
energia da frenagem 
dos trens

Albert Haga – Diretoria de Engenharia



Contexto

- Segundo maior consumidor de energia elétrica da

cidade de São Paulo

- Consumo anual aproximado de 450 GWh (equivalente

ao consumo anual médio da cidade de Caçapava em
2019 – 61º maior consumidor do Estado de SP ¹)

- O sistema de tração elétrica (destinado a movimentação

a alimentação dos trens) representa aproximadamente

75% desta energia

- Os demais são referentes aos sistemas auxiliares das

estações: ventilação, escadas rolantes, elevadores,

bombeamentos, iluminação, sonorização,

telecomunicações etc.

¹ Secr. de Infraestrutura e Meio Ambiente de SP

https.dadosenergeticos.energia.sp.gov.br

Energia total consumida

450 GWh (anual)



Influenciam no consumo elétrico e custos do 
sistema de tração

Ações já realizadas:

• Melhor gestão de 

compra de energia

• Mudanças de formas de 

operação

• Novos trens mais 

eficientes

Fatores Variáveis

1 Civil Traçados das linhas: distâncias, rampas, curvas, túneis etc.

2 Trem

Características: composição, quantidade, peso, atrito com os trilhos,

tipos de motores, acionamentos, capacidade de regeneração de energia

nas frenagens etc.

3
Sistema de 

alimentação

Características: retificação (ou não), isolações, tensões, correntes,

impedâncias dos trafos, cabos, trilhos, linhas de contato (terceiro trilho,

catenária) etc.

4 Controle

Confiabilidade, precisão, circuitos de vias, simultaneidades, distâncias

permitidas, alternativas de mudanças de desempenho, automatismos

nas acelerações, velocidades máximas, previsão e controle de tempo

nos deslocamentos e paradas ("headway") etc.

5 Operação

Formas de operar, políticas de uso das alternativas disponibilizadas

pelos sistemas de controle, estratégias, desempenho imposto, uso (ou

não) das máximas acelerações e velocidades, tempos de deslocamento

e parada desejáveis, número de viagens, formas de compra da energia

elétrica etc.



Subestações retificadoras

“Barramentos de alimentação” (trilho, terceiro trilho ou catenária)

Energia elétrica / energia cinética / frenagem / calor

Trens 750 ou 1500 Vcc

22 kV

Estação A Estação B Estação C

22 kV 22 kV



Exemplo de tempos e distâncias típicas de 
sistemas metroviários

• Exemplo, considerando um Headway médio diário de 200s + tempo de parada de 30s:  230s

• Em uma hora (3600 s): 3600/ 230 = 15 trens/ hora,  passando por uma determinada plataforma, de uma estação

• Supondo 20 estações: 20 x 15 = 300 partidas/ hora de trens, por via. (e as frenagens, para parar na estação)

• Portanto, em uma Linha (nas vias 1 e 2), serão: 300 x 2 vias = 600 partidas/ hora de trens na Linha

• Ao longo do dia, no horário comercial (20 horas) serão: 20h x 600 = 12.000 ciclos de partidas e frenagens dos trens!

Estação A Estação B Estação C Estação D

Aprox. 1 a 2 Km Aprox. 1 a 2 Km Aprox. 1 a 2 Km

(Headway médio diário: 200s)

Tempo de porta aberta: 30s20 estações

Via 1

Via 2



Exemplos de outras aplicações e tecnologias

750 ou 1.500 Vcc

Fonte da ilustração: Mont-ele



3% da energia consumida pela tração é

desperdiçada em forma de calor durante

a frenagem dos trens

Reduzir ou eliminar o desperdício de energia durante o 

processo de frenagem

Desafio

3% 10 GWh/ano = 

Cerca de 5300 residências por ano

Energia total consumida

450 GWh (anual)



Restrições
• Evitar Impacto na operação comercial (transporte de passageiros) durante testes e

implantação das soluções adotadas

• Compatibilidade com os equipamentos já existentes

• Adequação ao espaço físico para eventual instalação de novos equipamentos

• Viabilidade técnico-econômica



Resultados esperados

• Prospecção tecnológica que seja exequível

• Estudos e desenvolvimento de novas soluções técnicas para economia de energia

• Simulações computacionais que comprovem a otimização e economia

• Provas de conceito

• Avaliação de viabilidade técnico-econômica das alternativas propostas



Entidades beneficiadas

A eficiência do uso da energia pode também beneficiar:

• Fabricantes/ Indústrias

• Academia/ Universidades

• Empresas de engenharia ou integradores

• Operadoras de transportes

• Governo

• Sociedade (melhor uso da energia

e recursos financeiros)



Obrigado!
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