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História e curiosidades
A descoberta da bateria em 1800 e do motor eléctrico em 1830 são anteriores à do motor de
combustão interna (1885). Este facto levou a que os primeiros veículos (auto)móveis fossem
eléctricos. Primeiro carro eléctrico foi o Moses Fanner em 1847. Entre 1890 e 1938 foram
produzidos nos EUA mais de 100.00 veículos eléctricos por 33 empresas, com o pico da produção
em 34.000 unidades no ano de 1912.
Ironicamente, foi a invenção do motor de arranque (que consiste no uso de uma bateria e de
um motor eléctrico para iniciar o funcionamento do motor de combustão interna) em 1912 e a
maior autonomia proporcionada pela tecnologia de combustão que induziram “a hibernação”
dos automóveis eléctricos durante um século.
Desde 1910 e até 1970 o preço do crude situou-se em torno dos $2,00 (dois dólares) por barril.

Rápido – “La Jamais Contente” de 1899 – O nome reflectia a ambição. Atingiu os 100 km/h em 1900.
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Visonário – Porsche de 1900 – Veículo Eléctrico que integrava já os motores nos cubos das rodas anteriores.

Funcional – Detroit Electric de 1912 – Em 1915, já com vários modelos a gasolina no mercado, este veículo eléctrico
era ainda considerado a melhor opção compra. Segurança, baixo ruído e vibração, distâncias curtas a percorrer,
pouca manutenção e elevada fiabilidade constituíam factores preponderantes na decisão de compra.
Em 1912, já com o Ford T no mercado desde 1909 e o uso do motor de arranque, a esposa de Henry Ford (Clara
Bryant Ford) escolheu para seu veículo pessoal um Detroit Electric, que se encontra hoje no Museu Henry Ford.
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Factos mais recentes

EV1 da GM foi introduzido nos EUA em 1996 e interrompida a sua produção em 1999,
tendo sido recolhidos compulsivamente todos os veículos até 2004.

Tesla Roadster 2010 – Veículo Eléctrico Puro (BEV) à venda desde 2009, autonomia de 400km,
um exemplo da mudança de paradigma em curso na mobilidade.

Fisker Karma – Híbrido série com extensor de autonomia (PHEV). 70 km em modo eléctrico puro e 600 km com
assistência do Motor de Combustão Interna Vel. Max. de 200 km/h e 0-100 km/h em 5,7 seg. À venda em 2010.

GreenGT Twenty-4 2011 – Alta performance desportiva,
0-100 km/h em menos de 4.5 seg. Vel. Max. 285 km/h. Mais em (www.greengt.eu).
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Opel Ampera (PHEV com RE)
Arquitectura eficaz de transição - Plug-In com extensor de autonomia

Componentes do Power Drive da arquitectura PHEV. 60 km de autonomia em modo eléctrico e 600 km
com assistência do Motor de Combustão Interna. Consumo de 2,6 l/100 km.
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Aspecto real da estrutura, com as baterias montadas em T invertido entre os dois eixos.

Uma solução altamente eficaz quer para o meio urbano, quer para fora da cidade.
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