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“Senseable Genova Whitepaper” Carlo Ratti Associati

Para a Enel X, na cidade de amanhã, novas 
tecnologias serão usadas para infundir "inteli-
gência" no ecossistema urbano. Permitir que 
sensores, infraestruturas e sistemas de gestão 
dialoguem e troquem informações entre si 
possibilita a gestão dos recursos disponíveis 
de forma sustentável, tanto em termos econô-
micos quanto de consumo de energia.
Há oportunidade melhor para colocar essa 
ideia em prática do que usar infraestruturas 
conectadas ao mobiliário urbano em nossas 
cidades, constantemente integrando e permi-
tindo o uso das mais novas soluções e servi-
ços? Por exemplo, a infraestrutura capilar de

iluminação pública pode se tornar um suporte 
físico para sensores ambientais, câmeras de 
vídeo para segurança urbana ou estaciona-
mento inteligente, telas digitais para comunica-
ção com cidadãos e estações de carregamen-
to para veículos elétricos. O elementochave da 
nossa proposta é a modularidade da nossa 
oferta, já que as muitas combinações de 
produtos disponíveis nos permitem responder 
às necessidades específicas de cada cidade.
Graças à Enel X, cada elemento de nossas 
cidades se torna uma oportunidade: uma 
chance de conectar, informar, ajudar, evoluir, 
melhorar.  

"Mudar para um mobiliário urbano conectado e multifuncional é uma estratégia escalável 
que transforma um ‘recurso morto’ (aquele que consome energia e dinheiro), em um ‘ativo 
vivo’ (que gera conhecimento e, acima de tudo, novas oportunidades)."



 

 

Nossas soluções

 Soluções Juice: o mobiliário urbano que integra estações de carregamento de veículos elétricos.  

 
 
 

 Soluções Off-grid: mobiliário urbano alimentado por energia solar ou eólica. 

  

As soluções inteligentes de mobiliário urbano da Enel X possibilitam:

As vantagens

organizar os recursos disponíveis com a integração de diversos serviços na mesma
base infraestrutural, promovendo assim a eficiência energética e a sustentabilidade;   

aumentar a segurança pública, adicionando câmeras de vídeo inteligentes a elementos
de mobiliário urbano, conectadas em tempo real com os departamentos competentes; 

se comunicar melhor com os cidadãos, incluindo telas digitais nos ativos presentes
localmente; 

coletar dados para ativação e otimização de serviços, como mobilidade, turismo e
segurança; 

se beneficiar de novas receitas econômicas para serem reinvestidas em serviços
adicionais, por exemplo, aumentando o valor dos espaços publicitários;

 

garantir uma estética organizada e limpa, com designs atraentes e personalizáveis,
sempre alinhados ao contexto urbano circundante. 

 

Mantendo um foco na eficiência e na otimização dos recursos, a Enel X tem o prazer de propor 
um novo conjunto de soluções integradas que oferecem muitos serviços, com base na mesma 
infraestrutura. Tudo com um olhar cuidadoso sobre os aspectos digitais e de design, com o 
objetivo de constantemente modernizar e melhorar a beleza de nossos ambientes urbanos. 

A Enel X oferece 3 famílias de produtos, que podem ser combinados em ofertas modulares e 
possibilitam serviços personalizados. 

Soluções Smart: graças à tecnologia de sensores integrada, essas soluções de mobiliário 
urbano otimizam o consumo, ativam novos serviços e, quando interligadas por meio de uma 
plataforma digital, fornecem informações que podem ser utilizadas para gerenciar a cidade. 



Enel X Cardio Pila: o desfibrilador automático embutido ajuda a transformar ciclovias e 
parques em espaços protegidos. 

Enel X Smart Pole: um poste de luz que também se torna um totem multifuncional. Inclui 
muitos sensores e serviços de IoT: análises de vídeo e segurança inteligente, monitora-
mento ambiental, conectividade e telas em pontos de informação com apenas uma única 
solução e painel de controle. 

Enel X Juice Media: combina uma ou duas estações de carregamento de veículos elétricos 
com uma Tela de LED/LCD de alta resolução que pode ser usada como uma interface 
digital entre a Administração Pública e os cidadãos e/ou turistas. A Juice Media pode 
integrar outras soluções de valor agregado, como Wi-Fi, sensores ambientais, câmeras de 
segurança e usá-las para habilitar Serviços de Publicidade Urbana. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 Enel JuiceLamp Plus: também com câmera, sensores de monitoramento ambiental e Wi-Fi. 

  
 
 
 
 

 
 

Soluções SmartSoluções Juice

   

Enel JuiceLamp: um exemplo perfeito de uma lâmpada de rua multifuncional que combina 
iluminação pública de ponta com duas estações de carregamento de veículos elétricos.

Enel X JuicePark: abrigo fotovoltaico inteligente para cobrir estacionamentos e carregar 
carros, patinetes e bicicletas, que também pode ser ampliado para acomodar ônibus 
elétricos. 

Enel X Smart Shelter: nosso novo conceito de abrigo de ônibus que também se torna uma 
área inteligente ou multifuncional. Ele pode ser integrado com câmeras de videovigilância 
(por exemplo, com alarmes para sinalização de objetos abandonados, contadores de 
pessoas etc.), tomadas USB para carregar smartphones/tablets, tomadas para carregar 
bicicletas ou patinetes elétricas, telas para pontos de informação ou publicidade, painéis 
fotovoltaicos integrados, hotspots Wi-Fi e muito mais. 

Enel X Smart Bike: uma estação de compartilhamento de bicicletas conveniente e fácil de 
usar, composta por um totem e um rack para carregar bicicletas elétricas. Isso pode se 
tornar ainda mais ecológico com painéis fotovoltaicos integrados, e pode fornecer infor-
mações a cidadãos e turistas, introduzindo telas de led ou totens informativos. 

Enel X Solar Bench: bancos inteligentes que podem integrar uma grande variedade de 
serviços, incluindo conectividade, iluminação noturna, sensores de monitoramento 
ambiental, telas de LCD, desfibriladores e bicicletários em um único elemento.



muitos benefícios para as autoridades municipais: 

Comunicações de alta prioridade sobre segurança e mobilidade.

Uma janela digital em nossas ruas

O VALOR DA COMUNICAÇÃO
PUBLICIDADE URBANA: INFORMAR
E PROMOVER O TERRITÓRIO

 
 

 

 Mensagens promovendo atividades locais projetadas para impulsionar o desenvolvimento
social e econômico do território.  

 ajudando-as a sentir-se mais próximas ao cidadão; 

 apresentando conteúdo direcionado para os diversos tipos de usuários (moradores,
turistas, trabalhadores etc.); 

 
promovendo o território e as atividades das associações e empresas locais;

 
melhorando o valor das infraestruturas e maximizando as receitas econômicas, que
podem ser reinvestidas em serviços adicionais para os cidadãos.

  

Comunique-se com quem quiser, quando quiser. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

Enel X Solar Pole: o poste de luz multifuncional com painéis fotovoltaicos integrados capaz de 
alimentar vários sensores com energia solar, para uma cidade mais ecológica e sustentável. 

Enel X Wind Pole: um design atraente para um sistema de iluminação com um micro  
sistema de energia eólica, alimentado apenas por energia eólica. 

Enel X Solar Bench: bancos inteligentes que também podem ser usados fora da rede 
graças a painéis fotovoltaicos
de mudanças nas infraestruturas dos espaços públicos em que estão instalados, e que 
todas as suas funções são alimentadas por energia solar. 

Fornecer informações úteis ou mensagens de interesse público para turistas que 



Autofinanciamento: os custos das infraestruturas necessárias para ativar a Publicidade 
Urbana podem ser parcialmente reduzidos ou até totalmente compensados com a receita 
gerada pelo licenciamento dos espaços publicitários. 

Marketing local: aproveitar ao máximo as tecnologias fornecidas pela Juice Media para 
promover as excelências do território da forma mais eficaz possível.

Otimização dos espaços publicitários e dos custos de instalação, por meio da integração 
de telas, estações de carregamento, câmeras de vídeo e sensores no mesmo suporte 
infraestrutural. 

gestão de espaços publicitários: A Enel X colabora com os diversos parceiros do setor para 
a criação e gestão de circuitos de publicidade locais e temáticos; 

criação de soluções de ponto de informação digital: para a promoção e disseminação de 
mensagens de interesse público utilizando métodos interativos e inovadores; 

personalização da oferta: a "Juice Media" da Enel X pode integrar vários serviços de valor 
agregado, incluindo estações de carregamento para veículos elétricos, câmeras de vídeo 
inteligentes para análises de vídeo e vigilância, Wi-Fi, sensores ambientais; 

assessoria sobre o posicionamento das telas: A Enel X oferece ferramentas digitais como a 
City Analytics, que pode analisar Big Data para estimar a análise dos fluxos de moradores e 
turistas e identificar os principais pontos onde as soluções devem ser instaladas, com o 
objetivo de maximizar o valor do espaço publicitário; 

A Enel X oferece uma série de soluções abrangentes para publicidade urbana digital (ou
no jargão DOOH – "Digital Out of Home"): 

 

Promoção da área local.

As vantagens

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 manutenção das infraestruturas instaladas. 

Nossas soluções

 reduzir nossa exposição a riscos ambientais; 

 melhorar nosso estilo de vida e qualidade de vida em geral; 

 salvaguardar a saúde e o bem-estar dos cidadãos. 

As propostas da Enel X

 vigilância por vídeo; 

 melhorias em termos de estilo de vida e qualidade de vida em geral; 

 

 mobiliário urbano inteligente. 

Elas podem transformar o parque em um espaço multifuncional que atende às
necessidades de todos: jovens, idosos e famílias. 

PARQUES VERDES

 

“Senseable Genova Whitepaper”, 
Carlo Ratti Associati

Estudos de caso

 

Nossos parques nunca foram tão verdes

O mobiliário urbano inteligente pode ser usado para renovar áreas inteiras da cidade. Como? 
Propondo novos visuais, otimizando os serviços existentes e oferecendo novos serviços, 
aumentando a segurança e, portanto, prolongando o período durante o qual a área é utilizada.

Devolver nossos parques aos cidadãos nunca foi tão importante. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (estudo de 2016), intervenções que 
promovem espaços urbanos verdes têm potencial para: 

"Os parques da cidade geralmente têm 
sistemas de iluminação artificial 
insuficientes, uma situação que limita 
seu uso somente durante o dia porque 
não são vistos como seguros à noite. 
Muitas cidades ao redor do mundo, de 
Los Angeles a Amsterdã, transformaram 
seus parques urbanos em novos centros 
para os cidadãos, lugares onde eventos 
podem ser organizados, também 
durante a noite."

Políticas de eficiência energética combinadas com soluções integradas, incluindo: 

pontos de carregamento para dispositivos elétricos e desfibriladores;



 

 

As propostas da Enel X

 Telas de LCD;

 conexões elétricas; 

 análises de vídeo;

 
 

As propostas da Enel X
Soluções com:

 iluminação inteligente;

 análises de vídeo;

 mobiliário urbano multifuncional;

 

 
 

Bem-estar responsável e seguroINSTALAÇÕES ESPORTIVAS AO AR LIVRE Sustentabilidade e turismo responsávelCICLOVIAS

O esporte é uma atividade que promove a inclusão e a coesão social, além de ser 
considerado um elemento importante da educação para os jovens de hoje. Centros 
e instalações esportivas são locais de encontro urbanos essenciais: no interior, as 
redes de conexão que são formadas são as bases da malha social de uma cidade. 

Soluções inteligentes que integram investimentos em eficiência energética com 
funções adicionais, incluindo: 

desfibriladores e bancos alimentados por sistemas fotovoltaicos com pontos de 
carregamento USB. 

Elas têm o potencial de transformar centros esportivos em locais de encontro 
multiuso e multifuncionais. Essas soluções, além de proporem os mais altos 
padrões de sustentabilidade, também respondem de forma igual às necessidades 
ditadas pela realização das atividades esportivas, como a possibilidade de adaptar 
as instalações a novos usos, como a realização de eventos musicais. 

O uso da bicicleta é uma forma de mobilidade com emissão zero sustentável que 
é benéfica tanto para o meio ambiente quanto para a saúde do cidadão. Incentivar 
o uso das bicicletas como meio de mobilidade urbana também exige que 
invistamos na usabilidade de nossas ciclovias. 

desfibriladores. 

Elas permitem que políticas de eficiência energética sejam implementadas e, ao 
mesmo tempo, aumentam a visibilidade e a segurança dos ciclistas. Esses 
caminhos "inteligentes" oferecem oportunidades adicionais para o uso do espaço 
urbano como um local para atividades recreativas e iniciativas destinadas a apoiar 
o turismo.
Estações de compartilhamento de bicicletas elétricas podem ser adicionadas à 
oferta, para incentivar as pessoas a usar a ciclovia e promover soluções 
sustentáveis de mobilidade urbana.



 

 

 

As propostas da Enel X

 

As propostas da Enel X

 análises de vídeo; 

 tomadas de carregamento para dispositivos elétricos; 

 

 mobiliário urbano inteligente.

Elas podem transformar o centro da cidade em um espaço multifuncional
que atende às necessidades de todos, tanto cidadãos como turistas. 

PRAÇAS / DISTRITOS INTELIGENTES O melhor presente de Natal para nossos cidadãosMERCADOS NATALINOSO reflexo de uma cidade "iluminada" 

As praças do centro da cidade são os principais cartões de visita de qualquer 
cidade, e o centro nervoso das atividades nelas realizadas. São investimentos 
voltados para a promoção da eficiência energética, combinados com soluções 
integradas capazes de desenvolver otimizações energéticas adicionais e agregar 
funções às infraestruturas básicas, oferecendo oportunidades funcionais, 
ambientais e comunicacionais.

Políticas de eficiência energética combinadas com soluções integradas, incluindo:

desfribiladores;

Praças lotadas, hotéis e restaurantes cheios, desenvolvimento de pequenas 
empresas e comidas e bebidas tradicionais da região são apenas algumas das 
receitas adicionais geradas pelos mercados natalinos para a cidade que os hospeda. 

Uma tendência que está rapidamente ganhando popularidade, e que oferece aos 
cidadãos a chance de se divertir e dá aos turistas mais uma razão para visitar. Por 
exemplo, em 2018, a cidade de Trento bateu o recorde de maior fluxo turístico, 
recebendo mais de meio milhão de visitantes.
O fato de que o mercado é bem iluminado e frequentado por famílias ilumina o 
bairro e age como um impedimento para pequenos criminosos, que geralmente 
buscam espaços isolados e mal iluminados. 

A instalação de soluções de iluminação pública com estações de carregamento 
integradas permite que as bancadas sejam conectadas a uma fonte de alimentação 
e elimina o uso de geradores. Câmeras de vídeo embutidas no poste também 
podem executar funções de videovigilância. 

Isso aumentaria a eficiência energética e a sustentabilidade da iniciativa natalina, 
tornando o mercado um lugar mais seguro e acolhedor para todos.

A ligação das barracas à rede elétrica do Município reduziria os custos para os 
expositores, que antes utilizavam geradores, e geraria novas receitas econômicas 
para a Administração.



Mercados Sustentáveis

 

As propostas da Enel X

 

 

As propostas da Enel X 
esources, 

 

 

 

 integrar serviços adicionais, como videovigilância e comunicação ao cidadão.
 

MERCADOS DE RUA LOCAIS

ESTACIONAMENTO

O reflexo de uma cidade "iluminada" 

Os mercados de rua locais evocam instantaneamente os aromas, valores e 
tradições característicos do lugar que os hospeda. Eles oferecem um panorama da 
cultura da cidade.

No entanto, o uso de geradores nas barracas de alimentos leva a problemas como 
a poluição da atmosfera, poluição sonora e possíveis problemas ligados à 
segurança de seus usuários. 

A instalação de soluções de iluminação pública com estações de carregamento 
integradas permite que as bancadas sejam conectadas a uma fonte de 
alimentação e elimina o uso de geradores. 

Câmeras de vídeo embutidas no poste também podem executar funções de 
videovigilância. 

Isso aumentaria a eficiência energética e a sustentabilidade do mercado, além de 
torná-lo um lugar sustentável e mais acolhedor para todos. 

A ligação das barracas à rede elétrica do Município reduziria os custos para os 
expositores, que antes utilizavam geradores, e geraria novas receitas econômicas 
para a Administração. 

Benefícios intermináveis 

A Enel X apoia firmemente a visão de que a mobilidade elétrica desempenha um 
papel fundamental – tanto na esfera pública quanto na privada – em nossa jornada 
para tornar nossos centros urbanos sustentáveis. Um dos investimentos mais 
eficazes para a promoção da mobilidade elétrica é a instalação de estações de 
carregamento para veículos elétricos em estacionamentos urbanos. 

Mantendo um foco na eficiência e na otimização dos recursos, a Enel X propõe um 
novo conjunto de soluções integradas para estacionamentos, que oferecem 
muitos serviços usando a mesma infraestrutura. Tomadas para carregamento de 
veículos elétricos, câmeras para videovigilância e telas com informações podem 
ser integradas no mesmo dispositivo, por exemplo, o poste de luz. 

Com um único investimento, como melhorar a eficiência do sistema de iluminação 
no estacionamento, podemos cumprir o triplo objetivo de:

promover a eficiência energética da cidade;

incentivar a mobilidade eletrificada;

A oferta da Enel X também se estende a abrigos inteligentes multifuncionais e 
fotovoltaicos para cobrir estacionamentos e para carregar carros elétricos, 
bicicletas, patinetes e ônibus. 



Quanto custa?

 
 

 

Muito, pouco ou nada. Para nós, projetar soluções em conjunto significa ser capaz de modular a 
extensão do investimento, a duração e o nível de serviço, a fim de cumprir as metas de gastos da 
autoridade. Algum exemplo?  

Com o modelo de Publicidade Urbana podemos arcar parcial ou totalmente com o investimento 
inicial em mobiliário urbano inteligente se compensarmos os custos gerados pela transmissão 
publicitária nas telas digital. Além disso, podemos gerenciar os espaços publicitários para 
sustentar as empresas locais, participando dessa forma da dinâmica do desenvolvimento 
econômico local. 

Outra possibilidade é usar a ferramenta Financiamento de Projetos: graças a pesquisas 
realizadas sobre planos para aumentar a eficiência de edifícios e sistemas de iluminação 
públicos, a economia feita nas contas de energia seria adequada para compensar o 
investimento em mobiliário urbano. 


