
Veículo 100% elétrico produzido pela Fiat é testado por empresas de energia 

Até 2010 a montadora espera ter 50 unidades rodando apenas em fase de testes, pois ainda 
não há previsão para a fabricação em larga escala do automóvel, cujo preço de custo atinge 
R$ 145 mil em função dos componentes importados. A questão dos Veículos elétricos e as 
montadoras brasileiras será tema de debate no 6º Seminário e Exposição de Veículos Elétricos 
e 1º Workshop de Tecnologias de Veículos Elétricos -, que será realizado entre os dias 9 e 11 
de novembro no Espaço CPFL Cultura, em Campinas, interior de São Paulo. 

Mesmo sem previsão para a comercialização de seu primeiro veículo elétrico no Brasil - o Palio 
Weekend Elétrico -, a Fiat, em parceria com a hidrelétrica Itaipu Binacional, tem apostado e 
investido nas pesquisas que garantirão tecnologia nacional para dar ao país autonomia e 
agilidade na adoção desses automóveis. Considerado um projeto pioneiro de mobilidade 
sustentável para os centros urbanos, o Palio Weekend Elétrico será exibido no VE 2009 - 6º 
Seminário e Exposição de Veículos Elétricos e 1º Workshop de Tecnologias de Veículos 
Elétricos -, que será realizado de 9 e 11 de novembro no Espaço CPFL Cultura, em Campinas, 
interior de São Paulo. 

O projeto teve início em 2006 e, até agora, foram produzidas 32 unidades que estão sendo 
utilizadas por empresas de energia elétrica, como a AMPLA, a CPFL Energia, a Copel, a 
Eletrobrás e a Cemig, parceiras para a realização de testes de rodagem. Todas elas, que fazem 
parte do projeto de desenvolvimento e pesquisa relatam, com base nesses testes, suas 
impressões sobre o Palio Weekend Elétrico, contribuindo para melhorias.  

A previsão é de que até meados de 2010 a produção atinja um total de 50 veículos. "Não se 
trata de uma escala comercial. O objetivo, ainda, é fortemente concentrado no 
desenvolvimento e na busca de alternativas mais acessíveis para a tecnologia", explica o 
supervisor de Inovações e Veículos Especiais da Fiat, Leonardo Cavaliere. O preço de custo do 
veículo é de R$ 145 mil, o que corresponde ao triplo do valor de um carro normal, pois alguns 
componentes, além de ainda serem caros, são importados da Suíça. 

Leonardo Cavaliere participará, em Campinas, da mesa redonda sobre Veículos elétricos e as 
montadoras brasileiras, no dia 10 de novembro, às 16h30, no 6º Seminário e Exposição de 
Veículos Elétricos. "A busca de alternativas energéticas para a mobilidade urbana é um dos 
grandes desafios da indústria automobilística, que tem investido em projetos inovadores de 
pesquisa e desenvolvimento, como é o caso do Palio Elétrico. Nesse sentido, iniciativas como 
esse seminário são importantes para ampliar o debate e mobilizar as demais forças da 
sociedade para o tema", destaca o supervisor da Fiat. 

Produção - O Palio Weekend Elétrico é totalmente ecológico. Além de não liberar gases 
poluentes, não emite nenhum tipo de ruído. Apenas a carroceria do veículo foi fabricada na 
montadora da Fiat localizada em Betim (MG), enquanto o motor, a transmissão e baterias 
foram instalados em uma linha de montagem na Usina Hidrelétrica de Itaipu.  

O supervisor de Inovações e Veículos Especiais da Fiat, Leonardo Cavaliere, considera o Brasil 
o lugar ideal para o desenvolvimento de um carro 100% elétrico, já que grande parte da 
eletricidade gerada no país, proveniente de hidrelétricas, é energia limpa e muito barata.  

O veículo elétrico produzido pela Fiat possui motor que gera potência máxima de 15 kW. Sua 
velocidade máxima chega a 100 km/h e tem o propulsor refrigerado a água, permitindo 
redução de seu peso e dimensões. O automóvel é alimentado por uma bateria de níquel, 
localizada no porta-malas, que garante uma autonomia de 120 km com carga completa. A 
recarga dessa bateria é realizada em oito horas, a partir de qualquer tomada de três pinos de 
220 V.  



Outra vantagem é que a bateria pode ser 100% reciclada. 

Perfil do seminário - O seminário terá tradução simultânea português-inglês, pois contará com 
a presença de especialistas internacionais no setor de veículos elétricos, como o diretor 
executivo da Electric Mobility Canadá, que como Key Note Speaker, falará sobre as ações da 
Associação Canadense de Veículos Elétricos, criada para promover o uso desses automóveis 
naquele país. 

Para a discussão sobre a relação dos VEs e as concessionárias elétricas do Brasil foram 
convidados Paulo Cezar Tavares, vice-presidente de Gestão de Energia da CPFL Energia; Carlos 
Alberto Affonso, diretor administrativo-financeiro da UTENF; José Luiz Alquéres, presidente da 
LIGHT; Antonio Otelo Cardoso, diretor técnico executivo da Itaipu Binacional, e o presidente do 
Conselho Diretor da ABRADEE, Firmino Ferreira Sampaio, que coordenará o painel dedicado a 
esse tema. 

Sobre a contribuição dos VEs para a redução das emissões urbanas e gases de efeito-estufa 
(painel Veículos elétricos: meio ambiente e responsabilidade social) deverão participar das 
discussões um dos fundadores da ABVE e seu primeiro presidente, Antonio Nunes Júnior; o 
chefe do Laboratório de Poluição Atmosférica e professor de Patologia da USP - Universidade 
de São Paulo, Paulo Hilário Nascimento Saldiva, e a diretora da ELETRA e da METRA, Maria 
Beatriz Setti Braga.  

Sobre o tema Veículos elétricos e as montadoras brasileiras deverão participar dos debates o 
gerente do departamento de Indústria Pesada do BNDES, Paulo Castor de Castro; o diretor de 
Desenvolvimento da FIAT, Carlos Eugênio Fonseca Dutra. E, para as discussões sobre os 
"novos atores brasileiros" desse mercado foram convidados o gerente da ABDI - Agência 
Brasileira do Desenvolvimento Industrial, Roberto dos Reis Alvarez; o presidente da Tutto 
Trasporti, Agenor Boff; o gerente da WEG Automação, Valter Luiz Knihs; e o diretor executivo 
da Zeppini, Paulo Rogério Fernandes. 

Exposição e o workshop - Instalada em um espaço de 524 metros quadrados, a exposição 
reunirá exemplos de veículos elétricos, bem como de componentes e serviços. A exposição 
será aberta ao público a partir das 12h do dia 9 de novembro.  

O 1º Workshop de Tecnologias de Veículos Elétricos acontecerá dia 9 de novembro, das 8h às 
18h. A abertura dos trabalhos reunirá o coordenador da Secretaria de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia - SETEC/MCT, Eduardo Soriano 
Lousada; o diretor da EPE (Empresa de Pesquisa Energética), Amilcar Gonçalves Guerreiro; o 
presidente da CPFL Energia, Wilson Ferreira Junior; e o diretor geral do INEE e presidente do 
Conselho Diretor da ABVE, Jayme Buarque de Hollanda. 

Durante todo o dia os profissionais discutirão questões do desenvolvimento tecnológico e as 
implicações dos veículos elétricos nas pesquisas e no ensino. Entre os temas estão os desafios 
para a política científico-tecnológica relacionada aos veículos elétricos, a acumulação de 
energia neste tipo de veículo e os motores e controles dos VEs.  
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