
Com o crescente aumento da poluição do meio ambiente decorrente da queima do petróleo 
pelos veículos com motores de combustão interna e a escassez dos combustíveis fósseis, 
tornou-se necessário o desenvolvimento de métodos alternativos para redução dos níveis de 
emissões veiculares. Neste contexto, surgem os veículos elétricos (VEs) como possíveis 
soluções para esses problemas. Estudos apontam a necessidade de busca por energias 
limpas. No presente trabalho foi realizada uma revisão da literatura com objetivo de 
identificar e discutir as tecnologias empregadas em carros elétricos.  Assim são apresentados 
alguns dos possíveis motivos pelos quais os veículos elétricos ainda são raros em alguns 
mercados e as diferentes soluções adotadas para tornar esses veículos mais acessíveis. Uma 
análise crítica também é apresentada sobre o cenário atual do mercado de carros elétricos 
no mundo, as tecnologias utilizadas, e as ameaças e as oportunidades para este mercado.
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With the increasing environmental pollution resulting from the burning oil by vehicles with 
internal combustion engines and the scarcity of fossil fuels, it has become necessary to 
develop alternative methods to reduce the levels of vehicle emissions. In this context, emerge 
electric vehicles (EVs) as a possible solution to these problems. Studies indicate the need to 
search for clean energy. In the present work, a literature review was performed in order to 
identify and discuss the technologies used in electric cars. Therefore, are presented some of 
the possible reasons for which electric vehicles are still rare in some markets and the 
different solutions adopted to make these vehicles more affordable. A critical analysis is also 
presented of the current scenario of the electric car market in the world, the technologies 
used, and the threats and opportunities for this market. 
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Figura 1

Figura 1 – Veículo elétrico: Nissan Leaf [3] 



Figura 2

Figura 2 – Classificação dos veículos elétrico[4]
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Figura 3 – Bateria de íons de lítio[7] 
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Figura 3 – Vendas de veículos comerciais leves usando tecnologias sem o uso da gasolina. Referência 
2012, 2015, 2040 (por milhões de veículos vendidos)[10]
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Figura 4 – Metas de vendas VEs (Membros do EVI)[9]




