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1. RESUMO 

Este trabalho faz um estudo de um carro conceito com utilização de célula solar              

flexível, filme fino, utilizando-o na recarga da bateria e na utilização para a             

alimentação do sistema de tração elétrica traseira com o objetivo de reduzir o             

consumo de combustível. Para isso, foi necessário estudar os conceitos de energia            

solar, a captação solar, as células solares, célula solar de filme fino, e também o               

conceito de veículo híbrido, com suas configurações, série, paralelo e série-paralelo,           

assim como a bateria recarregável e motor elétrico para a tração. A importância             

deste estudo está em oferecer a melhor utilização dos recursos naturais, e também             

na redução do consumo de gasolina. Dessa forma, a célula de filme fino foi utilizada               

na parte superior do veículo para obter o máximo de aproveitamento solar. Para a              

análise deste conceito, foi levado em consideração a média anual de radiação solar,             

com um rendimento solar ideal. Para os dados foram considerados os cálculos            

obtidos a partir da teoria citada. 

Palavras-chave: Célula fotovoltaica. Carro Híbrido. Reduzir. Combustível. 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste na utilização de energias renováveis, para aplicação no           

desenvolvimento de veículos híbridos cuja implantação é uma das maiores          

conquistas da tecnologia moderna. Automóveis têm feito grandes contribuições para          

o crescimento da sociedade moderna satisfazendo muitas das necessidades na          

mobilidade da vida cotidiana. O rápido desenvolvimento da indústria automobilística,          

levou o progresso da sociedade humana primitiva para uma altamente desenvolvida           

na sociedade industrial. 

Ao levantarmos o tema energia renovável, vários recursos alternativos vêm à           

mente, mas há um recurso principal abordado neste trabalho que é a energia solar.              

As propostas para a utilização da energia solar na produção de energia elétrica são              

bem antigas, e não muito usadas inicialmente; uma vez que os recursos eram             

excessivamente caros e essa tecnologia ainda estava em processo de          

desenvolvimento. A partir da década de 50, esse quadro começou a mudar            

significativamente devido aos avanços tecnológicos na área de materiais         
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semicondutores. Em poucos anos, a energia solar fotovoltaica firmou-se como o           

meio mais confiável e barato (CAMARGO, 2013).  

Outro fator importante na expansão do uso da tecnologia em célula solar para             

geração de eletricidade é o apelo ambiental, pois estes sistemas têm como            

característica de manter o equilíbrio térmico da Terra por não interferir no meio.             

Assim, não há aumento ou diminuição do calor. Além disso, os sistemas de célula              

solar são capazes de contribuir para o suprimento de energia elétrica sem emitir             

gases de efeito estufa ou gases ácidos. Dentro deste contexto, surge o interesse             

pelo Tema: “Estudo de um carro conceito híbrido utilizando célula solar flexível na             

recarga da bateria e tração elétrica” 

3. OBJETIVOS 

De modo geral, o objetivo do presente trabalho visa estudar a aplicação de             

energia renovável em um carro conceito híbrido fazendo o uso de célula solar             

flexível (filme fino) para a recarga de energia elétrica da bateria e demais sistemas              

elétricos do veículo, de maneira ecologicamente sustentável utilizando da energia          

solar. 

Como também, de maneira específica, o objetivo é aumentar em          

aproximadamente 50% (em relação ao consumo médio de 14 km/l) a autonomia do             

motor a combustão com o uso de tração elétrica auxiliar. 

4. METODOLOGIA 

O carro conceito que será considerado para o desenvolvimento do estudo           

usará o modelo híbrido paralelo, com motor a combustão na transmissão dianteira e             

motor elétrico na transmissão traseira atuando de forma independente. A ideia é            

utilizar a propulsão elétrica para movimentar o carro em situações de baixa            

velocidade como, por exemplo, o trânsito em grandes cidades como São Paulo, Rio             

de Janeiro, e o motor a combustão para demais situações. No entanto, em             

velocidade cruzeiro o motor elétrico poderá ser usado para minimizar o consumo do             

combustível (ABVE, 2018). 

A escolha deste modelo também levou em consideração os efeitos ambientais           

causados em situações de congestionamento nas grandes cidades. 
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As dimensões externas definidas ideais para o carro conceito foram obtidas a            

partir do modelo Cobalt da fabricante GM, por possuir características de carro de             

volume e tamanho grande (ICARROS, 2018). Dados das dimensões do carro: 

➢ Torque: 17,3 kgf.m 

➢ Área largura:1735 mm 

➢ Comprimento: 4481 mm 

Ademais, para dimensionamento da área, potência da placa solar, potência de           

bateria, potência total, cálculo de recarga de bateria e cálculo de geração de energia,              

foram utilizadas equações simples (HART, 2018), conforme segue: 

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Motor Elétrico DC “BRUSHLESS” 

O sistema híbrido IMA (Integrated Motor Assist), Motor de assistência          

integrado, utiliza um motor elétrico CA síncrono trifásico do tipo “DC brushless”.O            

motor elétrico IMA é usado como uma fonte de energia durante a aceleração. Em              

desaceleração é utilizada a travagem regenerativa para carregar a bateria do           

sistema híbrido. 

O motor elétrico IMA possibilita funcionar como motor e gerador. Como motor            

acresce potência, binário e aceleração a baixos e médios regimes de rotação, e             

como gerador em travagem regenerativa produz energia elétrica. (EHSANI, 2005) 
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5.2. Célula Solar Flexível 

O módulo de célula de filme fino escolhido para o desenvolvimento do carro             

conceito foi o material conhecido como CIGS, como característica , por apresentar            

flexibilidade e é possível moldar ao carro. O painel é do modelo eFlex sf60 e possui                

um comprimento de 1617 mm e largura 411 mm, conforme a Figura 1. 

Figura 1 - Célula de Filme Fino CIGS 

 
Fonte: FLISOM, 2018. 

5.3. Cálculo da área de cobertura da célula de Filme Fino 

Após a análise do processo de desenvolvimento do conceito de um novo            

modelo de carro híbrido, observou-se os cálculos com as seguintes características.  

Para área útil considerada é a parte superior do carro: capo e teto, conforme              

os dados do carro Cobalt, que apresenta uma cobertura boa para a captação da luz               

solar. Para os cálculos, foram desconsideradas as áreas do vidro e borda, portanto,             

a área útil a ser utilizada pela célula de filme é em torno: 5,3 m². 

Com base nas especificações, determinou-se que a área do painel solar é de             

0,66 m2. Portanto, para aproveitamento da área útil do veículo, serão necessários 8             

painéis, conforme apresentado abaixo, usando a equação 3. 

 
 

 

 

4 



 

5.4. Cálculo de potência da célula de Filme Fino 

Para realização dos cálculos de Energia gerada, foram utilizados dados do 

CRESESB,  onde obteve-se a média anual de radiação de 4.45 kWh/dia. 

Tabela 1 – Índice de Radiação Solar de área média 
Mês Radiação Solar kWh/m2/dia 

Janeiro 5,22 
Fevereiro 5,48 

Março 4,70 
Abril 4,14 
Maio 3,42 

Junho 3,17 
Julho 3,24 

Agosto 4,20 
Setembro 4,24 
Outubro 4,76 

Novembro 5,14 
Dezembro 5,69 

Média 4,45 
Fonte: CRESESB SunData, 2018. 

Portanto, com base nas equações 4 e 5, foi determinada a energia gerada em 

função da radiação média anual, conforme segue: 

 

 

 

5.5. Bateria de Níquel-Metal Hidreto: 

Para o desenvolvimento do carro conceito, foi considerado as características          

da bateria de Ni-MH, por apresentar condições ideais para se trabalhar com o motor              

brushless IMA. Possuindo as seguintes configurações: 

➢ Tensão: 158V; 

➢ Corrente: 5,5Ah; 

➢ Quantidade de células: 132 células; 

➢ Tensão da Célula: 1,2V. 
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Logo, por meio do cálculo da potência, sendo esta a necessária para o             

carregamento completo da bateria, usando a equação 2, obteve-se o valor de            

869 W. Ainda relacionado a recarga, pode-se determinar o tempo necessário para           

atingir a carga total, que, com base na energia gerada, resulta em cerca de 2,12               

horas, conforme apresentado a seguir: 

 

 
(6)

 

 

 

Cabe acrescentar que neste caso, o valor obtido considera que o carro está             

na condição desligado, portanto, não havendo consumo de energia, como também,           

é levado em conta um arranjo série-paralelo entre as ligações das células, sabendo             

que cada painel, segundo o fabricante FLISOM (2018), pode gerar 36 V e 1,66 A.  

Portanto, pode-se dizer que em condições de extremo aproveitamento do sol,           

a bateria do carro é carregada em aproximadamente 2 horas. Conforme a            

idealização inicial, o veículo em velocidade cruzeiro apresenta consumo reduzido em           

~30%. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Análise de Resultados 

Na Tabela 2, apresentada a seguir, são apresentados os resultados que           

levaram em conta uma situação hipotética de viagem em que a distância de             

percurso foi considerada como sendo 120 km e o condutor se deparando com as              

seguintes situações no percurso: parado, trânsito lento e normal, velocidade de           

cruzeiro, aceleração na subida e desaceleração. Considerando também que o          

sistema de tração elétrica e o sistema a combustão estão trabalhando juntos. 
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Tabela 2 – Movimentação do carro híbrido 

Situação Parado Trânsito 
Lento 

Trânsito 
Normal 

Velocidade 
Cruzeiro 

Aceleração 
Subida Desaceleração 

Velocidade 
Média 

0 km/h 20 ~ 40 
km/h 

50 ~ 80 
km/h 

100 ~ 120 
km/h 

- - 

Distância 
Percorrida 

0 10 km 30 km 60 km 10 km 10 km 

Modo de 
Consumo 

Nenhu
m 

Motor IMA Motor de 
Combustão 

Motor de 
Combustão 

+ Motor 
IMA 

Motor de 
Combustão 

Gerador 

Consumo de 
Combustível 
percentual 

0% 0% 100% 30 - 50% 100% 0% 

Consumo de 
Combustível 

em litros 

0 L 0 L  2,14 L  1,5 L  0,71 L 0 L 

Fonte: Autor, 2018  

É importante observar que, para obtenção dos dados descritos na Tabela 3            

abaixo, foi levado em consideração outra situação hipotética, semelhante à descrita           

anteriormente, com a diferença que neste caso o motorista faz 120 km diariamente             

durante 240 dias, ou seja, um percurso percorrido de segunda-feira a sexta-feira            

durante 1 ano.  

Tabela 3 – Valor de Economia na viagem. 

  Normal Reduzido Economia gerad 

Custo  R$ 35,98  R$ 18,26   R$ 17,72  

Consumo 8,57 L 4,35 L  4,22 L 

Total de Gastos 

(Reais/ano) 
R$  8.635,20  R$  4.382,40  R$ 4.253,80  

Total de Gastos 

(Litros/Ano) 
2056,8 L 1044 L 1012,8 L 

Fonte: Autor, 2018.  

No momento de trânsito lento, o sistema de motor IMA aciona o motor             

elétrico. Possibilitando a redução e não utilização do combustível, porque não           
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necessita utilizar o motor de combustão tradicional assim como o habitual excesso            

de combustível para facilitar o arranque do motor de combustão. 

Durante a fase de velocidade cruzeiro, a energia elétrica das baterias de            

NI-MH, é convertida em AC pelo módulo inversor de potência e é fornecida ao motor               

elétrico IMA. O binário gerado pelo motor elétrico IMA, é utilizado para assistir o              

motor a gasolina. Assim, reduzindo o consumo de gasolina, entre 30 e 50% do seu               

uso.  

Em desaceleração, o motor elétrico IMA funciona como gerador recarregando          

as baterias de Ni-MH. As rodas geram impulso ao motor elétrico IMA via transmissão              

e motor de combustão, gerando energia elétrica que vai ser armazenada no módulo             

das baterias, criando um efeito de magnetismo capaz de frear o motor para reduzir a               

velocidade do veículo. 

Caso a bateria de Ni-MH estiver no limite superior de 75% de sua carga, de               

modo a evitar sobrecarga, a energia gerada será para repor o consumo do sistema              

auxiliar de 12V. Se as baterias estiverem no limite inferior de 25%, o motor elétrico               

IMA funciona como gerador quando o carro estiver desacelerando. 

6.2. Relação bateria com célula solar 

Conforme os cálculos realizados no tópico 5, é possível a recarga total da             

bateria de Ni-MH. Portanto, em situações ideais de incidência de radiação solar, a             

bateria do carro é recarregada em menos de 1 dia pico, ou seja, na condição de                

aproveitamento de 4 horas e 45 minutos de iluminação solar. 

Neste caso, é importante ressaltar, para que se possa obter o desfrute desta             

situação, o carro deverá permanecer sem a utilização do seu sistema elétrico.            

Portanto, nos casos em que a exposição ao sol é menor que 8h, será considerado a                

porcentagem em relação ao seu total recarregado. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em consideração os dimensionamentos abordados durante o        

desenvolvimento deste artigo, foi possível observar que as células solares atuam de            

forma eficiente de acordo com as necessidade que um carro híbrido precisa para             

funcionar. É de suma importância ressaltar que, não foi considerado o retorno            

financeiro para a produção do veículo híbrido em questão, pois, o trabalho abordado             
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é descrito de forma conceitual. No entanto, foram alcançados resultados de forma            

positiva referente ao retorno financeiro, quando levamos em consideração a redução           

de 33% a 50% do consumo de combustível. Diante destes dados, é importante levar              

em consideração também o aspecto ambiental, pois, reduzindo o consumo de           

combustíveis diminuirá os danos ao meio ambiente.  
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