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Primórdios dos Eléctricos

Electric car built by Thomas Parker, photo from 1895



  

Eléctricos na Lua

 Lunar Roving Vehicle (LRV) "Moon buggie", 1971



  

Em que consiste?

● Escolher um veículo adequado, de preferência leve, aerodinâmico, 
em bom estado, com espaço e capacidade de carga suficiente 
para poder suportar os diversos componentes e baterias.

● Remover: motor Combustão Interna e respectivos acessórios.

● Aplicar: motor eléctrico, baterias, controlador, carregador, 
acessórios (para travagem, aquecimento, direcção assistida, etc), 
instalação eléctrica e cablagem de potência, sistemas de gestão e 
controle, instrumentação dedicada.



  

Algumas Vantagens...

● Sustentabilidade – re-utilizar veículos e/ou equipamentos, evitar sucata e lixo

● Redução de custo de utilização, baixo preço por km percorrido

● Menor ruído sonoro, vibrações, ausência de fumos nocivos e cancerígenos

● Menor custo de manutenção, revisões, reparações

● É possível ter prestações menores, equivalentes, ou mesmo largamente superiores 
em relação ao motor de combustão interna original

● Variado leque de opções disponíveis como motorização, consoante as preferências 
/necessidades / orçamentos - DC brushed, DC Brushless, PMAC, AC Indução, ...

● Possível usar com caixa de velocidades original, ou single-speed, sem caixa...

● Opcional manter embraiagem, ou remover embraiagem

● Possibilidade de melhorar equilíbrio de distribuição de pesos

● Autonomia e performance consoante os valores a dispender



  

E algumas Dificuldades!

● Escolha de veículo – leve, bom estado, etc.

● Escolha de equipamentos a aplicar (DC, AC...)

● Definir orçamento concretizável, custos

● Estabelecer prazos, metas, objectivos

● Vasto nível de conhecimentos necessários, 
abrangência de diversas áreas tecnologia

● Ferramentas específicas

● Acessórios – travagem, direcção assistida, 
aquecimento, refrigeração, CAN, etc.

● Perigo de esmagamento, choques ou explosões

● Burocracias / Legislação



  

Fiat 126 , 2008

Antonio Gonçalves (Tozé) – Fúria Verde



  

Fiat Panda, 2009



  

Outros convertidos VE

Range Rover - Electric Classic Cars - UK

Jaguar E-type Zero - Jaguar Classic - UK Ferrari 308 GTB - Electric GT - USA

VW Bug - Zelectric - USA



  

IMT - Conversão

1- Os projetos de adaptação de veículos equipados com motor de combustão interna à 
utilização de sistemas de propulsão elétrica devem ser apresentados nos serviços regionais 
deste instituto e instruídos com os seguintes elementos:

·        Requerimento modelo 9 IMT-IP;

·        Memória descritiva de todas as alterações efetuadas;

·        Desenhos à escala adequada (1:20, 1:30 ou 1:40) que permitam identificar eventuais 
alterações efetuadas no quadro ou carroçaria do veículo;

·        Termo de responsabilidade pela condições de segurança do projeto. 

2- A taxa devida pela apresentação dos projetos neste instituto é a correspondente à

"Aprovação de projetos de transformação, geral ou individual" (150 euros).

 

3- Para além dos elementos referidos no ponto 1, podem ser solicitados outros elementos 
(por ex: relatórios de ensaio por laboratório credenciado) que sejam considerados 
necessários para a correta análise da transformação cuja aprovação é pretendida, bem 
como assegurar a manutenção de adequadas condições de segurança.



  

IMT - Conversão

4- A adaptação de veículos equipados com motor de combustão interna à utilização de

sistemas de propulsão elétrica deve cumprir as disposições constantes do anexo I. (+5 paginas)

5- Todos os sistemas e componentes do veículo (Ex: direção, travagem, iluminação etc.)

que forem objeto de alteração devem continuar a cumprir os requisitos aplicáveis que se

encontram expressos no anexo IV do Decreto-Lei n." 16/2010, de 12 de Março, que aprova o

Regulamento da Homologação CE de Modelo de Automóveis e Reboques, Seus Sistemas,

Componentes e Unidades técnicas.

6- Relativamente à segurança da instalação de alimentação elétrica do veículo devem ser

cumpridos os requisitos aplicáveis definidos no Regulamento n.º 100 da CEE-ONU (UNECE). 

(+64 paginas)

7 - O Termo de Responsabilidade referido no ponto 1, é do modelo constante no anexo II, sendo 
assinado por técnico que possua habilitações de nível superior na área da mecânica ou eletro-
mecânica.
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