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ENEL AMPLIA COMPROMISSO COM A FÓRMULA E COMO PARCEIRO 
OFICIAL DE RECARGA INTELIGENTE E DE ENERGIA DO CAMPEONATO 
 

 A partir do Campeonato ABB FIA 2018/19, os carros elétricos estarão aptos a rodar todo o 
percurso da corrida e serão recarregados pela tecnologia de super carga da Enel 

 

 Para o E-Prix de Roma, em 14 de abril, a Enel fornecerá energia renovável totalmente certificada 
 

 A empresa já instalou quatro estações de recarga rápida, com pontos de rede Wi-Fi em Roma, 
para mobilidade elétrica urbana 
 

 
Roma, 12 de abril, de 2018 – A Enel está renovando seu compromisso com o Campeonato ABB FIA 
Formula E, tornando-se a Parceira Oficial de Recarga Inteligente e Parceira Oficial de Energia para as 
próximas cinco temporadas da série de corridas elétricas de rua. O anúncio foi feito hoje por Francesco 
Venturini, Responsável pela Enel X, divisão da Enel dedicada a produtos inovadores e soluções digitais, 
e Alejandro Agag, fundador e CEO da Formula E, durante uma coletiva de imprensa realizada no centro 
de mídia do CBMM Niobium do Roma E-Prix, apresentada pela Mercedes EQ. 
 
Já na próxima temporada, a Enel fornecerá a tecnologia, os produtos e serviços para carregar a segunda 
geração de carros elétricos do campeonato. Graças a baterias de alta capacidade, os novos carros 
estarão aptos a completar o circuito, sem a necessidade das atuais paradas para troca dos carros, como 
ocorre atualmente. Os novos supercarregadores, desenvolvidos pela Enel com tecnologia de ponta, tem 
capacidade de 80kW, o suficiente para carregar novas baterias na quantidade de tempo estipulada pelo 
regulamento. Esses novos supercarregadores de baterias serão leves (menos de 200 kg), facilitando o 
transporte eficiente de uma corrida para outra. 
 
Francesco Venturini, Head da Enel X, diz: “Três anos depois de lançarmos a parceria entre a Enel e a 
Fórmula E, o anúncio de hoje da ampliação e extensão da parceria é um novo avanço no trabalho que 
estamos fazendo na área de mobilidade elétrica. Graças à nossa tecnologia de carga e nossos 
supercarregadores em cada evento, a nova geração de carros da Fórmula E terá capacidade aumentada 
e será mais eficiente, pronta para percorrer toda a distância da competição. A parceria da Enel com a 
Fórmula E enfatiza o comprometimento do nosso Grupo em promover o avanço da mobilidade elétrica 
em escala global, fomentando nossa pesquisa, desenvolvimento e implementação de soluções 
inovadoras em tecnologia para o transporte sustentável”. 
  
Alejandro Agag, Fundador e CEO da Fórmula E, declarou: “Cabe anunciar a expansão e extensão da 
nossa parceria bem-sucedida com a Enel em sua cidade, Roma, tão perto da sua sede. O Campeonato 
ABB FIA Fórmula E é sobre ampliar os limites do que é possível no campo da eletrificação e trabalhar 
com a Enel e sua tecnologia de carregamento rápido está nos ajudando a conduzir inovação em uma 
escala global com um legado duradouro. O automobilismo é sobre tempo – vencer o cronômetro e seus 
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concorrentes. Essa busca por velocidade também é exigida quando recarregamos os carros – seja nas 
pistas, nas ruas ou nas casas no futuro”. 

 
Os Supercarregadores da Enel serão vistos previamente no stand do Grupo dentro da Allianz E-Village 
da corrida inaugural em Roma junto ao novo carro elétrico, apresentado no Motor Show de Genebra mês 
passado.   
  
  
Enel no E-Prix CBMM Niobium de Roma apresentada pela Mercedes EQ  
  
Na etapa de Roma do Campeonato ABB FIA Fórmula E, que acontecerá no sábado, dia 14 de abril, no 
bairro EUR, a Enel trará suas tecnologias inovadoras para um evento ainda mais sustentável: 
microrredes totalmente digitalizadas que, graças à medição inteligente e sistemas de gestão de energia, 
integram fontes renováveis com baterias para armazenamento de energia acopladas com as mais 
avançadas infraestruturas de carregamento. A Enel também fornecerá eletricidade totalmente certificada 
gerada através de fontes renováveis.  
  
O Campeonato ABB FIA Fórmula E também será uma oportunidade para a cidade de Roma apresentar 
a todos seu grande potencial de mobilidade elétrica. Por esta razão, a Enel instalou quatro estações de 
recargas rápidas, que também são equipadas com redes Wi-fi, no bairro EUR, onde as competições são 
realizadas. Essas estações de cargas, que continuarão disponíveis para usuários de mobilidade elétrica 
depois da corrida, fazem parte do projeto EVA+ (Artérias de Veículos Elétricos), cofinanciado pela 
Comissão Europeia, da qual a Enel é coordenadora junto com os principais fabricantes de automóveis 
(Nissan, Renault, BMW e Volkswagen). O projeto prevê a instalação de 200 estações de carga rápida 
nas estradas da Itália e da Áustria. As quatro novas estações se unem a mais de 120 estações 
presentes na capital italiana e serão as primeiras instaladas sob o Plano Nacional da Enel com foco em 
infraestrutura para carga elétrica em Roma. 
  
A Enel também estará presente no Allianz E-Village com um espaço dedicado à mobilidade elétrica, 
informando ao público sobre as atividades e tecnologias implementadas pelo Grupo. O stand 
apresentará todas as soluções de mobilidade elétrica: desde os novos supercarregadores projetados 
para carregar os novos carros elétricos nas estações de recarga rápida que podem carregar totalmente 
um veículo eletrônico em cerca de 20 minutos. Outras soluções incluem novos postes de cargas em 
áreas urbanas e a caixa de parede para carregar veículos em casa. Os visitantes poderão ver a 
tecnologia de carros elétricos (Vehicle-to-Grid technology - V2G) em ação, que usa baterias de carros 
elétricos para estabilizar a rede conectando carros a uma estação especial que gerencia o fluxo de 
eletricidade. Finalmente, também será possível prever o Juice-Roll, o carregador portátil rápido que será 
usado para recarregar motocicletas elétricas que vão competir na primeira edição da Copa do Mundo 
FIM Enel MotoE 2019, da qual o Grupo é patrocinador. 

 
 
 


