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PRINCIPAIS 
COMPONENTES DOS 
VEÍCULOS ELÉTRICOS

TECNOLOGIA

CONVERSOR
Esse dispositivo tem a função de elevar ou reduzir a 
voltagem utilizada. Pode, por exemplo, diminuir uma 
voltagem em corrente contínua ou realizar a função inversa.

INVERSOR
Esse componente transforma uma corrente contínua em 
corrente alternada. Geralmente, a bateria dos veículos 
elétricos é de corrente contínua, e seus motores, de 
corrente alternada, o que torna necessário um inversor 
entre esses dois dispositivos. Assim, o inversor fica 
posicionado justamente entre o motor elétrico e a bateria.

FREIO REGENERATIVO
Recupera uma parte da energia cinética durante a 
desaceleração ou frenagem do veículo, permitindo seu 
armazenamento em forma de energia elétrica, que é 
utilizada para tracionar o veículo pela ação do motor 
elétrico. O gerador reaproveita a energia que seria 
dissipada na frenagem na forma de energia elétrica, 
recarregando a bateria. 

CONFIRA O QUE OS CARROS MOVIDOS A BATERIA TÊM DE DIFERENTE 
EM RELAÇÃO À TECNOLOGIA DOS AUTOMÓVEIS A COMBUSTÃO

Emerson Farias

C laro, você já ouviu falar em veículos elétricos. Na 
própria Revista CESVI, o tema tem se tornado 
cada vez mais presente, seguindo a tendência 

mundial que vê esse tipo de automóvel como essencial 
para a redução da emissão de poluentes. Possivelmente 
já sabe que alguns são híbridos (podem funcionar tanto 
pela bateria quanto a combustão), enquanto outros 
são 100% elétricos. Aos poucos, conforme eles vão 
ganhando espaço nas concessionárias – e nas ruas 
–, a imprensa automotiva vai popularizando termos e 
informações técnicas a respeito desses carros.
Mas que tal cortar caminho nesse ganho de 
conhecimento? Afinal, profissionais envolvidos com 
seguros, oficinas e outras empresas do universo 
automotivo precisam mesmo estar na vanguarda da 
informação técnica – ainda mais quando se trata da 
maior tendência para os próximos anos. Por isso, 
nesta matéria, você vai conhecer os componentes dos 
carros elétricos que não são utilizados nos veículos a 
combustão – itens que geralmente são desconhecidos  
do consumidor final. 

SISTEMA DE CARREGAMENTO  
NA TOMADA
O veículo elétrico é ligado diretamente à rede de alimentação 
por meio de um carregador externo em corrente contínua, 
que fornece energia diretamente ao veículo elétrico.

BATERIA
A bateria é de fundamental importância aqui, pois ela 
armazena a energia que será utilizada no funcionamento 
do motor elétrico do veículo. Sua carga determinará, por 
exemplo, qual será a autonomia do automóvel. 
Nos veículos elétricos, as baterias possuem valores 
maiores de tensão, em comparação com as baterias 
utilizadas em veículos de combustão interna.

MOTOR ELÉTRICO
A energia armazenada nas baterias é utilizada para 
a propulsão do motor elétrico, que tem como função 
tracionar o veículo. Esse motor elétrico também funciona 
como gerador, recuperando energia em momentos  
de frenagem e desaceleração.

REPARAÇÃO
O veículo elétrico geralmente possui 
uma quantidade menor de peças 
mecânicas, principalmente na 
concepção do motor elétrico, que 
contém menos peças em comparação 
com o motor a combustão interna, 
tornando a manutenção simplificada  
no elétrico.
Para a manutenção corretiva em 
peças mecânicas, como suspensão, 
alinhamento e balanceamento, não há 
nenhuma mudança. Porém, antes de 
iniciar o reparo, um técnico de formação 
específica – utilizando os devidos 
EPIs – deve avaliar a parte elétrica e 
desconectar a bateria de alta tensão.


