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RESUMO 

O reaproveitamento de energia a partir da frenagem regenerativa de trens 

metropolitanos se mostra como uma das formas mais promissoras na busca pela 

sustentabilidade deste meio de transporte público. Vários estudos no mundo 

apresentam dados sobre as reduções de emissão de CO2 em função da utilização 

deste sistema de recuperação de energia, além de apresentar outras vantagens para 

a operação do Sistema Metroviário, principalmente na redução do consumo da 

energia fornecida pela concessionária. Aliada às aplicações da frenagem 

regenerativa, está a utilização de armazenadores de energia de alta capacidade, uma 

vez que em algumas ocasiões, a energia devolvida pelos trens pode não ter cargas 

receptivas para consumi-la e, por esse motivo, esta deve ser dissipada na forma de 

calor, causando desperdício. Os supercapacitores, utilizados como armazenadores de 

energia, têm a função de contornar essa situação, armazenando toda a energia 

excedente e fornecendo esta energia quando houver demanda por parte dos próprios 

trens em circulação. Outro ponto considerado para o uso dos sistemas de 

armazenamento de energia é sua capacidade de melhorar o perfil de tensão do 

sistema em casos de subtensão ou sobretensão, causados pela aceleração ou 

frenagem simultânea de vários trens, respectivamente. Este trabalho apresenta uma 

proposta de modelagem matemática acerca do sistema metroviário brasileiro, 

considerando a utilização dos supercapacitores operando nas funções mencionadas 

anteriormente. Além disso, um breve comparativo entre as principais tecnologias de 

armazenamento foi realizada para justificar a escolha pelos supercapacitores. Para a 

validação dos conceitos e modelos propostos, foi realizado um estudo de caso 

utilizando a linha 4-amarela do metrô da cidade de São Paulo. 

Palavras-chave: Supercapacitores. Frenagem regenerativa. Eficiência energética. 

 

 



ABSTRACT 

The reutilization of energy from the regenerative braking of metropolitan trains 

is one of the most promising ways in the search for the sustainability of this public 

transportation. Several studies in the present world date on the CO2 emission 

reductions due to the use of this energy recovery system, besides presenting other 

advantages for the operation of the subway system, mainly in the reduction of the 

energy consumption supplied by the concessionaire. Coupled with the applications of 

regenerative braking is the use of high capacity energy storage, as sometimes the 

energy returned by trains may not have receptive loads to consume it and therefore it 

must be dissipated in form of heat causing waste. Supercapacitors, used as energy 

stores, have the function of circumventing this situation, storing all surplus energy and 

supplying this energy when there is demand from the trains themselves. Another point 

considered for the use of energy storage systems is their ability to improve the system 

voltage profile in cases of undervoltage or overvoltage caused by simultaneous 

acceleration or braking of several trains, respectively. This paper presents a 

mathematical modeling proposal about the Brazilian subway system, considering the 

use of supercapacitors operating in the previously mentioned functions. In addition, a 

brief comparison between major storage technologies was performed to justify the 

choice of supercapacitors. To validate the proposed concepts and models, a case 

study was performed using the 4-yellow line of the Sao Paulo city subway. 

 

Keywords: Supercapacitors. Regenerative braking. Energy efficiency 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 O reaproveitamento da energia proveniente da frenagem regenerativa 

produzida pelos trens de um sistema metroviário é fundamental para o aumento da 

eficiência energética do sistema, mas se torna um procedimento de difícil aplicação, 

uma vez que os intervalos entre composições são pequenos e as partidas e frenagens 

são frequentes. A utilização de subestações inversoras de energia como forma de 

devolver o excedente de energia regenerada para a rede de distribuição é uma das 

formas de se alcançar esse objetivo [PS16]. 

Subestações inversoras para recuperação de energia proveniente da frenagem 

dos trens incluem conversores que permitem um fluxo bidirecional de energia em 

redes de corrente contínua [PS16]. Isto possibilita que toda a energia regenerada e 

não consumida pelos trens, possa ser conduzida de volta à rede de distribuição de 

energia CA, para ser consumida por outros equipamentos como elevadores, escadas 

rolantes, iluminação das estações, ou até mesmo ser reaproveitada na própria rede 

de tração [PS16]. As desvantagens de tais subestações são, principalmente, a 

quantidade de componentes harmônicos injetados na rede e os custos de 

implantação.  

Uma vez que estas subestações utilizam conversores de frequência, estes são 

os principais responsáveis pelos distúrbios injetados no sistema de alimentação. 

Neste caso, as características fundamentais a serem consideradas são a geração de 

harmônicas na rede CA, a geração de harmónicas na rede CC e a a influência no fator 

de potência da rede CA. 

Por esses motivos, as subestações inversoras devem prever a minimização do 

nível de harmônicas, garantindo uma boa qualidade da energia que retorna para a 

rede CA, sendo importante a realização de um estudo sobre o fator de potência do 

sistema, uma vez que a potência reativa utilizada pelos trens em sua operação tende 

a ser elevada. 
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Caso o sistema não permita o fluxo bidirecional, o excedente de energia deve 

ser consumido por uma grade de resistores de potência presentes nos trens ou, como 

alternativa, armazenado em dispositivos estacionários alocados estrategicamente ao 

longo do trajeto, os quais são denominados ESSs (Energy Storage Systems – 

Sistemas de Armazenamento de Energia). 

Além das características elétricas do sistema, é necessária uma análise 

econômica, uma vez que grande parte da energia consumida no sistema metroviário 

é destinada à tração dos trens. No sistema metroviário de São Paulo, por exemplo, 

aproximadamente 77% da energia elétrica é consumida nos sistemas de tração, ou 

seja, na movimentação dos trens [PS16].  

1.2 – REVISÃO DA LITERATURA 

O sistema metroviário é um dos grandes consumidores de energia elétrica em 

qualquer país onde exista esse meio de transporte. Quando se considera um sistema 

completo, com várias linhas, trens e estações, é possível entender o motivo que leva 

a pesquisas com o objetivo de minimizar os custos operacionais do sistema. 

Apenas recentemente esses estudos e pesquisas se aprofundaram, fazendo 

surgir uma gama de trabalhos envolvendo a busca pela sustentabilidade e a 

minimização de falhas operacionais, situação que também eleva os custos finais do 

sistema. 

Numa abordagem histórica das produções existentes no mundo, em 2005 os 

autores em [JFC05] desenvolveram uma metodologia de estimativa do consumo dos 

trens urbanos de Taiwan. Ainda em 2005, os autores em [JC05] desenvolveram um 

algoritmo para estabelecer o perfil de velocidade dos trens, também utilizando o 

sistema metroviário de Taiwan, o que faz com que seja possível uma otimização do 

consumo de energia. 

 Apenas em 2008 surgiu um novo trabalho, agora no Japão, no qual os autores 

[TT08] desenvolvem um estudo sobre a frenagem regenerativa em um trem de alta 

velocidade. No trabalho, são apresentas as vantagens da utilização da frenagem 
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regenerativa em sua capacidade máxima, considerando um trem alimentado por um 

sistema em corrente contínua e subestações regenerativas. 

 
 Em 2011, [RGE11] desenvolveram um trabalho baseado no sistema de 

Teerã, já voltado para um sistema otimizado de armazenamento estacionário de 

energia em uma linha de metrô. A partir deste momento, iniciam-se as propostas da 

utilização dos armazenadores, objetivando uma otimização do reaproveitamento de 

toda energia regenerada. 

Os autores do trabalho em [PRFA12] apresentaram em seu artigo um modelo 

de um sistema monofásico de alimentação do sistema metroviário, propondo uma 

otimização da topologia do sistema de alimentação (localização das subestações, 

escolha das catenárias, localização de autotransformadores, etc), tendo como base o 

sistema espanhol. 

Com [O13] e [PPN14], os primeiros trabalhos acerca do sistema de transporte 

metroviário no Brasil foram desenvolvidos. O primeiro diz respeito ao uso da frenagem 

regenerativa do MagLev Cobra, projeto nacional desenvolvido pela Universidade 

Federal do Rio de janeiro. O segundo utiliza um algoritmo genético para definir a 

otimização do posicionamento das subestações de tração de uma linha do metrô da 

cidade de São Paulo. 

No ano de 2015, surgiram vários trabalhos brasileiros sobre os sistemas 

metroviários nacionais. [VMFH15] apresentam uma análise estatística do perfil de 

consumo energético de um trem metropolitano, objetivando a economia trazida com o 

uso da frenagem regenerativa, além de outros fatores. Já [S15] apresentou um estudo 

do balanço energético do MagLev Cobra, incluindo diferentes formas de 

armazenamento de energia e a viabilidade da implantação das diferentes soluções. O 

autor em [C15] desenvolveu um algoritmo de controle de tração para regeneração de 

energia metroviária, visando melhoria da eficiência energética de sistemas de tração 

metroviária, baseado em algoritmo genético. No mesmo ano, [WGF15] e [ZW15] 

apresentaram seus trabalhos, baseados no armazenamento da energia oriunda da 

frenagem regenerativa dos trens e a otimização destes armazenadores. 



4 
 

Nesse momento, já existem relevantem contribuições e a melhoria dos 

sistemas já pode ser observada, inclusive no Brasil, onde várias modernizações 

puderam ser implantadas a partir dos estudos realizados até então. 

Em 2016, [STW16] apresentaram uma avaliação de estratégias para redução 

do consumo de energia de tração nos sistemas metropolitanos utilizando um modelo 

de simulação de controle otimizado dos trens. No Brasil, [PS16] realizou um estudo 

comparativo dos sistemas metroviários para aumento da eficiência energética das 

subestações de tração reaproveitando a energia da frenagem regenerativa e 

utilizando um algoritmo genético para otimizar os horários de partida e parada dos 

trens para um melhor aproveitamento da energia regenerada. 

 [KK17] apresentaram uma estratégia para a utilização de energia regenerada 

no sistema ferroviário urbano por meio da aplicação da programação de trens 

inteligentes e sistema de armazenamento de energia estacionário no sistema de 

Bangkok. [H17] apresentou uma comparação entre o sistema de armazenamento de 

energia e o inversor regenerativo no sistema de alimentação elétrica de tração CC 

para utilização da energia regenerada no sistema da cidade de Tóquio. 

 
 Por fim, em março de 2018, [ART18] desenvolveu uma metodologia para 

otimização da operação de sistemas metroviários na Espanha, com o uso de 

armazenadores de energia e aproveitamento de energias renováveis (eólica e solar), 

além da frenagem regenerativa dos trens. Foi desenvolvida uma solução do fluxo de 

potência aplicado a sistemas metroviários de alta velocidade, onde a tensão de 

alimentação usual é de 1x25 kV CA ou 2x25 kV CA. [ART18] especificou o 

armazenamento de energia a partir de um cenário no qual a geração provinha células 

fotovoltaicas e turbinas eólicas, além da capacidade de frenagem regenerativa dos 

trens. 

 
 Esta dissertação se fundamenta nos trabalhos descritos anteriormente, 

propondo uma análise do comportamento de uma linha do metrô de São Paulo, 

apresentando, desde o dimensionamento das subestações de tração, até o 

levantamento do consumo de energia, o perfil de tensão da linha em função da 

circulação dos trens e a energia recuperada durante as frenagens. Como principal 
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contribuição, será apresentada a simulação que comprova a economia em valores 

monetários, quando utilizados os supercapacitores como armazenadores de energia, 

reduzindo a demanda de energia oriunda das subestações, o período de recuperação 

do investimento (PRI) e a redução dos níveis de CO2 emitidos na atmosfera como 

consequência da redução do consumo de energia. 

1.3 – MOTIVAÇÃO 

Esta dissertação tem o objetivo de apresentar dados de estudos acerca das 

tecnologias de frenagem regenerativa aplicada a motores de tração CA de indução, 

bem como seus benefícios e prejuízos econômicos e técnicos. Um modelo sobre o 

comportamento do sistema durante a operação dos trens em tração e em frenagem 

regenerativa é proposto e os dados são discutidos, a fim de que se obtenham 

informações pertinentes sobre possíveis alternativas para minimizações de problemas 

e/ou maximizações de ganhos. 

Segundo [MCO11], o consumo de energia elétrica pelo sistema metroviário 

(tração dos trens, iluminação, escadas rolantes, ventilação) é um fator importante nos 

custos operacionais. Atualmente, a energia elétrica é o segundo maior gasto do Metrô 

da cidade de São Paulo, sendo que aproximadamente 80% dela está destinada à 

tração dos trens [MCO11]. Por exemplo, em 2012 foram transportados 877 milhões 

de passageiros, havendo momentos em que 98% da frota total, cerca de 232 trens, 

esteve em circulação simultânea [MSP13], e o consumo de energia do sistema 

metroviário foi de 561.341 MWh, somado todo o ano, o que equivale a um consumo 

médio de mais de 3,5 milhões de consumidores residenciais [PS16]. 

De toda energia consumida pela tração do sistema metroviário da cidade de 

São Paulo, 37.500 MWh [V14] correspondem ao consumo da linha 4 – amarela, o que 

equivale a, aproximadamente, 6,7% do consumo de todo o sistema, que compreende 

15 linhas atualmente.  

Em face deste cenário, em 2014 a Companhia do Metrô de São Paulo 

estabeleceu sua política de fontes alternativas de energia e eficiência energética, 

definindo diretrizes básicas de arquitetura, sistemas e material rodante, referentes à 
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fontes alternativas de energia e eficiência energética para as novas linhas do metrô e 

para atualização e modernização das linhas existentes [CA16]. 

Os dados apresentados na Figura 1.1, mostram que o custo médio da energia elétrica 

para tração na região sudeste, em R$/MWh, aumentou cerca de 75% dentro do 

período considerado de 2010 a 2019, saltando de R$242,08 em 2010 para R$422,73 

até o mês de maio de 2019. 

Figura 1.1: Tarifa Média para tração elétrica na região sudeste – [Autor]. 

Aumentos substanciais nos preços da energia e preocupações de cunho 

ambiental representam os principais elementos motivadores dos estudos em busca 

da maior eficiência energética na tração elétrica [CA16]. Sendo assim, a correta 

representação dos equipamentos por meio de adequados modelos matemáticos é 

fundamental para determinar o desempenho do sistema de controle de tração dos 

trens [CA16].  

De acordo com [GPBP14], o uso das tecnologias envolvidas na frenagem 

regenerativa é capaz de economizar de 7% a 14% de energia nos sistemas 

metroviários. Em [KK17], um estudo demonstrou economia de 16% no sistema 

analisado, mas afirma que é possível alcançar uma economia de até 30%. [S07] afirma 

ser possível recuperar até 40% de toda energia consumida na tração. 

Neste equilíbrio energético, visando a economia e a estabilização do sistema, 

estão os sistemas de armazenamento de energia, que vem sendo cada vez mais 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

R$
/M

W
h

ANO

Preço médio da Energia para Tração Elétrica - Região Sudeste



7 
 

empregados como peças chave em diversas aplicações, desde clientes até a própria 

operação do sistema elétrico de potência. Estas aplicações vão, desde o 

armazenamento de energia excedente até a estabilização dos níveis de tensão no 

sistema, reduzindo problemas de funcionamento em diversos dispositivos de proteção 

e equipamentos das subestações, ou até mesmo cargas locais. 

Além disso, discute-se a aplicação dos sistemas de armazenamento e proposto 

um modelo de aplicação destes sistemas, apresentando ao final, a vantagem e o 

custo/benefício de sua utilização nos sistemas metroviários 

A objetivo é desenvolver um modelo matemático que utiliza dados técnicos 

sobre os trens e o sistema de alimentação, capaz de estimar o potencial de retorno 

econômico da frenagem regenerativa, bem como dos ESSs, além de avaliar outros 

benefícios gerados para o sistema metroviário. 

Na definição destas alternativas são consideradas as minimizações das perdas 

de transformação nas subestações retificadoras, perdas resistivas nas linhas e o 

estudo do custo/benefício do sistema. Com a consideração da minimização das 

perdas, espera-se que o conjunto de alternativas identificado pela metodologia resulte 

em benefícios econômicos, tanto quanto para outros aspectos operativos do sistema 

como, o perfil de tensão, o fator de potência e a confiabilidade do sistema. 

1.4 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é dividida em cinco apítulos, sendo o primeiro uma revisão 

bibliográfica sobre os conceitos e definições do sistema de frenagem regenerativa em 

trens metropolitanos, apresentando a motivação do uso desse sistema e as vantagens 

do desenvolvimento de soluções que garantam o melhor reaproveitamento da energia 

oriunda desta regeneração. 

No Capítulo 2, reforçam-se os conceitos sobre a tecnologia de frenagem 

regenerativa, apresentando as topologias típicas do sistema de alimentação como, 

tensões de alimentação típicas dos sistemas de trens metropolitanos e as diversas 

configurações das subestações de tração, para que a energia possa ser reaproveitada 

eficientemente. Além disso, é discutida uma solução para o armazenamento da 
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energia regenerada quando esta não pode ser aproveitada por cargas receptivas, as 

características e vantagens sobre o uso de armazenadores de energia, apresentando 

as tecnologias atualmente empregadas, as possíveis configurações e suas aplicações 

nos mais diversos pontos do sistema elétrico, principalmente no controle de tensão do 

sistema. O capítulo também discute algumas dificuldades referentes ao estudo da 

utilização da tecnologia de armazenamento, principalmente quanto às características 

de modelagem, uma vez que ainda são poucos os estudos acerca do tema, além dos 

altos custos de implantação das tecnologias. 

O Capítulo 3 é dedicado a modelagem do sistema, apresentando modelos de 

energia de tração e frenagem, perfil de tensão do sistema em tração e frenagem, além 

do modelo de armazenamento de energia, disponibilizando a metodologia utilizada no 

estudo em questão. 

O Capítulo 4 se dedica à apresentação dos resultados encontrados a partir da 

simulação dos modelos discutidos no capítulo 3, assim como a discussão sobre tais 

resultados. 

Por fim, o Capítulo 5 aborda as conclusões gerais em torno deste trabalho, com 

a síntese da discussão dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento, bem 

como a discussão de assuntos que possam motivar trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 – FRENAGEM REGENERATIVA E SISTEMAS DE 

ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

2.1 – INTRODUÇÃO 

A frenagem regenerativa é o processo no qual se devolve energia para o 

sistema de alimentação durante a frenagem eletromagnética de um motor elétrico, 

quando a inércia, combinada ao controle do modo de operação, força o motor a operar 

como gerador [MM15]. Neste modo, é produzido um conjugado contrário ao seu 

movimento, provocando a frenagem do motor.  

Em [C17], define-se a frenagem regenerativa como sendo uma tecnologia que 

possibilita a recuperação de parte da energia gerada no momento da frenagem dos 

trens, permitindo a devolução dela para a rede aérea para que seja utilizada por outros 

trens, reduzindo o consumo da energia de tração comprada diretamente das 

concessionárias. Estima-se, ainda de acordo com [C17], que o sistema seja capaz de 

gerar uma economia mínima de 25% no valor gasto pela Companhia do Metrô de São 

Paulo em energia para tração. 

Na década de 1990 até o início dos anos 2000, os trens eram tracionados por 

motores de corrente contínua providos de sistema de frenagem reostática. Com o 

desenvolvimento dos conversores de energia, foi possível a utilização de motores de 

indução trifásicos na tração e sistema de frenagem regenerativa, o que permitiu o 

potencial de recuperação de energia e a economia na operação do sistema. 

Para se caracterizar a frenagem regenerativa, a Figura 2.1, adaptada de [S00], 

mostra que, quando a velocidade angular do rotor da máquina de indução trifásica é 

maior que a velocidade angular do campo girante, a máquina opera como gerador, 

utilizando a inércia de rotação como força motriz. Dessa forma, a máquina de indução 

trifásica realiza a conversão eletromecânica de energia, convertendo a energia 

mecânica em energia elétrica. Durante essa operação, tem-se uma geração 

assíncrona, uma vez que o eixo motriz da máquina gira a uma velocidade angular 

diferente daquela do campo magnético girante e o escorregamento do rotor em 

relação campo magnético girante será negativo. 
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Figura 2.1: Conjugado x Rotação da máquina assíncrona de indução do tipo gaiola de esquilo – 

Adaptado de [S00]. 

A energia elétrica convertida a partir da energia cinética do movimento do trem, 

é enviada novamente à rede de alimentação ou para armazenadores de energia de 

grande capacidade, que podem ser flywheels (volantes de inércia), baterias, 

supercapacitores ou SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage - 

Armazenador de energia em supercondutor magnético), cabendo a escolha entre as 

tecnologias disponíveis ser definida a partir de parâmetros como custo, densidade de 

energia, eficiência, e características do sistema onde serão instalados, principalmente. 

Vale lembrar que no sistema metroviário, especificamente, a dinâmica da operação 

faz com que o consumo e regeneração de energia ocorra em curtos intervalos de 

tempo, o que exige que o armazenador escolhido possua uma resposta rápida a esta 

característica do sistema. 

A utilização de um ESS estacionário envolve elevadas perdas de transmissão, 

o que exige estudos detalhados para determinar a posição ideal dos dispositivos de 

armazenamento na rede. 

A inserção desses ESSs, somados às tecnologias disponíveis atualmente, 

oferece maior confiabilidade em relação aos sistemas em operação, inclusive, 
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integrando um novo conceito: as redes elétricas inteligentes (ou smart grids). O maior 

problema a ser solucionado seria encontrar o melhor ponto de instalação dos ESSs, 

com o objetivo de, além de possibilitar o armazenamento de energia proveniente das 

frenagens regenerativas dos diversos trens em circulação, seja possível corrigir 

sobretensões e subtensões no sistema.  

Uma possibilidade para solucionar o problema é uma busca nó a nó, visando a 

otimização da rede e minimizando o valor do somatório das variações de tensões nos 

nós definidos. Considerando que o sistema configura diferentes cenários de carga ao 

longo da operação, obter resultados diferentes baseados nestes cenários, configura 

uma melhor confiabilidade da solução. 

Uma outra abordagem, envolveria identificar os pontos onde a energia tende a 

ser mais variável, ou seja, onde se solicita mais energia durante a tração e onde se 

injeta mais energia durante as frenagens. Essa abordagem facilita o estudo, uma vez 

que esses pontos críticos são, normalmente, próximos às estações. Diferente disso, 

seriam situações esporádicas. 

Atualmente, os estudos relacionados aos sistemas de armazenamento de 

energia não podem mais ser subvalorizados, uma vez que contribuem com a eficiência 

energética do sistema elétrico. Reaproveitar a energia, seja ela excedente ou 

regenerada, pode auxiliar no alívio das demandas de energia imediatas. Isso 

caracteriza uma excelente solução no problema de disponibilidade de energia. 

No caso deste trabalho, o conjunto de trens dotados de frenagem regenerativa 

pode ser visto como um sistema de microgeração, já que existe uma geração 

coparticipativa da própria carga, uma vez que os diversos trens em circulação na linha, 

durante a frenagem regenerativa, devolvem energia para o sistema elétrico que, como 

já mencionado, pode ser consumida por outros trens ou cargas receptivas, além de 

poder ser armazenada para consumo posterior. 



12 
 

2.2 – ABORDAGEM SOBRE A FRENAGEM REGENERATIVA NO SISTEMA 

METROVIÁRIO 

Sabe-se que os trens possuem a capacidade de converter a energia cinética 

do movimento dos rodeiros em energia elétrica durante o processo de frenagem, 

quando as máquinas elétricas utilizadas na tração são reconfiguradas para operarem 

como geradores [MCO11]. Tal energia pode, eventualmente, ser utilizada por algum 

outro trem que também esteja naquele trecho e que esteja receptivo para receber esta 

energia [MCO11]. Caso isto não ocorra, a energia elétrica é dissipada na forma de 

calor nos resistores de frenagem, podendo trazer desconforto aos usuários, além de 

solicitar um desempenho maior do sistema de ventilação em trechos subterrâneos 

[MCO11]. 

 Sabendo que a eficiência da frenagem regenerativa depende da 

receptividade de um consumidor (outro trem, um ESS, o sistema elétrico) para a 

energia regenerada, é possível afirmar que a receptividade do sistema à energia 

regenerada é o principal fator acerca da eficiência do sistema de frenagem 

regenerativa. Existem três situações de operações do sistema: 

- Operação em tração, onde o fluxo de energia é direcionado aos motores para 

movimentar os trens. Operando neste modo, e energia será enviada para os motores 

de tração (M1 a M4) a partir do terceiro trilho ou da rede aérea (catenária) e utilizará 

os próprios trilhos de rodagem como retorno do circuito de alimentação, como pode 

ser visto na Figura 2.2. 

Figura 2.2: Sistema de Propulsão - Fluxo de Corrente em Tração [Autor]. 
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- Operação em frenagem regenerativa com o sistema receptivo à energia devolvida 

pelos motores de tração operando como geradores. Neste caso, toda energia 

regenerada será consumida por cargas ligadas ao mesmo sistema, 

independentemente da distância. A Figura 2.3 mostra como será o fluxo de energia 

neste modo de operação; 

Figura 2.3: Sistema de Propulsão - Fluxo de Corrente em Frenagem Regenerativa com linha 

receptiva [Autor]. 

- Operação em frenagem regenerativa com o sistema não receptivo à energia 

devolvida pelos motores de tração operando como geradores. Neste caso, toda a 

energia ou parte dela é consumida por resistores de frenagem ou enviada para um 

sistema ESS estacionário, responsável por armazenar essa energia. A Figura 2.4 

ilustra tal situação. 

Figura 2.4: Sistema de Propulsão - Fluxo de Corrente em Frenagem Regenerativa com linha não 

receptiva [Autor]. 
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O inversor de frequência possui tiristores ou IGBTs (Insulated Gate Bipolar 

Transistor – Transistor Bipolar de Porta Isolada) como elementos principais. A 

utilização desse equipamento, o qual é responsável pela conversão da energia CC 

em energia CA, permite que a energia de frenagem seja transferida à rede de média 

tensão [MCO11]. Tal energia poderá ser reaproveitada por outros trens que estejam 

solicitando energia, independentemente da distância, ou mesmo cargas de sistemas 

auxiliares, tais como: iluminação, ventilação, escadas rolantes, elevadores, bombas 

[MCO11]. 

2.3 – SUBESTAÇÕES DE TRAÇÃO 

Subestações de tração são responsáveis pela alimentação dos trens para 

tracionar e receber a energia devolvida por estes durante a frenagem regenerativa. 

Para que seja possível essa recuperação, a subestação deve estar preparada para 

isso, contendo um sistema retificador para alimentação das linhas em corrente 

contínua e um inversor para devolver a energia regenerada para o sistema elétrico. 

Vários estudos têm demonstrado que esta tecnologia pode economizar entre 7 

e 14% em sistemas ferroviários urbanos [C15]. As perdas de transformação nas 

subestações inversoras são menores que as perdas de transformação no ESS, 

embora as perdas resistivas em linha possam ser grandes, dependendo da 

localização da subestação [C15].  

As utilizações de subestações inversoras possibilitam a recuperação de energia 

proveniente da frenagem em qualquer momento, devido ao fato de as linhas de 

corrente alternada serem permanentemente receptivas [C15]. No entanto, as 

subestações inversoras não permitem o funcionamento livre de catenária ou terceiro 

trilho e não podem ser utilizadas para a estabilização da tensão ou redução do pico 

de potência.  

Uma das principais barreiras para o uso de subestações inversoras no sistema 

metroviário são os seus custos de investimento. Além disso, sistemas equipados com 

dispositivos que fazem vários chaveamentos em períodos curtos de tempo podem 

poluir a rede elétrica na qual estão conectados. Este é o caso do inversor. No lado 

CC, o inversor pode gerar harmônicas que afetam o sistema de sinalização, controle 



15 
 

e telecomunicações [MCO11]. No lado CA, as harmônicas podem influenciar 

equipamentos que estejam conectados à rede, prejudicando seu funcionamento e até 

diminuindo sua vida útil, podendo ainda, prejudicar o funcionamento da unidade de 

controle do próprio inversor [MCO11]. 

Dado o seu potencial para reduzir o consumo total de energia no transporte 

metroviário, fabricantes de sistemas metroviários vêm investindo no desenvolvimento 

de subestações inversoras que garantam melhorias no seu fator de potência [C15].  

Os problemas principais para a implantação das subestações inversoras na 

linha 4 – amarela do metrô da cidade de São Paulo são [PS16]: 

a) Ocorrência de falhas no controle do desligamento das chaves do conversor, 

causados por variações nos níveis de tensão da rede elétrica e da frenagem 

regenerativa;  

b) Curto ciclo de aproveitamento da energia, gerado por intervalos pequenos entre os 

trens, devido à elevada demanda de passageiros. Os intervalos podem chegar a 75 

segundos para transportar até 700 mil passageiros por dia. 

A configuração básica de um sistema de alimentação elétrica, aplicado a 

sistemas metroviários, é constituída, basicamente, por três tipos de subestações com 

funções distintas, conforme descrito [C15]:  

a) Subestações Elétricas Principais (SEP) - recebem energia diretamente da 

concessionária;  

b) Subestações Elétricas Auxiliares (SEA) - alimentam os equipamentos das estações;  

c) Subestações Elétricas Retificadoras (SER) - fornecem energia elétrica para os trens 

por intermédio do 3° trilho ou da catenária. 

2.3.1 – DEFINIÇÃO DAS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS PRINCIPAIS 

As Subestações Elétricas Primárias (SEPs) têm a finalidade de receber a 

alimentação da concessionária de energia em alta tensão, 88 kV no caso do metrô da 

cidade de São Paulo, e convertê-la em 22 kV, tensão regulada por meio de 
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transformadores reguladores, com comutador de taps sob-carga, controlados por 

reguladores de tensão ajustados para a tensão nominal de 22 kV [C15].  

A distribuição e realizada por meio de duas linhas de 22 kV independentes - 

uma para a rede de tração e outra para a rede de sistemas auxiliares [C15].  

A SEP Vital Brasil, uma das quatro da linha 4 – amarela, por exemplo, possui 

dois transformadores de 88/22 kV, com potência de 16,5 MVA cada um, operando 

dois em serviço, dimensionados para suprir a demanda de todo o setor 1 da linha, 

além de oferecer o reforço ao setor 2, em caso de falha. A Figura 2.5 mostra o 

Diagrama unifilar padrão de uma SEP [C15]. 

 

Figura 2.5: Diagrama unifilar típico de uma SEP [C15]. 

As SEPs da Linha 3-Vermelha do metrô da cidade de São Paulo são em 

número de quatro e cada uma possui dois transformadores de 88/22 kV, operando 
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ambos em serviço, potência individual de 33,3 MVA, e cada um com capacidade de 

suprir, sem restrições, toda a carga da SEP [C15].  

Em todas as linhas metroviárias da cidade de São Paulo, cada subestação 

principal de 22 kV corresponde a um setor do sistema de alimentação do metrô, 

alimentado por elas de modo independente. Em caso de falha em uma SEP, entra em 

operação um sistema automático denominado TAS (Transferência Automática de 

Setores). O TAS executa as funções de isolar a SEP em falha e transferir a carga 

desse setor à SEP adjacente, de forma que o setor afetado passe a ser alimentado 

por meio dos disjuntores de interligação entre setores. Nesta condição de perda de 

apenas uma SEP adjacente, não há restrição operacional ao sistema de alimentação 

elétrica, que foi dimensionado para suportá-la, garantindo assim a continuidade de 

serviço [C15]. 

A Figura 2.6 [C15] ilustra, em diagrama de blocos, o sistema padrão de 

alimentação elétrica utilizado nos projetos do metrô da cidade de São Paulo, adaptado 

à linha   4 - amarela. Nela é possível identificar a divisão do sistema de alimentação 

ao longo da linha, definindo o arranjo entre as subestações principais e as 

subestações retificadoras. 

 

Figura 2.6: Arranjo elétrico da Linha 4 – amarela – Adaptado de [C15]. 
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A configuração da alimentação elétrica da linha 4 - amarela é composta por 

quatro subestações principais de 88 kV, das quais parte o fornecimento de energia 

para as subestações retificadoras, que é realizado em média tensão no nível de 22 

kV. A partir daí, tem-se a distribuição da energia para os trens, que é realizada em 

aproximadamente 1500 Vcc pelas subestações retificadoras [C15]. 

 
SEP – Subestação Principal;  

SER – Subestação Retificadora 

YVB – Vital Brasil;                       

YBF – Barra Funda; 

YPS – Pedro II; 

YCI – Canindé; 

PVS – Pátio Vila Sônia; 

CAX – Caxinguí; 

PIN – Pinheiros; 

FRA – Fradique Coutinho; 

PTA – Paulista; 

REP – República; 

LUZ – Luz  

 A interligação do sistema é radial e a distribuição em corrente alternada é 

dividida em dois blocos, 1 e 2, subdivididos em partes denominadas de setores 1, 2, 

3 e 4. Esta divisão deve-se ao fato de que os pontos de fornecimento de energia pela 

concessionária têm como característica, em caso de falha da alimentação de um dos 

pontos, o socorro do setor sem energia, realizado por outro setor. Os setores 1 e 2 

realizam o socorro entre si, em caso de falha, o mesmo acontecendo entre os setores 

3 e 4. Não é previsto socorro entre os blocos 1 e 2. 

A Figura 2.7 apresenta um diagrama unifilar típico do sistema de alimentação 

utilizado nas linhas do metrô da cidade de São Paulo. Nele é possível observar como 

são realizadas as interligações elétricas entre as subestações do sistema. Já a Figura 

2.8, a partir de uma adaptação da Figura 2.7, apresenta uma representação do bloco 

2 do sistema de alimentação da linha 4 – amarela, inclusive, como é realizada a 

interligação entre setores. 
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Figura 2.7: Diagrama unifilar do sistema padrão de alimentação elétrica utilizado nos projetos 

do metrô da cidade de São Paulo [C15]. 

 

 

Figura 2.8: Diagrama de blocos do sistema de alimentação do Bloco 2 da linha 4 – amarela – 

Adaptado de [C15]. 
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Sendo a interligação entre as subestações realizada de forma radial, o fluxo de 

energia ocorre entre as barras de 22 kV das subestações, tanto retificadoras, quanto 

auxiliares.  

Os grupos inversores implantados no sistema metroviário da linha 4 – amarela 

da cidade de São Paulo, utilizam tiristores na implementação da ponte inversora, a 

qual tem o objetivo de devolver a energia para a rede de distribuição, conforme 

apresentado na Figura 2.9, adaptada de [PS16]. Nesse caso, o sistema corresponde 

a uma subestação de tração bidirecional. A utilização de dois grupos conversores 

independentes se deve ao fato de que, por razões técnicas, é possível a simplificação 

do sistema de controle do inversor, além da isolação de falhas entre os conversores. 

 

Figura 2.9: Configuração de uma subestação inversora [PS16]. 

 

Outra solução apresentada por [PS16] para aplicação em um sistema de 

transporte sobre trilho com intervalos entre trens abaixo de 120 segundos, podendo 

chegar a 75 segundos em momentos de pico de demanda de passageiros, como é o 

caso do metrô da cidade de São Paulo, é o desenvolvimento de uma subestação 
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inversora independente da subestação retificadora, conforme Figura 2.10, adaptada 

de [PS16]. 

As principais características que devem conter nesta configuração de 

subestação inversora são [PS16]:  

a) Ponte inversora com IGBTs, permitindo que o controle não seja dependente do 

nível de tensão; 

b) O acoplamento da subestação inversora com o sistema elétrico de distribuição é 

feito por meio de um transformador independente. Esta configuração tem como 

vantagens a simplificação da instalação da subestação inversora e o isolamento de 

falhas que possam ocorrer na subestação inversora. 

 
Figura 2.10: Configuração da subestação inversora independente da retificadora [PS16]. 

2.4 – SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

Os ESSs são equipamentos capazes de armazenar energia. Para sistemas 

metroviários, estes podem armazenar a energia excedente da frenagem regenerativa, 
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caso o sistema não esteja receptivo para consumi-la ou caso as subestações não 

permitam o fluxo de energia bidirecional. 

O sistema de armazenadores de energia estacionária em sistemas de tração 

tem como características [C15]:  

a) Armazenamento, para posterior reaproveitamento, da energia proveniente das 

frenagens dos trens que não puderam ser consumidas instantaneamente;  

b) Estabilização da tensão da rede, o que representa uma vantagem importante sobre 

os inversores para regeneração de energia;  

c) Limitação dos picos de energia durante acelerações dos trens;  

d) Oferta de autonomia para que os trens possam chegar à estação mais próxima, em 

caso de falha de alimentação elétrica, mesmo em sistemas de armazenamento 

estacionários. 

Os ESSs podem ser compostos de supercapacitores ou ultracapacitores, 

SMES, baterias, volantes de inércia, entre outras tecnologias já mencionadas e que 

serão melhor definidas na próxima seção deste trabalho. As principais diferenças 

entre as tecnologias estão, na capacidade máxima dos armazenadores, no tempo de 

carga e descarga e na vida útil, medida em ciclos de carga e descarga.  

A Figura 2.11, adaptada de [PS16], apresenta o sistema com a subestação de 

tração unidirecional, contando com a presença dos ESSs para armazenar a energia 

excedente da frenagem regenerativa quando a linha não está receptiva, uma opção 

para o melhor aproveitamento da energia, já que evita a não receptividade da linha e 

possível poluição da rede CA com componentes harmônicos, além do benefício do 

controle do perfil de tensão. No caso da linha 4 – amarela, sendo esta alimentada em 

1500 Vcc, o conversor utilizado para adequação dos níveis de tensão do armazenador 

será um conversor CC-CC. Nesse caso, o conversor utilizado no sistema deve ser 

bidirecional, uma vez que este deve receber e compatibilizar a energia excedente para 

ser armazenada e devolver esta energia para o sistema de alimentação dos trens 

durante a tração. 
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Figura 2.11: Aplicação do ESS estacionário em um sistema de tração [PS16]. 

A vantagem do ESS estacionário é que, por ser alocado externamente ao trem, 

independe de espaço e peso dos equipamentos, diferente do ESS a bordo do trem, 

onde o espaço disponível é restrito. Além disso, as manutenções dos ESSs 

estacionários não afetam a circulação de trens. Por outro lado, o ESS estacionário 

envolve perdas de transmissão mais elevadas na linha, o que exigem estudos para 

determinar a posição ideal dos dispositivos de armazenamento ao longo da linha 

[PS16]. 

O autor desconhece a existência de projetos para aplicação desta tecnologia 

no Brasil. O principal motivo para a ausência de tais projetos, é a menor vida útil do 

ESS em linhas com as características do metrô da cidade de São Paulo, onde o 

sistema opera com curtos intervalos de aceleração e frenagem [C15] e a frota de trens 

em circulação tracionam e realizam frenagem regenerativa a todo instante. Porém, as 

vantagens já descritas trazem uma necessidade maior do estudo de viabilidade de 

sua instalação, inclusive no que diz respeito à injeção de componentes harmônicas 

no sistema elétrico da concessionária, quando utilizadas as subestações bidirecionais. 
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2.5 – DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS SISTEMAS DE 

ARMAZENAMENTO 

Para este trabalho, são considerados como principais dispositivos de 

armazenamento de energia, as baterias, o SMES e os supercapacitores (ou 

ultracapacitores), porém, com uma abordagem geral sobre outras tecnologias. 

A respeito destes dispositivos, são analisadas as características, capacidade 

de armazenamento, velocidade de carga/descarga, vida útil e custo de implantação. 

Vale lembrar que, devido as características operacionais do sistema 

metroviário, o fluxo de energia instantânea consumida e regenerada é dinâmico, o que 

exige que os ESSs possuam uma resposta muito rápida a essa característica. 

2.5.1 – BATERIAS 

Uma bateria é um acumulador químico, que tem a capacidade de transformar, 

através de reações químicas, a energia química em energia elétrica, ou vice-versa, 

com baixo valor de emissões prejudiciais ao ambiente, sem ruído, e solicitando pouca 

manutenção [Y16]. 

A maneira e as condições sob as quais as baterias são usadas afetam 

diretamente sua performance, custo, e vida útil. A capacidade de uma bateria é dada 

em energia, e geralmente denotada em Ah, kWh ou MWh. Em muitos casos, o quanto 

da capacidade que pode ser utilizada de uma bateria, também chamada de 

profundidade de descarga, afeta dramaticamente sua vida operacional [Y16].  

Outros fatores que afetam a performance de uma bateria são a temperatura 

ambiente, e o serviço para o qual ela será empregada. A vida operacional da bateria 

pode ser medida em ciclos, ou em anos. A vida cíclica da bateria é o número de vezes 

em que ela poderá ser carregada e descarregada sem que isso afete sua 

performance. A vida cíclica é especificada para uma dada profundidade de descarga 

e temperatura [Y16]. Mesmo que a bateria não tenha alcançado seu número máximo 

de ciclos de carga e descarga, ela pode ter sua vida útil restrita a alguns anos, sendo 

que, dos fatores a serem considerados na contagem deste tempo, o principal é 
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temperatura de trabalho, o que pode levar a danos nas células de carga. Tal 

informação deve ser fornecida pelos fabricantes. 

Uma vez que existem diversos tipos de baterias disponíveis no mercado, não 

existe um único tipo de bateria para uma aplicação [Y16]. As opções serão definidas 

a partir dos critérios de decisão, dentre os quais é possível citar: custo das baterias, 

performance, eficiência, limitações de espaço, infraestrutura de instalação, condições 

ambientais, segurança, disponibilidade e custo dos componentes, requisitos e custos 

de manutenção, ciclo de vida, profundidade de descarga, requisitos da rede elétrica, 

confiabilidade do fabricante e do fornecedor [Y16]. 

Suas características técnicas e performance diferenciam-se por tipo de 

tecnologia, fabricante e fornecedor. O tempo de descarga de baterias pode variar de 

segundos até dias, enquanto a capacidade pode variar de kWh até dezenas de MWh. 

Existem ainda, variações em cada tipo de tecnologia, de acordo com o nível de tensão, 

a profundidade de descarga desejada, requisitos de manutenção e da carga [Y16]. 

A potência de um sistema de armazenamento pode variar de alguns kW até 

dezenas de MW, dependendo do conversor utilizado e do quanto é possível 

descarregar, sem comprometer a vida útil. O maior sistema que utiliza baterias como 

sistema de armazenamento é de 34 MW,  245 MWh, e encontra-se no norte do Japão, 

numa fazenda eólica de 51 MW [Y16]. 

2.5.2 – SUPERCAPACITORES E ULTRACAPACITORES 

O capacitor é um dispositivo que armazena energia do campo elétrico. Os 

capacitores possuem placas separadas por um material dielétrico, o que os diferencia 

dos ultracapacitores, que são separados por uma solução eletrolítica, como ocorre 

com baterias [Y16]. 

Observando a Figura 2.12, é possível compreender as principais diferenças, 

construtivas e operacionais entre os capacitores, ultracapacitores e baterias em geral. 
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Figura 2.12: Características e diferenças entre capacitores, ultracapacitores e baterias [Y16]. 

 

2.5.3 – VOLANTES DE INÉRCIA 

O volante de inércia ou Flywheel Energy Storage System (FESS) é um sistema 

que armazena e fornece energia de acordo com sua velocidade rotacional [Y16]. 

Quanto maior o momento de inércia e a velocidade angular do rotor, maior a 

capacidade inercial adquirida e maior a quantidade de energia armazenada [Y16]. O 

sistema é composto por motor elétrico, volante e conversor eletrônico, responsáveis 

pela conversão eletromecânica de energia.  

 
Os volantes de inércia são utilizados em aplicações que requerem fornecimento 

de potência em casos de interrupções de poucos segundos. Esta tecnologia pode, por 

exemplo, ser empregada em metrôs, armazenando e descarregando energia de 

acordo com as fases de frenagem e aceleração dos trens. Isto implica nos volantes 

apresentarem ciclos de vida extremamente altos, na faixa dos milhões de cargas e 

descargas [Y16]. 

 

2.5.4 – SUPERCONDUTORES 

O sistema de armazenamento por material supercondutor, ou Superconducting 

Magnetic Energy Storage (SMES), é uma tecnologia baseada na capacidade que os 

supercondutores têm em conduzir grandes quantidades de correntes contínua, com 

perdas resistivas desprezáveis, dando origem a campos magnéticos significativos e, 
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consequentemente, armazenando a energia [O10]. Estes dispositivos geram 

eletricidade em capacidade nominal apenas por alguns segundos [Y16].  

 
O sistema SMES apresenta-se como um dos mais eficientes para falhas 

momentâneas e suas baixas perdas fazem com que este seja um sistema promissor, 

apresentando um rendimento de 90% [O10]. Eles se assemelham aos capacitores na 

velocidade de descarga de energia, mas são limitados pela densidade de energia 

armazenada [Y16].  

 
Supercondutores possuem sua eficiência de condução diretamente ligada à 

baixa temperatura e por isso, a necessidade de permanência do supercondutor imerso 

em Hélio líquido a -260 ºC, aumenta as perdas da carga armazenada nas bobinas 

[Y16]. Já existem pesquisas buscando reduzir a demanda de resfriamento do sistema 

e até mesmo o desenvolvimento de materiais supercondutores de alta temperatura, 

de maneira que se reduzam as perdas, mas como a aplicação desta tecnologia ainda 

é restrita, devido principalmente à infraestrutura de refrigeração e aos custos do 

supercondutor, sua competitividade no mercado perante outras soluções ainda 

desperta algumas dúvidas. 

 

2.5.5 – COMPARATIVO ENTRE AS TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO 

A Tabela 2.1, com dados compilados de [Y16], [O10] e [H15], apresenta uma 

comparação entre as principais tecnologias de armazenamento.  

Comparados com as baterias, ultracapacitores apresentam um ciclo de vida 

entre 50 e 250 vezes maior, dependendo da tecnologia de bateria comparada. Isto os 

torna ideais para aplicações que envolvem sistemas de armazenamento de alta 

potência durante curtos intervalos de tempo, como é o caso do sistema de circulação 

de trens do metrô, que demandam e regeneram energia em intervalos de tempo muito 

curtos, comparados com o tempo de carga e descarga de uma bateria, porém, um 

grande desafio ainda envolve seu custo elevado de implantação. 

Em resumo, ele pode ser carregado poucos milissegundos, suporta altas 

temperaturas, fator que afeta o desempenho e a vida útil de baterias comuns e sua 
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degradação é lenta, ou seja, com um ultracapacitor, tem-se um armazenador que 

fornece menos energia, mas que pode receber carga completa em poucos segundos. 

Tabela 2.1: Comparação entre as principais baterias – [Autor]. 

Tecnologia 

Vida Útil 

(Anos) 
Eficiência 

(𝜂) 

Vida Útil 

(Ciclos) 

Tempo de 

descarga 

Densidade 

de Energia 

(Wh/kg) 

Densidade 

de Potência 

(W/kg) 

Faixa de 

custos 

(US$/kWh) 

Níquel-

Cádmio 
20 0,7 a 0,9 2.500 0,3 h a 5 h 10 a 60 Até 150 400 a 2.400 

Chumbo-Ácido 10 0,7 a 0,8 2.000 0,3 h a 8 h 10 a 40 Até 300 50 a 3.800 

Íons de Lítio 15 0,8 a 0,95 10.000 0,3 h a 5 h 100 a 200 Até 450 460 a 6.200 

SMES 25 0,8 a 0,95 Ilimitado 1 s a 30 s 0,5 a 5 Até 2.000 
1.000 a 

10.000 

Ultracapacitor 20 0,85 a 0,98 500.000 0,3 s a 30 s 1 a 10 Até 1.000 300 a 2.000 

Volante de 

inércia 
20 0,9 a 0,95 10.000 0,001 s a 1 s 30 a 800 Até 6.000 

1.000 a 

14.000 

 

Os SMES também possuem características que correspondem às 

necessidades do sistema, mas o fato de possuírem um custo até 5 vezes maior que 

os supercapacitores, além de ter sua eficiência diretamente atrelada a capacidade do 

sistema de refrigeração do supercondutor, os tornam menos atrativos. 
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2.6 – APLICAÇÕES DOS SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO 

2.6.1 – APLICAÇÕES NO SISTEMA METROVIÁRIO 

Sendo uma tecnologia capaz de fornecer grande densidade de energia, os 

ultracapacitores vem sendo implementados em sistemas de frenagem regenerativa, 

tanto em veículos elétricos como na ferrovia, como é o caso do sistema SITRAS® SES 

desenvolvido e comercializado pela Siemens Transportation Systems [S07], o qual é 

ilustrado pela Figura 2.13. 

A Siemens instalou em 2013, nos Estados Unidos, na linha de trens de alta 

velocidade TriMet Portland-Milwaukie, a primeira unidade de armazenamento de 

energia SITRAS® SES (armazenamento estacionário de energia), que conta com a 

tecnologia de ultracapacitores. 

 

Figura 2.13: Unidade do sistema SITRAS® SES [G13]. 

 A subestação de alimentação local passou a abrigar a primeira unidade de 

armazenamento do país, que permite que a energia gerada durante a frenagem 

regenerativa seja armazenada e reutilizada em uma das duas aplicações [G13]: 

 

- Economia de energia; 

- Estabilização de tensão durante os períodos de pico de demanda.  
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 A Figura 2.14 apresenta duas possibilidades de instalação dos módulos do 

SITRAS SES: 

 

- Instalação na linha; 

- Instalação na subestação. 

 

 

Figura 2.14: Possibilidades de instalação do sistema SITRAS® SES [MR03]. 

 No modo de economia de energia, o armazenador absorve a energia gerada 

pela frenagem dos trens e a armazena, devolvendo esta energia ao sistema para 

alimentar os trens quando estes estiverem acelerando. Como estabilizador de tensão, 

o SITRAS® SES permite que o sistema evite problemas que possam levar a 

interrupções nas operações do transporte coletivo. Se um número de veículos acelerar 

simultaneamente, a tensão do sistema pode cair abaixo de um nível crítico e resultar 

variações de tensão nos trens que, consequentemente, levam a interrupções no 

serviço, uma vez que os trens podem entrar em modo de proteção. Sendo assim, no 

modo de estabilização de tensão, a energia é mantida constantemente em um nível 

alto e é descarregada quando a tensão do sistema reduz abaixo de um limite 

especificado, garantindo que a tensão do sistema permaneça sempre dentro da faixa 

necessária, evitando que as interrupções relacionadas à tensão não ocorram mais 

[G13]. Isso ocorre, uma vez que o módulo de armazenamento apresenta um nível alto 

de tensão quando está carregado. Quando a tensão do sistema reduz, o armazenador 
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será descarregado, elevando a tensão no sistema. As frenagens dos trens fazem com 

que o recarregamento seja rápido, enquanto que pelo sistema de tração 

(subestações), é mais lento. 

A Figura 2.15 apresenta os gráficos do sistema de armazenamento entrando 

em operação para estabilização da tensão. 

 

Figura 2.15: Comportamento do sistema SITRAS® SES para estabilização de tensão – Adaptado 

de [MR03]. 

Adaptando a operação do SITRAS® SES ao metrô do Brasil, no instante T1, 

devido a muitos trens acelerando ao mesmo tempo, a tensão do sistema (Usis), que 

é de cerca de 1.500 V, cairia para níveis críticos (aproximadamente 1.250V). Quando 

a tensão cair abaixo de um limite pré-ajustado, o acumulador entrará em operação 

dando suporte a tensão (T1 –T2). Neste processo, o acumulador será descarregado, 

a corrente IESS será negativa e a energia armazenada (WESS) diminuirá. No instante 

T2, quando os períodos de aceleração simultânea pararem, a tensão do sistema 

começará a aumentar e o acumulador será carregado lentamente (IESS) através da 

subestação de tração. A energia armazenada aumentará gradativamente. Analisando 

o instante T3, momento em que um veículo freia, a tensão do sistema sobe 

temporariamente. O acumulador será carregado através de uma alta corrente (IESS), 
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que é a corrente proveniente da frenagem regenerativa dos motores de tração. Após 

a absorção da energia de frenagem, o acumulador será novamente carregado com 

baixa corrente através da subestação de tração. Por fim em T4, uma vez mais, um 

veículo inicia processo de frenagem e o acumulador é carregado através da corrente 

de frenagem.  

A Tabela 2.2 descreve as principais características dos módulos do SITRAS® 

SES utilizados no TRIMET. 

Tabela 2.2: Características de um sistema de supercapacitores SITRAS® SES - Adaptado de 

[MR03]. 

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA SITRAS® SES NO TRIMET 

Tensão de Entrada 600 / 750 Vcc 

Quantidade de Supercapacitores 1.300 

Capacitância Total 94 F 

Capacidade de Energia 2,3 kWh 

Máximo de armazenamento de energia por hora 65 kWh / h 

Pico de Energia 1 MW 

Ciclo de vida estimado dos módulos de 
supercapacitores 

10 anos 

A partir da Tabela 2.2, é possível observar que apenas um módulo do SITRAS® 

SES como o descrito, considerando a operação entre 05h00 e 00h00, é capaz de 

armazenar, aproximadamente, 450.000 kWh por ano, o que caracteriza uma 

economia de energia considerável para o sistema metroviário. O uso de uma única 

unidade de armazenamento de energia poderia economizar cerca de 500.000 kWh 

por ano [S07]. O SITRAS® SES foi instalado com sucesso na Espanha e na Alemanha, 

reduzindo a demanda de energia na subestação em 15.000 kWh em um mês. Além 

da redução de custos, a unidade de armazenamento pode reduzir as emissões de 
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CO2 em 300 toneladas por ano em função dessa redução na geração de energia nos 

países onde predominam as termelétricas [G13]. 

De modo geral, aplicações oferecidas pelo armazenamento de energia podem 

ser divididas em várias categorias, que incluem serviços de energia em massa, 

serviços auxiliares, infraestrutura de transmissão, infraestrutura de distribuição e 

gerenciamento energético do consumidor. Dentre todos, os serviços relevantes para 

esse trabalho, que correspondem à categoria de gerenciamento energético do 

consumidor, uma vez que o metrô é o consumidor de energia, além de ser o maior 

interessado na sustentabilidade do seu consumo, são os seguintes: 

- Qualidade da energia; 

- Confiabilidade da energia; 

- Energia em varejo (arbitragem); 

- Gestão da demanda. 

2.6.2 – APLICAÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 

Considerando a confiabilidade do sistema elétrico de potência, na maioria dos 

casos, este opera no que é conhecido como sistema de reserva, em que quantidades 

de reservas operativas, sejam elas girantes ou não girantes, com diferentes níveis de 

resposta, devem estar disponíveis para entrada no sistema quando a demanda por 

mais potência for necessária.  

As reservas girantes relacionam-se às unidades geradoras que estão 

sincronizadas à rede e operam em um patamar mais baixo que seu limite máximo, ou 

seja, podem aumentar a potência disponível. Sua função é prover energia adicional a 

rede em um curto intervalo de tempo para cobrir perdas e atender mudanças não 

programadas de carga, garantindo assim a segurança na operação. As reservas não-

girantes ou reservas suplementares são caracterizadas por montantes de reserva não 

sincronizadas à rede. Elas têm como objetivo substituir ou complementar o montante 

de reserva girante com um tempo de resposta mais longo, geralmente estabelecido 

em 30 minutos para viabilizar a sincronização [Y16]. 
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De acordo com [Y16], considera-se que os serviços de reservas são 

classificados segundo uma hierarquia em que reservas de maior qualidade podem 

atender mercados de menor qualidade, quando isto for viável e economicamente 

eficiente.  

O ponto chave nesta questão é que tais reservas podem ser fornecidas por 

ESSs, o que caracteriza uma potência disponível de forma imediata, sem a 

necessidade de sincronismo, por exemplo. 

Outra aplicação dos ESSs no sistema elétrico de potência é o serviço de 

suporte de tensão, que se refere à injeção ou absorção de energia reativa para manter 

tensões nos sistemas de transmissão ou distribuição dentro dos valores exigidos 

[Y16]. Além disso, um ESS pode ser utilizado para aliviar o sistema em momentos de 

alta demanda, pelo fato de o sistema de armazenamento poder descarregar a energia 

armazenada nos casos em que a rede se encontra saturada [Y16]. 

A Figura 2.16, apresenta um exemplo de utilização do armazenador de energia 

no sistema elétrico de potência, operando como um sistema auxiliar de energia. 

Observa-se que os armazenadores ligados às barras 2 e 4 operam de forma 

bidirecional e possuem a função de armazenar o excedente de geração de energia, 

oferecendo essa energia ao sistema, imediatamente, nos momentos de pico de 

demanda. 

 
Figura 2.16: Exemplo de um sistema de armazenamento operando como sistema auxiliar de 

energia – Adaptado de [TM17]. 
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2.6.3 – ALTOS CUSTOS DAS TECNOLOGIAS 

Concessionárias e desenvolvedores possuem experiência com o 

armazenamento de energia e avaliaram o uso dos ESSs para fornecer diversos 

serviços, mas mesmo assim, ainda não veem uma justificativa economicamente viável 

para a sua utilização [Y16]. Em situações como esta, alternativas para recursos de 

armazenamento de energia são mais competitivos [Y16] uma vez que, observando a 

tendência do mercado de energia em utilizar tecnologias de armazenamentos, as 

empresas desenvolvedoras destas tecnologias devem aumentar seus investimentos 

em pesquisa, de forma que a confiabilidade e capacidade dos equipamentos aumente, 

reduzindo os custos para os clientes.  

É necessário investir em programas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na 

área, justamente por despender cada vez mais esforços em busca de um objetivo, 

que é a obtenção de cada vez mais melhorias com custos cada vez mais baixos para 

os clientes. O intuito é fomentar o desenvolvimento tecnológico e estimular a 

comercialização, já que o aumento da produção contribuiria para a queda do preço 

das alternativas de armazenamento [Y16].  

É necessário ainda, um esforço conjunto dos governos, indústrias, 

universidades e instituições acadêmicas, centros de pesquisa, empresas e 

investidores dispostos a depositarem confiança e recursos nas pesquisas acerca das 

tecnologias. 

Por fim, baseado nos custos das tecnologias, mesmo conhecendo seus 

benefícios, é necessária uma análise dos melhores pontos de instalação dos módulos 

de armazenamento, visando extrair o melhor aproveitamento de tais benefícios. 

Sendo assim, é necessário investigar a otimização da alocação dos ESSs ao longo 

da linha, identificando cenários distintos e qual destes cenários traz a melhor 

característica em termos de fluxo de potência, uma vez que o fluxo de potência das 

subestações para a alimentação dos trens oscila constantemente. Além disso, os 

impactos no perfil de tensão para o sistema também devem ser avaliados, tendo em 

vista a ocorrência de quedas nos níveis de tensão durante operação em tração de 

vários trens simultaneamente. 
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A Figura 2.17, apresenta um gráfico dos custos médios das diversas 

tecnologias de armazenamento já sendo aplicadas atualmente. 

 

Figura 2.17: Variação de custos (US$/kWh) das principais tecnologias de armazenamento de 

energia [J16]. 

2.6.4 – ALOCAÇÃO DOS MÓDULOS DE SUPERCAPACITORES 

A constante inserção de microgeração na rede elétrica de alimentação por parte 

da frenagem regenerativa e a constante demanda da tração por vários trens 

simultaneamente, pode originar problemas de sobretensão e subtensão, 

respectivamente. Muitas vezes, como já mencionado, para corrigir esses problemas, 

o sistema entra em modo de proteção e desenergiza os trens por segurança. Sendo 

assim, o armazenamento do excedente de energia produzida pela frenagem 

apresenta-se como uma das possíveis soluções para garantir que as tensões em 

todos os nós do sistema se mantenham dentro dos valores máximo e mínimo 

admissíveis, no caso 1.250 < 𝑉 < 1.750, aproximadamente. 

Este trabalho não se baseou em nenhuma metodologia de otimização da 

alocação dos armazenadores de energia, além da observação das necessidades de 
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correção do perfil de tensão e do armazenamento da energia regenerada, a fim de 

garantir a eficiência da frenagem regenerativa e a economia de energia. Para tal, 

foram considerados seis pontos de armazenamento, instalados um em cada 

subestação, com exceção da subestação Luz, de forma que ficassem o mais 

equidistantes possível. Tal consideração se baseou na escolha dos pontos mais 

próximos de onde haverá maior consumo de energia, assim como maior quantitativo 

de energia regenerada.  

Segundo [MR03], algumas características são importantes para a definição da 

instalação de um sistema de armazenamento. Neste trabalho, podem ser destacadas 

as seguintes, de uma forma geral: 

 Características dos trens, principalmente corrente de tração e frenagem; 

 Características da linha, principalmente velocidade máxima por trecho e 

distância entre estações; 

 Características do sistema de alimentação, como potência, quantidade e 

posição das subestações; 

 Características da operação, como o headway (intervalo entre trens). 

Baseado na definição da instalação do sistema de armazenamento, destacam-

se as seguintes vantagens: 

 Possibilidade de uma menor solicitação das subestações de tração; 

 Compensação das oscilações de tensão; 

 Suporte de tensão nos finais de linha (extremidades das linhas); 

 Auxilio no resgate de trens em casos de falhas do sistema de alimentação 

principal; 

A garantia da qualidade de energia fornecida aos trens pode se basear na 

definição da ANEEL em sua classificação da Tensão de Atendimento para Redes de 

Distribuição em Média Tensão. A classificação define o nível de tensão como 

adequado, precário e crítico, conforme a comparação em relação à tensão de 

referência. A Tabela 2.3 apresenta tal classificação. 
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Tabela 2.3: Faixas de Classificação de Tensões – Pontos de conexão em Tensão Nominal 

superior a 1 kV e inferior a 69 kV [A17] 

TENSÃO DE ATENDIMENTO (VA) VARIAÇÃO DA TENSÃO (V) EM RELAÇÃO À 

REFERÊNCIA (VR) 

ADEQUADA 0,93 VR   ≤  V  ≤  1,05 VR 

PRECÁRIA 0,90 VR   ≤  V  ≤  0,93 VR 

CRÍTICA V  <  0,90 VR   OU   V  >  1,05 VR 

De acordo com a ANEEL, as variações de tensão de curta duração (VTCD) são 

desvios significativos na amplitude do valor eficaz da tensão durante um intervalo de 

tempo inferior a três minutos. São elas as responsáveis pelas possíveis interrupções 

na alimentação dos trens. As variações de tensão de curta duração são classificadas 

de acordo com a Tabela 2.4. 

No Capítulo 3 deste trabalho, são apresentadas todas as modelagens 

matemáticas referentes às características mencionadas ao longo deste 

desenvolvimento, as quais se baseiam nos seguintes fatores: 

 Energia de tração; 

 Energia de frenagem; 

 Análise do perfil de tensão; 

 Energia Armazenada. 

2.6.5 – OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DOS ARMAZENADORES DE ENERGIA 

O sistema metroviário possui horários de pico bem definidos, normalmente 

compreendidos entre 7 h e 9 h pela manhã e 17 h e 19 h durante a tarde, onde existe 

a demanda por trens em intervalos menores e, consequentemente, maior demanda 

por energia. Nesses casos, a energia regenerada também será maior e, pensando no 

dimensionamento dos dispositivos de armazenamento, é necessário cuidado com a 
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subutilização destes dispositivos quando o horário de pico se encerra e o consumo de 

energia diminui. 

Mesmo o sistema metroviário sendo um sistema onde a energia será 

armazenada e consumida em curtos intervalos de tempo, os estudos tem como 

objetivo otimizar o custo, a eficiência e a confiabilidade da operação, dentro das 

restrições impostas pelos ESSs. 

Tabela 2.4: Classificação das variações de tensão de curta duração [A17] 

Classificação Denominação Duração da Variação 

Amplitude da tensão (valor 

eficaz) em relação à tensão de 

referência 

V
A

R
IA

Ç
Ã

O
 M

O
M

E
N

T
Â

N
E

A
 D

E
 T

E
N

S
Ã

O
 Interrupção Momentânea 

de Tensão 

Inferior ou igual a três 

segundos 
Inferior a 0,1 p.u 

Afundamento Momentâneo 

de Tensão 

Superior ou igual a um ciclo e 

inferior ou igual a três 

segundos 

Superior ou igual a 0,1 e inferior 

a 0,9 p.u 

Elevação Momentânea de 

Tensão 

Superior ou igual a um ciclo e 

inferior ou igual a três 

segundos 

Superior a 1,1 p.u 

V
A

R
IA

Ç
Ã

O
 T

E
M

P
O

R
Á

R
IA

 D
E

 

T
E

N
S

Ã
O

 

Interrupção Temporária de 

Tensão 

Superior a três segundos e 

inferior a três minutos 
Inferior a 0,1 p.u 

Afundamento Temporário 

de Tensão 

Superior a três segundos e 

inferior a três minutos 

Superior ou igual a 0,1 e inferior 

a 0,9 p.u 

Elevação Temporária de 

Tensão 

Superior a três segundos e 

inferior a três minutos 
Superior a 1,1 p.u 

 

O IEEE (Institute of Electrical and Eletronics Engineers - Instituto de Engenharia 

Elétrica e Eletrônica) possui uma norma técnica [I08] para prolongar o desempenho e 

vida das baterias. De acordo com uma das padronizações do órgão, é recomendado 
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restringir o carregamento mínimo dos armazenadores em 50% do carregamento 

nominal, para assim, evitar a descarga profunda, que é um comportamento prejudicial 

a vida das baterias, principalmente. Além da profundidade da descarga, a temperatura 

ambiente é outro fator impactante no desempenho de dispositivos de armazenamento, 

como já foi mencionado na Seção 2.5.  

Uma vez considerado o sistema metroviário com capacidade de frenagem 

regenerativa como um sistema de microgeração, um estudo sobre a vida útil e 

dimensionamento de armazenadores para aplicações relacionadas a esse sistema 

envolve a quantidade de energia regenerada e a capacidade desses armazenadores. 

A ideia deste trabalho se baseia no formato proposto por [M17], sendo que o 

autor propõe uma avaliação dos ESSs em dois estágios. No primeiro os 

armazenadores se comportam como carga durante o processo de armazenamento da 

energia, e no segundo, se comportam como fontes de energia no processo de 

descarregamento. 

De acordo com [M17], os problemas de otimização são normalmente 

caracterizados por uma função objetivo envolvida por um conjunto de restrições. É 

necessária uma minimização da variação de tensão, porém considerando o sistema 

de alimentação do metrô, onde cada nó corresponde a um trem em circulação próximo 

a, no mínimo, uma subestação. Nesse caso tem-se S + T nós, sendo S a quantidade 

de subestações e T a quantidade de trens entre uma subestação e outra. A expressão 

(2.1), de [M17], que apresenta o problema mencionado é: 

                                                     𝐹𝑂 = 𝑚í𝑛 ∆𝑉                                          (2.1) 

                                      𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 
𝑉  ≤  𝑉  ≤  𝑉

𝐼  ≤  𝐼
                    (2.2) 

Sendo que: 

                                                  ∆𝑉 = 𝑉  ( ) − 1𝑝𝑢                                       (2.3) 

Ou seja, a função objetivo visa minimizar a variação da tensão (∆𝑉 ), em cada 

nó (k), considerando as condições de contorno apresentadas na expressão (2.2), que 
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diz que a tensão 𝑉  deve estar compreendida entre uma tensão máxima (𝑉 ) e uma 

tensão mínima (𝑉  ), valores estes já abordados na seção 2.6.4, além da corrente 

do trem (𝐼 ) não ser maior que um valor máximo de corrente (𝐼 ).  

2.7 – CONCLUSÕES 

Este capítulo apresentou as linhas de abordagem gerais a respeito da frenagem 

regenerativa e os sistemas envolvidos no armazenamento da energia, além de um 

comparativo entre as principais tecnologias de armazenamento estacionário de 

energia que podem ser aplicadas no sistema metroviário, para fins de reutilização e 

estabilização do perfil de tensão no sistema de alimentação. Foram apresentadas as 

principais características do sistema e as principais tecnologias disponíveis para que 

se obtenha o melhor desempenho. 

Como foi discutido, trens acelerando simultaneamente causam uma redução 

nos níveis de tensão, o que obriga a atuação das proteções, causando inconvenientes 

para a operação. 

Para a solução do problema de reaproveitamento de energia foram 

apresentadas as possíveis soluções capazes de direcionar o fluxo de energia para os 

caminhos disponíveis, seja ele o sistema elétrico, os demais trens circulando na linha, 

ou acumuladores de energia. 

O autor em [Y16], desenvolveu de forma muito completa a apresentação das 

tecnologias e as características de cada uma, deixando claro que, o que define a 

escolha da melhor opção, passa por uma série de fatores a serem considerados, como 

por exemplo, o custo de capital, densidade de energia, tempo de carga e descarga e 

vida útil, a qual pode ser mensurada em ciclos de carga e descarga. 

A principal discussão a partir de então parte de um processo de decisão, no 

qual o custo e o benefício devem ser adequadamente avaliados. 

É possível observar que as configurações possíveis para a implantação do 

sistema de frenagem regenerativa são complexas, de elevado custo e podem trazer 
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perturbações ao sistema elétrico, mas o retorno econômico, uma vez definido o melhor 

sistema, pode ser satisfatório. 

Por fim, foram apresentados neste capítulo os potenciais benefícios 

proporcionados pelo reaproveitamento da energia fornecida durante a frenagem dos 

trens, seja para utilização instantânea ou para o armazenamento. Também foram 

apresentados os principais problemas que devem ser minimizados para reduzir os 

prejuízos à qualidade de energia do sistema elétrico, sendo possível afirmar que, a 

viabilidade da utilização de um ESS pode trazer uma série de vantagens para a 

operação de um sistema metroviário. No entanto, a escolha do melhor método e o 

estudo da otimização dos pontos de instalação e da capacidade dos armazenadores 

são indispensáveis para se alcançar o melhor proveito, obtendo a melhor relação 

custo-benefício.  
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CAPÍTULO 3 – MODELOS E MÉTODOS UTILIZADOS 

3.1 – INTRODUÇÃO 

Diferentes modelos matemáticos utilizados para simulação da circulação de 

trens foram desenvolvidos nas últimas décadas. Dentre eles destacam-se, pela sua 

grande aplicação nesta área [C15]:  

 

a) Modelos de simulação fundamentados no tempo decorrido;  

b) Modelos de simulação fundamentados na distância percorrida;  

c) Modelos de simulação fundamentados em eventos ocorridos. 

 

No modelo de simulação fundamentado no tempo, as variáveis referentes ao 

movimento do trem são atualizadas a cada intervalo de tempo [C15]. De acordo com 

[ML07], para intervalos menores que 1 segundo é possível assumir uma aceleração 

constante.  

 
Segundo [LT09], o modelo matemático baseado no tempo, em comparação 

com os outros métodos, resulta em valores mais precisos, porém, a complexidade 

computacional demandada, limita a sua aplicação em situações onde os detalhes de 

cada movimento ou o cálculo do consumo de energia são imprescindíveis. 

 
Por fim, [LT09] afirma que o modelo de simulação baseado na distância é 

semelhante ao modelo baseado no tempo, porém, com menor complexidade 

computacional. Contudo, há limitações a sua aplicação, uma vez que é necessário 

conhecer corretamente os valores de aceleração dos trens. 

 
A simulação do sistema de tração elétrica do sistema metroviário inclui as 

particularidades do movimento dos trens e o desempenho dos sistemas de 

fornecimento de energia, devido a sua solicitação em cada momento do período 

examinado [C15]. 

 
Uma proposta de modelo de simulação do consumo energético de uma linha 

metroviária é apresentada em [C15] e é constituído de cinco etapas:  
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a)  entrada de dados da simulação;  

b) simulação da tração de um trem, para determinar os valores de aceleração, 

velocidade, potência mecânica, energia consumida e espaço percorrido;  

c) simulação do tráfego dos trens para determinar o posicionamento dos veículos ao 

longo do tempo;  

d) simulação da demanda energética de cada subestação retificadora, com base nos 

resultados obtidos na simulação da tração de um trem e do tráfego de vários veículos;  

e)  saída dos resultados. 

 

Segundo [P06], as principais informações da simulação são compostas:  

 

a) pela geometria da linha a ser estudada, como extensão da linha, inclinação e 

posição das rampas, raios e posição das curvas e posição das estações;  

b) pelas características do trem a ser simulado, como massa, tipo do acionamento, 

característica do esforço motor em função da velocidade;  

c) pelas particularidades operacionais da linha, como tempo médio de parada em cada 

estação e tempos de manobra nas estações inicial e final;  

d) pelas particularidades do sistema de fornecimento de energia, como tensão, tipo 

de aterramento, localização das cabines de paralelismo, subestações retificadoras e 

tipo de condutores. 

Na concepção e desenvolvimento dos projetos de novas linhas e na atualização 

e modernização das linhas existentes, os objetivos principais são [CA16]:  

a)  adotar soluções que melhorem a eficiência energética;  

b) incluir alternativas para geração própria de energia (solar térmica e solar 

fotovoltaica), em consonância com as diretrizes do PPE (Plano Paulista de Energia), 

que estabelece políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, visando a 

aumentar a participação de fontes renováveis na matriz energética do Estado de São 

Paulo; 
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c) buscar soluções que promovam o desenvolvimento tecnológico da Companhia e a 

redução das despesas de custeio;  

Nos estudos devem estar incluídas as restrições ao desempenho do trem, que 

podem ser impostas [C15]:  

a) pelo sistema de sinalização;   

b) pelas características da via férrea;  

c) pelas características do equipamento de tração do trem. 

As características do sistema de sinalização, são fatores de influência na 

simulação do movimento de vários trens, uma vez que este sistema controla a 

interação entre os movimentos dos veículos em uma rota determinada [C15]. 

Afim de simplificar a proposta deste trabalho, os seguintes parâmetros foram 

considerados para a modelagem: 

a) características do trem a ser simulado, principalmente, corrente dos motores de 

tração e dos sitemas auxiliares e tensão de alimentação; 

b) características da via férrea como, comprimento, distância entre estações e 

resistência elétrica dos trilhos; 

c) características do sistema de alimentação, principalmente tensão, localização das 

subestações, tipo de condutor e resistência interna das subestações. 

A partir destas informações é possível simular a energia consumida e 

regenerada, assim como a energia armazenada. 

3.1.1 – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRAÇÃO 

O dimensionamento do sistema de tração consiste na necessidade de 

determinar o número, a localização e a área requerida para as subestações 

retificadoras e auxiliares, ainda que de forma aproximada, porém garantindo a 

alimentação satisfatória de todos os trens em circulação, adotando métodos e 

procedimentos de cálculo que sejam simples e que permitam a obtenção de 

resultados com uma margem de erro aceitável. A determinação das características 
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básicas das subestações auxiliares é, normalmente, mais simples de ser realizada. Já 

o processo de determinação das subestações retificadoras ao longo da linha é mais 

complexo, inclusive pelas diversas alternativas que se apresentam, resumidas a 

seguir [N05]: 

 

 Localização das subestações no interior das estações ou em áreas adjacentes 

à linha;  

 Maior ou menor concentração de potência nas subestações;  

 Determinação do número de grupos retificadores por subestação e sua 

potência nominal. 

 

[N05] apresenta um método simples e rápido para o dimensionamento de 

sistemas de tração, apresentado por Laszlo De Koranyi [K65] em 1965. 

A aplicação do método requer a definição de alguns parâmetros. A tensão 

nominal da linha de contato, que no caso apresentado é de 1.500 Vcc, é o primeiro 

parâmetro a ser considerado. Em seguida, vem a determinação da corrente elétrica 

dos trens que será usada nos cálculos, a qual possui duas componentes:  

 

 Corrente de propulsão ou motriz; 

 Corrente dos auxiliares do trem (iluminação, ventilação ou ar condicionado). 

Para a aplicação do método de Koranyi [K65], as correntes são obtidas da 

simulação de marcha dos trens. Como resultados tem-se: 

 

 A duração de uma corrida entre estações, incluindo o tempo de parada na 

estação;  

 Os valores instantâneos da corrente e da distância em função do tempo;  

 O valor da corrente média e da corrente eficaz no tempo;  

 A corrente de pico e sua duração; 

 

O autor [N05] diz ainda que, para a simulação computacional do sistema, a 

partir desses resultados, é estabelecida a grade horária para as condições de maior 
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carregamento do sistema, ou seja, com o menor headway diário, momento de maior 

exigência sobre as subestações. Foi observado que o trem absorve a maior parte da 

sua energia enquanto ainda está próximo da estação de onde partiu. Isso permite 

assumir que a carga total do percurso se encontra praticamente toda localizada na 

estação de onde o trem partiu. A corrente média da subestação (Ims), é obtida do 

produto do número médio de trens por subestação (N), pela corrente média do trem 

(Imt). A corrente eficaz da subestação (Irms), por sua vez será calculada através da 

expressão [N05]: 

 

                                              𝐼 = (𝑁 + △) ∗ 𝐼                                               (3.1) 

 

Sendo △ o incremento de forma e pode ser definido como: 

 

                                                        △ = 𝑐 ∗ (𝑓 − 1)                                                 (3.2) 

 

Em que c é uma constante definida em função do número médio de trens por 

subestação e 𝑓 é o fator de forma em função das correntes e é definido por: 

 

                                                             𝑓 =                                                         (3.3) 

 
 

A Tabela 3.1 apresenta os possíveis valores de c: 

 

Tabela 3.1: Valores da constante c para o cálculo de △ [N05] 

Esquema de localização das subestações N Constante c 

Na estação 

1 1,25 

2 0,90 

≥3 0,85 

Entre estações 

≥3 0,85 

2 0,80 

1 0,65 

 

Considerando que na linha 4 - amarela, observando-se os dois sentidos da via, 

chegam a circular, em média, dois trens por subestação, podendo ser mais no horário 
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de pico, a constante c adotada será de 0,9 para subestações na estação e 0,8 para 

subestações entre estações. 

Considerando ainda, segundo informações das simulações de [N05], que a 

corrente média dos trens é de 1320 A e a corrente eficaz do trem é de 2050 A, tem-

se que, partindo de (3.3): 

 

                                              f =  
.

.
= 1,55                                               (3.4) 

 

Partindo das expressões (3.1) e (3.2), tem-se que: 

 

- Para subestações na estação: 

 

                                          △ = 0,9 ∗ (1,55 − 1) = 0,495                                          (3.5) 

                            𝐼 = (𝑁 + △) ∗ 𝐼 = (2 + 0,495) * 1.320 = 3.294 A                     (3.6) 

 

- Para subestações entre estações: 

 

                                          △ = 0,8 ∗ (1,55 − 1) = 0,44                                             (3.7) 

 

                            I = (N + △) ∗ I = (2 + 0,44) * 1.320 = 3.221 A                       (3.8) 

 

A corrente média de cada subestação será: 

 

                                    I = N ∗ I = 2 ∗ 1.320 = 2.640 𝐴                                       (3.9) 

 

Dessa forma, foram encontrados os valores para as sete subestações da linha 

4 – amarela, os quais estão descritos na Tabela 3.2: 

 
Tabela 3.2: Valores das correntes e tensões das subestações [Autor] 

Subestação Tensão Corrente média (𝐼 ) Corrente Eficaz (𝐼 ) 

Pátio Vila Sônia 1.500 V 2.640 A 3.221 A 

Caxingui 1.500 V 2.640 A 3.221 A 
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Pinheiros 1.500 V 2.640 A 3.294 A 

Fradique Coutinho 1.500 V 2.640 A 3.294 A 

Paulista 1.500 V 2.640 A 3.294 A 

República 1.500 V 2.640 A 3.294 A 

Luz 1.500 V 2.640 A 3.294 A 

 
A sequência do cálculo consiste em encontrar a corrente dos bancos 

retificadores e a corrente básica da subestação. Os grupos são dimensionados para 

suportar até 150% da corrente nominal por um período de 2 horas.  

O dimensionamento da subestação depende ainda da carga de pico prevista e 

essa característica se baseia muito na simultaneidade de partidas de trens. Assim 

sendo, segundo [N05], a capacidade básica da subestação (Ib) deve satisfazer a 

expressão (3.10).  

                                                       

                                                       I ≥  ∗  I                                                 (3.10) 

 

Já a corrente dos grupos retificadores será: 

 

                                                             I =  1,5 ∗  I                                                (3.11) 

 

Dessa forma, tem-se que I ≥ 2.196 A  e  I = 3.294 A. 

 

A capacidade básica de potência da subestação em kW será igual ao produto 

de 𝐼  pela tensão Vs. O principal aspecto abordado é a determinação das quedas de 

tensão na linha de contato, a qual pode ser o terceiro trilho, que é um trilho 

independente dos trilhos de rolagem e pelo qual o trem coleta corrente elétrica, ou a 

rede aérea, conhecida por catenária. Tal queda de tensão deve ser considerada na 

determinação das tensões mínimas para o trem, tendo em mente que estas devem 

ficar dentro da faixa de operação especificada [N05]. A distância média entre as 

subestações da linha 4 – amarela é de 2.077 m, sendo assim permitida a utilização 

da tensão de 1.500 Vcc.  
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Então, a potência da subestação será: 

                        P ≥  V ∗ I ≥ 1.500 V ∗ 2.196 A ≥ 3.294 kW                          (3.12) 

 
 A Figura 3.1 apresenta um esquema simplificado de alguns parâmetros das 

subestações de tração ao longo da linha 4 – amarela, mostrando o sistema operando 

com vários trens em circulação, situação essa que exige grande demanda de energia 

do sistema. Porém, de acordo com os dimensionamentos, estas suprem sem maiores 

problemas tal demanda. É possível observar na representação, que uma mesma 

subestação pode estar suprindo a energia de mais de dois trens ao mesmo tempo. 

De acordo com levantamento de [C10], as subestações da linha 4 – amarela operam 

com dois grupos retificadores, um por linha, com capacidade de 4.000 kW cada. 

 
Figura 3.1: Representação da circulação e da alimentação dos trens na linha 4 - amarela [Autor] 

3.2 – MODELAGEM DO CONSUMO DE ENERGIA NO SISTEMA 

 Considerando todas as informações já mencionadas, conclui-se que a 

modelagem do sistema em tração e em frenagem regenerativa, além de outras 

características da operação são fundamentais para analisar os reais benefícios e a 

possível otimização do sistema. 

   O ciclo de tração de um trem em um sistema metroviário influencia 

diretamente no consumo de energia e é caracterizado pela variação da velocidade em 
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função do tempo ou do espaço quando o trem se movimenta entre duas estações. 

[C15] define quatro ciclos de tração do trem, os quais são ilustrados na Figura 3.2: 

a) Ciclo de aceleração: nesse intervalo, o esforço de tração do motor é constante e 

limitará a aceleração. A aceleração, por sua vez, é praticamente uniforme;  

b) Ciclo de velocidade constante: esse intervalo é caracterizado por uma velocidade 

constante que implica em uma aceleração nula; o esforço de tração do motor é 

suficiente para vencer as resistências ao movimento do trem;  

c) Ciclo inercial: durante este intervalo, os motores de tração são desligados e o 

movimento do trem é regido pela inércia e pelas resistências;  

d) Ciclo de frenagem: durante este intervalo, os motores são usados como geradores 

com um esforço constante. 

 

Figura 3.2: Ciclos de tração do trem [C15] 

 

Sendo que: 

 

ta1 - tempo do início do ciclo de aceleração; 
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ta2 - tempo do final do ciclo de aceleração; denota o instante de mudança do ciclo de 

aceleração para o ciclo de velocidade constante; 

ti - tempo do início do ciclo inercial; denota o instante da mudança do ciclo de 

velocidade constante para o ciclo inercial; 

tf1 - tempo do início do ciclo de frenagem; denota o instante de mudança do ciclo 

inercial para o ciclo de frenagem; 

tf2 - tempo do fim do ciclo de frenagem; 

vr - é a velocidade de regime; 

vf - é a velocidade de frenagem. 

Outro ponto a ser considerado são os dados operacionais da linha. A Tabela 

3.3 [C15] apresenta tais dados para a linha 4 - amarela. 

Tabela 3.3: Características operacionais da Linha 4 - amarela [C15] 

Descrição Valor 

Intervalo entre trens 90 segundos (horário de pico) 

Número de estações 11 

Tempo de parada na estação 24 segundos 

Número de trens 19 

Tempo total de viagem 2.337,5 segundos 

Número de subestações 7 

 

 Inserindo o perfil de potência em função do perfil de tração apresentado na 

Figura 3.2, é possível descrever dois cenários: sem a presença do armazenador 

(apenas potência fornecida pela subestação) e com a presença do armazenador 

(potência fornecida pelo armazenador e completada pela subestação). As Figuras 3.3 

e 3.4 ilustram estes cenários.  

 
 A Figura 3.3 mostra que, uma vez a subestação sendo a única responsável 

por alimentar os trens e sendo uma subestação bidirecional capaz de receber a 

energia regenerada na frenagem, todo fluxo de energia se dará entre ela e os trens. 

Durante o ciclo de aceleração, toda energia demandada pelo trem (tração mais 
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sistemas auxiliares), será suprida pela subestação. No ciclo de velocidade constante, 

haverá uma redução no consumo de energia do trem, pois esta será apenas para 

vencer as resistências ao movimento e alimentar os sistemas auxiliares. Quando o 

trem entra no ciclo de movimento inercial, os motores de tração são desligados e 

apenas os sistemas auxiliares do trem receberão energia da subestação. Por fim, no 

último ciclo de operação, o trem entra em modo de frenagem regenerativa e parte da 

energia será devolvida para a rede pública. A outra fração da energia regenerada será 

consumida pelos próprios sistemas auxiliares do trem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Perfil de potência em função da velocidade, sem a presença do armazenador [Autor] 

 

 Na Figura 3.4, tem-se o mesmo processo de operação do trem, contando com 

os quatro ciclos já mencionados na Figura 3.3, com a diferença que, contando com o 

sistema de armazenamento de energia, a demanda do trem será suprida de forma 

compartilhada entre a subestação e os armazenadores durante a tração. Durante a 

frenagem regenerativa, parte da energia recuperada será armazenada novamente e 

uma fração desta energia será destinada à alimentação dos sistemas auxiliares. Neste 

caso, a subestação de tração não terá necessidade de contar com o sistema inversor. 
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Figura 3.4: Perfil de potência em função da velocidade, com a presença do armazenador [Autor] 

 

Outro parâmetro que deve ser conhecido e será utilizado na modelagem é a 

posição de cada estação e subestação. As informações relacionadas à posição de 

cada subestação e cada estação da linha 4 - amarela são apresentadas nas Tabelas 

3.4 e 3.5, respectivamente. 

Tabela 3.4: Localização das Subestações da Linha 4 - amarela [C15] 

Subestação Posição (m) 

Pátio Vila Sônia 2.671 

Caxingui 4.587 

Pinheiros 7.064 

Fradique Coutinho 8.932 
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Paulista 11.530 

República 13.829 

Luz 15.136 

 

 

Tabela 3.5: Localização das Estações da Linha 4 - amarela [C15] 

Estação Posição (m) 

Cruzamento (linha 1 para linha 2) 2.050 

Vila Sônia 2.356 

Morumbi 3.772 

Butantã 6.222 

Pinheiros 7.064 

Faria Lima 7.920 

Fradique Coutinho 8.932 

Oscar Freire 10.369 

Paulista 11.530 

Higienópolis 12.759 

República 13.829 

Luz 15.136 

Cruzamento (linha 2 para linha 1) 15.447 

 

A Figura 3.5, obtida de [C15], mostra a localização física do arranjo das 

estações e subestações em uma rede típica de distribuição de energia em corrente 

contínua. Salienta-se que o percurso consiste de dois trilhos paralelos. As variáveis 

dn-2, dn-1, dn, dn+1, dn+2 são as distâncias entre as estações e as subestações 

retificadoras. 
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Figura 3.5: Arranjo típico da locação das estações e subestações em uma rede metroviária CC 

[C15] 

Considerando o sistema da Linha 4 – amarela, é possível estimar um arranjo 

com a posição das estações e subestações da linha, conforme ilustra a Figura 3.6. 
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Figura 3.6: Arranjo da localização das estações e subestações da Linha 4 - amarela [Autor] 
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As distâncias entre as estações e as subestações são apresentadas na Tabela 

3.6.  

Tabela 3.6: Distância entre Estações e Subestações da Linha 4 - amarela [Autor] 

Referência Valor (m) 

d1 2.356 

d2 315 

d3 1.101 

d4 815 

d5 1.635 

d6 842 

d7 856 

d8 1.012 

d9 1.437 

d10 1.161 

d11 1.229 

d12 1.070 

d13 1.307 

d14 2.356 

 

 As distâncias d1 e d14 foram definidas como sendo o trajeto que o trem 

percorre até completar o retorno para outra linha. Uma vez que durante esse trajeto 

há consumo de energia, elas serão consideradas. A distância d14 foi estimada como 

sendo igual a d1 (distância da estação Luz até o cruzamento entre linhas mais a 

distância para se completar o retorno). 

 

3.2.1 – ENERGIA DA TRAÇÃO E DOS SISTEMAS AUXILIARES 

[CA16] apresenta em seu trabalho um cálculo de consumo de energia baseado 

na potência elétrica, a partir de trabalhos publicados por outros autores pesquisadores 

do tema em questão. Para o cálculo da energia são necessários a tensão de linha, a   

corrente no motor, o número de motores em paralelo e a razão entre o esforço de 

tração atual e o máximo esforço de tração [CA16]. Este cálculo foi usado em uma série 
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de trabalhos, mas com diferentes abordagens para determinar a tensão e corrente 

nos motores [JFC05]. 

                           
,  .

                              (3.13) 

 [CA16] apresenta ainda, o cálculo da energia de sistemas auxiliares do trem. 

Este inclui os sistemas de controle, iluminação, ar condicionado, abertura/fechamento 

de portas, entre outros. A expressão foi proposta por [JC05] e assume que os sistemas 

funcionem de forma contínua durante todo o período analisado [CA16]. 

                         
 .

,  .

(  .   .  ) . 

,  .
                         (3.14) 

Segundo [STW16], os sistemas auxiliares do trem, que incluem ar 

condicionado, sistemas de controle, iluminação, entre outros, correspondem a 20% 

no consumo de energia elétrica do trem. Os demais 80% são consumidos pelos 

motores elétricos de tração.  

Os motores de tração dos trens modernos, são motores de indução trifásicos 

cujo controle de tensão, corrente e conjugado devem ser bem estabelecidos para que 

se tenha uma frenagem eficiente e sem danos ao sistema. 

           Para a análise do sistema de alimentação e dos modos de operação do trem, 

ou seja, em modo de tração e em modo de frenagem regenerativa, é necessário 

conhecer as características dos motores de tração. Os motores de tração dos trens 

da linha 4 - amarela do metrô da cidade de São Paulo são motores de indução 

trifásicos com quatro polos. Suas especificações técnicas estão na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7: Especificação técnica do motor de tração dos trens [C15] 

Potência 200 kW 

Tensão Nominal 1.100 V 

Corrente Nominal 134 A 

Frequência Nominal 77 Hz 
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Rotação Nominal (RPM) 2.205 

Eficiência 0,92 

Rotação Máxima de Serviço (RPM) 3.847 

Peso 740 kg 

Relação de Transmissão 7,07 

Diâmetro da Roda 780 mm 

Conjugado na Frequência Nominal 774 N.m 

 

As características básicas do trem são descritas na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8: Características Básicas do Trem [PPN14] 

Tensão Nominal 1.500 Vcc 

Velocidade Máxima 80 km/h 

Corrente Nominal dos Auxiliares 420 A 

Potência Nominal 3.470 kW 

Massa Total 382.16 ton 

                 

3.2.2 – ENERGIA REGENERADA NA FRENAGEM 

O esforço de frenagem BT é a composição da frenagem elétrica (regenerativa) 

Be e a frenagem por atrito (pastilhas e discos de frenagem) Bf, conforme a expressão 

(3.15), proposta por [JC05]. 

                                              (3.15)                            

 𝑟
1

3,6 𝑒 𝐵                                         (3.16) 
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3.3 – CÁLCULO DA ENERGIA DA TRAÇÃO E DA FRENAGEM REGENERATIVA 

A partir da Figura 3.7 observa-se que, numa representação do sistema em 

barras, o trem, operando como carga e também como fonte de energia, se movimenta 

ao longo das barras interligadas entre si. Isso cria diferentes impedâncias ao longo do 

tempo, rotuladas como Zn,T,t e ZT,m,t, e essa alteração de valores interfere diretamente 

nas tensões das barras. 

 
Figura 3.7: Impedâncias da rede elétrica metroviária em Corrente Contínua criada por diferentes 

posições de um trem – Adaptado de [ART18] 

 Sabendo que as cargas não estão fixadas nas barras, mas sim, se 

movimentando de uma barra para outra, a solução é desenvolver um algoritmo que 

seja capaz de simular o movimento do trem, inserindo o trem como sendo o nó T em 

posições distintas a cada ciclo da simulação, que será definido pelo número de 

posições a serem consideradas. Aliado a isso, é necessário calcular as impedâncias 

que o nó T irá criar na linha em função da sua posição. 
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Uma representação completa do problema da linha 4 – amarela é mostrada na 

Figura 3.8. Neste diagrama são consideradas as sete barras representando as 

subestações retificadoras e o nó T representando uma oitava barra que muda de 

posição ao longo do tempo. A representação considera apenas um dos dois sentidos 

da linha.  

Figura 3.8: Representação nodal da linha 4 – amarela com o trem em circulação [Autor] 

Segundo [C15], sendo a rede de distribuição de energia para a tração do 

sistema metroviário da cidade de São Paulo em corrente contínua, todas as vias de 

alimentação são consideradas como resistivas e uma rede simplificada pode ser 

definida na Figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Circuito simplificado da rede elétrica metroviária em corrente contínua [C15] 
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- Rser é a resistência interna da subestação - é adotada como constante com valor de 

0,02Ω, definido pelos ensaios realizados nas subestações da linha 4 amarela;  

- x se refere a posição do trem, a qual interfere diretamente no cálculo da impedância 

da linha; 

- R1 e R2 são as resistências de linha de alimentação positiva - no metrô da linha 4 

amarela da cidade de São Paulo é utilizado o sistema de catenária, que tem uma 

resistência de 0,0133 Ω/km e são dependentes da localização do trem; 

- R3 e R4 são as resistências de ambos os trilhos da via que estão em paralelo e têm 

uma resistência de 0,0188 Ω/km e são dependentes da localização do trem;  

- VB e VC são as tensões nodais referentes às subestações que alimentam o trem; 

- VA é a tensão nodal referente a posição do trem entre as subestações que o 

alimentam; 

- Vser é a tensão da subestação retificadora e possui um valor de 1.500 Vcc. 

As expressões referentes ao circuito proposto e apresentadas por [C15] são: 

                                 𝐼 =
 

( )
                                              (3.17) 

                                𝐼 =  
 

( )
                                             (3.18)                    

                          
 

( )
+  

 

( )
+ 𝐼 = 0                                (3.19) 

                              𝐼 = 𝐼   𝑒   𝑉 =  𝑉                                      (3.20)        

Sendo que IT é a corrente do trem e VT é a tensão do trem. 

Uma vez que os trens possuem seis carros e que cada carro possui quatro 

motores de tração CA (com exceção do carro Mc1, que possui dois motores CA), tem-

se um total de vinte e dois motores de tração por trem. 
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Considerando ainda que cada motor de tração possui uma corrente nominal de 

134 A, tem-se uma corrente total de tração máxima por trem de 2.948 A. Somada a 

corrente máxima dos sistemas auxiliares do trem (420 A), tem-se uma corrente total 

demandada IT = 3.368 A. 

Então: 

           
( )

+  
( )

∗ 𝑉 +  
 

( )
∗ 𝑉 +

 

( )
∗ 𝑉 = 𝐼        (3.21) 

Sabendo que o somatório das correntes no nó B é igual a zero, então I4 + I1 = 0, ou 

seja: 

                          
 

( )  
+  

 
= 0                                (3.22) 

Reescrevendo a expressão (3.22): 

            
( )  

−
 

( )  
+  

( )
−  

 

( )
= 0                 (3.23) 

Então: 

       
( )  

+ 
( )

. 𝑉  +  − 
 

( )
. 𝑉 =

 

( )  
 . 𝑉         (3.24) 

Sabendo ainda que o somatório das correntes no nó C é igual a zero, então I5 + I2 = 

0, ou seja: 

                         
 

( )  
+  

 

( )
= 0                                 (3.25) 

Reescrevendo a expressão (3.25): 

                
( )  

−
 

( )  
+  

( )
−  

 

( )
= 0             (3.26) 

Então: 
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( )  

+ 
( )

. 𝑉  +  − 
 

( )
. 𝑉 =

 

( )  
 . 𝑉       (3.27) 

Dessa forma, tem-se um sistema com três equações e três incógnitas, que 

podem ser escritas na forma matricial a seguir. 
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            (3.28) 

Resolvendo o sistema matricial, obtém-se VA, VB e VC.  

 𝑉 = 𝑑𝑒𝑡
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𝑉 = 𝑑𝑒𝑡
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𝑉 = 𝑑𝑒𝑡
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3.3.1 – CÁLCULO DA ENERGIA CONSUMIDA NA TRAÇÃO 

No trabalho de [CA16], foi proposta uma metodologia para o cálculo da energia 

em tração e em frenagem regenerativa, além da energia consumida pelos sistemas 

auxiliares. Para isto, foram considerados os seguintes parâmetros principais: 

 V_LINHA [V]: Tensão de Entrada no Carro; 

 E_TR(+) [kWh]: Energia elétrica consumida pelo Sistema de Tração; 

 E_TR(-) [kWh]: Energia elétrica devolvida a linha pelo Sistema de Tração; 

 E_TR [kWh]: Energia elétrica efetivamente consumida pelo Sistema de Tração; 

 E_AUX [kWh]: Energia elétrica consumida pelos Sistemas Auxiliares; 

 E_RE [kWh]: Energia elétrica consumida nos Resistores de Frenagem; 

 Peso [T]: Peso do carro; 

 I_TR(+) [A]: Corrente de tração positiva, que entra no trem para tração; 

 I_TR(-) [A]: Corrente de tração negativa, que sai do trem durante a frenagem 

regenerativa. 

 A energia elétrica consumida pelo sistema durante a operação em tração de 

um carro (um vagão) é definida pelas expressões (3.32) e (3.33) de [CA16]. 

            E_TR(+) VLINHA ITR(+) .     [W.s]                 (3.32) 

      E_TR(+)
,  .

VLINHA ITR(+) .     [kW.h]           (3.33) 

Considerando que cada trem da frota possui seis carros, para obter a energia 

consumida pelo sistema de tração de todo o trem, tem-se que: 

                  E_TR(+) E_TR(+)   [kW.h]              (3.34) 

3.3.2 – CÁLCULO DA ENERGIA REGENERADA 

A energia regenerada, ou seja, a energia cinética que é transformada em 

elétrica pelo sistema de tração durante as frenagens de um carro é definida pelas 

expressões (3.35) a (3.37) também de [CA16]. 
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            E_TR(−) =  ∫ V  .  (−1) .  I ( ) .  𝑑𝑡   [W.s]          (3.35) 

          E_TR(−) =  
,  .

 ∫ V  .  (−1) .  I ( ) .  𝑑𝑡   [kW.h]       (3.36) 

                  E_TR(−) E_TR(−)   [kW.h]                (3.37) 

3.3.3 – CÁLCULO DA ENERGIA TOTAL EFETIVAMENTE CONSUMIDA NA 

TRAÇÃO 

A energia elétrica efetivamente consumida pelo sistema de tração de todo o 

trem pode ser definida pela expressão (3.38) [CA16]:   

          E_TR E_TR(+) E_TR(−)   [kW.h]          (3.38) 

De acordo com a expressão (3.38), a energia efetivamente consumida na 

tração corresponde à diferença entre toda energia consumida (+) pelo trem durante o 

percurso considerado e toda energia recuperada (-) durante as frenagens.  

3.4 – CÁLCULO DA CARGA E DESCARGA DOS ULTRACAPACITORES 

           O cálculo de carga e descarga dos ultracapacitores é definido pelas expressões 

(3.39) a (3.42) [ART18]. 

                  𝐿𝑒
, ,

=  𝐿𝑒
, ,

+ Δt . (𝜂 . 𝑃
, ,

− 𝜂 . 𝑃
, ,

)             (3.39) 

                                          𝐿𝑒
, ,

≤  𝐿𝑒
, ,

                                    (3.40) 

                            0 ≤  𝑃
, ,

≤  𝑃 ,   0 ≤  𝑃
, ,

≤  𝑃                      (3.41) 

                                           0 ≤  𝐿𝑒
, ,

≤  𝐿𝑒                                    (3.42)  

 É importante, conforme condição definida na expressão (3.40), que o nível de 

energia no instante inicial não seja maior que o nível de energia no instante final. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

4.1 – SIMULAÇÃO DAS TENSÕES NODAIS 

Utilizando o software Scilab [S14], foi possível realizar o cálculo das tensões 

nodais do circuito equivalente. De acordo com a simulação da expressão (3.28), foi 

possível obter os valores das tensões nodais VA, VB e VC. Para a simulação do trem 

em tração, IT será considerada uma corrente eficaz negativa, ou seja, IT = - 2.050 A. 

Isso significa que a corrente está sendo injetada no trem para que ele esteja em 

regime de tração. As expressões descritas por (3.29), (3.30) e (3.31) também 

permitem o cálculo destas tensões. Nos dois casos obtiveram-se os resultados 

apresentados na Tabela 4.1 para as tensões VA, VB e VC, com o trem em regime de 

tração, nos pontos predefinidos, que são os pontos referentes às distâncias entre 

subestações e estações da linha, referentes à figura 3.6. 

Tabela 4.1: Tensões nodais considerando o trem em regime de tração [Autor] 

Posição do trem 
VA 

(TREM) 

VB 

(SUBESTAÇÃO 1) 

VC 

(SUBESTAÇÃO 2) 

Saída do Pátio 1.465 V 1.465 V 1.477 V 

Estação Vila Sônia 1.480 V 1.480 V 1.483 V 

Subestação Vila Sônia 1.479 V 1.479 V 1.479 V 

Estação Morumbi 1.448 V 1.462 V 1.460 V 

Subestação Caxingui 1.473 V 1.481 V 1.473 V 

Estação Butantã 1.476 V 1.482 V 1.483 V 

Estação/Subestação Pinheiros 1.465 V 1.477 V 1.465 V 

Estação Faria Lima 1.479 V 1.484 V 1.484 V 
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Estação/Subestação Fradique Coutinho 1.473 V 1.481 V 1.473 V 

Estação Oscar Freire 1.449 V 1.464 V 1.463 V 

Estação/Subestação Paulista 1.465 V 1.477 V 1.465 V 

Estação Higienópolis 1.476 V 1.483 V 1.482 V 

Estação/Subestação República 1.486 V 1.490 V 1.486 V 

Estação/Subestação Luz 1.475 V 1.482 V 1.475 V 

Cruzamento entre Linhas 1.486 V 1.490 V 1.486 V 

 

Vale lembrar que a simulação considerou o trem equidistante das duas 

subestações que o alimentam. 

Para uma simulação mais realista, na qual o trem se desloca ao longo da via e 

entre as subestações de tração existentes, é necessário criar um perfil de tensões. Na 

simulação em questão, foram definidos quinze posições para o trem. As posições 

foram definidas considerando pontos importantes da via que são, estações e as 

subestações. É possível observar pelo gráfico que, em função da posição do trem ao 

longo da via e em relação às subestações, há uma variação da tensão, uma vez que 

a distância entre o trem e as subestações acarreta numa maior ou menor resistência 

elétrica nos trilhos e na linha de alimentação positiva, acarretando em maiores ou 

menores quedas de tensão. 

Vale lembrar que o resultado apresentado Figura 4.1, considera apenas um 

trem circulando ao longo do trajeto da linha 4 – amarela do metrô, além de que a 

corrente do trem é máxima e este opera apenas sob regime de tração, velocidade 

constante e sem a utilização de frenagem em nenhum dos pontos definidos. O perfil 

linear apresentado pelos gráficos se deve ao fato de terem sido considerados apenas 

os pontos definidos na tabela 4.1 para a plotagem da curva. 
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Figura 4.1: Perfil de tensão para um trem ao longo do trajeto da linha 4 – amarela, considerando 

a corrente eficaz do trem [Autor] 

Utilizando a expressão (3.26), porém agora, considerando quatro trens em 

circulação na via e em regime de tração, com uma corrente total de 8.200 A, o perfil 
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de tensão mudará, uma vez que a queda de tensão irá se alterar em função da relação 

R*I. A Figura 4.2 apresenta a simulação em questão. 

 

Figura 4.2: Perfil de tensão para quatro trens ao longo do trajeto da linha 4 – amarela, 

considerando a corrente eficaz dos trens [Autor] 

Expandindo a situação para o uso da frenagem regenerativa nas imediações 

das estações, ou seja, aplicando o freio regenerativo quando um trem se aproxima 
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das estações, o perfil de tensão ficará como o apresentado na Figura 4.3. Vale lembrar 

que a simulação em frenagem regenerativa considera o trem como fonte de corrente. 

 

Figura 4.3: Perfil de tensão para um trem ao longo do trajeto da linha 4 – amarela considerando 

tração e frenagem regenerativa [Autor] 

O resultado apresentado na Figura 4.3, foi gerado a partir do agrupamento dos 

valores obtidos na simulação com a corrente do trem negativa quando este opera no 

modo de tração, e na simulação com a corrente do trem positiva quando este opera 
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no modo de frenagem regenerativa. Utilizando duas tabelas distintas contendo os 

principais pontos da via (subestações e estações) e construídas a partir de hipóteses 

do autor quanto aos momentos nos quais a tração e a frenagem se iniciam, a 

simulação da expressão (3.28), utilizando o software Scilab [S14], gerou um grupo de 

valores de tensão para cada caso. Por fim, estes valores foram agrupados 

sequencialmente, ponto a ponto, permitindo a geração do gráfico apresentado na 

Figura 4.3. É possível observar que a tensão sofre uma queda durante a aceleração 

do trem, assim como sofre uma elevação quando o trem está sob frenagem 

regenerativa. Esse cenário se agrava no sistema quando toda a frota está em 

circulação, alternando momentos de frenagem e tração. Fica evidente a questão 

mencionada anteriormente no desenvolvimento deste trabalho, sobre a queda de 

tensão no sistema de alimentação quando vários trens aceleram simultaneamente e 

a elevação da tensão no sistema, quando vários trens realizam a frenagem 

regenerativa simultaneamente. 

Quanto à energia regenerada, aplicando o teorema da Superposição (ou 

Sobreposição), considerando os efeitos das subestações e dos trens individualmente 

e separadamente, é possível calcular a energia da frenagem regenerativa.  

4.2 – SIMULAÇÃO DA ENERGIA CONSUMIDA 

A Figura 4.4 apresenta uma simulação do consumo de energia de um trem 

percorrendo o trajeto da linha 4 – amarela, considerando a tração sem frenagem 

regenerativa. Na simulação referente a Figura 4.5, o trem reaproveita a energia 

utilizada durante a frenagem. No primeiro caso, houve um consumo de 14.600 kWh 

de energia durante todo o percurso. No segundo caso, houve um consumo de 11.370 

kWh de energia. Em ambos os casos, foram utilizadas as expressões (3.33) e (3.34). 

É possível concluir com as informações apresentadas, que houve uma economia de 

aproximadamente 22% no consumo de energia do trem ao longo do trajeto de apenas 

uma via quando se aproveita a energia da frenagem regenerativa. O tempo total de 

viagem considerado é de 30 minutos. O consumo de energia observado antes da 

saída do pátio, existe em função do deslocamento do trem dentro do pátio até o 

referido ponto. Uma última consideração a ser feita sobre a simulação, diz respeito à 

corrente do trem. Como foram considerados, tensão do sistema de alimentação igual 
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a 1.500 Vcc e corrente eficaz do trem igual 2.050 A, a simulação utilizou sorteios para 

definir qual a demanda de corrente em cada ponto, sendo considerados 100%, 80%, 

60% e 40% da corrente eficaz. 
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Figura 4.4: Consumo de energia para um trem, considerando apenas tração [Autor].  

 

Figura 4.5: Consumo de energia para um trem, considerando tração e frenagem regenerativa 

[Autor].  
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4.3 – SIMULAÇÃO DA ENERGIA ARMAZENADA 

A simulação em questão, utiliza a expressão (3.39), cujas condições de 

contorno são definidas pelas expressões (3.40) a (3.42) e considera 30% de eficiência 

na recuperação da energia, além de toda energia regenerada sendo armazenada ao 

longo do trajeto em um único sentido da via, em um dia de operação, de acordo com 

os seguintes parâmetros: 

 Eficiência de carga dos ultracapacitores igual a 0,98; 

 Eficiência de descarga dos ultracapacitores igual a 0,9; 

 Tempo de duração da frenagem regenerativa entre cada estação igual a 15 

segundos; 

 Potência de carga máxima Pc = 1.500 V * 2.050 A * 0,3 = 922,5 kW; 

 Potência de descarga Pd = Pc * 0,8 (considerando que o capacitor possui uma 

profundidade de descarga de 80% de sua carga total); 

 Tempo de operação do sistema igual a 20 h/dia; 

Utilizando o Scilab [S14] para a simulação, foram obtidos os seguintes 

resultados: 

Tabela 4.2: Valores obtidos na simulação da energia máxima armazenada [Autor] 

Energia total armazenada ao longo do 
trajeto em horário fora de pico – frota de 10 
trens em circulação simultânea (16 h/dia de 

duração) 

9 MWh 

Energia total armazenada - frota de 20 
trens em circulação simultânea em horário 

de pico (4 h/dia de duração) 
4,5 MWh 

Energia total armazenada durante um dia 
de operação (20 h/dia de operação) 

13,5 MWh 

Energia total armazenada durante um ano 
de operação (7300 h de operação) 

4.956 MWh 
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Média de energia armazenada por hora por 
banco de supercapacitores 

93,75 kWh / h (fora do horário de pico) 

187,5 kWh / h (durante o horário de pico) 

Capacidade de cada armazenador, 
considerando armazenamento de 60% da 

energia recuperada 
112,5 kWh 

                

 De acordo com os valores apresentados na Tabela 4.2 e o custo médio de 

R$ 428,14/MWh para tração elétrica, acrescido dos devidos tributos no mês de maio 

de 2019, último mês presente no relatório da ANEEL [A18], chega-se à conclusão de 

seria possível alcançar uma economia de, aproximadamente, R$ 2,12 milhões em um 

ano. 

   Vale lembrar que, independente de se considerar toda a energia recuperada 

sendo armazenada ou considerar uma fração desta sendo consumida por outros 

trens, o valor economizado seria o mesmo, uma vez que esta energia está deixando 

de ser enviada pelas subestações, e é exatamente nesse momento que a economia 

é observada. 

 Para a definição da capacidade do armazenador, foi considerada a média de 

energia armazenada durante o horário de pico, ou seja, 187,5 kWh, que é o período 

de maior fluxo de energia do sistema. A partir deste valor, definiu-se que, até 60% da 

energia recuperada seria armazenada. Os demais 40% serão consumidos por outros 

trens já durante a frenagem. 

   De acordo com a figura 2.17 da seção 2.6.3, o valor de um banco de 

supercapacitores é de aproximadamente US$ 2.000/kWh ou R$ 7.620,00, 

considerando o dólar cotado a R$ 3,81 em agosto de 2019, e cada um dos seis bancos 

de supercapacitores ao longo da via terão capacidade de 112,5 kWh, o que totalizaria 

675 kWh, tem-se que o custo total dos armazenadores será em torno de R$ 5,143 

milhões. Com base nessas informações, conclui-se que o payback (ou PRI) do 

sistema de armazenamento da linha 4 – amarela será de, aproximadamente, 2 anos 

e 6 meses. Levando-se em conta a vida útil dos supercapacitores, discutida na Tabela 

2.1 da seção 2.5.5, a linha 4 – amarela terá cerca de 18 anos de retorno financeiro 
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com o sistema de armazenamento, o que totalizaria, caso o custo médio da energia 

elétrica para tração ainda seja compatível com os valores médios atuais, cerca de R$ 

38,2 milhões. 

   Outro ganho trazido pelo investimento é que, de acordo com dados de 

[ESC11] e de [CGM17], considerando os valores de 0,11 kg de CO2 por kWh gerado 

e 0,1355 kg de CO2 por kWh gerado, respectivamente, tem-se que haverá uma 

redução de aproximadamente 545 a 671 toneladas de CO2 emitidos na atmosfera por 

ano, apenas em função da linha 4 – amarela, que foi o sistema analisado neste 

trabalho. Num momento em que a sustentabilidade vem sendo prioridade em todos 

os setores da sociedade, este é um valor importante e deve ser considerado. 

4.4 – CONCLUSÕES 

Neste capítulo foram abordadas as características de modelagem do sistema 

elétrico metroviário, tendo como base a linha 4 – amarela do metrô da cidade de São 

Paulo, uma vez que esta é a mais recente e tecnologicamente atual do metrô. Com 

as informações extraídas dos artigos e trabalhos consultados, foi possível a obtenção 

das características necessárias sobre a linha, permitindo então, alcançar resultados 

interessantes sobre o comportamento do sistema, tanto em situações reais como 

hipotéticas, como: i) a comprovação da variação no perfil de tensão do sistema em 

função da aceleração e frenagem simultânea de vários trens; ii) a comprovação da 

economia no consumo de energia dos trens, estimada em 22%, quando esses utilizam 

a frenagem regenerativa; e, principalmente, iii) a economia financeira com a utilização 

dos supercapacitores e o payback do sistema, calculado em cerca de dois anos, além 

da redução nas emissões de CO2 na atmosfera em até 671 toneladas por ano. 

O levantamento de dados foi o ponto mais exaustivo envolvendo este capítulo, 

principalmente por se tratar de uma área muito restrita às próprias concessionárias de 

transporte metroviário e não possuírem muitas publicações envolvendo o sistema 

brasileiro. Muitos dos artigos consultados envolvem sistemas em operação em países 

da Europa e Ásia, onde as linhas possuem alimentação em corrente alternada, 

diferenciando consideravelmente a forma de estudo. Essa diferença foi observada 
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principalmente quando foi abordado o problema do fluxo de potência para definir as 

tensões nodais em função da circulação dos trens. 

Por fim, simulando o armazenamento de energia, oriundo exclusivamente da 

frenagem regenerativa, chegou-se a uma conclusão óbvia, que é a economia com os 

custos de operação do sistema.  

Da forma como foi realizada, a simulação baseada no estudo de caso de um 

sistema metroviário real, permitiu obter resultados que servem como base para 

possíveis estudos de melhorias e otimizações de operação e custos do sistema. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho apresentou as linhas de abordagem gerais a respeito da 

frenagem regenerativa e dos dispositivos envolvidos na recuperação da energia de 

sistemas metroviários. Apresentou, também, as suas principais características tendo 

em mente alcançar o melhor desempenho, por meio de estudos comparativos entre 

as principais tecnologias de armazenamento estacionário de energia disponíveis. 

Além da reutilização da energia armazenada, os dispositivos abordados contribuem 

para a estabilização do perfil de tensão no sistema de alimentação. Por fim, apresenta 

as características de modelagem do sistema elétrico metroviário, tendo como base a 

linha 4 – amarela do metrô da cidade de São Paulo, uma vez que esta é a mais recente 

e tecnologicamente mais avançada do metrô paulista. 

O levantamento de dados foi o ponto mais exaustivo deste trabalho, 

principalmente por se tratar de uma área muito restrita às próprias concessionárias de 

transporte metroviário e por não possuírem muitas publicações envolvendo o sistema 

brasileiro. Apesar disso, por se tratar de uma linha construída recentemente, com 

tecnologias atuais e alguns trabalhos já publicados, foi possível a obtenção das 

características e modelos necessários para a realização dos estudos.  

Para a solução do problema de reaproveitamento de energia foram 

apresentadas as possíveis soluções capazes de direcionar o fluxo de energia para os 

caminhos disponíveis. Sejam esses o sistema elétrico, os demais trens circulando na 

linha ou os acumuladores de energia.  

Como foi discutido no decorrer deste trabalho, trens acelerando 

simultaneamente causam uma queda no nível de tensão, o que obriga a atuação do 

sistema de proteção, causando inconvenientes e interrupções na operação. Foi 

abordado também que, uma das formas de se amenizar tal problema é a utilização de 

armazenadores de energia, que podem atuar na função de estabilização dos níveis 

de tensão do sistema elétrico de alimentação. 
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A principal discussão a partir de então, parte de um processo de decisão no 

qual a relação entre o custo e o benefício deve ser adequadamente avaliada para que, 

uma vez definido o melhor sistema, haja o retorno econômico esperado. 

Com as informações extraídas dos artigos e trabalhos consultados, foi possível 

a obtenção das características necessárias sobre a linha, permitindo então, alcançar 

resultados interessantes sobre o comportamento do sistema, tanto em situações reais 

como hipotéticas, como, a comprovação da variação no perfil de tensão do sistema 

em função da aceleração e frenagem simultânea de vários trens, a comprovação da 

economia no consumo de energia dos trens, estimada em 22%, quando esses utilizam 

a frenagem regenerativa e, principalmente, a economia financeira com a utilização dos 

supercapacitores e o payback do sistema, calculado em cerca de dois anos, além da 

redução nas emissões de CO2 na atmosfera em até 671 toneladas por ano. 

Foi possível então, obter uma conclusão intuitivamente esperada, que foi a 

economia com os custos de operação do sistema, a partir da economia de energia e 

o retorno do investimento, já citados anteriormente. Estenda-se esta aplicação às 

demais linhas de metrô do país e têm-se ganhos ainda maiores, principalmente para 

o meio ambiente. 

Por fim, a partir dos resultados obtidos neste trabalho, observa-se a viabilidade 

da utilização de um ESS, podendo estes trazerem uma série de benefícios para a 

operação de um sistema metroviário, cabendo apenas definir a tecnologia a ser 

utilizada e os pontos de instalação dos módulos de armazenamento.  

O estudo de outras tecnologias, a possibilidade de inserção de sistemas de 

microgeração de energia renovável, com a finalidade de reduzir ainda mais a 

demanda de energia das subestações, e a busca por mais informações sobre os 

sistemas, são pontos que servem de motivação para futuros estudos, melhorando a 

realidade das simulações e dos modelos matemáticos, o que levaria a um 

dimensionamento mais preciso dos armazenadores e traria resultados ainda mais 

consistentes. 
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