
 
 

Novas tecnologias para uma mobilidade sustentável 
A Eni desempenha um papel de liderança na descarbonização dos transportes graças às 
suas próprias tecnologias e acordos estratégicos, através dos quais contribuirá para 
tornar a mobilidade cada vez mais sustentável e circular. 

 

 

 

Soluções inovadoras para alcançar o objetivo das zero emissões 

Cerca de 24% das emissões globais de CO2 têm origem no setor dos transportes. Na 
Europa e nos Estados Unidos, as emissões provenientes dos transportes representam 
quase 30%. Promover transportes sustentáveis significa reduzir os gases de efeito 
estufa, que são a principal causa das alterações climáticas, e assumir um dos maiores 
desafios do mundo: proteger o ambiente. Em 2015 as Nações Unidas aprovaram a sua 
Agenda 2030, um programa de ação que estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (Sustainable Development Goals, SDGs) para todos seguirem: na 
governação, nas empresas e na sociedade, para alcançar um crescimento sustentável de 
um ponto de vista económico, social e ambiental. A missão da Eni agora é a mesma de 
2016, mas com a adição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Através desta 



combinação, vamos enfrentar os desafios globais por apoiar ativamente uma transição 
energética socialmente justa, para preservar o nosso planeta e fornecer recursos 
energéticos eficientes e sustentáveis para todos. 

A Eni está a desempenhar um papel de liderança na estratégia a longo prazo para a 
neutralidade carbónica, promovendo uma abordagem integral a um transporte 
sustentável neutro do ponto de vista tecnológico, visando uma combinação de soluções 
inovadoras que garantam um impacto ambiental mínimo e uma maior eficiência para o 
consumidor. 

Além disso, no âmbito do Plano Estratégico 2021-2024, a combinação das atividades de 
biorrefinação e de marketing dará um forte impulso ao setor da mobilidade sustentável. 

 

“Na Eni, queremos aproveitar as oportunidades desencadeadas por uma 
transformação baseada na inovação tecnológica, visando um novo paradigma de 

desenvolvimento. Oportunidades como estas permitem-nos criar valor para os 
agentes e acionistas através de uma abordagem sistémica que integra a 

sustentabilidade de forma orgânica e a torna parte do negócio.” 

Claudio Descalzi 

 

 

Os nossos biocombustíveis 

Os biocombustíveis, ao contrário dos combustíveis tradicionais, não provêm de 
combustíveis fósseis, mas sim de biomassa de origem vegetal. Em 2014, a Eni 
acrescentou ao seu negócio tradicional, quando começou a produzir um biocomponente 
para o diesel, ao transformar óleos vegetais em HVO (óleo vegetal tratado com 
hidrogénio), que, quando adicionado ao diesel, torna-se o Eni Diesel +, o combustível 
premium da Eni. Atualmente, usamos principalmente óleo de palma para produzir HVO, 
mas pretendemos tornar as biorrefinarias livres de óleo de palma até 2023. Graças à 
flexibilidade da tecnologia Ecofining™ que nos permite processar vários tipos de 
biomassa, estamos a aumentar a utilização de outras matérias-primas alternativas (tais 
como de óleos usados de fritura, gorduras animais e resíduos do processamento de 
óleos vegetais), por meio de experiências com matérias-primas avançadas (tais como 
algas e resíduos de óleos, material lignocelulósico e bio-óleos). O óleo usado de cozinha 
(UCO) é um exemplo claro de como a economia circular pode ajudar a desenvolver 
soluções para o transporte sustentável, começando com resíduos e detritos. De facto, 
devidamente recolhido, o UCO pode ser utilizado como matéria-prima alternativa para 
os óleos vegetais processados em biorrefinarias, na produção do biocombustível HVO 
que é adicionado ao diesel para produzir Eni Diesel +. 

Cerca de 50% do UCO recolhido em Itália em 2019 foi processado na biorrefinaria perto 
de Veneza, e em breve será processado também na sua fábrica em Gela, graças à 



parceria da Eni com o consórcio CONOE, RenOils e Utilitalia e aos acordos assinados 
com várias empresas multiutilitárias responsáveis pela recolha e processamento de 
resíduos. Tendo em vista a sustentabilidade ambiental, a Eni promove não só a 
reutilização de resíduos, mas também a utilização de terrenos marginais. A experiência 
Tunisina da Eni, iniciada em 2018, de cultivar óleo de rícino em solos pré-desérticos que 
não podem ser usados para cultivos alimentares, terminou no ano passado. Permite o 
cultivo de uma biomassa adequada para biorrefinarias da Eni e, portanto, para a 
produção de biocomponentes para o diesel. Após os resultados positivos da experiência, 
a Eni começou a avaliar se poderia avançar para o cultivo em grande escala. Isso 
forneceria matéria-prima para a biorrefinaria de Gela com uma cadeia de 
abastecimento mais curta e sustentável. Para isso, foi assinado um acordo de 
colaboração com a empresa Tunisina SNDP em dezembro de 2019. 

 

Acordos para a mobilidade sustentável 

Partilha de veículos proprietários, acordos com importantes empresas do setor dos 
transportes, produção de biometano a partir de resíduos alimentares são apenas alguns 
dos acordos assinados pela Eni em termos de mobilidade sustentável. Um novo caminho 
para o futuro dos transportes. 

 

Eni e FNM juntam-se para um projeto italiano Hydrogen Valley 

A Eni assinou recentemente uma carta de intenções com o FNM, o grupo integrado líder 
em mobilidade sustentável na Lombardia, para promover a descarbonização do setor 
dos transportes da Lombardia através da utilização de novas fontes de energia. 

A carta de intenções assinada fornece um esboço de potenciais colaborações e 
iniciativas, incluindo a introdução de combustíveis e vetores de energia com a 
capacidade de reduzir as emissões de CO2 dos motores de combustão térmica dos 
veículos de transporte. Mas também a introdução de modelos de captura, 
armazenamento e utilização de CO2 gerado através de processos de produção de 
hidrogénio para uso em veículos de transporte, e a introdução de pontos de 
distribuição de hidrogénio para mobilidade rodoviária privada. 

A colaboração também faz parte do projeto H2iseO implementado pela FNM e Trenord 
(uma subsidiária da FNM), que visa fazer de Sebino e Valcamonica o primeiro “Hydrogen 
Valley” italiano. 

 

Completar o círculo dos transportes urbanos 

A circularidade é essencial para superar os modelos antigos de desenvolvimento linear 
baseados unicamente na produção e consumo intensivos de energia e recursos naturais. 
A Eni encara o futuro como uma oportunidade de mudança, uma mudança sustentável, 



baseada na inovação de produtos e processos. As matérias-primas sustentáveis, a 
reutilização, a reciclagem e a recuperação, bem como os períodos de vida prolongados, 
são os três pilares em que se basearão os nossos esforços. 

Estamos, portanto, também a promover a economia circular no mundo dos transportes 
públicos e serviços multiutiliários, com uma estratégia de duas fases: uma fase centra-
se na promoção da utilização dos nossos biocombustíveis nos transportes públicos, 
enquanto que a outra promove a criação de redes para a recolha de óleos de cozinha, e 
refiná-los num produto pronto a utilizar. Nos últimos anos, cada vez mais cidades 
italianas escolheram biocombustíveis com HVO (óleo vegetal tratado com hidrogénio) 
para abastecer autocarros e carros do lixo locais, e cada vez mais empresas 
multiutilitárias estão comprometidas a criar um sistema generalizado para a recolha de 
óleos usados vegetais e de fritura. A longo prazo, estamos também a trabalhar em 
acordos industriais para extrair biometano, bio-óleo e hidrogénio das diferentes frações 
de resíduos sólidos urbanos. 

Uma das nossas maiores conquistas em termos de biocombustíveis é representada pelo 
que fizemos em Gela com o sistema Waste to Fuel, onde produzimos biocombustíveis 
através de resíduos sólidos urbanos orgânicos (OFMSW) provenientes das cozinhas. O 
primeiro do seu tipo no mundo, foi projetado, desenvolvido e patenteado no Centro de 
Pesquisa para a Energia Renovável e o Ambiente de Novara. A instalação-piloto pode 
tratar cerca de 700kg de OFMSW por dia, obtendo de 3% a 16% de bio-óleo. 

 

Gás para os transportes, um vetor de transição: CNG, LNG e biometano 

Dos combustíveis alternativos, o metano é o combustível tecnologicamente mais 
maduro, com baixo impacto ambiental. Está facilmente disponível graças a uma rede de 
distribuição de cerca de 1.300 pontos de venda e a um mercado consolidado em Itália. 
A Eni utiliza uma abordagem circular para recuperar a biomassa e os resíduos da cadeia 
agrícola e pecuária, e cria instalações para a produção de biometano. Pretende 
promover toda a cadeia de abastecimento de biometano e, para o efeito, estabeleceu 
acordos de colaboração com o Consorzio Italiano Biogas, Coldiretti e Confagricoltura, 
e dialoga com os produtores de biogás para incentivá-los a produzir biometano através 
da digestão anaeróbica da biomassa, dos resíduos agrícolas e dos resíduos sólidos 
urbanos orgânicos. Ao reforçar a sua rede de distribuição, a Eni desempenhará um papel 
importante na generalização da utilização do gás natural comprimido (Compressed 
Natural Gas, CNG) nos automóveis e do gás natural liquefeito (Liquefied Natural Gas, 
LNG) nos veículos pesados de mercadorias. No final de 2019, a rede Eni dispunha de 
cerca de 200 pontos de venda (cerca de 100 deles propriedade da Eni) que forneciam 
gás metano, e de cinco pontos de venda (dois deles propriedade da Eni) que forneciam 
metano líquido. Entre 2020-2023 estão previstos 50 novos pontos de venda para o 
metano (cerca de 40 em parceria com a Snam Rete Gas) e 10 novos pontos de venda de 
LNG (para a expansão do segmento dos transportes pesados), para além dos dois já 
existentes. 



Os resíduos colocam a circularidade em movimento 

Para além dos projetos de investigação acima referidos sobre biocombustíveis e 
hidrogénio, a Eni está a investir em novos combustíveis produzidos a partir de resíduos. 
Neste contexto, está em curso na refinaria de Livorno um projeto de produção de 
metanol através da gaseificação a alta temperatura de oxigénio de resíduos sólidos 
urbanos, especificamente de resíduos de plástico não reciclável (Plasmix, uma mistura 
de plásticos não recicláveis e de combustível sólido secundário). O processo baseia-se 
na produção de um gás de síntese a partir de material à base de carbono. O gás de 
síntese, uma vez produzido, é primeiro purificado e pode então ser utilizado para 
sintetizar metanol ou produzir hidrogénio puro. O metanol produzido a partir de 
resíduos como matéria-prima pode ser considerado um "combustível de carbono 
reciclado" ao abrigo da Diretiva da UE relativa às energias renováveis "RED II", e é, por 
conseguinte, comparável a um biocombustível. Pode ser utilizado em gasolina se 
transformado em MTBE, ou numa mistura de gasolina experimental com um elevado 
teor de álcool juntamente com bioetanol (gasolina A20). Com o Grupo FCA, a Eni 
desenvolveu um novo combustível, A20, baseado numa mistura de 15% de metanol e 
5% de bioetanol. Este novo combustível foi testado durante 13 meses, em cinco viaturas 
Enjoy Fiat 500s, que foram utilizados cerca de 9.000 vezes e conduzidos num total de 
cerca de 50.000 km sem nenhum tipo de problemas. A tecnologia Waste to Fuel 
também foi criada para converter a porção orgânica dos resíduos sólidos urbanos em 
bio-óleo. 

 

Os números para o transporte sustentável 

Através da partilha de automóveis, veículos elétricos e pontos de venda de metano 
gasoso. 

• 200 pontos de venda Eni de metano gasoso 
• Cerca de 2500 veículos Enjoy disponíveis para subscritores através de uma app 
• 950 mil clientes Enjoy 
• 350 viagens diárias para funcionários Eni 
• 10 Toyota Mirais movidos a hidrogénio 

 

Funcionários da Eni e iniciativas para a mobilidade sustentável 

A Eni elaborou um plano de transporte sustentável para os seus colaboradores, que 
inclui uma série de ações destinadas a reduzir as emissões das viagens casa-trabalho, 
tais como: 

• Encorajar a partilha de automóveis. 
• Passes de transportes públicos locais para funcionários com condições 

vantajosas. 



• Um autocarro da empresa que faz cerca de 350 viagens por dia entre os 
escritórios da Eni em Roma, Milão, Novara, Ravenna e Vibo Valentia, e as ligações 
de transporte público mais próximas. 

A Eni também incentiva outras formas de contribuir indiretamente para a mobilidade 
sustentável, como novas formas de trabalho, tais como o trabalho a partir de casa e a 
utilização de sistemas de videoconferência para reduzir as viagens. 

 

Soluções e ensaios para a mobilidade 

A economia circular representa uma incrível força motriz para o desenvolvimento de 
novas soluções de transportes sustentáveis, uma vez que permite utilizar eficazmente 
detritos e resíduos em novos produtos de transporte com um impacto ambiental 
reduzido. 

 

Ensaios em Veneza 

Veneza é um exemplo de economia circular. O óleo usado pelos seus cidadãos para fritar 
os alimentos é entregue a um serviço de recolha separado, e depois transformado no 
biocombustível que alimenta os serviços de transportes públicos aquáticos. De 1 de 
abril a 31 de outubro de 2018, todos os serviços de água da AVM/Actv utilizaram o novo 
combustível, cujo componente vegetal é produzido na biorrefinaria do Porto Marghera, 
que transforma a matéria-prima de origem biológica, incluindo óleo usado de cozinha e 
gorduras animais, em biocombustível. 


