. A 

bateria a ser utilizada será a de Níquel Hidreto Metálico (Ni-MH) sendo esta montada 

em um banco com células dispostas em série e paralelo para atingir a tensão 

necessária. 



Também se fará uso de um microcontrolador para o controle da corrente de 

carregamento e temperatura durante o processo de carga, onde o estudo quanto a 

aplicação e a programação esta sendo desenvolvido. 

Com a definição do retificador e do conversor CC-CC, se iniciará o processo 

de modelagem e confecção do circuito retificador. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com a etapa de pesquisa realizada baseando se em artigos e pesquisas já 

feitas anteriormente, como também a definição do projeto do retificador e do 

conversor CC-CC, assim também  tendo a bateria que será utilizada para começo de 

aplicação e estudo, a partir destas etapas realizadas, será iniciado a etapa de 

elaboração de modelagem e simulação do projeto de carregador. 
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