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0% 2 emissões de CO

A Enel X apoia firmemente a visão de que a 
mobilidade elétrica tem um papel fundamental 
a cumprir, tanto na esfera pública quanto na 
privada, em nossa jornada para tornar as cidades 
sustentáveis.

administrações públicas e para ajudar institu-
ições e operadores de mercado a revolucionar 
o conceito de transporte urbano, potenciali-
zando a transição para veículos elétricos.
 

Graças à sua experiência pioneira e aos 
investimentos substanciais que tem feito em 
mobilidade elétrica para uso privado, a Enel X 
está agora posicionada para oferecer soluções 
integradas de transporte ecológico para as 



As vantagens

A transição para o transporte público elétrico:

melhora a qualidade do ar em ambientes urbanos, reduzindo as emissões de CO  ;

reduz a poluição sonora urbana;

reduz os custos operacionais em comparação com o diesel (custos de manutenção menores e 
vantagens econômicas em relação ao uso de combustíveis importados);

disponibiliza ao público um serviço melhor, mais confortável e mais amplo.

Economia de até 70% no consumo

  

Oferta

Recarga como um serviço
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A oferta inovadora da Enel X é flexível e abrangente, e vai desde o projeto do serviço, que identifica 
com precisão e eficiência as características do projeto de transição elétrica, até a instalação e gestão 
da infraestrutura elétrica.

A oferta da Enel X é de ponta a ponta e pode incluir sistemas de armazenamento de energia elétrica 
(baterias) e postos de recarga, fornecimento de eletricidade (inteiramente de fontes renováveis), 
gestão de frota e otimização do consumo, utilizando técnicas inovadoras de gestão de energia e 
resposta à demanda. Além disso, graças às nossas parcerias com operadores-chave, como fabricantes 
de ônibus elétricos, a solução pode ser fornecida de forma completa, incluindo assim o fornecimento 
e manutenção da frota de veículos.

Isso permite que administrações públicas se beneficiem de um serviço inovador e sustentável, com 
impacto limitado nos investimentos necessários e uma gestão eficaz e otimizada.

A abordagem inovadora da Enel X, baseada na recarga "como serviço" para ônibus elétricos, oferece uma ampla 
gama de benefícios, desde a remoção de barreiras econômicas até a simplificação da gestão interna do serviço.

Como funciona? Os custos de projeto, instalação, gestão e manutenção multianual da infraestrutura são 
arcados pela Enel X e alocados a cada kWh de eletricidade fornecida para recarga. Isso significa que os 
operadores de serviços de ônibus elétricos não precisam fazer qualquer despesa inicial ou assumir a 
complexa tarefa de operar infraestruturas, podendo simplesmente usar os postos de recarga e concentrar 
seus recursos em fornecer um serviço mais eficiente e confortável.

Esse modelo de negócios também otimiza investimentos, tarifas de recarga e o uso de espaços públicos, 
compartilhando o uso da infraestrutura com outras frotas públicas e/ou veículos particulares.
 



Assessoria de planejamento

O&M da Infraestrutura: 
instalação, monitoramento e manutenção

Frota de ônibus elétricos

Postos de recarga 
para ônibus elétricos

Ponto de ônibus inteligente

2

4

1

6

5

Software de gerenciamento de 
recarga

3Serviço de pagamento
de passagens

€

SERVIÇO DE PONTA A PONTA



NOSSA VISÃO: MUITO MAIS DO 
QUE APENAS ÔNIBUS ELÉTRICOS 

O tempo de espera se torna tempo livre

De ônibus a vigia urbano

Chega de ônibus superlotados ou vazios

 

Sistema "Pay per move"

Corredores elétricos urbanos

Serviços feitos sob medida

A ambição da Enel X é revolucionar o transporte público usando a eletrificação da frota de ônibus como o 
primeiro passo para um novo modelo de mobilidade que seja limpo, funcional, justo e moderno. Como 
imaginamos a mobilidade do futuro?

A integração de telas, sensores, câmeras de vídeo, painéis fotovoltaicos e serviços de conectividade 
transformará pontos de ônibus em soluções sustentáveis, integradas, eficientes e interativas que 
redefinirão nosso habitat urbano e transformarão o tempo de inatividade em tempo útil para os usuários.

Quem disse que um ônibus é só um ônibus? A instalação de sensores ambientais, câmeras de vídeo e 
outros dispositivos a bordo possibilita a coleta de informações em tempo real sobre as condições do 
ônibus em si (por exemplo, limpeza e segurança), da superfície da estrada, do tráfego, da coleta de lixo e 
da segurança urbana. Isso significa que os ônibus podem ajudar a otimizar uma série de serviços públicos.

Modelos preditivos e dados em tempo real abrem novas oportunidades para a gestão de frotas e a 
otimização da frequência e capacidade dos ônibus em circulação. Por exemplo, se um ônibus estiver 
superlotado, uma mensagem é enviada para o centro de operações, sinalizando a necessidade de mobilizar 
ou planejar um veículo maior ou aumentar a frequência do serviço.

Novas tecnologias nos oferecem acesso a novos sistemas de pagamento digital e estes abrem novos horizontes 
em termos de modelos de serviço. Como? Imagine pagar por passeios de ônibus por quilômetro, como fazemos 
com táxis, ou não ter que comprar uma passagem, mas simplesmente deslizar a tela do nosso smartphone quando 
embarcamos. Ou converter pontos do cartão de fidelidade do supermercado em quilômetros gratuitos (e limpos).

Postos de recarga rápida para ônibus podem ser abertos para uso por outros veículos públicos ou privados, 
de modo a otimizar os custos de infraestrutura e ajudar as cidades a fazer a transição para a mobilidade 
urbana sustentável. Isso transformaria as rotas de ônibus em verdadeiros corredores de recarga elétrica, o que 
incentivaria o uso de veículos elétricos e ajudaria a trazer ainda mais reduções nas emissões urbanas de CO .

Turistas, famílias, idosos, pessoas com mobilidade reduzida – todos temos necessidades diferentes 
quando se trata de nos locomover pela cidade. Por exemplo, a origem e o destino podem ser os 
mesmos, mas a rota ideal poderia ser diferente. Os turistas podem optar por uma rota mais longa e 
panorâmica; passageiros idosos podem querer evitar a troca de ônibus e a espera por conexões; 
enquanto pessoas que transitam a trabalho provavelmente desejam a rota mais rápida e eficiente, 
talvez com uma parada para fazer compras no caminho para casa. O transporte público agora pode 
oferecer rotas e pacotes com preços diferentes para diferentes tipos de usuários.
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"GESTÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE FROTAS": 
SUSTENTABILIDADE PARA FROTAS DE 
EMPRESAS PÚBLICAS

  

 

CARACTERÍSTICAS
DOS VEÍCULOS

ELÉTRICOS

ESTILO DE
CONDUÇÃO

PESO
TRANSPORTADO

TOPOGRAFIA CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS

CARACTERÍSTICAS
DA VIAGEM

Analysis Outputs

> Percentual de veículos analisados que podem ser substituídos por veículos elétricos.

Ineficiências da frota.>

> Economias financeiras e de CO   obtidas pela eletrificação da frota.2   

> Rotas utilizadas pelos veículos.

> Paradas feitas, com dados geográficos e agrupadas por duração.

> Número e localização das infraestruturas de recarga para veículos elétricos.
 

.

A Gestão de Eletrificação de Frotas (FEM) da Enel X permite que administrações públicas eletrifiquem 
suas frotas por meio de um serviço completo com consultoria, fornecimento de infraestrutura de recarga 
e serviços de gestão.

O objetivo da etapa de consultoria é identificar os métodos, cronogramas e benefícios da eletrificação da 
frota, analisando as condições reais de uso desses veículos.

Como funciona? Nossos algoritmos simulam o consumo real de energia necessário para cada viagem, 
analisando o impacto dos seguintes fatores:



CASOS DE USO

COM A ENEL X, O TRANSPORTE PÚBLICO DE 
SANTIAGO SE TORNA ECOLÓGICO

 
Os veículos ecológicos recém-introduzidos consomem 70% menos do que seus antecessores poluentes.

 
A única inovação tecnológica desse tipo em todo o mundo, tornando o Chile uma referência para toda a 
América Latina.

A situação

A iniciativa

Resultados

    
 285 ônibus elétricos;; 

 controle inteligente da gestão de cargas com monitoramento em tempo real; 

fornecimento de eletricidade 100% renovável certificada; 

 terminais elétricos com mais de 120 postos de recarga; ;

 estacionamentos com painéis fotovoltaicos projetados para gerar 60kW de energia, usados para suprir o
consumo complementar.

 

Paolo Pallotti
Gerente Geral da Enel Chile

Santiago, capital do Chile, identificou a eletrificação do transporte público como um dos principais passos em 
direção à descarbonização da cidade. Ponto de partida: 0 ônibus elétricos.

Uma parceria entre a Enel X, a BYD Chile (fabricante de veículos elétricos) e a Metbus (operadora de transporte 
público do Chile) deu origem a um projeto público de mobilidade elétrica abrangendo o fornecimento, a instalação, 
a gestão e a manutenção de ônibus elétricos e os sistemas de recarga relacionados. O escopo do projeto inclui:

"Hoje estamos celebrando um grande passo adiante para a mobilidade elétrica. 
Este projeto foi viabilizado pelos esforços conjuntos de empresas e instituições, 
e faz do Chile uma referência em mobilidade elétrica para toda a América Latina. 
A Enel X deu ao projeto o pleno benefício de sua experiência internacional em 
soluções integradas para sistemas de mobilidade elétrica e recarga, atestando 
seu firme compromisso com o desenvolvimento de tecnologias projetadas para 
tornar o transporte público eficiente, ecossustentável e livre de emissões".



REGARGA ULTRARRÁPIDA PARA ÔNIBUS 
ELÉTRICOS EM BARCELONA

 
Para otimizar a gestão de seu serviço de ônibus elétrico e atender às necessidades e demandas inesperadas 
de recarga, a cidade de Barcelona decidiu instalar sistemas de recarga ultrarrápida capazes de lidar com as 
necessidades e demandas inesperadas.

Trabalhando em conjunto com a TMB, a operadora local de transporte público, a Enel X instalou o Pantógrafo, um 
sistema inovador de recarga ultrarrápida para ônibus elétricos, no terminal de ônibus. O sistema funciona combinando 
dois elementos, o ponto de recarga e o braço retrátil instalado no teto do ônibus, e possui as seguintes características:

Em poucos minutos, o Pantógrafo recarrega a bateria o suficiente para que o veículo complete sua viagem de volta de 
cerca de 12 km e retorne para o depósito principal, onde, como parte do projeto ZeEUS (um projeto da UE para promov-
er a mobilidade elétrica urbana), dois carregadores noturnos foram instalados, que recarregam as baterias dos ônibus 
até a carga total em duas ou três horas.

A situação

A iniciativa

Resultados

 400kW de potência;

 40% a 80% de carga da bateria em 5 a 8 minutos;

 compartilhamento de dados em tempo real com o centro de controle da TMB para gestão otimizada da frota;

 
segurança total para os passageiros, que podem embarcar e desembarcar a qualquer momento, mesmo
durante a recarga; 
sessões de recarga rápida sincronizadas com as pausas dos motoristas, de modo a não prejudicar o itinerário 
do ônibus.

CASOS DE USO



Para mais informações, visite a seção dedicada a Cidades em nosso site www.enelx.com/br


