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Desenvolvimento de Disciplinas/ Cursos de curta duração para Mobilidade Elétrica 

Nome da Disciplina: 
Sistemas de armazenamento de energia para mobilidade elétrica: tecnologias e 

interfaces veículo/infraestrutura1 

Carga horária recomendada 
90 horas para o módulo conceitual 

30 horas para o módulo de aprofundamento em Battery Management System (BMS) 

Competência geral 
(Que aptidão se espera do aluno / profissional ao 
finalizar a disciplina / o curso?) 

Elaborar projetos elementares de bateria para veículos elétricos (VEs) 

Conhecimentos prévios necessários 
(Requisitos de acesso) 

Módulo conceitual: cursando engenharia / campo das ciências exatas2 

Módulo de aprofundamento: (conhecimentos em eletrônica analógica e digital; 
microcontroladores; noções de circuitos elétricos; sistemas de comunicação (protocolos 
e redes de comunicação – CAN); conhecimento elementar em redes elétricas e 
dispositivos de potência) 

 

Unidades de competência 
(Mais especificamente, quais são as principais 
aptidões e/ou conhecimentos que o aluno / profissional 
deve desenvolver / adquirir ao atender essa disciplina / 
esse curso?) 

Entender o funcionamento das baterias, como sua eletroquímica, por exemplo 

Compreender os requisitos básicos de segurança, desempenho e confiabilidade da 
eletrônica do BMS 

Desenvolver projetos para segunda vida e/ou reciclagem de baterias  

Funções / Áreas de atividade 
(Quais as funções / atividades se espera que esse 
aluno / profissional desenvolva com qualidade após 
atender essa disciplina / esse curso?) 

Participar em projetos de desenvolvimento de baterias de alto desempenho 

Atuar na gestão da manutenção técnica de VEs 

Atuar em projetos de sistemas de armazenamento de energia para mobilidade elétrica 

 
1 Para fins de síntese documental, o termo sistemas de armazenamento de energia será citado e referenciado, ao longo do documento ementário, como 
“baterias”. 
2 Adicionalmente, a disciplina também pode ser inserida em cursos de especialização específicos para o setor automotivo, com foco na mobilidade elétrica. 
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Módulo Conceitual 

 Sistemas de armazenamento de energia para mobilidade elétrica: tecnologias, controle e interfaces veículo/infraestrutura 

Capacidades técnicas 

(Tendo em vista as unidades de competência e 
funções / áreas de atividade, que habilidades técnicas 
devem ser desenvolvidas no aluno / profissional 
durante o atendimento a essa disciplina / esse curso?) 

Conhecimentos 

(Conteúdos que deverão ser abordados na disciplina / no curso para o desenvolvimento da 
respectiva capacitação técnica) 

1. Conhecer as tecnologias de armazenamento 
de energia para veículos elétricos3 

1.1. Conceitos básicos de bateria 

1.1.1. Tipos de tecnologia 
1.1.2. Vantagens comparativas por tipo de tecnologia 

1.2. Conceitos sobre condições operacionais básicas4 

1.2.1. Temperaturas, tensões e correntes admissíveis 
1.2.2. Vida cíclica 
1.2.3. Degradação 
1.2.4. Estado de Carga (SoC - State of Charge) 
1.2.5. Estado de Saúde (SoH - State of Health) 

2. Entender as tecnologias das baterias quanto 
a segurança e proteção 

2.1. Elementos de proteção e medição 

2.1.1. Proteção individual (EPI) 
2.1.2. Zona de exclusão 
2.1.3. Equipamentos de medição 

2.2. Dispositivos de segurança nas baterias 

2.2.1. Disjuntores, relés, fusíveis e seccionadoras 

2.3. Normas específicas para transporte e armazenamento 

2.4. Prevenção quanto a situações catastróficas com as baterias 
(sinistros, por exemplo) 

 
3 Esta capacidade pode ser desenvolvida via sala de aula invertida. Fica, neste caso, a critério do professor / instituição esta escolha. 
4 Aprofundamento deste item posiciona-se no módulo de aperfeiçoamento. 
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3. Conhecer os requisitos de projeto de baterias, 
considerando a conectividade da bateria com 
o veículo (e sua interface com a eletrônica de 
potência) 

3.1. Empacotamento 

3.1.1. Gestão térmica (considerando os sistemas de resfriamento/aquecimento) 
3.1.2. Proteção operacional 
3.1.3. EMI / EMC 

3.2. Indicadores de desempenho operacional 

3.3. Cablagens (roteamento de chicotes, padronização de conexões, etc.) 

3.4. Integração com eletrônica de potência 

4. Conhecer os requisitos de projeto de baterias, 
compreendendo a integração da bateria com 
a rede elétrica 

4.1. Tecnologias relacionadas à recarga 

4.1.1. Tipos de recarregadores 
4.1.2. Tipos de recarga 

4.2. Protocolos de controle 

4.3. Conceitos de Vehicle to Grid (V2G) 

5. Compreender a relação das baterias com as 
regulamentações e requisitos normativos 
relacionados 

5.1. Escopo da Legislação Ambiental relacionada (CONAMA, normas de transporte) 

5.2. Normas Técnicas (ISO, IEC, SAE, ABNT) 

5.3. Noções e conceitos normativos para projetos em média e alta tensão 

5.4. Normas para integração de uma bateria 

5.4.1. Célula 
5.4.2. Módulo 
5.4.3. Pack 

5.5. Normas para acoplamento das baterias integradas aos veículos 

6. Conhecer as rotas tecnológicas das baterias 
considerando o panorama geral dos conceitos 
de second life e reciclagem de baterias 

6.1. Estado da arte das tecnologias 

6.2. Roadmap tecnológico das químicas e componentes de novas gerações de 
bateria 

6.3. Novos materiais utilizados na construção das baterias 

6.4. Conceitos e aplicações em segunda vida para baterias 

6.5. Instrumentos de análise para ciclo de vida do produto 

6.6. Outras formas de armazenamento de energia (capacitores, volantes de inércia) 
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Módulo de Aprofundamento 
Battery Management System (BMS): funções, requisitos e indicadores de desempenho 

Capacidades técnicas 

(Tendo em vista as unidades de competência e 
funções / áreas de atividade, que habilidades técnicas 
devem ser desenvolvidas no aluno / profissional 
durante o atendimento a essa disciplina / esse 
curso?) 

Conhecimentos 

(Conteúdos que deverão ser abordados na disciplina / no curso para o desenvolvimento da 
respectiva capacitação técnica) 

1. Compreender as funções do Battery 
Management System (BMS) e suas 
arquiteturas e topologias relacionadas 

1.1. Introdução e definição do BMS 

1.2. Funções do BMS 

1.2.1. Sensores e controle de tensão 
1.2.2. Protetores 
1.2.3. Interfaces 
1.2.4. Gestão da performance 
1.2.5. Diagnósticos 

2. Entender os requisitos básicos de 
funcionamento de um BMS, considerando 
instrumentos e tecnologias operacionais 
relacionadas 

2.1. Sensores e controles 

2.1.1. Tensão 
2.1.2. Temperatura 
2.1.3. Corrente 
2.1.4. Controle de chaves e contatores de alta tensão 

2.2. Protetores e Interfaces 

2.2.1. Tipos de protetores 
2.2.2. Sensores de isolação 
2.2.3. Controle térmico 
2.2.4. Controle de carga 
2.2.5. Comunicação com Rede CAN 
2.2.6. Logbook 
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3. Compreender a performance das baterias 
considerando o comportamento dos 
parâmetros saúde, carga e balanceamento 
de células, bem como diagnósticos 
necessários 

3.1. Estado de Carga (SoC) e balanceamento das células 

3.1.1. Modelamento das células 
3.1.2. Algoritmos de estimação de Estado de Carga (SoC) e balanceamento 
3.1.3. Estimação de autonomia (range) 

3.2. Diagnósticos 

3.2.1. Algoritmos de estimativa de Estado de Saúde (SoH) da bateria 
3.2.2. Fuga de corrente 
3.2.3. Monitoramento térmico das células 
3.2.4. Algoritmos preditivos de proteção e alarmes 
3.2.5. Parametrização do BMS 

 

Infraestrutura necessária 

(Equipamentos / Laboratórios / 
Materiais específicos que a 
instituição deve ter para ofertar a 
disciplina / o curso) 

Necessário: 

✓ Sala de aula/auditório com conexão à rede de dados (internet) 
✓ Laboratório com diferentes tipos de baterias para veículos elétricos à disposição (diferentes químicas e 

empacotamento das baterias: células, módulos, packs) e seus equipamentos necessários para ensaios 
✓ Laboratório com softwares de simulação  

(matlab: simulink, gt suíte, carmaker, Labview, python: programação) 

Desejável: 

✓ Visitas técnicas às montadoras e empresas de baterias e fornecedores de subsistemas 
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