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Veículos Elétricos 

Desenvolvimentos: 

• Pretendem  ser uma alternativa aos combustíveis fosseis; 

• Já apresentam uma boa capacidade de recarga. 

 

 

Cada vez mais na ordem do dia e vão ganhando importância 

no grande universo da mobilidade automóvel.  

 

 

 



Veículos Elétricos 

Segurança dos veículos elétricos 

• Serão os veículos elétricos ou híbridos inseguros em caso 

de acidente? 

 

 

• Terão riscos acrescidos à intervenção dos bombeiros? 

 

 

 

 



Veículos Elétricos 

Os veículos elétricos têm dois elementos primordiais 

definidores: 

 

• O motor elétrico  

•  As baterias de iões de lítio que o alimentam.  

 

 

 

 



Veículos Elétricos 

Identificação dos veículos elétricos / híbridos: 

 

• Dístico de cor azul no vidro dianteiro (canto inferior direito 

do para-brisas) 

• Emblema da marca de cor azul; 

• Emblema nas laterais e traseira do veículo. 

 

 

 

 



Veículos Elétricos 

Segurança dos sistemas de propulsão: 

• Baterias localizadas em locais protegidos e encapsulados 

(blindagem); 

 

• Localizadas fora das zonas de deformação; 

• No piso do veículo. 

 

 

 

 

 

 

 



Veículos Elétricos 

Segurança dos sistemas de propulsão: 

• Fios revestidos por tubagem cor laranja: 

 Passam na base e chassi do veiculo; 

 Estão devidamente protegidos; 

• Alimentado por bateria baixa tensão. 

 

 

 

 

 



Veículos Elétricos 

Baterias: 

• Baterias a lítio ou lítio e ar; 

• Desenvolvimento continuo da tecnologia; 

• Atualmente são cerca de 1000 vezes mais potentes e 10 

vezes mais resistentes que as de 1ª geração. 

 

 

 

 

 



Procedimentos de Segurança: 

 

• Afastar a chave cerca de 3 metros; 

• Pressionar o botão de ignição - START. 

 

 

 

 

Veículos Elétricos 



Veículos Elétricos 

Procedimentos de Segurança: 

 

• Em caso de acidente o sistema de segurança passivo 

dinâmico ao ser ativado faz o corte da energia; 

• O sistema fica isolado. 

 

 

 

 

 



Não é preciso conhecer todos os modelos! 

Veículos Elétricos 



Em caso de duvida: 

www.acp.pt/ficha-de-seguranca/descarregue-a-sua-ficha 

 

 

 

 

 

Veículos Elétricos 



Veículos Elétricos 

Ação de desencarceramento: 

Serão os procedimentos de desencarceramento feitos de 

forma diferente perante este tipo de veículos? 

 

 

 

 

 



Veículos Elétricos 

Em caso de incêndio: 

 

• A segurança dos veículos elétricos é bastante elevada, 

sendo que as circunstâncias causadoras de maiores 

problemas, como incêndios, são bastante raras.  

 

• Pode acontecer um incêndio num veículo elétrico em 

determinadas situações, como qualquer outro veículo com 

outra forma de propulsão; 

 

 

 

 

 



Veículos Elétricos 

Em caso de incêndio: 

• Os incêndios em baterias são notoriamente inconstantes e 

podem levar quase 24  a 48 horas para serem totalmente 

extintos; 

• Mesmo após o incêndio, pode ocorrer um reacendimento;  

 



Veículos Elétricos 

Em caso de incêndio: 

• Aconselhado uma câmara de imagem térmica para garantir 

que a bateria está totalmente arrefecida; 

• O agente extintor a utilizar é água em abundância, ou água 

com emulsor A3F a 3%.. 

 



Veículos Elétricos 

Em caso de reboque: 

 

• Não se pode rebocar o veículo com as rodas no solo. 

• O veículo tem de ser armazenado numa área aberta sem 

nada em seu redor, num raio de 15 metros; 

• De quarentena 48 horas ou confirmação técnica. 



Os veículos elétricos têm apenas uma 

forma diferente de propulsão! 



Obrigado!!!  

Siga-nos em: 

enb.pt | Facebook   | Twitter  | Youtube | LinkedIn 

 


