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Resumo 

 O sistema metroviário de Belo Horizonte se encontra em um processo de 

modernização e expansão. Todavia, a essa expansão não se segue um investimento em 

frenagem regenerativa, de modo que ela não tem seu potencial aproveitado. Baseado 

nesse fato, este trabalho tem o objetivo de investigar o potencial energético do uso da 

frenagem regenerativa, como recuperar essa energia e a economia proporcionada por 

sua utilização, tendo como referência as composições tracionadas por corrente 

alternada do sistema metroviário de Belo Horizonte. Para isso, este trabalho é divido nas 

etapas de descrição do sistema existente, onde é apresentado de maneira global o metrô 

de Belo Horizonte; na modelagem matemática do trem, baseada na física do processo; na 

descrição de como essa recuperação é possível e análise de métodos para recuperar a 

energia proveniente da frenagem e, por fim no projeto de sistemas que permitem o uso 

da frenagem regenerativa e o seu impacto na redução do consumo energético no metrô 

de Belo Horizonte. 
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Abstract 

Belo Horizonte subway system is in a process of modernization and expansion. 

However, an investment in regenerative braking does not come with this expansion, 

which cause that braking energy does not have all it is potential harnessed. Based on this 

fact, this work has the objective of investigating the energy potential of regenerative 

braking, how to recover this energy and the economy provided by its use, having as 

reference the AC tractioned trains of Belo Horizonte subway system. This work is 

divided into the stages of description of the existing system, where the subway system is 

presented; in the mathematical modeling of the train, using physics-based techniques; in 

the description of how the regenerative braking is possible and an analysis of recovery 

methods, and finally in the project of systems who allow the regenerative braking use 

and it is impact on the energetic consume reduce on the Belo Horizonte subway system. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância 

O excesso de veículos de transporte de pessoas e cargas tem provocado cada vez 

mais problemas aos centros urbanos brasileiros. Trabalhando nesse sentido, grandes 

investimentos têm sido realizados em mobilidade urbana e transporte coletivo, citando, 

por exemplo, o modelo curitibano com vias exclusivas de BRTs (Bus Rapid Transit), que 

vem sendo copiado por várias outras grandes cidades. 

Esses investimentos, apesar de necessários, não têm sido bem sucedidos em 

diminuir o número de veículos nas ruas, parte devido à cultura brasileira de priorizar o 

transporte individual e parte porque os investimentos em ônibus estejam eles em vias 

coletivas ou rápidas, não são suficientes, uma vez que têm uma capacidade muito baixa 

para atender uma população em crescimento. 

Assim sendo, uma alternativa que pode ajudar a mitigar esse problema é o metrô 

urbano. O metrô é um veículo ferroviário, normalmente elétrico que pode atuar tanto 

com tensão contínua como alternada. Ele ainda possui capacidade de transportar um 

grande número de passageiros e, o fato de andar sobre trilhos o torna muito mais rápido 

que as alternativas que circulam por vias urbanas, já que não enfrentam 

engarrafamentos e congestionamentos, comuns no trânsito dos centros urbanos. 

Dada a sua importância no transporte urbano, o estudo dos processos do metrô é, 

portanto, fundamental para que ele possa operar com máxima eficiência e segurança. 

Nessa área, por sua vez, um dos processos mais interessantes de ser analisado é o da 

frenagem, por se relacionar com outro tema que também tem sido alvo de grande 

visibilidade, que é a eficiência energética. Isso se deve ao fato de que a energia dissipada 

durante as frenagens pode ser reaproveitada para a alimentação não só do próprio trem 

como também de outros que estejam na mesma via. A esse processo dá-se o nome de 

frenagem regenerativa. 
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Desse modo, a análise de potencial regenerativo da frenagem dos trens que 

compõem o sistema metroviário é de fundamental importância para que o metrô seja 

uma alternativa ainda mais eficiente.  

1.2. Objetivo 

 O objetivo deste trabalho é analisar a aplicação da frenagem regenerativa no 

metrô de Belo Horizonte, de modo a verificar qual seria a viabilidade técnica e 

econômica de sua aplicação, dando ênfase as composições tracionadas por corrente 

alternada. Para isso, o trabalho é dividido em dois objetivos menores, sendo o primeiro 

relacionado à análise do potencial de regeneração energética, de modo a avaliar se existe 

a possibilidade do uso da frenagem regenerativa. O segundo objetivo, por sua vez, 

consiste em analisar qual o melhor modo de recuperação dessa energia, através da 

análise de métodos e tecnologias disponíveis.  

1.3. Metodologia 

Para a realização deste trabalho, o primeiro passo consiste em estimar, para cada 

trecho em operação, o potencial da aplicação do sistema de frenagem regenerativa para 

as composições tracionadas por corrente alternada, adquiridas pela CBTU (Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos) para o metrô de Belo Horizonte. Para que esse estudo seja 

realizado, é desenvolvido um modelo para os esforços de tração do trem, sendo que 

tanto a descrição do sistema quanto dos trens, bem como todas as informações e dados 

utilizados estão indicados no texto.  

Através deste modelo, são realizadas simulações onde são levantadas as curvas 

de potência e energia, necessárias a essa análise. Nas simulações, serão analisados todos 

os trechos que compõem a linha 1 (atualmente a única em operação) do metrô, nos dois 

sentidos de deslocamento, através do perfil de velocidade da linha. 

Em seguida, um estudo sobre os possíveis métodos de aproveitar essa energia é 

realizado, levando em conta os métodos já utilizados em outros sistemas metroviários 

ao redor do mundo, e a viabilidade para o metrô de Belo Horizonte. 
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1.4. Estrutura do Texto 

O trabalho está estruturado em sete capítulos, incluindo esse capítulo 

introdutório. 

No Capítulo 2, uma descrição do metrô de Belo Horizonte é apresentada, com 

uma breve história e detalhes de operação das composições tracionadas por corrente 

contínua e por corrente alternada, sendo a última o objeto de estudo deste trabalho. 

No Capítulo 3, um modelo geral baseado em esforços de tração para composições 

metroviárias é desenvolvido, e, a partir desse modelo, um modelo específico é 

desenvolvido para as composições tracionadas por corrente alternada. 

O Capítulo 4 traz informações básicas sobre o funcionamento dos motores de 

indução trifásicos e suas operações de funcionamento, além de apresentar os métodos 

de recuperação energética que são utilizados atualmente, suas principais vantagens e 

desvantagens. 

No Capítulo 5 é discutida a economia energética proporcionada pelo uso de 

armazenadores embarcados no veículo, de modo que é realizado o projeto dos bancos 

armazenadores e é realizado um estudo sobre a economia proporcionada pelo uso dos 

mesmos. 

O Capítulo 6, por sua vez, apresenta o uso de métodos de frenagem regenerativa 

que levam em conta a interação entre todos os trens, de modo que é desenvolvido um 

modelo para a análise e os principais resultados são analisados. 

O Capítulo 7, por fim, traz tanto as conclusões e considerações finais sobre o 

trabalho como as sugestões de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

O Metrô de Belo Horizonte 

Este capítulo tem como objetivo apresentar informações relevantes sobre o 

metrô de Belo Horizonte, como história, frota, alimentação, sistema de tração, 

dimensões, dentre outras informações das composições de corrente contínua e 

alternada. 

2.1. Breve História 

O metrô de Belo Horizonte entrou em operação comercialmente em agosto de 

1986. A partir dessa data, entraram em operação três trens, ligando as estações 

Eldorado e Lagoinha com 10,8 km de extensão. De 1992 a 2008, foram surgindo novas 

estações, que formam hoje a linha 1, única linha em operação do metrô de Belo 

Horizonte, que liga a estação Eldorado à estação Vilarinho, atualmente com 28,2 km de 

extensão. 

Atualmente, o metrô conta com dezenove estações e vinte e cinco trens, cada um 

com quatro carros, fazendo com que o metrô atenda em torno de 230.000 passageiros 

por dia na região de Belo Horizonte e Contagem.  (CBTU 1, 2014) 

Para o futuro, pretende-se ampliar a linha 1 até o bairro Novo Eldorado em 

Contagem e a criação de duas novas linhas, que ligarão a linha 1 ao Barreiro (linha 2) e a 

Savassi (linha 3), conforme mostrado na Figura 2.1, ampliando o sistema para atender 

até 980 mil passageiros por dia (METROMINAS, 2015). 
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Figura 2.1-Mapa da linha metroviária de Belo Horizonte: construída e planejada. Fonte: (METROMINAS, 
2015) 

Existe também um processo de modernização da frota, sendo adquiridos dez 

novos trens para o metrô de Belo Horizonte (MBH), cujo modelo pode ser visto na 

Figura 2.2. Os novos trens são tracionados por motores de indução e têm cada um, 

capacidade para transportar aproximadamente 1.300 passageiros por viagem.  
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Figura 2.2: Trem com motores de tração de corrente alternada. Fonte: (CAF, 2015) 

2.2. Sistema de Eletrificação 

O sistema de alimentação de energia elétrica do metrô de Belo Horizonte conta 

hoje com (CBTU 2, [ca. 2015]): 

 4  subestações primárias, como a da Figura 2.3; 

 3  cabines de seccionamento e paralelismo; 

 1  sistema de alimentação em 6,6 kV; 

 1 sistema de telecomando de energia instalado no Centro de Controle 

Operacional (CCO); 

 21 subestações abaixadoras e retificadoras de 13,8 kV em estações, 

cabines, pátios, CCO e prédio sede.  
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Figura 2.3: Subestação primária da CBTU (CBTU 2, [ca. 2015]) 

 

As subestações abaixadoras recebem as linhas de transmissão da CEMIG, com 

tensão de alimentação de 13,8 kV  e abaixam seu nível para 1,277 kV. Em seguida, ainda 

na subestação, a tensão é retificada para 3000 Vcc e enviada para a rede do metrô, que é 

disposta em formato de catenária. 

Essas subestações, por sua vez são nomeadas através de siglas e estão 

localizadas, considerando o sentido Eldorado/Vilarinho, em: 

 Subestação A: quilômetro 1,74, ao lado da estação Cidade Industrial; 

 Subestação B: quilômetro 9,36, ao lado da estação Carlos Prates; 

 Subestação C: quilômetro 18,10, ao lado da estação Santa Inês; 

 Subestação D: quilômetro 26,51, ao lado da estação Floramar. 

As subestações A, B e C têm potência nominal de 9,0 MW, enquanto a subestação 

D tem potência nominal de 6,0 MW, totalizando uma potência de 33,0 MW. 

Através da catenária, a energia é enfim transmitida para o TUE (trem urbano 

elétrico), sendo que o contato TUE-catenária é realizado através de um dispositivo 

retrátil conhecido como pantógrafo, que fica acima do trem conforme ilustrado na 

Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Esquema de trem com pantógrafo. Fonte: (Prysmian Club, 2015) 

 

Por fim, a função das cabines de seccionamento e paralelismo é colocar em 

paralelo as duas vias principais, que correspondem à linha Eldorado/Vilarinho (sendo 

uma via em cada sentido do trajeto), de modo a evitar diferenças de potencial e 

seccionar a linha em trechos para manutenção ou situações de emergência.  

2.3. O Trem Unidade Elétrico Tracionado por Corrente Contínua 

Atualmente, os TUEs que circulam no sistema metroviário de Belo Horizonte são 

majoritariamente tracionados por motores de corrente contínua, contando com 25 

carros em operação, idênticos ao mostrados na Figura 2.5. Na Figura 2.6, é mostrado os 

detalhes físicos da composição, sendo constituídas por dois carros motores, 

identificados como MC, localizados nas cabeceiras e por dois carros reboques 

intermediários, identificados como TC.  

Cada um dos carros do TUE possui dois truques de dois eixos, o que também vale 

para o caso CA. O truque, exibido na Figura 2.7 é o componente onde estão localizados os 

freios e a suspensão (Railway Technical Web Pages, 2015), sendo que, nos carros 

motores cada truque é ainda equipado com dois motores de tração (CBTU 3, [ca. 2015]). 
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Figura 2.5: TUE do metro de Belo Horizonte tracionado por motor de corrente contínua. Fonte: 
(Nascimento, 2014) 

 

 

 

Figura 2.6: Esquema de veículos em trem tracionado por corrente contínua (Nascimento, 2014). 

 

 

Figura 2.7: Principais componentes de um truque. Fonte: (Nascimento, 2014). 

 

As dimensões dos carros e do TUE de corrente contínua estão indicados na 

Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1: Características do TUE CC. Fonte: (SETOP, [ca. 2015]) 

Carro Motor Reboque TUE 

Comprimento (m) 22,397(entre faces) 22,00(entre faces) 
91,595 (entre 

engates) 

Massa (ton) 59,00 42,00 202 

Lotação do TUE (6 

passageiros/m²) 
1030 (262 assentados+ 798 em pé) 

 

O sistema de tração dos TUEs que operam por corrente contínua é composto por 

motores CC alimentados diretamente da catenária por tensão de 3000 Vcc, de modo que 

a tensão pode variar em até 20% de acordo com a posição do TUE em relação às 

subestações alimentadoras (Nascimento, 2014). 

Para que a partida do TUE seja suave, bancos de resistências posicionados acima 

dos carros motores são inseridos no enrolamento de armadura do motor, e, conforme o 

trem acelera, as resistências são curto-circuitadas de modo que a potência de saída e o 

torque aumentem, fazendo com que o TUE ganhe velocidade.   

O controle de velocidade do trem é realizado pelo condutor com auxílio da 

sinalização da via, controlada pelo centro de controle operacional (CCO) e da sinalização 

embarcada, realizada pelo sistema ATC (Automatic Train Control), que é o conjunto de 

equipamentos de sinalização instalados no TUE (CBTU 4, [ca. 2015]).  

A frenagem dos TUEs de Belo Horizonte que operam com motores de tração de 

corrente contínua é dividida em dois métodos, baseados em princípios diferentes e que 

operam em conjunto: a frenagem dinâmica e a frenagem mecânica.  

A frenagem dinâmica ocorre apenas nos carros motores dos TUEs e baseia-se no 

princípio de controle de velocidade em máquinas CC através da inserção de resistência 

externa no circuito de armadura.  

O motor, cuja alimentação é realizada de forma separada para o campo e a 

armadura, tem o circuito do último ligado diretamente na catenária, através do 

pantógrafo. No momento da frenagem, o rotor é desconectado da rede aérea, cortando 

sua alimentação. O campo magnético produzido pelo circuito de campo, por sua vez, 

induz uma tensão de armadura que é proporcional à velocidade de rotação do eixo, o 

que faz com que o fluxo de potência mude de sentido. Em outras palavras, a máquina 

entra na operação geradora. Assim, com o motor entrando na operação geradora, ele é 
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ligado a um banco de resistores (o mesmo utilizado na tração) fechando o circuito e 

fazendo com que a energia seja dissipada através do banco em forma de calor, 

convertendo a energia cinética em energia térmica e frenando o TUE. 

A frenagem mecânica, por sua vez, é realizada através de um sistema 

eletropneumático que aciona as sapatas de freio posicionadas nos rodeiros (conjunto 

formado por um eixo e duas rodas) de todos os carros.  

Se o TUE opera nas condições normais, acelerando ou mantendo a velocidade, o 

sistema pneumático mantém as sapatas de freio desconectadas dos rodeiros, permitindo 

o movimento livre dos mesmos. Já quando o motor está em regime de frenagem, uma 

eletroválvula atua para que as sapatas entrem em contato com os rodeiros, reduzindo a 

velocidade do carro através do atrito.  

Normalmente a frenagem dinâmica é insuficiente para provocar uma 

desaceleração aceitável nos TUEs. Desse modo, a frenagem mecânica é utilizada de 

maneira complementar, primeiro nos carros e reboques e, se necessário, nos carros 

motores.  

Esse tipo de frenagem combinada é particularmente útil, pois quanto menor a 

necessidade da frenagem mecânica, menor o desgaste em materiais como pastilhas e 

calços (Pires, 2006). 

Em condições normais, ambos os sistemas (dinâmico e mecânico) atuam, a 

desaceleração do TUE é da ordem de 0,77m/s². Caso haja uma necessidade de parada de 

emergência, apenas o sistema de frenagem mecânica atua, gerando uma desaceleração 

da ordem de 1,1 m/s² (Nascimento, 2014). 

2.4. O Trem Unidade Elétrico Tracionado por Corrente Alternada  

Os novos trens, tracionados por motores de indução, são bastante semelhantes 

aos modelos CAF da série 7000 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). 

Sua composição pode ser vista na Figura 2.8 e, diferentemente do TUE tracionado por 

corrente contínua, conta com três carros motores, sendo eles os dois carros localizados 

nas extremidades (na Figura, identificados como MA e MB) e um dos carros reboque (na 

figura RA e RB). Assim, apenas um carro reboque não é motorizado nessa composição 

(CAF/ALSTOM/Geminys 1, 2015). Cada carro motor conta com quatro motores (dois por 
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truque), o que faz com que os novos TUEs tenham quatro motores a mais (doze, contra 

oito dos carros tracionados por motor CC). 

 

Figura 2.8: Disposição dos veículos em trem tracionado por motor assíncrono. Fonte: 
(CAF/ALSTOM/Geminys 1, 2015) 

O sistema de tração dos TUEs de corrente alternada é composto de 12 motores de 

indução, gaiola de esquilo, controlados por conversor de tensão variável e frequência 

variável (CAF/ALSTOM/Geminys 2, 2015). Uma vez que o sistema de alimentação do 

metrô provê alimentação de 3000 Vcc, é necessário um conversor CC/CA para alimentar 

os motores de indução. Essa conversão é realizada pelo conversor de tração. 

Os dados de placa do motor estão indicados na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Dados de placa dos motores de tração: composições CA (CAF/ALSTOM/Geminys 2, 2015) 

(MB-5136-C) Mitsubishi 

Potência Nominal 260 kW Regime contínuo 

Tensão nominal 2250 V Frequência 88 Hz 

Corrente nominal 82 A Pólos 4 

Velocidade 2610 rpm Massa 910 kg 

 

O fato de existir um controle de tensão e frequência faz com que não seja 

necessário utilizar o banco de resistências para partida como no TUE tracionado por 

corrente contínua. 

A caixa conversora de tração, mostrada na Figura 2.9, compreende os elementos 

responsáveis por proporcionar ao motor de tração a tensão e a frequência solicitadas em 

cada instante (CAF/ALSTOM/Geminys 1, 2015).  
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Figura 2.9: Modelo de caixa conversora de tração. Fonte: (CAF/ALSTOM/Geminys 1, 2015) 

 

Para uma unidade completa de quatro carros existem três caixas de tração 

duplas, que contam cada uma, com dois inversores de frequência. Cada um dos 

inversores alimenta os dois motores de um truque por meio da conversão de tensão 

contínua para alternada. Por sua vez, o núcleo de cada inversor contém seis IGBTs 

(Insulated Gate Bipolar Transistor), que são responsáveis por realizar os disparos 

necessários para gerar a tensão e frequência de entrada no motor; e outros dois IGBTs, 

funcionando como chaves, para realizar o controle da frenagem dinâmica, que é 

realizada de maneira similar ao TUE tracionado por corrente contínua, através de 

resistores instalados acima da composição. Os dados de placa dos inversores de 

frequência utilizados estão indicados na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3: Dados de placa do inversor de frequência utilizado na tração (CAF/ALSTOM/Geminys 1, 2015) 

Inversor de frequência 3000 V- CAF 

Tensão de entrada 2100-3600 Vcc (3000 V nominais) 

Tensão de saída 
2200 Vrms (Vcat¹ =3000 Vcc) 

2800 Vrms (Vcat¹ = 3600 Vcc) 

Potência nominal  604 kW 

Potência máxima de tração  1014 kW 

Potência máxima de frenagem  -1232 kW 

1.Vcat é a tensão na catenária.  



 
 

26 
 

A caixa inversora também conta com o capacitor do filtro de entrada e com um 

circuito de pré-carga. O capacitor de filtro tem a função primária de estabilizar a tensão 

e proporcionar potência reativa para os motores. 

Em conjunto com uma indutância de entrada, o capacitor compõe também o filtro 

de entrada, que é um circuito LC que atua de modo a minimizar os harmônicos 

produzidos pelos inversores de frequência e protegendo o próprio sistema contra 

transitórios na rede. O circuito composto pelo inversor e pelo filtro, utilizado para 

alimentar os motores é mostrado na Figura 2.10.  

 

Figura 2.10: Circuito inversor com filtro de entrada.  

O circuito de pré-carga, por sua vez, regula a carga de um capacitor intermediário 

e dos capacitores de filtro e atua de modo a impedir flutuações de tensão no mesmo e 

apresentam contatores que permitem isolar o inversor, sendo composto por um 

contator de rede e por uma resistência um contator de pré-carga. 

O sistema de frenagem dos novos TUEs de Belo Horizonte é composto, assim 

como nos TUEs tracionados por corrente contínua, pelo sistema de frenagem dinâmica e 

mecânica. 

O controle de freio a ser utilizado é realizado pelo inversor de tração, seguindo a 

seguinte ordem (CAF/ALSTOM/Geminys 1, 2015): 

 Freio elétrico regenerativo (quando disponível); 

 Freio elétrico não regenerativo; 

 Freio mecânico (de fricção). 

Uma vez que o sistema de frenagem regenerativo não é aplicado no metrô de Belo 

Horizonte, o sistema só se utiliza das duas últimas opções. Assim, toda a energia da 

frenagem é dissipada através do banco de resistores localizados sobre o TUE e, em caso 

de necessidade, a frenagem mecânica é realizada, do mesmo modo que nos trens 

tracionados por corrente contínua.  
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Apesar de a frenagem regenerativa não ser utilizada para devolver energia à rede 

ou a outros trens na linha, é importante salientar que parte da energia é reaproveitada, 

em menor escala, para alimentar os sistemas auxiliares do metrô, como a iluminação e 

demais aparelhos elétricos.     

2.5. Considerações Finais 

As informações apresentadas neste capítulo têm o objetivo de mostrar o sistema 

de metrô de Belo Horizonte e suas partes mais importantes. As informações foram 

dividas entre dados gerais e dados das composições CC e CA, bem como uma breve 

história do metrô.  

Conforme os dados apresentados para as composições CA, que são o foco do 

trabalho sugerem, a frenagem regenerativa, que já é utilizada para alimentação de 

circuitos internos do metrô, pode ser implementada em uma escala maior, com troca de 

energia entre composições diferentes ou com a subestação, uma vez que as composições 

já são preparadas para seu uso.  
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Capítulo 3 

Modelagem Física do TUE  

Este capítulo tem por objetivo estabelecer um modelo matemático para um trem 

urbano. A partir desse modelo, é realizada uma análise para o metrô de Belo Horizonte, 

onde os resultados são utilizados para estimar a viabilidade da aplicação da frenagem 

regenerativa. 

3.1. A Modelagem de Trens 

Conforme detalhado em (Pires, 2006), são vários os modelos para os esforços de 

tração em um trem, que passam desde métodos gráficos até soluções numéricas 

computacionais. Para esse trabalho, o método escolhido foi a modelagem pelas forças 

atuantes no processo de movimento do metrô. Esse tipo de modelo, por sua vez, atende 

às necessidades do trabalho e foi escolhido principalmente pela facilidade no seu 

desenvolvimento.  

3.2. Modelagem Pelas Leis Físicas do Processo 

A obtenção de um modelo pelas leis físicas do processo consiste basicamente nas 

aplicações de equações gerais do movimento e na análise das forças atuantes no sistema 

para se determinar um modelo para a dinâmica do sistema, necessitando apenas de 

dados relativos às componentes do TUE. 

Assim, para este trabalho, será considerado que o esforço de tração, que nada 

mais é do que a força desenvolvida no aro das rodas para movimentar o TUE, tem as 

seguintes componentes (Dubey, 2001): 

 A força para acelerar a massa do TUE horizontalmente; 
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 A força para acelerar as partes girantes do TUE como rodas, engrenagens, 

eixos e o rotor dos motores; 

 A força para superar a gravidade, quando em um movimento com 

componente vertical; 

 A força para superar a resistência de atrito do TUE. 

3.2.1. Força Para Acelerar o TUE Horizontalmente 

A força para acelerar o TUE horizontalmente é dada através da 2ª Lei de Newton 

para o movimento, podendo ser descrita como: 

    
  

  
   

(3.1) 

 

em que   é o somatório da massa do TUE e dos passageiros, dada em quilogramas e a 

velocidade   em m/s. 

3.2.2. Força Para Acelerar as Partes Girantes Do TUE 

No modelo das forças atuantes no TUE, deve-se levar em conta a força necessária 

para acelerar as partes girantes do mesmo. Essa força não pode ser mensurada através 

da Equação (3.1), devido às diferenças entre o movimento linear e o movimento 

rotativo. 

As partes rotativas do TUE são as rodas, as engrenagens, os eixos e o rotor dos 

motores, sendo que os momentos de inércia dos eixos e engrenagens podem ser 

desconsiderados, visto serem muito menores que os momentos das rodas e do rotor dos 

motores, o que simplifica o modelo (Dubey, 2001).  

Logo, partindo desses pressupostos, para o cálculo da força para acelerar as 

partes girantes do TUE é necessário considerar apenas dois momentos de inércia:   , que 

é a soma do momento de todas as rodas, e   , que é o momento dos motores 

referenciados às rodas.  

O momento de inércia das rodas, ou   , pode ser modelado conforme a Equação 

(3.2): 
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          (3.2) 

em que    é o número de eixos do TUE e    é o momento de inércia de uma roda referido 

a ela mesma. 

O momento de inércia dos motores em relação às rodas, ou   , por sua vez é 

obtido conforme a Equação (3.3), e a força para acelerar as partes girantes do TUE pode 

ser mensurada através da Equação (3.4). Os parâmetros utilizados e suas respectivas 

descrições encontram-se na Tabela 3.1. 

 

   
   
  

 
(3.3) 

 

   (     )
 

  
 
  

  
 

(3.4) 

 

Tabela 3.1: Descrição dos parâmetros utilizados. 

Parâmetro Descrição 

N Número de motores do TUE 

n₁ Número de dentes na engrenagem do motor 

n₂ Número de dentes na engrenagem do eixo 

  
  
  

 Relação de engrenagens 

R Raio da roda, em metros 

   Momento de inércia de um único motor, em kg.m² 

 

A soma dos momentos de inércia do sistema pode ser representada através do 

fator de inércia, que é a relação entre o momento de inércia total do sistema em relação 

ao eixo do motor e o momento de inércia do motor (Voges Motores, 2011). Uma vez que 

o momento de inércia dos eixos e das engrenagens foi desconsiderado de modo a 

simplificar o modelo, o fator de inércia pode ser entendido como a relação entre a soma 

dos momentos de inércia das rodas e do motor em relação ao eixo do motor e o 

momento de inércia do próprio motor.  

Assim, o fator de inércia pode ser matematicamente descrito como: 

   
(    

 
 )

  
  

(3.5) 
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em que     é o momento de inércia das rodas em relação ao eixo do motor. Rearranjando 

    em função de    e substituindo na Equação (3.5), o fator de inércia pode ser definido 

como:  

   
(    

   )

  
   

(3.6) 

 

Essa relação é particularmente útil, pois enquanto o valor do momento de inércia 

das rodas ou do motor pode ser de difícil aquisição, o fator de inércia geralmente é 

conhecido. 

3.2.3. Força Para Superar a Ação Da Gravidade 

Quando o TUE está em movimento, caso exista uma inclinação na via, haverá 

outra parcela do esforço a ser considerada além da parcela relativa ao movimento 

horizontal, de modo a contemplar o esforço necessário para vencer a aceleração da 

gravidade, conforme a Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Decomposição do movimento em uma rampa. Fonte: (Pires, 2006) 

Assim, a força   , relativa ao esforço quando houver uma inclinação da via pode 

ser modelada como: 

          ( )  (3.7) 

 

em que   é a aceleração da gravidade, considerada com módulo de 9,8 m/s² e   é o 

ângulo de inclinação da via. 

Pode-se ainda definir o conceito de inclinação da via, representada pela letra  , 

que é a relação entre a distância vertical e a distância horizontal entre dois pontos, o 

que, na Figura 3.1 é equivalente à tangente do ângulo  . 
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A tangente do ângulo, por sua vez, pode ser definida, em função do seno e do 

cosseno como: 

 

  ( )  
   ( )

    ( )
  

(3.8) 

 

Para valores pequenos de   onde    ( )   , a tangente do ângulo é 

aproximadamente igual ao seno do mesmo. Dada essa consideração, pode-se substituir o 

termo relativo ao seno na Equação (3.7) pelo valor da sua tangente, ou inclinação. 

Define-se, assim, que a força necessária para superar a ação da gravidade é calculada 

através da Equação (3.8): 

 

           
     (3.9) 

   

Algumas considerações, porém devem ser levadas em conta ao se aplicar a 

Equação (3.9). A primeira é o fato de que a inclinação está representada em %, e por isso 

a necessidade do termo      multiplicando o resultado. A segunda se trata da faixa para 

a qual essa aproximação é válida. Segundo (Pires, 2006), alguns autores consideram a 

inclinação máxima para aplicar essa aproximação de 10% (    ), para quais os valores 

do seno e da tangente são iguais até a terceira casa decimal. Outros, por sua vez, 

consideram a inclinação máxima para aplicação com valores de até 12%, gerando um 

erro inferior a 1% com a substituição. Uma vez que as inclinações da via do metrô de 

Belo Horizonte são pequenas (inclinação máxima de aproximadamente 3%), para a 

modelagem realizada neste trabalho será considerada a Equação (3.9). 

É importante salientar ainda que, para uma inclinação negativa, ou declive, essa 

parcela terá valor negativo. Fisicamente, significa que a ação da gravidade ajuda a 

acelerar o trem, que se move sem a necessidade de força motora. 
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3.2.4. Força Para Superar a Resistência Do Trem 

A força para superar a resistência ao movimento do trem é modelada através de 

fórmulas empíricas, que foram desenvolvidas por vários pesquisadores e companhias 

ferroviárias, destacando-se dois conjuntos de equações (Pires, 2002): 

 O conjunto de Strahl (1913) para locomotivas a vapor; 

 O conjunto de equações de Davis (1926) para TUEs. 

Para este trabalho, são consideradas as fórmulas de Davis, pois é o método 

utilizado no Brasil para quantificar a resistência normal dos trens. 

As fórmulas de Davis para o cálculo da resistência normal dos trens podem ser 

resumidas no trinômio (Pires, 2002): 

                
   (3.10) 

 

Nessa equação, os termos   ,    e    são constantes definidas como se segue 

(Pires, 2002): 

    tem relação com o atrito nos mancais dos eixos e a resistência do 

rolamento dos aros sobre os trilhos. Essas resistências não dependem da 

velocidade, mas podem variar com o peso e o número de eixos;  

    é diretamente proporcional a velocidade do trem e se relaciona com as 

condições físicas da via; 

    é proporcional ao quadrado da velocidade e relaciona-se basicamente 

com a aerodinâmica do trem. 

Os coeficientes da fórmula de Davis podem ser obtidos através da Tabela 3.2 

(Martins, 1988).  

Tabela 3.2: Parâmetros   ,    e    para os veículos do TUE. 

Veículo    [kN/ton]    [kN/(km/h)/ton]    [kN/(km/h)²/ton] 

Carro motor 
6,37432 x 10⁻³ + 

0,12896/   
274,58620 x 10⁻⁶ 

274,58620 x 10⁻⁶ x S/ 

(  x   ) 

Carro reboque 

dianteiro 

6,37432 x 10⁻³ + 

0,12896/   
137,78343 x 10⁻⁶ 

274,58620 x 10⁻⁶ x S/ 

(  x   ) 

Carro reboque 

traseiro 

6,37432 x 10⁻³ + 

0,12896/   
137,78343 x 10⁻⁶ 6,32530 x S/ (  x   ) 
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Nessa tabela,    é o número de eixos por carro do TUE,    é a massa total por 

eixos, que equivale a massa total (que depende do TUE e da quantidade e peso dos 

passageiros) dividida por   , e S é a seção transversal do veículo, que segundo 

(Nascimento, 2014) tem valor de 7,79 m² para a composição com tração CC. 

3.3. Modelo Completo do TUE 

Uma vez explicados e modelados todos os parâmetros que são utilizados, o 

próximo passo consiste em desenvolver o modelo. Para obter o modelo das forças 

atuantes no TUE, basta somar todas as parcelas descritas separadamente. Assim, obtém-

se que: 

 

                 (3.11) 

 

em que as forças             foram definidas nas seções anteriores. Substituindo-se as 

Equações (3.1), (3.4), (3.9) e (3.10) na Equação (3.11) e organizando os parâmetros, 

chega-se a seguinte expressão para a força total atuante no TUE: 

 

   [  (     )
 

  
]
  

  
                        

   (3.12) 

 

Essa equação modela as forças atuantes no TUE em movimento. De modo a 

simplificar a notação, é possível resumir o termo que multiplica a derivada da 

velocidade em uma única constante, conhecida como massa efetiva do TUE (  ), ou seja: 

 

   [  (     )
 

  
]  (3.13) 

 

A massa efetiva leva em consideração a massa real do trem e o momento de 

inércia das partes girantes do TUE.  Assim, a Equação (3.12) pode ser reescrita como: 
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    (3.14) 

 

3.4. Cálculo Dos Parâmetros Relativos ao TUE de Belo Horizonte 

Desenvolvido o modelo geral para o TUE, o próximo passo consiste em calcular os 

parâmetros relativos ao metrô de Belo Horizonte, que são a massa  , a massa efetiva    

e os coeficientes       e    da fórmula de Davis. Conforme descrito anteriormente na 

seção 3.3, a massa efetiva do TUE leva em consideração tanto a massa total (que é a 

soma da massa total do trem e dos passageiros) quanto o momento de inércia das partes 

girantes. 

Os dados de massa das novas composições bem como o número exato de 

passageiros comportados não são conhecidos. Assim, para fins de cálculo, são 

considerados os dados de massa e de passageiros relativos aos TUEs CAF 7000, que 

estão listados na Tabela 3.3.  

Tabela 3.3: Características do TUE CA. Fonte: (Raymundo, 2015) 

Carro Motor RA/RB Total 

Comprimento (m) ------------ -------------- 
90,403 (entre 

engates) 

Peso (ton) 45,70 40,50/39,40 171,3 

Lotação do TUE (6 

passageiros/m²) 
240 (54 sentados) 262 (60 sentados) 1004 

Lotação do TUE (8 

passageiros/m²) 
302 (54 sentados) 329 (60 sentados) 1262 

 

Obtida uma aproximação para a massa do TUE, o próximo passo é determinar a 

massa dos passageiros. Como o número de passageiros varia durante o dia, para este 

trabalho é considerada a situação mais extrema, que corresponde ao trem lotado com 

oito passageiros por m², sendo considerado uma massa media de 70kg por passageiro. 

Essa situação de trem lotado é a mais extrema devido ao fato de que apresenta os 

maiores valores de massa, necessitando de maior força para acelerar e desacelerar o 

trem. 
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 O valor da massa total se encontra na Tabela 3.4, sendo que o valor a ser 

considerado é de 259,64 x 10³ kg. 

Tabela 3.4: Massa total em função da condição de operação. 

Condição de operação Massa total (massa do TUE + massa dos passageiros) 

Vazio 171,3 x 10³ kg 

Lotação máxima do TUE (8 

passageiros/m²) 
171,3 x 10³ kg + 1262 x 70 = 259,64 x 10³ kg 

 

Em seguida, deve-se obter o valor dos momentos de inércia    e   . Esses 

parâmetros podem ser obtidos através das equações (3.2) e (3.3) respectivamente. 

Como já foi apresentado no Capítulo 2, o número de motores   da locomotiva com 

motores de indução é 12, sendo 4 motores por carro, enquanto o número de eixos    é 

igual a 16. Basta então descobrir os valores de     e    para que seja possível obter os 

valores de    e   . 

O momento de inércia do motor de indução referido a ele mesmo não é 

informado nos dados de placa, porém, como é mostrado em (Carvalho, 2013), a equação 

que relaciona o momento de inércia do motor com a sua potência e quantidade de polos 

é: 

 

          
           (3.15) 

 

em que    é a potência nominal da máquina em kW e   é o número de pares de polos do 

motor. Como esses dados são conhecidos, substituindo na Equação (3.15) obtém-se que 

o momento de inércia    do motor de indução do TUE tem valor de 33,73 kg.m². 

Para determinar o momento de inércia    , então, basta utilizar a Equação (3.6). 

Porém, como o fator de inércia e a relação de engrenagens das composições com motor 

de indução não são conhecidas, são utilizados os valores das composições CC, que têm 

um fator de inércia FI que varia de 1.04 a 1.1 e uma relação de engrenagens   de 18/71 

(Fonseca, 2015).  

Vale pontuar que considerar a relação de engrenagens do TUE CC para o TUE CA 

baseia-se no pressuposto de que a velocidade dos motores de indução e de corrente 

contínua são iguais ou próximas. 
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Rearranjando os termos da Equação (3.6), chega-se à seguinte equação para 

determinar o valor do momento de inércia    : 

 

   
  (    )

  
  (3.16) 

 

Substituindo os valores da relação de engrenagens e do fator de inércia médio na 

Equação (3.16), obtém-se o valor de    das rodas, que é 36,73 kg.m². 

Com os valores de   e    obtidos, têm-se todos os dados necessários para calcular 

os valores de    e    conforme as Equações (3.2) e (3.3). Assim, substituindo os valores e 

aplicando as equações, obtém-se   = 1.175,36 kg.m² e   =6.297,51 kg.m². 

Realizados esses cálculos, torna-se possível obter a massa efetiva do metrô 

através da Equação (3.13). Como o raio da roda   varia de acordo com o tempo de uso 

(indo de 0,4825 m quando nova até 0,4685 m quando no fim da sua vida útil), é 

considerado um raio médio de 0,4755 m (Fonseca, 2015). Assim, o valor da parcela 

referente ao movimento rotativo da massa específica é: 

(     )
 

  
 (                 )

 

       
                 (3.17) 

 

 O valor da massa efetiva a ser considerada neste trabalho é: 

   (              )     
                       (3.18) 

 

3.5. Potência e Energia Mecânica 

A potência mecânica pode ser definida como a quantidade de energia concedida 

por uma fonte a cada unidade de tempo, e pode ser calculada através da Equação (3.19): 

 

          (3.19) 

 

em que   é a força que realiza trabalho e   é a velocidade do corpo analisado. 

Substituindo a parcela de força na equação pelo modelo obtido na Equação (3.14), 

chega-se à Equação (3.20). 
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     (  

  

  
                         

 )  (3.20) 

 

A energia, por sua vez pode ser calculada como a integral da potência em um 

dado intervalo de tempo. Aplicando essa definição na Equação (3.20) e realizando a 

integral, obtém-se a Equação (3.21) para o cálculo da energia mecânica para o modelo 

do TUE: 

  

       

  

 
                   

    
 

 
 
    

 

 
 (3.21) 

 

em que   é a distância percorrida em um dado intervalo de tempo. 

3.6. O Processo de Conversão de Energia 

O modelo estudado até agora permite obter a força, a potência e a energia em 

relação às rodas do TUE. Esse valor, porém, não corresponde à energia elétrica 

consumida pelo TUE, que é o objeto de estudo desse trabalho. Para obter esses dados, 

basta multiplicar ou dividir o valor da potência pelas eficiências de cada um dos 

equipamentos de conversão de energia, tendo em vista o sentido da conversão, 

conforme mostrado na Figura 3.2. Desse modo, para obter os valores de potência 

elétrica em função da potência mecânica do trem quando na operação motora, basta 

dividir o valor obtido pela eficiência do sistema de transmissão (Figura 3.2 a). Quando o 

TUE freia, por sua vez, a máquina opera como gerador, de modo que, para obter a 

potência elétrica em função da potência mecânica se multiplica pela eficiência dos 

equipamentos, já que a máquina agora cede potência à rede (Figura 3.2 b). 
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Figura 3.2: Sentido de conversão de energia: a) para a operação motora b) para a operação geradora 

Os valores das eficiências, por sua vez, se encontram na Tabela 3.5. 

Tabela 3.5: Eficiência dos equipamentos de conversão de energia do sistema. 

Parâmetro Valores 

   0,97 

   0,90 

   0,97 

 

Onde    é a eficiência do conversor (CAF/ALSTOM/Geminys 1, 2015),    é a 

eficiência do sistema de redução de velocidade (Nascimento, 2014) e    é a eficiência do 

motor, determinada através de valores típicos. 

3.7. Metodologia e Resultados Obtidos 

Como pode ser observado nas Equações (3.20) e (3.21), os únicos parâmetros a 

serem obtidos para o cálculo da potência mecânica e energia em um determinado trajeto 
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são inclinação, velocidade e tempo, visto que todas as constantes presentes nas 

equações já foram definidas e determinadas nesse capítulo. Esses dados, por sua vez 

podem ser obtidos através do perfil de velocidade do MBH, que nada mais é do que um 

documento que contém a velocidade máxima e a inclinação trecho a trecho em função da 

distância de pontos pré-determinados da via. 

De modo a corroborar esse perfil, também foram realizadas medições de 

velocidade real através de viagens, utilizando o aplicativo AndroSensor, que é um 

programa que registra a velocidade em função do tempo do usuário através do uso do 

GPS de um smartphone. Esses dados, apesar de representarem uma medição real, não 

são utilizados para a determinação da potência e energia no trajeto, pois, uma vez que o 

maquinista tem liberdade para controlar a velocidade da composição dentro dos limites 

máximos estabelecidos no perfil, a curva de velocidade real varia, o que naturalmente 

interfere nos cálculos de potência e energia. 

Outro fator preponderante para essa decisão é a própria imprecisão do GPS do 

smartphone, principalmente em baixas velocidades, o que também pode prejudicar as 

medições. 

Por fim, todos os dados foram tratados computacionalmente através de script do 

software MatLAB. De modo a facilitar a interpretação dos resultados, a análise dos 

cálculos nesta seção leva em conta apenas o trecho Gameleira-Calafate. Porém a mesma 

pode ser estendida para todos os outros trechos do metrô. 

3.7.1. Validação do Perfil 

O primeiro passo consiste em comparar os dados do perfil de velocidade com os 

obtidos na prática, o que pode ser realizado através de um gráfico de velocidade por 

distância percorrida, conforme apresentado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Gameleira-Calafate: Velocidade em função da distância percorrida 

Conforme pode ser observado, os dados práticos obtidos estão bem próximos dos 

dados teóricos do perfil de velocidade e que, apesar de a curva obtida na prática não 

atingir a velocidade máxima permitida durante a maior parte do trajeto, o formato das 

curvas guardam semelhanças. Pode ser observado ainda que a distância percorrida 

entre as duas estações na prática é praticamente igual à distância teórica entre as duas 

estações. Desse modo, pode-se dizer que o perfil de velocidade condiz com a realidade. 

A altitude em função da distância para o trecho também pode ser obtida através 

do perfil de velocidade e pode ser observada na Figura 3.4. É visível que, no trecho 

considerado, existe uma variação de altitude de aproximadamente 10 metros durante o 

trajeto, o que indica uma variação da inclinação, que, conforme foi definida, é a relação 

entre a variação da altitude em relação à distância percorrida em um trecho. Através da 

curva, é visível que a inclinação cresce no intervalo entre 200 e 900 metros, indicando 

um esforço maior para tracionar o TUE, e decresce a partir dai até o final, indicando que 

a força gravitacional ajuda a tracionar o trem. 
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Figura 3.4: Gameleira-Calafate: Altitude em função da distância percorrida 

3.7.2. Curva de Potência por Tempo 

Através da Equação (3.20) pode-se obter a curva de potência em função do 

tempo. Pode-se ainda dividir o resultado em parcelas, de modo a permitir a análise da 

contribuição de cada esforço descrito no modelo no resultado da potência, conforme 

mostrado na Figura 3.5. 

É perceptível que a parcela que mais contribui para a potência total é a parcela 

relativa à aceleração e desaceleração horizontal, o que é esperado, visto que é a parcela 

que corresponde à maior parte do esforço realizado pelos motores para tracionar o TUE. 

Deve ser observado ainda que o sinal da potência muda em certos momentos, indicando 

uma mudança na direção do fluxo de potência ou, em outras palavras, que o motor 

trabalha na região geradora, devolvendo potência para a rede. Separadamente, é visível 

que as parcelas têm valores positivos e negativos em momentos diferentes (exceto para 

a parcela de perdas, que sempre tem valor positivo). 
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Figura 3.5: Gameleira-Calafate: Potência em função do tempo 

3.7.3. Curva de Energia por Tempo 

A curva de energia por tempo pode ser obtida aplicando diretamente a Equação 

(3.21) e pode ser observada na Figura 3.6. Do mesmo modo que a potência, pode se 

separar a contribuição de cada parcela para a energia total do sistema. 

A energia total em função do tempo é a soma da energia cinética, potencial 

gravitacional e das perdas no trajeto. Conforme esperado, a energia cinética varia em 

função da velocidade, sendo que é a única das parcelas que começa e termina com valor 

zero. A energia potencial por sua vez, cresce de acordo com altitude, tendo o mesmo 

formato da curva de altitude em função da distância, mostrada na Figura 3.4. As perdas, 

por sua vez, se acumulam, aumentando de acordo com o tempo, o que é a principal causa 

da diferença entre a energia final e inicial, e representam a parcela da energia que não 

pode ser recuperada. 
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Figura 3.6: Gameleira-Calafate: Energia em função do tempo 

3.8.  Conclusão 

Neste capítulo foi obtido um modelo para o TUE com tração por motor de indução 

de Belo Horizonte, e, ainda que nem todas as informações necessárias para o modelo 

estivessem disponíveis, as aproximações realizadas foram justificadas, de modo que o 

modelo fosse o mais representativo possível. Em seguida foi realizada sua validação, 

através da comparação entre as curvas velocidade real e teórica em função da distância 

para o trecho Gameleira-Calafate, onde foi observada a semelhança entre as mesmas.  

A partir desse ponto, foram levantadas curvas de potência e energia consumidas 

para o caso considerado (velocidades máximas permitidas e metrô cheio). Desse modo, 

pode ser observado que, durante partes do trajeto existem momentos em que a potência 

tem valores negativos, indicando que existe energia que pode ser recuperada. 
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Capítulo 4 

Frenagem Regenerativa 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os princípios da frenagem regenerativa, 

os modelos mais utilizados e seu funcionamento. Para isso, apresenta-se em um 

primeiro momento o princípio de funcionamento da máquina de indução trifásica, de 

modo a explicar sua operação. 

Em seguida, os processos de reutilização de energia são apresentados, bem como 

suas vantagens e desvantagens. 

4.1. Princípio de Funcionamento 

 Ao aplicar tensões trifásicas equilibradas nos enrolamentos de estator, uma 

circulação de correntes é provocada nesses enrolamentos. Essas correntes produzem 

um campo magnético girante   , com amplitude constante e que gira com uma 

velocidade      , que depende da frequência elétrica da fonte de alimentação. A essa 

velocidade dá-se o nome de velocidade síncrona, e ela pode ser definida conforme a 

Equação (4.1): 

 

      
   
 
  (4.1) 

 

em que    é a frequência elétrica da rede e   é o número de polos da máquina. O campo 

magnético   , por sua vez, ao atravessar os enrolamentos do rotor, induz uma tensão 

nos mesmos, de acordo com a lei de indução de Faraday, visto que há variação no fluxo 

visto pelas barras. Essa tensão então faz com que correntes circulem nos enrolamentos 

de rotor. Essas correntes estão atrasadas em relação às correntes de estator devido à 

indutância do próprio rotor. 
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 A circulação de correntes no rotor produz então um campo magnético   , que 

gira com velocidade síncrona em relação ao estator, o que faz com que esses dois 

campos sejam estacionários entre si. Assim, um conjugado é produzido na máquina, cujo 

módulo pode ser descrito conforme a Equação (4.2): 

 

                ( )  (4.2) 

 

em que    é uma constante construtiva da máquina e   é o ângulo entre os campos. 

 Devido a esse conjugado produzido, o rotor acelera, no mesmo sentido que o 

campo magnético girante, até um limite máximo, que é menor do que a velocidade 

síncrona. Isso acontece pois a frequência elétrica das tensões induzidas e das correntes 

do rotor cai de acordo com o aumento de velocidade, desacelerando o campo magnético 

do rotor e diminuindo a tensão induzida e as correntes no mesmo. Se o rotor girasse à 

velocidade síncrona, suas barras estariam estacionárias em relação a   , o que faria com 

que não houvesse tensões e correntes induzida nas barras do rotor, e, assim, não haveria 

produção de campo magnético no rotor e produção de conjugado na máquina, o que a 

desaceleraria na presença de atrito. 

 A partir dessa diferença de velocidade de giro do rotor e do campo magnético 

girante, define-se o conceito de escorregamento. O escorregamento é definido como a 

diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade de giro do rotor em relação à 

velocidade síncrona, geralmente dada em porcentagem, conforme mostrado na Equação 

(4.3). 

  

  
        
     

  
        
     

  (4.3) 

 

 Nessa equação,   representa a velocidade em RPM, enquanto   representa a 

velocidade em rad/s, sendo os índices      e   indicam a velocidade síncrona e do rotor 

respectivamente. O escorregamento é uma ferramenta muito útil, pois relaciona a 

velocidade de giro do rotor com a velocidade síncrona, sendo de fundamental 

importância para definir o circuito equivalente da máquina de indução e na dedução do 

conjugado e potência do motor. 
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4.2. Frenagem da Máquina e a Operação Geradora  

O processo de frenagem pode ser definido como a conversão de energia cinética 

de um sistema em outra forma de energia, ou, em outras palavras, é o processo de 

reduzir a velocidade de um corpo. 

 A 2ª Lei de Newton para a operação de uma máquina de indução trifásica pode 

ser enunciada como: 

        
   
  

      (4.4) 

 

em que     é o conjugado produzido pela máquina,    é o conjugado da carga,   é o momento 

de inércia da carga,   é o coeficiente de atrito viscoso do motor e    é a velocidade do 

rotor. 

 Assim, de acordo com a Equação (4.4), a máquina entra no processo de frenagem 

quando o     diminui ou quando o    aumenta. A potência mecânica, por sua vez é 

definida como o produto do conjugado pela velocidade.  

 Desse modo, durante o processo de frenagem, dependendo da técnica utilizada, a 

potência pode ser consumida pela própria máquina ou potência instantânea ou pode 

fluir da máquina para a rede elétrica, indicando que a máquina trabalha na operação 

geradora durante a frenagem. 

 Várias são as técnicas de frenagem para uma máquina de indução, sendo que, 

conforme explicado no Capítulo 2, à técnica utilizada no metrô de Belo Horizonte 

consiste em, no momento da frenagem, desligar o motor do barramento de alimentação 

e deixá-lo funcionando na operação geradora, conectado a um banco de resistores, 

convertendo energia elétrica em energia térmica em um processo conhecido como 

frenagem dinâmica. 

4.3. Tipos de Frenagem Regenerativa 

 A frenagem regenerativa, independentemente da técnica utilizada para reduzir a 

velocidade, consiste em converter a energia da frenagem em outra forma de energia, 

geralmente elétrica, para ser reutilizada. Para isso, podem-se utilizar armazenadores de 
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energia, que fornecem uma parte ou toda a energia necessária no momento da 

aceleração, ou pode-se ainda devolver a energia diretamente para a rede, onde é 

utilizada para alimentar outras cargas conectadas ao barramento, diminuindo a 

demanda total das fontes de alimentação. 

 No caso dos veículos elétricos como o metrô, os dois métodos (armazenamento e 

injeção a rede) são utilizados, muitas vezes em conjunto, sendo que um estudo mais 

detalhado de cada método será realizado. 

De um modo geral, todas as situações de frenagem podem ser observadas na 

Figura 4.1, onde as setas mostram o sentido que a energia devolvida percorre de acordo 

com os métodos utilizados. 

 

Figura 4.1: Esquema geral de reaproveitamento energético na frenagem regenerativa. 

4.4. Armazenadores de Energia 

A frenagem regenerativa com armazenadores consiste em utilizar um elemento 

que armazena a energia elétrica produzida no momento da frenagem em outro tipo de 

energia. Três dos métodos mais comuns de armazenamento de energia para veículos 

elétricos são as baterias, os capacitores e os volantes de inércia (flywheel). Os 

armazenadores de energia, por sua vez, podem estar embarcados no TUE ou espalhados 

pela catenária. No segundo caso, a energia devolvida pode ser utilizada para ajudar na 

aceleração de outros trens, assim como na injeção de energia na catenária sem o uso de 

armazenadores. 

Existe ainda a possibilidade de a energia ser devolvida diretamente para a rede 

elétrica, porém esse fato depende da topologia das subestações que alimentam a 

catenária e não serão abordados neste trabalho. 
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4.4.1. Armazenamento com Baterias 

Baterias são dispositivos que convertem energia química em energia elétrica e 

vice-versa. Seu princípio de funcionamento baseia-se nos movimentos das cargas 

elétricas entre um eletrodo positivo e outro negativo, mergulhados em um fluido 

eletrolítico com uma membrana eletricamente isolante entre eles. Os íons da solução se 

movimentam através da membrana, forçando o aparecimento de carga elétrica. Isso faz 

com que os elétrons circulem por fora da bateria.  

Quando na aplicação de uma diferença de potencial entre os seus terminais, 

acontece o processo de eletrólise, que é o processo contrário, que provoca o 

carregamento da bateria. 

Segundo (Dixon, 2010), os aspectos mais importantes de se observar em uma 

bateria para veículos elétricos são: 

 a capacidade de armazenamento de energia, pois quanto maior a energia 

absorvida, maior é a autonomia do veículo com a mesma carga; 

 a potência, que tem de ser suficiente para promover uma boa aceleração e 

um carregamento rápido, de modo a ser mais eficiente na absorção de 

energia nas frenagens. 

 a vida útil, medida pelo ciclo de cargas e descargas; 

 a tolerância a condições adversas, sendo que deve ser mantida a segurança 

do sistema sob condições extremas (sobrecargas, curto circuitos internos, 

condições ambientais adversas, etc.). 

 As baterias podem se utilizar de várias reações químicas para gerar energia, 

sendo as mais antigas e comuns às baterias de chumbo-ácido, por serem baratas e de 

fácil uso. Essas baterias, porém, não são utilizadas em veículos elétricos, pois têm uma 

vida útil curta, baixa autonomia e eficiência (Dixon, 2010).   

Atualmente, as baterias mais utilizadas em veículos elétricos são as baterias de 

Ni-MH (níquel-metal hidreto). As maiores vantagens dessa tecnologia incluem um bom 

ciclo de vida, operação segura em altas tensões, boas propriedades termais, tolerância a 

carregamentos e descarregamentos rápidos e uma boa relação de energia/potência por 

volume (Lukic, Cao, Bansal, Rodriguez, & Ernadi, 2008). 
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A tendência, porém, é que essa tecnologia seja substituída pelas baterias de íon-

lítio para aplicações em veículos elétricos, pois as mesmas apresentam alta potência 

específica (o que significa um carregamento rápido em altas correntes), uma relação 

melhor de energia por volume aliados a um bom ciclo de vida (Dixon, 2010). 

Em questão de custo, por sua vez, cada caso deve ser analisado, porém há de se 

pontuar que as baterias são hoje o método de armazenamento de energia mais barato, 

sendo que seu preço varia bastante de acordo com a tecnologia e a topologia a serem 

utilizadas. 

Quanto às topologias de instalação possíveis, existem várias possibilidades para o 

banco de baterias. Um método simples é mostrado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Topologia de circuito para armazenamento de energia com uso de armazenadores embarcados  

Nesse circuito, utiliza-se no barramento um conversor CC/CC, que, além de 

permitir que o banco de baterias seja inserido em uma tensão diferente da tensão da 

rede, ajuda a regular a tensão da bateria nos momentos de carregamento e do 

barramento nos momentos de descarga, uma vez que, ao descarregar, a tensão entre os 

terminais do banco tende a cair. 

4.4.2. Armazenamento com Capacitores 

Capacitores são dispositivos que armazenam energia na forma de campo elétrico. 

Seu funcionamento baseia-se em separar duas placas metálicas com um dielétrico. 

Quando uma tensão é aplicada entre seus terminais, as placas se polarizam com cargas 

invertidas, em um processo conhecido como carregamento do capacitor. Quando essa 

tensão é retirada ou diminui, ele se descarrega, cedendo energia para o sistema. Devido 
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a esse comportamento e por não envolver reações químicas, os capacitores tem uma 

densidade de potência muito maior do que a das baterias. 

A energia armazenada em um capacitor, por sua vez, pode ser definida através da 

Equação (4.5). 

  
 

 
     (4.5) 

 

em que   é a energia armazenada,   é a capacitância do sistema e   é a tensão nos seus 

terminais. Considerando a tensão constante, o que diferencia a quantidade de energia 

armazenada no capacitor é sua capacitância. Para um capacitor de placas paralelas, que 

é o mais comum, a capacitância pode ser definida de acordo com a Equação (4.6). 

  
  

 
 (4.6) 

 

em que   é a área das placas,   é a distância entre elas e   é a permissividade do 

dielétrico do capacitor. 

Desse modo, para que o capacitor absorva uma grande quantidade de energia, o 

ideal é que ele tenha uma alta área de superfície das placas, com uma distância pequena 

entre as mesmas e um dielétrico com alta permissividade.  

Os capacitores utilizados em veículos elétricos são também conhecidos como 

ultracapacitores ou supercapacitores, devido justamente ao fato de apresentarem uma 

alta capacitância. As maiores vantagens na sua aplicação se encontram na já citada alta 

densidade de potência, aliada a um ciclo de vida longo. A grande desvantagem dos 

ultracapacitores é que, justamente por não apresentarem reações químicas que 

“prendam” os elétrons, sua densidade de energia é menor do que a das baterias. Devido 

a esse fato, viabilizar um capacitor para uso em armazenamento de energia exige alto 

investimento em tecnologia, principalmente em dielétricos, o que eleva o seu custo, 

tornando-o um produto caro. 

 Outro problema relativo aos capacitores é que, conforme a Equação 4.6 mostra, a 

energia é proporcional ao quadrado da tensão. Esse fato faz com que, ao se descarregar, 

a tensão entre os seus terminais diminua, podendo chegar à zero, o que não é desejado, 

uma vez que a alimentação do motor no momento da frenagem fica comprometida. 

Quanto à instalação do banco, um bom método consiste em utilizar um sistema 

igual ao utilizado para as baterias, onde o conversor CC/CC permite que o capacitor se 
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carregue com potência constante, o que provê uma maior eficiência do banco (Ruffer & 

Barrade, 2002).  

Durante a descarga por sua vez, o conversor CC/CC controla a tensão nos 

terminais do metrô evitando grandes variações de tensão no sistema. Porém para que 

isso ocorra, a variação de tensão no capacitor também deve ser controlada. Para isso, 

uma regra de projeto consiste em limitar a queda de tensão do banco a no máximo 50 % 

do seu valor nominal. Assim, considerando a tensão nominal do banco igual a 1 p.u. e 

aplicando a Equação (4.5), a energia do capacitor trabalhando nessa faixa corresponde a: 

 

  
 

 
     

 

 
  (   )       (4.7) 

 

Isso significa, então, que ao projetar o banco de capacitores, ele tem de ser 

dimensionado de modo que a máxima energia a ser absorvida corresponda a 75% do 

valor nominal de energia armazenada pelo mesmo. 

4.4.3. Armazenador com Volante de Inércia (Flywheel) 

O volante de inércia é um dispositivo que converte energia elétrica em energia 

cinética e vice-versa. O equipamento consiste em um disco rotativo largo acoplado no 

rotor de uma máquina elétrica. Durante o processo de frenagem, o motor é usado para 

aumentar a energia cinética do volante, aumentando a energia armazenada e, durante o 

processo de aceleração, quando existir energia armazenada, o motor entra na região 

geradora e o volante devolve energia para a carga. 

A energia armazenada no volante de inércia pode ser calculada conforme a 

Equação (4.8): 

  
 

 
     (4.8) 

 

em que U é a energia armazenada,   é o momento de inércia do volante e   é a sua 

velocidade. De modo a melhorar o armazenamento de energia, portanto, pode-se tanto 

aumentar o momento de inércia ou a velocidade de giro, sendo o segundo método 

preferível, já que a energia aumenta com o quadrado da velocidade.   
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Segundo (Dixon, 2010), um volante de inércia tem a energia específica próxima a 

de uma bateria de chumbo-ácido ao mesmo passo que apresenta uma potência 

específica muito maior do que baterias comuns. Outras características importantes são 

a, sua alta eficiência e apresentar um longo ciclo de vida. Seu principal entrave, por sua 

vez, consiste no fato de que para esse tipo de aplicação é um dispositivo caro, além de 

necessitar de manutenção constante, por ser um sistema mecânico.  

Sobre o sistema de instalação, pode-se utilizar o mesmo circuito utilizado para 

baterias e capacitores pode ser usado, onde, após o conversor CC/CC um motor CC é 

colocado em conjunto com um volante de inércia.  

4.4.4. Armazenador Híbrido 

De modo a combinar as características complementares dos armazenadores, 

pode-se montar um dispositivo híbrido que combine duas ou mais tecnologias de 

armazenamento, sendo que a combinação mais comum consiste em utilizar baterias 

aliadas a ultracapacitores. Assim, combina-se a elevada densidade de potência do 

capacitor, que fornece uma boa eficiência com a elevada densidade de energia da 

bateria, que provê uma boa autonomia para o sistema. 

Algumas das vantagens da utilização de um sistema híbrido são: 

 otimização da relação energia/potência por peso; 

 melhora da performance em transitórios; 

 aumento da vida útil das baterias; 

 evita que abateria se descarregue muito rápido durante o período de aceleração. 

 

4.4.5. Comparativo Entre Tecnologias 

Na Tabela 4.1 é apresentado um comparativo entre a energia e potência 

específica média dos sistemas de armazenamento estudados: 
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Tabela 4.1: Comparativo entre sistemas de armazenamento. Fonte: (Dixon, 2010) 

Armazenador Wh/kg W/kg 
Ciclo de 

Vida 
Custo 

US$/kWh 

Bateria 

Chumbo- 
ácido 

35 150 700 150 

Ni-MH 70 220 1.500 1.500 
Li-ion 130 350 1.000 2.000 

Volante de inércia 40 3000 5.000 20.000 

Ultracapacitor  5 2000 500.000 25.000 

 

Como pode ser observado, as baterias apresentam a melhor relação de 

energia/peso, enquanto os volantes de inércia e ultracapacitores apresentam uma 

melhor relação potência/peso.  

Em uma relação custo-benefício, o volante de inércia parece levar vantagem em 

relação aos ultracapacitores, uma vez que apresentam uma melhor relação de potência e 

energia por peso, porém perdem no ciclo de vida, que é bem maior para os 

supercapacitores.  

4.5. Injeção de potência na catenária 

A energia proveniente da frenagem pode ser devolvida diretamente à catenária, 

seja para outro veículo, seja para armazenadores localizados ao longo da catenária ou 

nas subestações. No caso dos trens acionados por corrente contínua, a energia pode ser 

devolvida diretamente para a catenária sem nenhum equipamento especial. Porém, para 

os trens acionados por corrente alternada, é necessário que o inversor de tração atue 

nos dois sentidos, isto é, que consiga realizar a conversão CC/CA para alimentar os 

motores do trem e CA/CC nos momentos em que o fluxo de potência é invertido e a 

máquina funciona como gerador.  

Como foi observado no Capítulo 2, os carros do metrô de Belo Horizonte 

tracionados por corrente alternada contam com caixas inversoras de tração, que por sua 

vez apresentam IGBTS. Uma topologia simples para esse sistema é mostrada na Figura 

4.3. 
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Figura 4.3. Topologia dos IGBTs com conversão nos dois sentidos 

Essa topologia é bidirecional, uma vez que permite a passagem de corrente 

elétrica nos dois sentidos. Pode-se dizer, então, que o metrô já é preparado para 

trabalhar com frenagem regenerativa, ainda que não seja utilizada. 

A energia devolvida durante a frenagem pode ser utilizada, então, para alimentar 

outro trem que está acelerando ou ainda ser armazenada em bancos espalhados pela 

catenária ou na própria subestação alimentadora e utilizada em momentos de maior 

necessidade e, caso não seja possível absorver, o excedente pode ser dissipado nos 

resistores no próprio trem.  

4.6. Considerações Finais 

Neste capítulo foram estudadas as soluções para o aproveitamento da energia 

disponibilizada para a frenagem regenerativa e os fenômenos que permitem que ela seja 

realizada. Para isso, foi apresentado o funcionamento do MIT na sua operação motora e 

geradora, de modo a entender como é possível devolver energia a catenária.  

Em outro momento foram apresentados os principais métodos para o 

aproveitamento da energia proveniente da frenagem. Quanto ao uso dos 

armazenadores, foram vistos as baterias, os ultracapacitores e os volantes de inércia. As 

baterias como foi visto, tem uma boa densidade energética e são baratas, porém 

apresentam um ciclo de vida mais baixo que o dos outros armazenadores, além de uma 

baixa autonomia. Os capacitores e volantes de inércia, por sua vez, apresentam um alto 

ciclo de vida e densidade de potência, porém tem custos mais elevados do que as 

baterias e tem densidade energética menor, ainda que os volantes de inércia sejam 
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melhores nesse sentido que os ultracapacitores, apresentando uma densidade 

energética média próxima da encontrada em baterias de chumbo ácido.  

Ainda nos armazenadores, foi apresentada a possibilidade do uso de bancos 

híbridos, contendo mais de um tipo de armazenadores, que permite combinar as 

melhores características de dois ou mais tipos de tecnologias. Por fim, o último método 

analisado consiste em devolver a energia diretamente para a catenária, onde pode ser 

aproveitada por outros trens ou armazenada em bancos espalhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

Capítulo 5 

Projeto de Banco de Armazenadores Embarcados 

Neste capítulo é analisado o uso de armazenadores embarcados (juntos ao TUE) 

aplicados ao metrô de Belo Horizonte. Para isso, são analisados os perfis de potência e 

energia total no trajeto percorrido e, em seguida é realizado o projeto do banco 

armazenador, considerando diferentes tecnologias. Por fim, é realizado um comparativo 

entre as tecnologias de modo a determinar o melhor banco e um estudo para verificar 

qual a economia que esse tipo de técnica proporciona ao sistema. 

5.1. Frenagem no MBH com uso de armazenadores embarcados  

Para o projeto do uso de armazenadores embarcados para aproveitar a energia 

proveniente da frenagem, duas características devem ser observadas: a máxima 

potência instantânea que o banco de armazenadores deve ser capaz de suportar e a 

máxima energia que ele deve ser capaz de absorver. Para isso, são apresentados na 

Figura 5.1 e na Figura 5.2 os perfis de velocidade, potência total no trajeto, a potência e a 

energia a serem absorvidas em função do tempo, durante todo o trajeto da linha do 

metrô nos dois sentidos (Eldorado para Vilarinho e Vilarinho para Eldorado), porém 

com valores de energia separados por trechos entre estações. Os resultados, por sua vez, 

são obtidos através do modelo apresentado no Capítulo 3. Para esse projeto, duas 

considerações ainda devem ser feitas, que são: 

 o tempo de embarque e desembarque é desconsiderado; 

 a frenagem mecânica é desconsiderada. 
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Figura 5.1: Trajeto Eldorado-Vilarinho: a)velocidade no trajeto; b) potência no trajeto; c) potência da 
frenagem à ser absorvida; d)energia a ser absorvida. 
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Figura 5.2: Trajeto Vilarinho - Eldorado -a)velocidade no trajeto; b) potência no trajeto; c) potência da 
frenagem à ser absorvida; d) energia a ser absorvida. 
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No caso da máxima energia a ser absorvida, o armazenador é projetado para o 

perfil de velocidade padrão para o referido trajeto, ou seja, um percurso com aceleração 

constante, seguido de um momento de velocidade constante e, por fim, o momento da 

frenagem, conforme mostrado na Figura 5.3.  

 

Figura 5.3: perfil de velocidade de um percurso padrão 

Observando o perfil de velocidades nas Figuras 5.1 e 5.2, percebe-se que, em 

apenas um trecho, o metrô acelera após uma frenagem (entre aproximadamente 12 e 14 

minutos, trecho correspondente entre as estações Lagoinha/Central, nos dois sentidos) 

e, em todos os outros momentos ou ele segue o perfil considerado ou freia aos poucos. 

No único caso citado onde isso não ocorre de fato, a energia armazenada no trajeto é 

menor, pois o absorvido na primeira frenagem é utilizado na segunda aceleração e, se o 

armazenador for bem projetado, isso não será um problema, pois o que importa é o 

valor máximo da energia a ser absorvida. 

O mesmo raciocínio é válido para a aceleração, sendo possível considerar que 

toda a energia consumida pelo metrô se dá em um único momento de aceleração 

constante, quando da sua partida. 

Ainda através dessa aproximação, podem-se montar a Tabela 5.1 e a Tabela 5.2, 

com os valores de energia demandada pelo metrô nos momentos de aceleração e a 

quantidade de energia devolvida na frenagem nos dois sentidos do trajeto.   
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Tabela 5.1: Valores de energia: sentido Eldorado/Vilarinho. 

Saída Chegada 
Energia Consumida 

(kWh) 
Capacidade de Devolução 

(kWh) 
Energia armazenada 

(kWh) 

Eldorado 
Cidade 

Industrial 
25,24 16,20 16,20 

Cidade 
Industrial 

Vila Oeste 28,94 22,38 22,38 

Vila Oeste Gameleira 20,72 22,49 24,15 
Gameleira Calafate 34,72 19,59 19,59 
Calafate Carlos Prates 24,05 18,86 18,86 

Carlos Prates Lagoinha 30,66 17,24 17,24 
Lagoinha Central 27,55 18,10 18,10 

Central 
Santa 

Efigenia 
19,72 18,06 18,06 

Santa 
Efigenia 

Santa Tereza 15,67 12,89 15,29 

Santa Tereza Horto 23,90 17,11 17,11 
Horto Santa Inês 24,72 12,08 12,08 

Santa Inês José Cândido 29,41 17,32 17,32 

José Cândido 
Minas 

Shopping 
15,97 24,05 25,40 

Minas 
Shopping 

São Gabriel 15,59 17,08 26,89 

São Gabriel 1º de Maio 31,50 14,58 14,58 

1º de Maio 
Waldomiro 

Lobo 
38,17 16,24 16,24 

Waldomiro 
Lobo 

Floramar 12,42 26,32 30,14 

Floramar Vilarinho 28,96 17,80 18,98 
Total 447,91 328,39 
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Tabela 5.2: Valores de energia: sentido Vilarinho/Eldorado. 

Saída Chegada 
Energia Consumida 

(kWh) 
Capacidade de Devolução 

(kWh) 
Energia armazenada 

(kWh) 

Eldorado 
Cidade 

Industrial 
31,84 16,99 16,99 

Cidade 
Industrial 

Vila Oeste 59,14 16,06 16,06 

Vila Oeste Gameleira 17,21 16,69 16,69 
Gameleira Calafate 21,81 16,16 16,16 
Calafate Carlos Prates 38,70 15,54 15,54 

Carlos Prates Lagoinha 54,69 17,51 17,51 
Lagoinha Central 23,41 16,00 16,00 

Central 
Santa 

Efigenia 
16,09 13,47 13,47 

Santa 
Efigenia 

Santa Tereza 31,41 14,35 14,35 

Santa Tereza Horto 30,38 13,83 13,83 
Horto Santa Inês 25,45 10,29 10,29 

Santa Inês José Cândido 23,46 12,45 12,45 

José Cândido 
Minas 

Shopping 
32,71 15,50 15,50 

Minas 
Shopping 

São Gabriel 34,59 15,47 15,47 

São Gabriel 1º de Maio 35,23 15,52 15,52 

1º de Maio 
Waldomiro 

Lobo 
51,30 13,37 13,37 

Waldomiro 
Lobo 

Floramar 38,86 18,36 18,36 

Floramar Vilarinho 27,75 15,91 15,91 
Total 594,02 273,45 

 
 

Os dados apresentados nas Tabelas 5.1 e 5.2 referem-se aos valores de energia 

relativos ao MBH. A primeira coluna é relativa à energia demandada pelo metrô para a 

aceleração horizontal e das partes girantes, movimento vertical e para vencer o atrito 

conforme as condições estabelecidas no Capítulo 3 (máxima lotação com o perfil de 

velocidade teórico estabelecido). A segunda coluna corresponde à energia que pode ser 

devolvida pelo metrô nos momentos de frenagem e descida e, consequentemente, 

armazenada entre duas estações. A terceira coluna, por sua vez, leva em conta a 

possibilidade de a energia demandada pelo metrô ser menor do que a energia 

armazenada na última frenagem, o que faz com que essa energia continue disponível 

para uso na próxima aceleração, sendo que as estações onde esse fato acontece estão em 

negrito e, para fins de projeto é o maior desses valores que deve ser considerado. Assim, 
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o maior valor de energia e potência armazenada, que devem ser utilizados no 

dimensionamento dos armazenadores são iguais a 30,14 kWh (Tabela 5.1, linha 17) e 

5,42 MW (Figura 5.1) respectivamente, ambas correspondendo ao trecho entre as 

estações Waldomiro Lobo e Floramar.  

5.2. Projeto do Banco de Armazenadores Puro 

Um banco de armazenadores puro pode ser definido como um banco que utiliza 

apenas uma tecnologia de armazenamento energético. Como foi observado, o 

dimensionamento efetivo do banco de armazenadores busca atender dois critérios: a 

máxima energia de armazenamento e a máxima potência que o banco tem de suportar 

no momento de recarga. Baseado nesse fato, o projeto pode ser dividido em dois passos, 

que são: 

 dimensionamento pelo critério da energia; 

 dimensionamento pelo critério da potência. 

O dimensionamento pelo critério da energia consiste em obter o menor banco 

possível capaz de absorver a máxima energia no momento de frenagem. A partir do 

valor obtido, obtém-se então o valor da potência máxima que o banco consegue 

absorver. 

No dimensionamento pelo critério da potência, o cálculo segue a ordem inversa, 

ou seja, é obtido o menor banco que consiga absorver a máxima potência necessária e 

em seguida se observa a máxima energia que pode ser armazenada pelo mesmo.  

Por fim, os bancos obtidos pelos dois critérios são comparados e o menor banco 

de armazenadores que consiga atender simultaneamente os valores de energia e 

potência demandados durante a frenagem é escolhido.  

5.2.1. Dimensionamento Pelo Critério da Energia: 

Utilizando os valores da Tabela 4.1, que apresenta um comparativo entre os 

sistemas de armazenamento, o projeto pelo critério da energia é realizado. O valor de 

energia que o banco deve ser capaz de armazenar, conforme obtido na seção 5.1 é de 
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30,14 kWh.  A primeira coluna da Tabela 4.1 apresenta os valores de energia absorvida 

em função da massa do armazenador. Assim, o primeiro passo consiste em determinar 

qual a massa necessária de armazenador para absorver a quantidade de energia máxima 

devolvida. Para um banco de armazenadores composto unicamente por baterias de 

chumbo-ácido, por exemplo, a massa necessária para absorver a energia máxima é 

calculada como se segue: 

           
    
 
  
(   )

 
         

  
  
  

           
(5.1) 

 

São necessários, portanto, 861,15 kg de bateria de chumbo-ácido para absorver a 

energia máxima devolvida na frenagem pelo TUE. Esse valor, porém, não garante que o 

banco consiga absorver a máxima potência durante a frenagem, sendo necessário 

realizar essa verificação. Para isso, utiliza-se a segunda coluna da Tabela 4.1, que fornece 

o valor da potência absorvida em função do peso do banco. Como o peso do banco foi 

obtido através da Equação (5.1), basta substitui-lo na Equação (5.2) para obter a 

potência que o banco é capaz de absorver.    

              
 

     
(   )                                (5.2) 

 

Como o banco tem potência nominal de 0,13 MW ele não pode ser utilizado, uma 

vez que não consegue absorver a potência máxima da frenagem, que tem valor de 5,42 

MW. De maneira semelhante, o critério pode ser aplicado para todos os outros 

armazenadores mostrados na Tabela 4.1, de modo que os bancos de armazenadores 

obtidos por esse processo se encontram na Tabela 5.3.  

Tabela 5.3: Projeto do banco de armazenadores: critério da energia. 

Armazenador 
Energia 
(kWh) 

Potência 
instalada 

(MW) 

Bateria 

Chumbo- 
ácido 

30,14 0,13 

Ni-MH 30,14 0,09 

Li-ion 30,14 0,08 

Volante de inércia 30,14 2,26 

Ultracapacitor  40,19* 16,07 
*Ucap=Uabsorv/0,75 
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Através do critério da energia, todos os bancos projetados conseguem absorver a 

máxima energia que a composição devolve para a rede, porém apenas o banco de 

ultracapacitores foi capaz de, por esse critério suportar a máxima potência instantânea 

durante a frenagem. 

5.2.2. Dimensionamento pelo Critério da Potência 

Ainda se utilizando dos valores da Tabela 4.1, o projeto pelo critério da potência é 

realizado, de maneira semelhante ao realizado para o critério da energia, porém 

considerando o valor da potência absorvida para calcular a massa do banco. O valor de 

potência instantânea máxima que o banco deve ser capaz de suportar, conforme descrito 

anteriormente é de 5,42 MW. Assim, os bancos de armazenadores obtidos por esse 

processo se encontram na Tabela 5.4.  

 

Tabela 5.4 Projeto do Banco de Armazenadores: Critério da Potência 

Armazenador 
Energia 
(kWh) 

Potência 
instalada 

(MW) 

Bateria 

Chumbo- 
ácido 

1264,70 5,42 

Ni-MH 1724,55 5,42 

Li-ion 2013,15 5,42 

Volante de inércia 72,30 5,42 

Ultracapacitor  13,55 5,42 

 

Pelo critério da potência, por sua vez, todos os bancos de armazenadores obtidos 

conseguem suprir a demanda de energia e potência necessária durante a frenagem 

regenerativa, com exceção do banco de ultracapacitores. Esse fato se deve ao fato de que, 

ao contrário das baterias e do volante de inércia, os supercapacitores têm uma baixa 

densidade energética, o que faz com que consiga absorver a potência, porém não consiga 

absorver toda a energia devolvida. 

 



 
 

66 
 

5.2.3. Bancos Puros: Resultados e Discussão 

De acordo com os resultados obtidos, o banco de ultracapacitores que atende 

ambas as demandas é obtido através do critério da energia, enquanto os bancos de 

bateria e volante de inércia são obtidos através do critério de potência. Os valores de 

energia, potência, peso e preço estimado para os bancos escolhidos são mostrados na 

Tabela 5.5. 

Tabela 5.5: Bancos de armazenadores projetados 

Armazenador 
Energia 
(kWh) 

Potência 
instalada 

(MW) 

Massa       
(ton) 

Massa 
banco/ 
Massa 

trem (%)¹ 

Custo 
Estimado 

(US$) 

Bateria 

Chumbo- 
ácido 

1264,70 5,42 36,13 21,10 189.705 

Ni-MH 1724,55 5,42 24,64 14,38 2.586.825 

Li-ion 2013,15 5,42 15,49 9,05 4.026.300 

Volante de inércia 72,30 5,42 1,81 1,05 1.446.000 

Ultracapacitor 40,19 16,07 8,04 4,69 1.004.750 

1. massa a vazio 

Em relação às baterias, o melhor custo benefício encontra-se nas baterias de 

chumbo-ácido, porém, ela também consiste no banco mais pesado de todos, cuja massa 

corresponde a aproximadamente 21% da massa de todo o trem. Isso é consequência 

direta da baixa absorção de potência e, aliada ao seu baixo ciclo de vida, corrobora o fato 

de que esse tipo de bateria é inviável para a aplicação de armazenamento de energia na 

frenagem regenerativa. O banco de baterias de Li-ion, por sua vez, apresenta a melhor 

relação de peso em relação aos outros bancos de baterias, enquanto o banco de Ni-MH 

tem custo aproximadamente 36% menor, além de apresentar uma ciclo de vida 50% 

maior. Em relação à densidade de potência absorvida, porém, a bateria de Li-ion ganha, 

o que permite que ela se carregue mais rápido e, portanto, se torne a melhor tecnologia 

para o projeto do banco de baterias puro. 

O volante de inércia, por sua vez apresenta a melhor relação de massa em função 

da massa do trem de todos os bancos, correspondendo a apenas 1% da massa do trem 

aproximadamente, o que é bastante desejável, porém como é um sistema mecânico 

operando em altas velocidades, existe uma grande exigência de manutenção, além de 
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alterar a dinâmica do movimento do trem, pois, por se tratar de uma massa girante ele 

provoca um efeito de giroscópio, oferecendo resistência principalmente nas curvas. 

Por fim, o banco de ultracapacitores consegue combinar bom custo-benefício com 

um altíssimo ciclo de vida comparado aos outros armazenadores, o que o torna a escolha 

mais rentável para um banco de armazenadores puro. A sua única desvantagem é a sua 

massa, que corresponde a aproximadamente 5% da massa do trem, mas que ainda assim 

só não é melhor do que a relação obtida para o volante de inércia. 

5.3. Projeto do Banco de Armazenadores Híbrido 

Conforme observado na seção anterior, todos os bancos dimensionados 

apresentam pelo menos um fator (potência ou energia instalada) superdimensionado, o 

que se deve à própria deficiência dos bancos a armazenar energia ou em suportar 

grandes potências, e acarreta num aumento considerável de peso e custo. 

De modo a resolver esses problemas, como apontado no Capítulo 4, são utilizados 

armazenadores híbridos, que combinam as melhores características de dois tipos de 

armazenadores, de modo a aperfeiçoar o banco, o que leva ao primeiro passo do projeto 

que é a escolha dos armazenadores que são utilizados. Uma vez que os armazenadores 

híbridos mais comuns consistem na combinação de baterias e ultracapacitores, todos os 

esforços desse projeto são direcionados a obter um banco que relaciona essas duas 

tecnologias, porém desconsiderando as baterias de chumbo-ácido, que já se provaram 

inadequadas a esse tipo de aplicação. 

Definidas as tecnologias a serem utilizadas, é necessário definir a quantidade de 

cada um dos armazenadores que serão utilizadas. Para isso, os mesmos critérios de 

potência e energia adotados no projeto do banco puro devem ser observados, porém, 

agora, considerando que cada um dos armazenadores absorve uma parte da potência e 

energia. De modo a melhorar essa relação, não se utiliza a tabela diretamente, mas sim 

uma função que relaciona uma característica que se quer aperfeiçoar com a absorção de 

potência e energia de cada armazenador.   

No projeto de armazenadores puros de bateria e capacitores, o maior problema 

encontrado está na massa do banco, que é considerável nos dois casos. Assim, a 

característica aperfeiçoada a ser escolhida é a massa do banco. Duas funções que 
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relacionam a massa do banco com a energia e a potência absorvidas são mostradas 

respectivamente nas Equações (5.3) e (5.4). 
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em que      e      são respectivamente a energia e a potência totais do banco (30,14 kWh 

e 5,42 MW respectivamente), (                   )/kg  são os valores de energia e 

potência por massa para os armazenadores, obtidos através da Tabela 4.1 e   é uma 

grandeza adimensional que varia entre 0 e 1, relacionando a proporção de cada um dos 

armazenadores, em p.u., assumindo o valor 0 quando o banco é composto apenas por 

baterias e 1 quando é composto apenas por ultracapacitores. O valor de 0,75 que 

multiplica a parcela do capacitor na Equação (5.1), por sua vez, é relativo ao critério de 

projeto adotado no Capítulo 4 de projetar os capacitores para que a energia absorvida 

seja 75% da sua energia nominal. 

Desse modo, considerando um banco de armazenadores composto por 

ultracapacitores e baterias de Li-ion e substituindo-se os valores nas Equações (5.3) e 

(5.4), obtém se as Equações (5.5) e (5.6). As curvas obtidas são mostradas na Figura 5.4.  
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Figura 5.4: Curva de massa em função da potência e energia – banco de ultracapacitores e baterias de Li-
ion. 

 As curvas mostradas na Figura 5.4 apresentam a massa do banco híbrido em 

função da proporção   de baterias e ultracapacitores. Como existem duas curvas 

diferentes, a massa do banco para atender simultaneamente a energia e potência é dada 

em função da curva mais acima no gráfico, sendo que, o ponto ótimo, que é o ponto onde 

o banco tem a menor massa ocorre no encontro das duas curvas, que nesse caso 

acontece quando   é igual a aproximadamente 0,95, ou seja, o banco é composto 95% de 

ultracapacitores e 5% de baterias de Li-Ion, com massa de 2,837 toneladas. 

O mesmo pode ser feito com ultracapacitores e baterias de Ni-MH, conforme 

mostrado nas Equações (5.7) e (5.8) e na Figura 5.5.  
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Figura 5.5:Curva de massa em função da potência e energia – banco de ultracapacitores e baterias de Ni-
MH. 

Nesse caso, o ponto ótimo acontece para   igual a aproximadamente 0,90, ou seja, 

o banco é composto 90% de ultracapacitores e 10% de baterias de Ni-MH, onde o banco 

apresenta uma massa de 2,965 toneladas. Obtidos os valores de massa do banco, da 

proporção de cada um dos elementos obtêm-se então os valores de energia, potência e 

preço estimado do banco de armazenadores, sendo que esses valores se encontram na 

Tabela 5.6. 

Tabela 5.6: Bancos de armazenadores híbridos. 

Fonte de Energia 
Energia 
(kWh) 

Potência 
instalada 

(MW) 

Massa       
(ton) 

Massa 
banco/ 
Massa 

trem (%) 

Custo 
Estimado 

(US$) 

Ultracapacitor+ Bateria 
Li-ion 

31,92 5,44 2,837 1,66 373.774,80 

Ultracapacitor+ Bateria 
Ni-MH 

33,49 5,42 2,965 1,73 374.930,20 
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Como pode ser observado, o fato de se utilizar um banco híbrido reduziu a massa, 

o peso e o custo do conjunto, em comparação ao banco puro de ultracapacitores e de 

bateria. Isso se deve ao já citado fato de unir a boa capacidade de absorção de energia da 

bateria com a boa absorção de potência do capacitor, o que faz com que o banco não 

tenha que ficar superdimensionado para atender a nenhum dos dois critérios, sendo isso 

de fundamental importância para a redução do preço, que é dado na Tabela 4.1 em 

função da energia nominal do banco. 

Sobre as vantagens e desvantagens de cada conjunto, em termos de custo ambos 

apresentam preços muito próximos, com pequena vantagem do banco que utiliza 

baterias de Li-íon. Em termos de ciclo de vida, de acordo com a Tabela 4.1, as baterias de 

Ni-MH apresentam uma durabilidade 50% maior do que as baterias de Li-íon, porém, 

proporcionalmente falando, elas estão mais presentes no banco híbrido quando utilizada 

(10% contra 5%). Esse fato é indesejado, pois como os ultracapacitores apresentam o 

maior ciclo de vida de todos os armazenadores estudados (cerca de 333 vezes maior do 

que o ciclo de vida das baterias de Ni-MH) é desejável que sua proporção no banco seja a 

maior possível, de modo a aumentar a robustez do sistema. Em relação à massa, ambos 

os bancos apresentam uma razão em relação ao trem próxima a obtida com o uso de 

volantes de inércia (1,05%) que apresentaram a melhor relação para os bancos puros. 

Desse modo, é visível que os bancos de armazenadores híbridos são melhores do 

que os bancos de armazenadores puros, por apresentarem um ótimo custo aliado a uma 

massa pequena em relação a do trem, se destacando o banco que utiliza baterias de Li-

íon devido à proporção entre capacitores e baterias. 

5.4. Economia Energética 

Projetado o banco de armazenadores, existe a necessidade de analisar a 

economia energética proporcionada pela utilização do mesmo. Essa economia, por sua 

vez, depende de vários fatores: tecnologia utilizada, eficiência dos equipamentos, 

velocidade e peso do trem naquele momento, etc., de modo que é difícil mensurar a 

economia real sem instalar o sistema e realizar medições. Ainda assim, pode-se 

considerar o caso estudado até esse momento como um estimador da máxima economia 

energética possível. Isso se deve ao fato de que as condições estabelecidas (metrô com 
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máxima quantidade de passageiros e velocidade máxima em todos os trechos) 

corresponde ao caso onde o TUE devolve mais energia na frenagem. Assim, 

considerando que o armazenador consegue absorver toda a energia durante a frenagem 

e devolver no momento de aceleração, a energia consumida com armazenadores 

embarcados pode ser obtida através da diferença entre a energia total consumida e 

devolvida em cada trajeto, valores esses que podem ser obtidos através da Tabela 5.1 

(sentido Eldorado/Vilarinho) e na Tabela 5.2 (sentido Vilarinho/Eldorado).  

A economia energética, por sua vez, pode ser definida como a razão entre a 

diferença entre a energia consumida com e sem armazenadores e a energia consumida 

sem armazenadores, conforme a Equação (5.9): 

 

                    
       
   

   (5.9) 

 

em que     é a energia consumida sem armazenadores, e     é a energia consumida com 

o uso de armazenadores.    , por sua vez é definida conforme a Equação (5.10). 

 

              (5.10) 

 

onde      é a energia da frenagem devolvida ao TUE. Substituindo a Equação (5.10) na 

Equação 5.9, a economia de energia pode ser obtida através da Equação (5.11). 

 

                    
    
   

   (5.11) 

 

Desse modo, usando as equações obtidas, têm-se, para cada um dos sentidos os 

seguintes valores de energia consumida e de economia energética com o uso de 

armazenadores, sendo que os valores utilizados são relativos aos valores totais de 

energia consumida e de capacidade de devolução, localizados nas Tabelas 5.1 (para o 

sentido Eldorado/Vilarinho) e 5.2 (para o sentido Vilarinho/Eldorado): 

 Sentido Eldorado/Vilarinho: 

 

                           (5.12) 
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              (5.13) 

 

 Sentido Vilarinho/Eldorado: 

 

                             (5.14) 

 

                    
      

      
            (5.15) 

 

Conforme observado pelos resultados, o fato de se usarem armazenadores 

proporciona uma economia energética que pode chegar a até 73,4% no sentido 

Eldorado/Vilarinho e 46% no sentido Vilarinho/Eldorado. A economia maior no sentido 

Eldorado/Vilarinho se deve ao fato de que a altitude nesse sentido diminui (conforme 

observado na Figura 3.4), o que significa que, na maior parte do trajeto a gravidade 

contribui para a aceleração do TUE, diminuindo o uso de energia. A economia total, por 

sua vez, é de aproximadamente 58% por trem em uma viagem completa de ida e volta, 

ou seja, corresponde a uma economia de mais da metade da energia despendida pela 

locomotiva sem o uso de frenagem regenerativa. Esse valor, porém corresponde ao 

máximo de economia possível por veículo, sendo que, na prática, essa economia tende a 

ser menor devido aos fatores já citados. 

5.5. Conclusão 

Neste capítulo foram estudados os métodos de projeto de um banco de 

armazenadores embarcado na locomotiva, bem como foi realizado o projeto do banco 

para o MBH. Para os bancos de armazenadores puros, o melhor banco para o MBH é o de 

ultracapacitores, pois combina um longo ciclo de vida com o melhor preço de todos os 

bancos projetados, apresentando, porém, a desvantagem de ter uma massa alta, 

correspondente a 4,69% da massa do trem, fato que se deve a baixa densidade 

energética dos ultracapacitores.  

De modo a otimizar o projeto do banco de armazenadores, também foram 

projetados bancos híbridos que combinam o ultracapacitor com baterias. Para esse caso, 



 
 

74 
 

os bancos obtidos apresentaram redução de massa e de preço em relação aos bancos 

puros, devido à combinação da boa autonomia das baterias com a eficiência dos 

ultracapacitores, se destacando o banco que combina ultracapacitores com baterias de 

Li-íon 

Por fim, foi realizado um estudo de modo a verificar a economia proporcionada 

pelo uso de armazenadores embarcados, sendo que os resultados apontam para uma 

economia média máxima de 58% por trem em uma viagem de ida e volta. 
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Capítulo 6 

Projeto de Frenagem regenerativa com Devolução de 
Energia a Catenária 

Neste capítulo é apresentado um modelo para análise de um sistema com vários 

trens trocando energia entre si (a energia gerada por um trem frenando é enviada para 

outro trem acelerando) de modo a realizar um estudo de consumo energético para o 

metrô de Belo Horizonte. Outro método de reaproveitamento possível analisado neste 

capítulo consiste no uso de bancos de armazenadores espalhados pela catenária, de 

modo que a energia é armazenada nesses bancos e utilizada nos momentos em que é 

exigida pelo sistema. Através dessas análises, é realizada uma comparação entre o 

consumo atual com o consumo em caso de devolução de energia para a catenária e com 

a instalação de bancos armazenadores ao longo da linha, de modo a verificar a economia 

que a adoção dos dois métodos pode proporcionar. 

6.1. Frenagem Regenerativa com Devolução Para a Catenária 

A próxima etapa do trabalho consiste em analisar o potencial de energia que pode 

ser recuperado e reutilizado quando, em vez de utilizar armazenadores embarcados, a 

energia é devolvida diretamente para a catenária, de modo a alimentar outro trem ou 

carregar os bancos de armazenadores espalhados pela catenária. As principais 

vantagens desse sistema consistem em não haver a necessidade de se armazenar a 

energia de cada composição em separado, o que acarreta na compra de um banco de 

armazenadores individual para cada veículo, no fato de não colocar mais peso 

embarcado no TUE e na possibilidade de adoção de tecnologias mais simples, já que os 

armazenadores estacionários são mais simples que os embarcados.  

Para estudar como as composições interagem, porém, o modelo de forças 

atuantes no metrô não é suficiente, sendo necessário modelar a catenária, as 
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subestações alimentadoras e as composições, de modo a analisar como os componentes 

interagem entre si.  

Para isso, utiliza-se um modelo como o da Figura 6.1, que é um circuito elétrico 

com elementos que representam as subestações alimentadoras, os veículos e a catenária. 

Esse modelo para o sistema metroviário, por sua vez, encontra respaldo em (Calderaro , 

Galdi, Graber, & Piccolo) 

 

 

Figura 6.1: Modelo do sistema de metrô com vários veículos. Adaptado de: (Calderaro , Galdi, Graber, & 
Piccolo) 

 

Nesse circuito, SE representa as subestações, T os veículos e as setas indicam a 

direção do movimento dos trens na via. Para resolver esse circuito, é necessário 

determinar as tensões e correntes em todos os pontos, de modo que seja possível 

determinar as potências e energias individuais em cada elemento (trem, subestação e 

catenária) e no sistema como um todo.  

6.2. O Modelo da Subestação 

Como mostrado no Capítulo 2, o metrô de Belo Horizonte apresenta 4 

subestações que alimentam o sistema do metrô. Essa subestação, por sua vez, é 
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modelada como uma fonte de tensão contínua ideal com um diodo em série, conforme 

mostrado na Figura 6.2. 

 

 

 

Figura 6.2: Modelo de Subestação do Metrô de Belo Horizonte 

 

Como a fonte de tensão é modelada como uma fonte de tensão ideal, seu valor é 

fixado à tensão nominal de alimentação em 3000 Vcc. Esse fato, por sua vez, é uma 

simplificação necessária ao modelo, mas que não o compromete, já que a subestação é 

projetada para ter uma baixa resistência de saída, de modo a minimizar as perdas, 

tornando as quedas e elevações de tensão no ponto desprezíveis. O diodo, por sua vez, 

tem a função de impedir que o fluxo de potência na subestação tenha sentido contrário, 

ou seja, impedir, no modelo, que a energia devolvida pelos metrôs retorne à rede de 

transmissão. 

6.3. O Modelo da Catenária 

A catenária é modelada por meio de resistores concentrados, entre dois pontos 

de interesse (como por exemplo, entre dois TUEs ou um TUE e uma subestação). Os 

valores da resistência são calculados considerando-se uma distribuição uniforme da 

resistência ao longo de toda a catenária. Isso se deve ao fato de que, no barramento 

somente circula corrente contínua, ou seja, as indutâncias da catenária e a capacitância 

entre ela e a terra configuram efeitos de segunda ordem, que fogem ao escopo deste 

trabalho. Quanto aos harmônicos que são produzidos principalmente devido ao 

chaveamento nos conversores CC/CA e para os quais o modelo de linha exigiria uma 

consideração da indutância e capacitância, os mesmos podem ser desconsiderados desta 

análise, pois não são objetos desse estudo.  
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O metrô de Belo Horizonte possui um conjunto com um cabo mensageiro e dois 

cabos de transmissão de energia AWG 4/0 (Penguin), cuja bitola é de 107,2 mm² 

(SETOP) e apresenta uma resistência nominal de 0,2676 Ω/km (Alubar Cabos S/A, 

2010).  

6.4. O Modelo de Trem 

Uma vez que se conhece a potência instantânea do metrô durante todo o trajeto, é 

possível utilizar essa informação para modelá-lo como uma fonte de corrente controlada 

dependente da tensão no ponto onde ele está localizado, conforme a Equação (6.1): 

 

   
  
  
  (6.1) 

 

em que    é a corrente que é fornecida ao TUE,    é a potência instantânea do TUE 

conforme os modelos para simulação do Capítulo 3 e    é a tensão no ponto onde ele 

está localizado. A tensão no ponto, por sua vez, é desconhecida e depende da interação 

entre todos os trens com as subestações, de modo que para determinar    é necessário 

que    seja determinado. 

Outra consideração a ser feita em relação aos TUEs nesse modelo é que, como a 

rede contém trens tracionados por corrente contínua e alternada, de massas diferentes e 

não existe um padrão de trens na linha, considera-se que a massa a ser utilizada no 

modelo obtido no Capítulo 3 é uma média aritmética entre a massa das duas 

composições em seu estado mais cheio, o que equivale a 266,87 toneladas. 

6.5. O Headway  

Outro fator importante na solução do circuito consiste em determinar o headway 

do sistema, que é o intervalo de tempo entre dois trens, conforme ilustrado na Figura 

6.3. 
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Figura 6.3: Modelo de headway do metrô. 

 

Para o metrô de Belo Horizonte, os valores de Headway são (CBTU 2, [ca. 2015]): 

 Dias úteis 

o Mínimo: 4 a 7 minutos; 

o Máximo: 10 a 12 minutos. 

 Sábado 

o Mínimo: 8 a 10 minutos; 

o Máximo: 12 a 15 minutos. 

 Domingos e Feriados 

o 14 minutos, durante todo o dia. 

 

Uma consideração a ser feita é que, durante a simulação, o headway é 

considerado fixo, de modo que exista uma distribuição uniforme de trens na via. Isto é 

uma aproximação, visto que na prática cada maquinista controla a velocidade de um 

trem, o que faz com que esses intervalos de tempo sofram pequenas alterações durante 

o percurso. 

6.6. O sistema com vários trens 

Com todos os elementos modelados, a resolução do circuito é possível. Uma vez 

que os trens estão em movimento, o circuito varia no tempo, sendo que em cada instante 

de tempo uma nova configuração para o circuito é obtida, devido ao movimento dos 

trens, que alteram suas posições relativas em relação às subestações e, assim, as 
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resistências entre dois pontos. Desse modo, estabelece-se um intervalo mínimo de 

variação de tempo Δt, que corresponde a menor variação de movimento a ser analisada.  

 Em cada um desses instantes, conhece-se a potência de cada trem e a tensão da 

subestação, de modo que a variável a ser determinada é a potência demandada em cada 

uma das subestações nesse determinando momento.  O fato de que nem as tensões nos 

nós e nem as correntes dos ramos são conhecidas, por sua vez, faz com que esse circuito 

só possa ser solucionado recursivamente. Para isso, arbitra-se um valor de tensão inicial 

   no ponto onde cada trem está localizado e calcula-se a sua corrente em um dado 

instante, conforme a Equação (6.1). Com todos os valores de corrente    obtidos, calcula-

se a queda de tensão na linha e obtém-se um novo valor de tensão   . A diferença entre a 

tensão calculada e o valor anterior é o erro   , que pode ser utilizado para verificar a 

convergência da solução. 

Quando a tensão atinge um valor aceitável dentro de uma margem de erro 

estabelecida, a corrente real é obtida, e, com isso, pode-se obter a corrente em todos os 

ramos. Por fim, para obter a potência demandada instantaneamente, basta multiplicar a 

tensão da subestação pela corrente em seu ramo. 

Nota-se ainda que a solução desse circuito em relação às subestações repete-se 

após o intervalo de um headway. Isso acontece porque a subestação não faz distinção 

entre os trens, e, após esse intervalo, o trem assume a posição inicial do trem à sua 

frente e o trem anterior, a posição inicial desse trem e assim por diante. Esse fato é 

ilustrado na Figura 6.4. No instante de tempo   , os três trens estão posicionados 

conforme a Figura 6.4 (a). Quando se passa o tempo de um headway, os trens estarão 

posicionados no mesmo lugar onde o trem a sua frente estava no momento inicial     

conforme a Figura 6.4 (b), onde o trem 3 assume o lugar do trem 2, que por sua vez 

assume o lugar do trem1 e assim por diante, de modo que essa informação pode ser 

utilizado de modo a diminuir o custo computacional da simulação.  
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Figura 6.4: Variação da posição com      até          . 

6.7. Resultados do Modelo 

Descrito o funcionamento da simulação, o próximo passo é calcular a potência e a 

energia cedidas por cada uma das subestações para alimentar os TUEs. Para isso, um 

caso específico é simulado, onde os parâmetros variáveis são mostrados na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1: Parâmetros variáveis da Simulação 

Parâmetro Valores 

        4 minutos 

                16 (8 em cada sentido) 

        

 

Conforme observado na seção 6.5, esse é o menor headway possível para o metrô 

de Belo Horizonte. O número de trens na rede, por sua vez é calculado através do 

headway e do tempo total do trajeto, de modo que sempre exista uma distribuição 

uniforme. Como o headway escolhido é o menor possível, essa é a situação onde 

existirão mais trens rodando, e, consequentemente a situação que exige a maior 
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demanda energética. O gráfico de potência demandada pelas 4 subestações no intervalo 

de um headway encontra-se na Figura 6.5.  

 

Figura 6.5: Potência demanda pelas subestações no intervalo de 1 headway atualmente (azul) e com 
devolução de energia para a catenária (vermelho). 

Como pode ser observado, a potência demandada de cada uma das subestações 

diminui em alguns pontos se a frenagem regenerativa é utilizada para devolver energia à 

catenária, de modo que, em alguns momentos, os próprios trens frenando conseguem 

manter os trens acelerando sem a necessidade de outra fonte. Em termos energéticos, 

essa economia pode ser observada na Figura 6.6. 
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Figura 6.6: Energia consumida pelos trens em função do tempo 

 

A energia consumida pelo sistema em uma janela de 1 hora para a condição 

simulada (trens com lotação máxima e headway de 4 minutos) é de aproximadamente 

14,17 MWh, enquanto que, com a devolução para a catenária, esse consumo é de 9,63 

MWh, o que representa uma redução de consumo de aproximadamente 32% sem a 

necessidade de se utilizarem armazenadores. Esse resultado, porém, só diz respeito a 

esse caso, uma vez que a economia pode variar de acordo com o headway e o número de 

trens na linha, já que depende da quantidade de trens frenando e acelerando 

simultaneamente. Assim, de modo a verificar a economia em diversas condições, a 

Tabela 6.2 é montada. Nela estão contidos os valores absolutos de energia consumida 

em um intervalo de tempo de 1 hora para diversos valores de headway possíveis para o 

MBH. 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60
0

5

10

15

Tempo(min)

E
n
e

rg
ia

(M
W

/h
)

 

 
Energia consumida com devolução a rede

Energia consumida sem devolução rede



 
 

84 
 

Tabela 6.2: Energia consumida pelo MBH 

  
Energia 

 
Headway 
(minutos) 

Total de 
trens 

Sem devolução 
(MW/h) 

Com Devolução 
(MW/h) 

Economia(%) 

15 6 3,75 3,70 1,36 

14 6 4,08 4,01 1,68 

12 6 4,69 4,41 5,95 

11 6 5,11 4,94 3,32 

10 8 5,63 5,15 8,55 

9 8 6,25 5,46 12,66 

8 8 7,15 6,56 8,26 

7 10 8,04 6,24 22,43 

6 12 9,40 8,00 14,91 

5 14 11,30 7,91 30,01 

4 16 14,17 9,63 32,05 

 

Como pode ser observado, em todos os casos simulados existe uma redução de 

consumo ao se utilizar a frenagem regenerativa. A economia, por sua vez, varia muito de 

acordo com o número de trens e com o headway praticado. Se o número de trens for 

mantido fixo, percebe-se que certos valores de headway proporcionam mais economia, 

onde esse fato pode ser claramente observado para os casos do sistema operando com 6 

e 8 trens, cuja economia pode variar entre 1,36% e 5,95% e entre 8,26% e 12,66% 

respectivamente. Isto se deve ao fato de que variar o tempo provoca uma variação da 

posição relativa dos trens, de modo que a chance de que algum trem esteja acelerando 

coincida com os momentos em que outro trem esteja frenando varie de acordo com o 

headway.  

Ainda utilizando a Tabela 6.2, pode-se construir um gráfico que relaciona a 

redução de consumo energético com a variação do headway, mostrado na Figura 6.7. 
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Figura 6.7: Economia de energia em função do headway adotado 

 

Através desse gráfico é possível estimar a redução do consumo energético para 

todos os valores possíveis de headway. A redução do consumo, como pode ser 

observada, varia de acordo com o headway, apresentando uma tendência de diminuir de 

forma não monotônica, apresentando picos intermediários. Esses picos, por sua vez, são 

pontos ótimos de operação em termos energéticos e podem ser utilizados para 

maximizar a economia em determinados horários. 

6.8. Frenagem Regenerativa com Devolução Para a Catenária e uso 
de Armazenadores 

Na última subseção, foi mostrado que o fato de se devolver a energia da frenagem 

à catenária de modo a atender a demanda de outros veículos acelerando já provoca 

queda na energia demandada, sem a necessidade de bancos de armazenadores. Esse 

ganho de economia, porém, varia muito de acordo com a quantidade de trens e com o 

headway adotado. Além disso, ainda que se otimize essa relação, sempre haverá 
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momentos em que a energia a ser devolvida é maior do que a energia demandada, onde 

a energia que sobra é, ou dissipada através de resistores nos trens ou armazenada em 

bancos individuais instalados em cada veículo. 

Para resolver esse problema e melhorar o aproveitamento energético sem ter de 

instalar um banco de armazenadores individual por veículo, uma solução possível é 

instalar bancos armazenadores estacionários na catenária. Esses bancos têm a função de 

armazenar a energia da frenagem que não for utilizada por outros trens e devolvê-la em 

momentos de maior demanda, sendo que a grande vantagem dessa aplicação é aliar 

devolução para a catenária e armazenamento sem a necessidade de um banco de 

armazenadores individual para cada trem. 

6.8.1. Projeto do Banco de Armazenadores Estacionário 

Para o projeto do banco de armazenadores estacionário, é necessário determinar 

a quantidade e a posição dos bancos no sistema. Existem diversas configurações 

possíveis de serem adotadas, e, para este trabalho, é considerado um banco junto com 

cada uma das subestações alimentadoras, totalizando 4 bancos diferentes.  

Definidas a quantidade e a posição, o próximo passo consiste em determinar os 

valores de potência e energia nominais de cada banco, que é realizado do mesmo modo 

que o projeto para os armazenadores embarcados. Assim sendo, é necessário obter a 

máxima potência e energia que cada banco deve ser capaz de suportar.  

A potência máxima fornecida pelas subestações é determinada de acordo com o 

gráfico de potência em função do tempo, de maneira semelhante ao utilizado para 

determinar a potencia máxima demandada por um único trem no Capítulo 5. A energia, 

por sua vez, não é determinada através de uma tabela, mas sim através dos picos do 

gráfico de energia demandada em função do tempo para cada uma das subestações. Isso 

se deve ao fato de que, para a análise em questão, considera-se que toda a energia 

armazenada em um determinado intervalo de tempo é utilizada no próximo momento 

de demanda, já que esses intervalos são pequenos, o que faz com que a energia 

armazenada nesse intervalo também seja pequena em relação à demandada nos 

momentos de aceleração. Os valores de potência e energia em função do tempo para 
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cada uma das subestações com headway de 4 minutos e 16 trens se encontram nas 

Figuras 6.8 e 6.9 respectivamente. 

 

Figura 6.8: Potência fornecida pela subestação em função do tempo 
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Figura 6.9: Energia fornecida pela subestação em função do tempo 

Como descrito na Seção 6.6, as curvas de potência e energia se repetem de modo 

que os valores máximos de potência e energia cedidas pelas subestações também se 

repetirão a cada 1 headway.  Para essa condição, os máximos valores de potência e 

energia para as subestações A,B,C e D são: 

 Subestação A: 11,16 MW e 50,9 kWh; 

 Subestação B: 9,91 MW e 58,92 kWh; 

 Subestação C: 5,28 MW e 22,81 kWh; 

 Subestação D: 10,04 MW e 40,78 kWh; 
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Como esses valores variam de acordo com a condição de operação (headway e 

número de trens), os valores para a máxima potência e energia fornecidas por cada uma 

das subestações para as condições de operação possíveis para o MBH se encontram na 

Tabela 6.3.  

Tabela 6.3: Máxima potência e energia em função do headway  

Headway 
(min) 

Energia máxima (kWh)  Potência máxima (MW) 

SE A SE B SE C SE D SE A SE B SE C SE D 

4 50,9 58,92 22,81 40,78 11,16 9,91 5,28 10,04 

5 29,64 26,4 55,14 52,41 7,05 8,04 11,9 9,28 

6 39,63 55,73 34,73 64,60 9,22 9,68 9,25 9,82 

7 35,9 34,43 37,08 46,66 7,78 7,75 7,11 9,15 

8 35,95 40,15 44,95 52,14 7,61 8,46 8,73 9,28 

9 35,95 38,48 28,8 49,04 7,61 7,86 6,74 9,51 

10 35,95 32,70 32,58 49,72 7,61 7,91 6,54 9,37 

11 35,95 36,01 31,92 49,72 7,61 8,21 7,57 9,37 

12 35,95 35,95 29,19 49,72 7,61 8,23 6,58 9,37 

14 35,95 35,96 30,14 49,72 7,61 8,23 6,58 9,37 

15 35,95 35,96 30,14 49,72 7,61 8,23 6,58 9,37 

 

É visível que a operação com maior devolução se encontra nos menores valores 

de headway, ou seja, existe maior potencial de recuperação de energia quando existem 

mais trens na linha. É notável ainda que, para maiores valores de headway, a potência e 

energia a serem absorvidas não apresentam variações significativas, principalmente na 

primeira e na última subestação.  

Obtidos os valores de potência e energia, parte-se para o projeto do banco de 

armazenadores. Conforme discutido no Capítulo 4 e demonstrado através de cálculos no 

Capítulo 5, o uso de armazenadores híbridos é a melhor escolha para esse tipo de 

projeto, pois combina as melhores características de dois tipos de armazenadores. 

Sendo assim, para o projeto desses bancos são considerados apenas os bancos híbridos, 

com ultracapacitores e baterias de Ni-MH e Li-ion, do mesmo modo que foi realizado no 

projeto para o banco híbrido embarcado.  

Assim, utilizando as Equações (5.1) e (5.2) (que otimiza a massa do banco em 

função da proporção de cada um dos elementos armazenadores), monta-se a Tabela 6.4 

com os bancos armazenadores obtidos. 
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Tabela 6.4 Bancos de armazenadores híbridos para armazenamento de energia na catenária 

Subestação Fonte de Energia λ 
Energia 
(kWh) 

Potência 
instalada 

(MW) 

Massa 
(ton) 

Custo 
estimado 

(US$) 

 A 

Ultracapacitor+ 
Bateria Li- íon 

0,96 57,71 11,16 5,77 752.538 

Ultracapacitor+ 
Bateria Ni-MH 

0,93 57,78 11,16 5,96 751.832 

 B 

Ultracapacitor+ 
Bateria Li- íon 

0,94 65,18 9,91 5,21 693.983 

Ultracapacitor+ 
Bateria Ni-MH 

0,89 66,74 9,91 5,49 695.689 

C 

Ultracapacitor+ 
Bateria Li- íon 

0,96 61,6 11,91 6,16 803.264 

Ultracapacitor+ 
Bateria Ni-MH 

0,93 60,59 11,90 6,35 799.787 

D 

Ultracapacitor+ 
Bateria Li- íon 

0,93 73,26 10,04 5,33 716.350 

Ultracapacitor+ 
Bateria Ni-MH 

0,88 71,94 10,04 5,62 712.620 

 

Observando a Tabela 6.4, percebe-se que os bancos para armazenamento de 

energia na catenária são maiores e mais caros do que os bancos projetados para um 

único trem. Isso já era esperado, pois esses bancos têm de armazenar a energia de vários 

trens ao mesmo tempo, o que também explica o alto valor de potência demandada. A 

grande vantagem do uso desse tipo de armazenamento é a de não necessitar de um 

único banco por trem, o que, para a atual estrutura do metrô de Belo Horizonte 

significaria 1 banco de armazenadores para  cada TUE.  

Em termos de tecnologia, os mesmos comentários feitos para o banco embarcado 

valem aqui: por possuírem uma vida útil maior e serem mais baratos, os bancos com 

bateria de Li-ion são mais recomendados, pois a proporção maior de capacitores 

contribui para uma maior robustez do sistema em termos do ciclo de vida do banco. 

Aliado a esse fato, as baterias de Li-íon apresentam uma maior potência nominal, o que 
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permite um carregamento mais rápido, ainda mais essencial nesse caso, uma vez que a 

energia é devolvida em intervalos menores e com picos de potência maior. 

Em termos monetários, o preço total para os bancos de armazenadores instalados 

na catenária projetados é estimado em aproximadamente 3 milhões de dólares para 

ambas as configurações estudadas. Conforme calculado no Capítulo 5, os bancos 

híbridos embarcados com uso de supercapacitores combinados com baterias de Li-íon 

ou de Ni-MH têm valores respectivamente de US$ 373.775 e US$ 374.930. Atualmente 

existem 10 TUEs tracionados por corrente alternada (Portal Brasil, 2015), de modo que 

a aquisição desses bancos implicaria um custo de aproximadamente 3,75 milhões de 

dólares para ambas as configurações, sendo que esse valor não contempla os trens 

tracionados por corrente contínua (que não são o foco deste trabalho), nem as possíveis 

expansões e modernização da frota, que exigiriam novos investimentos. 

 Desse modo, financeiramente falando, os bancos instalados são mais baratos e 

garantem maior flexibilidade ao sistema, visto que não importa as composições 

utilizadas, a recuperação energética é garantida. 

6.8.2. Economia Energética 

De modo a verificar a economia energética para o uso de armazenadores nas 

subestações, pode se realizar um estudo semelhante ao que foi realizado no Capítulo 5 

para a análise dos armazenadores embarcados e neste capítulo para a devolução para 

catenária sem armazenadores. Para isso, compara-se a energia demandada pelo sistema 

sem devolução energética e com devolução energética e armazenamento. Realizando 

esse passo, pode-se montar a tabela 6.5, com os valores de energia consumida e de 

economia para os valores de Headway. 

Em relação ao uso de armazenadores percebe-se que a economia de energia 

aumentou em relação a economia obtida sem o uso dos mesmos (que atingia no máximo 

32,05% na situação com headway de 4 minutos e 16 trens), atingindo um valor médio de 

aproximadamente 67,4%. 
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Tabela 6.5: Economia com uso de armazenadores 

  
Energia 

 

Headway 
(minutos) 

Total de 
trens 

Sem devolução 
(MW/h) 

Com Devolução e 
armazenamento 

(MW/h) 
Economia(%) 

15 6 3,75 1,23 67,30 

14 6 4,08 1,33 67,44 

12 6 4,69 1,53 67,30 

11 6 5,11 1,67 67,23 

10 8 5,63 1,84 67,30 

9 8 6,25 1,99 68,21 

8 8 7,15 2,44 65,92 

7 10 8,04 2,58 67,97 

6 12 9,40 3,10 67,08 

5 14 11,30 3,66 67,58 

4 16 14,17 4,59 67,63 

 

Há de se notar também que o uso de armazenadores na catenária deixa a 

economia mais uniforme, apresentando pouca sensibilidade em relação ao headway. 

Essa situação, por sua vez é bastante desejável, pois se garante que, independentemente 

do headway escolhido, a economia energética será quase constante, o que permite uma 

maior flexibilidade de escolha de horários, de modo a atender a demanda de passageiros 

da melhor forma possível sem diminuir a eficiência energética, aliando assim o melhor 

dos dois métodos de recuperação energética. 

Há de se lembrar, porém, que esses valores correspondem à situação específica 

em que todos os trens estão cheios, ou seja, são teoricamente os valores máximos 

possíveis de recuperação energética para os valores de headway determinados. Na 

prática, esses valores tendem a ser menores, devido a diversos fatores que podem 

interferir na economia energética, que dentre outros, se destacam: 

 o headway,  que não é constante; 

 a velocidade no trajeto, que varia de acordo com o maquinista em cada viagem; 

 a massa do TUE, que varia de acordo com o número de passageiros. 

Isso, porém, não muda o fato de que os valores de economia que podem ser 

obtidos com o uso de armazenadores espalhados pela catenária aliado à troca energética 

entre trens são significativos. 
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6.9. Conclusão 

Através deste capítulo foi estudado o comportamento do sistema de transporte 

do MBH com vários trens interagindo, através de modelo proposto, além das análises de 

técnicas de frenagem regenerativa com devolução para a catenária e devolução 

combinada com armazenadores.  

A partir desses estudos foram verificados que ambos os métodos apresentam 

vantagens e desvantagens. O primeiro método estudado, que consiste somente 

devolução da energia da frenagem para a catenária  tem como sua maior vantagem o 

fato de que não ser necessário realizar um investimento na aquisição de bancos de 

armazenadores, mas ao custo de que os valores de economia oscilem muito de acordo 

com o headway e o número de trens, indo de 1,36% (headway de 15 minutos e 6 trens) 

até 32,05% (headway de 4 minutos e 16 trens). Foi constatado ainda que, para o mesmo 

número de trens no sistema, a simples variação do headway modifica a economia de 

energia obtida, o que pode ser utilizado para otimizar os valores do mesmo. 

O segundo método estudado consistiu em utilizar a devolução para a catenária 

aliada ao uso de armazenadores espalhados pela mesma, sendo que foram projetados 4 

bancos de armazenadores juntos a cada uma das subestações. A desvantagem desse tipo 

de configuração encontra-se na necessidade da aquisição de bancos de armazenadores, 

porém, o gasto é menor do que ao se utilizar armazenadores embarcados, que exigiriam 

um banco por trem. Com isso, o sistema ganha em robustez e em preço, já que o 

investimento total em bancos embarcados é maior. 

Outra característica do projeto com esse método consiste na baixa sensibilidade 

da economia em relação ao headway, que é quase constante para todas as configurações 

estudadas. Esse fato é positivo, pois diminui o efeito da variação do headway na prática. 
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Capítulo 7 

Conclusão 

7.1. Considerações Finais 

Neste trabalho foi proposta uma análise sobre o sistema de metrô de Belo 

Horizonte, explicando suas partes constituintes e dando ênfase às locomotivas do 

sistema, em especial as tracionadas por motor de indução, para qual foi desenvolvido 

um modelo matemático, de modo a realizar uma análise sobre a viabilidade da aplicação 

da frenagem regenerativa. Foi ainda realizado um estudo sobre o motor de indução 

trifásico, utilizado nas locomotivas, de modo a pontuar os conceitos mais importantes, 

necessários para esse estudo, e sobre os métodos de recuperação energética que podem 

ser utilizados, mostrando seus princípios de funcionamento e apresentando suas 

vantagens e desvantagens. 

A partir desse ponto, o estudo do uso de frenagem regenerativa foi realizado para 

o metrô de Belo Horizonte através de duas óticas distintas: a primeira considerando 

apenas um veículo isolado, que usa a energia da própria frenagem nos momentos de 

aceleração, e a segunda considerando o sistema como um todo, com vários trens 

interagindo sem armazenadores e depois com armazenadores espalhados pela 

catenária. 

Através dessa análise é possível concluir que cada um dos métodos tem suas 

vantagens e desvantagens, sendo que quando da devolução para a catenária, a maior 

vantagem consiste no fato de não ser necessário o uso de armazenadores, o que 

configura um ganho de ordem econômica e técnica, porém com uma economia que varia 

muito de acordo com o horário e a distância entre os trens, sendo difícil otimizar o 

ganho energético. 

 Quanto aos métodos que utilizam armazenadores, ambos apresentam como 

principal vantagem o fato de proporcionarem uma grande economia energética (58% 

por trem, em média para os armazenadores embarcados e 67,4% em média, para o uso 
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de armazenadores nas subestações), porém com a necessidade de se utilizarem bancos 

armazenadores, que por si só já trazem gastos e um custo técnico maior. Dentre esses 

métodos, por sua vez, se destaca o uso de armazenadores com devolução para a 

catenária, que, além de proporcionar uma grande economia energética ainda garante 

uma menor sensibilidade do sistema em relação ao headway, com um gasto técnico e 

financeiro menor do que o uso de armazenadores embarcados, já que não necessita de 

um banco por trem, sendo teoricamente o método mais atrativo para o 

reaproveitamento energético no metrô de Belo Horizonte. 

Por fim, vale ressaltar que os dados de economia obtidos correspondem ao 

melhor caso possível ( TUE andando com lotação máxima), ou seja, são os valores 

máximos de economia possíveis de se obterem ao utilizar qualquer um dos métodos, 

sendo que os valores práticos que se obtiverem de economia, caso se aplique algum 

desses métodos será menor, devido as variáveis que podem interferir no processo, como 

por exemplo o número de passageiros, que varia de acordo com o horário e o dia e a 

velocidade do TUE, que depende do maquinista. Isso, por sua vez, não altera o fato de 

que o metrô de Belo Horizonte apresenta um enorme potencial de recuperação 

energética que não é aproveitado. 

7.2. Proposta de Continuidade 

 De modo a dar continuidade a este trabalho, vários caminhos podem ser 

tomados. Estritamente do ponto de vista dos armazenadores, uma proposta de trabalho 

é a análise e o projeto do banco em si, levando em conta a topologia do circuito, os 

componentes necessários à sua construção, a segurança, eficiência dentre outros.  

 Por outro lado, levando em conta a operação do metrô em si, pode-se realizar 

uma análise estatística do funcionamento do mesmo, levando em conta a velocidade, o 

tempo e o número de passageiros em diversos horários e locais em diversos dias, para, a 

partir daí estimar qual seria a média de recuperação energética a ser obtida. Também 

podem ser realizados outros estudos, como a otimização do headway levando em conta a 

economia e o tempo médio e máximo de espera, de modo a maximizar o potencial 

econômico sem prejudicar o bem estar dos passageiros. 
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Este trabalho é, portanto, um primeiro passo na análise do reaproveitamento 

energético da energia da frenagem regenerativa do metrô de Belo Horizonte, de modo 

que ainda são necessários outros estudos até que seu potencial possa ser aproveitado. 
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