
Atecnologia embarcada em carros
elétricos sempre embalou o sonho
de ambientalistas e entusiasmou

aqueles consumidores mais conscientes
dos danos causados pelas emissões de ga-
ses nocivos ao meio ambiente. Teorica-
mente, seriam carros movidos por bate-
rias recarregáveis pelo usuário (de tão
avançado, seria complicado chamar o
dono de tal veículo de um simples mo-
torista), ao chegar em casa de-
pois de um dia de uso intenso.
E o mesmo uso intenso, gera-
do por um motor elétrico, não
criaria qualquer poluição. Urn
carro genuinamente verde, um
mundo melhor e mais feliz.

A realidade é que o final não
chega a ser tão feliz. Os carros
elétricos ainda apresentam
problemas que impedem sua
viabilidade comercial. O preço
é proibitivo. O primeiro carro elétrico a
ser lançado no mercado americano, o
EV1, da General Motors, tinha um pre-
ço de produção estimado em 80 mil dó-
lares e era vendido a consumidores por
cerca de 40 mil dólares em esquema de
leasing. Era um seda, não particular-
mente luxuoso. Para efeitos de compa-

ração, o mesmo dinheiro compraria
um BMW 328i, melhor em todos os
sentidos - exceto no quesito poluição.

A autonomia também não permi-
tiria um dia inteiro de uso sem uma
recarga em algum ponto. E esse tal-
vez seja o problema principal. Qual-
quer motorista está acostumado a en-
trar em um posto de gasolina, abaste-
cer o tanque e sair novamente, num

processo que leva poucos
minutos. Compare isso às
cerca de três horas exigidas
para recarregar um carro
elétrico e mesmo o rnais
fervoroso dos defensores
da idéia começa a ficar um
pouco impaciente.

É aí que entra Shai Agassi,
criador do Project Better
Place. A idéia do empreen-

dedor americano é oferecer carros
elétricos do mesmo modo que as
operadoras vendem celulares, quan-
do o consumidor escolhe planos
mensais. O plano do carro elétrico
cobriria o veículo, a bateria e o aces-
so a uma infra-estrutura de recarga
espalhada em pontos convenientes.



Um contrato típico poderia custar
cerca de 550 dólares ao mês e daria
ao cliente o direito ao uso de 30 mil
quilômetros por ano.

A direrença é que a estação de
recarga pode, além de reabastecer
a bateria, trocá-la por urna previa-
mente carregada caso o motorista
tenha pressa. Tudo isso sem qual-
quer custo adicional. E, se o valor
mensal parece alto, é um pouco
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As montadoras de um carro no
Renault e Nissan mercado arnerica-
aderiram à idéia, no, mas esta não in-
Querem iniciar clui o combustível
as vendas no pacote. Acres-
em2001 cente a autono-

mia das baterias,
de 100 quilômetros no trânsito
normal e 160 em estradas, e a idéia
começa a ficar mais atraente.

A iniciativa de Agassi conseguiu o
apoio dos governos israelense e di-
namarquês, além das montadoras
Renault e Nissan (que fazem parte
do mesmo conglomerado indus-
trial). As duas querem começar a
vender os carros elétricos nos dois
países em 2011.

Alguns analistas de mercado citados
pela americana Wired acreditam que
o modelo "pode levar ao fim do motor
a gasolina" e "causar problemas im-
portantes para a indústria automobi-
lística do modo como ela existe hoje".
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