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Redução nos custos de manutenção e combustível e a não emissão de gases que provocam o
efeito estufa fazem da mobilidade elétrica um importante fator para o desenvolvimento de
cidades inteligentes e eficientes.

A mobilidade elétrica desponta, no contexto internacional, como uma mudança de paradigma
para o transporte público e privado e um importante vetor para a construção de cidades mais
inteligentes e eficientes. O principal benefício da utilização de veículos elétricos é a não
emissão de gases tóxicos que provocam o efeito estufa na atmosfera, além de menor custo
com combustível.

No Brasil, a mobilidade elétrica começa a ganhar força e alguns incentivos implementados pelo
governo federal, como a isenção do imposto de importação de veículos elétricos. "O custo atual
da eletricidade, se comparada com o preço do combustível, torna o valor do quilômetro rodado
mais barato com veículos elétricos. Além disso, o custo de manutenção é menor, pois é
utilizado uma quantidade menor de peças móveis e de filtragem, o que faz com que haja
menos desgaste mecânico", ressalta o especialista em inovação e gerente do Programa
Emotive, desenvolvido pela CPFL Energia, Danilo Leite.

O especialista da CPFL Energia é um dos palestrantes da 15ª Latin American Utility Week,
principal encontro de utilities da América Latina, e irá falar sobre o "Programa Emotive CPFL e
os desafios para o desenvolvimento de infraestrutura para mobilidade" no dia 20 de setembro,
às 17h10. A iniciativa é desenvolvida na região Metropolitana de Campinas pela CPFL e tem o
objetivo de constituir um laboratório real de mobilidade elétrica, permitindo a coleta de dados
em regime real de operação das diversas aplicações e implicações de tecnologias relacionadas
à mobilidade elétrica, possibilitando o estudo e aprofundamento dos impactos reais dos
veículos elétricos para o setor elétrico.

Segundo Leite, na pauta da palestra estão os resultados preliminares do programa, os desafios
enfrentados pelo setor elétrico, as necessidades de adequações tributárias para a aquisição de
veículos, a implantação de infraestrutura pública e os ajustes regulatórios. "É necessário
discutir as políticas de incentivo à criação de um ecossistema sustentável, só assim será
possível o desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil", afirma o especialista da CPFL
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Energia.

A palestra integra uma ampla programação da conferência da 15ª Latin American Utility Week.
Durante os três dias de evento, de 19 a 21 de setembro no Transamerica Expo Center, em São
Paulo, serão debatidos os assuntos mais relevantes do setor de utilities na atualidade dentro
de quatro eixos temático: Smart Grids & Medição, Cidades Inteligentes, Renováveis e Água &
Gás.

Sobre a LAUW - Organizada pela Clarion Events Brasil, a 15ª edição da Latin American Utility
Week (LAUW) reunirá as principais empresas de medição de energia elétrica, água, e gás,
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, automação de redes, TI e
Telecom, redes e cidades inteligentes. O evento integra um portfólio global que inclui outros
quatro encontros ao redor do mundo: European Utility Week, Australian Utility Week, African
Utility Week e Asian Utility Week.

Além da área de exposição, a programação inclui sessão plenária no primeiro dia e conferência
panorâmica 360º no segundo e no terceiro dia. Ao todo serão quatro palcos simultâneos com
especialistas falando sobre Medição (Metering & Smart Grids), Cidades Inteligentes, TI e
Telecom (Smart Grids & Smart Cities), Energias Renováveis e Eficiência Energética
(Renewables) e Água e Gás (Water & Gas). Mais informações: http://www.latin-american-utilit
y-week.com/conferencia-panoramica

Clarion Events - Por mais de 65 anos, a Clarion Events dedica-se à promoção e organização
de feiras de negócios, eventos e congressos. Reúne aproximadamente 700 mil visitantes e
congressistas e 12 mil expositores e patrocinadores em mais de 200 eventos realizados ao
redor do mundo. A Clarion Events tem presença global – atua em 12 escritórios em 9 países e
está no Brasil desde 2008.

Latin American Utility Week (LAUW)

Data: 19 a 21 de setembro
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Local: Transamerica Expo Center - Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro São Paulo - SP

Horário: Exposição - 10h às 18h / Conferências - 9h30 às 17h30
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