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CHAMADA PARA ARTIGOS 
 

“APLICAÇÕES DA ELETRÔNICA DE POTÊNCIA EM MOBILIDADE ELÉTRICA” 
 

Tema: Esta chamada visa receber contribuições técnico-científicas relacionadas aos principais desafios e 
avanços da Eletrônica de Potência, em suas diversas linhas de pesquisa, visando os avanços tecnológicos 
pertinentes à melhoria e modernização da mobilidade elétrica. Indubitavelmente os novos limites para 
emissões de CO2 que irão inviabilizar, em um futuro próximo, a comercialização de veículos puramente a 
combustão impulsionaram o desenvolvimento de veículos elétricos híbridos. Por outro lado, o 
aperfeiçoamento de tecnologias de baterias Litio-Ion bem como de sua produção em larga escala permitiu 
a redução do custo dessas baterias viabilizando o mercado de veículos puramente elétricos. Em ambos os 
casos, bem como em outras tecnologias de veículos elétricos, o uso de conversores estáticos é essencial, 
tanto no acionamento dos motores elétricos quanto no carregamento onboard das baterias ou mesmo para 
fornecer alimentação ou acionar outros sistemas secundários. Tem-se ainda que o uso de carregadores 
onboard bidirecionais permite uma série de flexibilidades adicionais para interação do veículo com a rede 
elétrica. Por serem sistemas embarcados, características como alta densidade de potência, alto rendimento, 
baixo custo e confiabilidade são essenciais para essa aplicação e representam um campo fértil para a 
pesquisa em Eletrônica de Potência. Ainda no tema dos veículos elétricos, a necessidade de carregadores 
offboard ultra-rápidos que atendam diferentes modelos e fabricantes de veículos, trazem especificações 
desafiadoras. Os principais padrões para estes carregadores (CCS e CHAdeMO) possuem classes que 
requerem variação na tensão de saída entre 200V e 920V, bem como potências entre 350kW e 400kW. 
Para atenuar os picos de potência exigidos da rede elétrica algumas estações de recarga incluem 
armazenamento local e a instalação de sistemas fotovoltaicos. Tais especificações abrem a possibilidade da 
inserção de conversores estáticos não apenas no estágio cc/cc dos carregadores mas na própria concepção 
do sistema elétrico da estação carregadora. Ainda no tema da mobilidade elétrica englobam-se os ônibus 
elétricos ou híbridos, bicicletas ou patinetes elétricos. Os já tradicionais trens elétricos necessitam utilizar 
a tensão existente na catenária (tipicamente 25kV/50Hz) para alimentar os motores elétricos embarcados 
nas locomotivas. Para essa aplicação, além da densidade de potência, alto rendimento e confiabilidade, os 
picos que ocorrem durante a aceleração e desaceleração também representam desafios interessantes para 
o projeto desses sistemas, tornando possível o uso de Transformadores de Estado Sólido. Outros temas 
relacionados, tais como aplicações industriais (empilhadeiras elétricas, robôs móveis autônomos, etc.), 
eletrificação de navios e aeronaves, máquinas agrícolas também são bem vindos nessa chamada. 
 
Tópicos de interesse: 

● Topologias, controle e modulação de Conversores Estáticos para o acionamento de motores elétricos. 
● Conversores ca/cc isolados, unidirecionais ou bidirecionais, para carregadores onboard. 
● Conversores ca/cc e cc/cc isolados, unidirecionais ou bidirecionais, para carregadores offboard. 
● Conversores estáticos para alimentação e acionamento de sistemas secundários. 
● Arquiteturas de conversores com estágios integrados. 
● Sistemas elétricos ca ou cc para estações de recarga. 
● Tecnologias de motores para tração elétrica. 
● Transformadores de estado sólido para estações de recarga. 
● Transformadores de estado sólido para trens elétricos. 
● Modelagem e controle avançado de conversores. 
● Outros tópicos relacionados 
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