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Produzindo inicialmente motores elétricos, a WEG começou a ampliar suas atividades a partir da década de 80, com a 
produção de componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, 
tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes. Cada vez mais a empresa está se consolidando não só como fabricante de 
motores, mas como fornecedor de sistemas elétricos industriais completos. 

Sobre o Motor WEG de Tração Refrigerado a água  

Os motores refrigerados à água WEG foram desenvolvidos 

para atender a demanda crescente por motores 

compactos, silenciosos e ao mesmo tempo com alta relação 

de potência por tamanho de carcaça. O sistema de 

refrigeração dos motores Water Cooled funciona fazendo 

com  que a água percorra o interior da carcaça agindo 

uniformemente sobre todo o invólucro do motor. Essa 

refrigeração mantém a alta eficiência térmica, inclusive em 

velocidades reduzidas, o que permite o uso de inversor de 

frequência com ampla faixa de velocidade, mesmo em 

aplicações que requerem torque constante e ciclo 

intermitente, como o caso dos veículos elétricos.  

Essas vantagens tornam os motores ideais para as mais 

variadas aplicações, principalmente em ambientes com 

limitações de espaço, ruído e circulação de ar.  

Sobre o Alternador WEG de Tração – linha G 

Os alteradores de tração – linha G estão disponíveis em uma 

ampla gama de potência, torque e rotação, atendendo as 

mais diferentes demandas do peso do veículo, velocidade e 

dados da transmissão.  

Os alternadores de tração WEG contam com ampla 

experiência da WEG em fornecimento embarcado,  com 

dezenas de navios PSV com alternadores operando nas 

condições mais rigorosas. 

Sobre o Inversor de Tração WEG  
O inversor de frequência modelo CFW900 é última palavra da 
WEG em inversor micropressado para ônibus, um produto de 
alta performance que permite o controle de velocidade e 
torque de motores de indução trifásicos aplicados em veículos 
elétricos. Suas principais características são: 
Alta compactação e densidade de potência; 
Algoritmo para controle de motores de indução e de imã 
permanente trifásicos; 
 
Controle escalar (V/f), V V W ou controle vetorial programáveis 
no mesmo produto; 
Alto torque e rapidez na resposta, mesmo em velocidades 
muito baixas ou na partida; 
Alto grau de precisão no acionamento, para toda faixa de 
velocidade (até motor parado); 
Frenagem controlada do motor, eliminando em algumas 
aplicações o uso do resistor de frenagem;  
Ajuste automático dos reguladores e parâmetros de controle, a 
partir da identificação (também automática) dos parâmetros 
do motor e da carga utilizada. 
 
Principais aplicações: 
Ônibus híbridos; 
Ônibus a célula a combustível; 
Trólebus. 
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Introdução  

Há um potencial de 11 milhões de viagens para os sistemas de ônibus elétricos na América 

Latina e no Caribe.  

Hoje, em nosso mundo, há duas visões estratégicas para 

olhar para a vida urbana no futuro: o desenvolvimento 

urbano sustentável e a preservação da qualidade de vida.  

 

Uma série de fatores tem colocado esta visão estratégica em 

risco na América Latina e no Caribe, entre eles podemos 

destacar o crescimento da população urbana, o uso 

ineficiente de recursos e energia e os altos níveis de emissões, 

os quais vêm gerando um número crescente de 

externalidades negativas na maioria das áreas urbanas, com 

destaque para a poluição do ar local, o congestionamento 

e as emissões de gases de efeito estufa (GEE).  

 
Embora a América Latina e o Caribe gerem apenas 5% dos 

gases de efeito estufa, os efeitos da mudança climática 

podem ser devastadores para a região, já que a América 

Latina tem as maiores áreas de terras cultiváveis, 25% das 

florestas do planeta e grande reserva de água potável 

(SEMARNAT e PNUMA, 2006). 

 

Globalmente, as cidades da região concentram mais de 50% 

da população, consomem dois terços do total de energia 

produzida, e centralizam a indústria e a infraestrutura, entre 

outros, transformando-os em o principal responsável pelas 

emissões de CO2 (OCDE, 2009). Por isso é necessário uma 

atenção especifica às áreas urbanas, quando se pensa em 

uma estratégia de desenvolvimento sustentável de baixo 

carbono. Muitas das quais correspondem a mega-cidades, 

ou cidades que estão em vias de ser grandes manchas 

urbanas.  

 

Parte dessa estratégia, de desenvolvimento sustentável de 

baixo carbono, são ações que estão relacionadas com a 

infraestrutura urbana. Uma vez que influenciam 

profundamente nos padrões de consumo dos cidadãos e, 

portanto, tendem a ter resultados significativos sobre a 

demanda de energia e emissões de carbono nas próximas 

décadas. É por isso que é essencial analisar e avaliar a 

infraestrutura urbana existente e fazer recomendações de 

políticas para a prestação e fornecimento de serviços (de 

transportes, de água, de energia, de resíduos, e etc.). De 

forma a ter um desenvolvimento social e econômico 

sustentado, contribuindo para a redução de gases de efeito 

estufa. 

 

Embora a mudança climática seja uma ameaça para as 

áreas urbanas, a urbanização também oferece diversas 

oportunidades para desenvolver estratégias de mitigação e 

adaptação, a fim de combater as alterações climáticas.  

Entre elas a mobilidade é um elemento crucial para a 

qualidade de vida. Sistemas inteligentes de transporte 

público estão predestinados a garantir o direito fundamental 

de mobilidade e reduzir os efeitos ambientais negativos, 

como a poluição, o ruído ou perda de área urbana.  

 

A América Latina é formada por 36 países e uma população 

de 517 milhões, destes 389 milhões de pessoas vivem em 

áreas urbanas; 30% do total da população vivem em 

cidades com mais de 1 milhão de habitante.  As 

megacidades concentram 14% da população (65 milhões), e 

222 milhões de pessoas vivem em cidades com menos de 

500 mil habitantes. 
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O transporte público é uma alternativa de mobilidade 

para 200 milhões de cidadãos das áreas urbanas que 

o utilizam diariamente.  

 

O transporte público é o elemento básico ao combate 

às alterações climáticas. Já é uma realidade em 

algumas cidades da região, principalmente as 

megacidades,  que vem investindo de forma maciça, 

mas não cabe dúvidas que há muito a fazer, apesar 

dos avanços significativos. O modelo básico que estas 

megacidades da região vêm adotando é o modelo 

consolidado pelas melhores praticas mundiais. O 

modelo baseado em diversas alternativas de modais, 

o que também favorece a utilização de distintas fontes 

energéticas, permitindo obter os ganhos que cada 

tipo de transporte público pode oferecer. 

Evidentemente adequado à capacidade de 

investimento de cada realidade.  

Quando saímos do cenário das grandes capitais, ou 

megacidades, nos deparamos com politicas de 

transporte pouco inovadoras, com o mesmo modelo 

de politica pública de 50 anos atrás, que não tiram 

proveito da diversidade de modais de transporte 

público e distintas opções de matriz energética.  

Este modelo tem como base o transporte público com 

veículos a diesel, podemos dizer que neste contexto 

95% das cidades da região ofertam exclusivamente 

serviços de transporte público a diesel, tanto ônibus, e 

táxis.  

 

Há diversos motivos para a perpetuação deste 

modelo. Mas sem dúvida, em um novo contexto de 

cidades produtivas e competitivas, não há mais 

espaço para a continuidade de sistemas de transporte 

público em uma única matriz energética. É uma 

demanda dos cidadãos, independentemente  do 

tamanho da cidade a melhoria da condição 

ambiental de seu espaço urbano, e sem a mudança 

da matriz energética dos sistemas de transporte 

público dificilmente isto será alcançado.  Não haverá 

melhoria na qualidade ambiental da cidade sem 

politicas públicas de estimulo a novos sistemas de 

transporte público, mantendo um mix de distintas 

tecnologias.  

 

Sabe-se que nem a adaptação, e nem a mitigação 

sozinhas podem proteger o mundo de impactos 

indesejáveis provocados pelas alterações climáticas; 

portanto, os dois conceitos devem ser parte de uma 

estratégia global única. 

 

Em particular, este relatório busca distinguir medidas 

económicas, tecnológicas e de regulação 

específica para a implantação de sistemas de 

veículos elétricos para o transporte público. Com a 

finalidade da mitigação e da adaptação à 

mudança climática a nível urbano, através de 

alternativas viáveis para cidades na América Latina.   

O enfoque, claro não só de reduzir as emissões de 

GEE, mas de melhorar a eficiência energética e de 

melhorar a qualidade e alternativas de meios de 

transporte público.  

Para isto foram avaliados os efeitos ambientais, 

econômicos e tecnológicos, disponíveis no mercado 

latino-americano de veículos elétricos para o 

transporte público.  

Foram formuladas recomendações setoriais para 

tornar viável a implantação de sistemas elétricos de 

ônibus e contribuir diretamente com a qualidade de 

vida urbana.  

 

Como comentado anteriormente, as grandes cidades 

de forma geral tem optado por diversos modais de 

transporte, enquanto as medias e pequenas cidades 

ainda não investem em politicas inovadoras.  Assim 

este documento visa apoiar este perfil de cidade, 
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dando insumos concretos de como formular uma nova 

estratégia de transporte público para introduzir um 

sistema elétrico de ônibus, que funcione de forma 

complementar ao sistema diesel existente.   

 

Cidades entre 200 a 500 mil habitantes possuem 

demandas de transporte público suficiente para criar 

um modelo financeiro sustentável, com operação 

pública ou privada. Está última pode beneficiar os 

operadores históricos do sistema de ônibus, incluindo-

os numa nova realidade. Este perfil de cidade poderá 

beneficiar-se das recomendações do documento, 

visto que poucas têm uma estratégia definida de 

politica de transporte público sustentável. A opção por 

um sistema de ônibus elétrico, é uma alternativa viável 

para a introdução de um meio de transporte menos 

poluente, comparado ao sistema de ônibus diesel 

existente.  

Este tipo de transporte público representa uma 

alternativa de transporte sustentável para 82 milhões 

de pessoas na América Latina e no Caribe, distribuídas 

em um total de 118 cidades entre 500 – 300 mil 

habitantes, as quais podem comportar corredores 

exclusivos de ônibus elétrico (tipo BRT), e um total de 

147  cidades entre 300 – 200 mil habitantes que podem 

ter corredores troncais (com faixa exclusiva ou não). 

No total é uma alternativa para 265 cidades, que 

estão distribuídas em diversos países da região: 

Argentina, Brasil, Bolívia, El Salvador, Equador, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,  México, 

Nicarágua,  Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai.  

 

Considerando o índice de mobilidade médio para a 

região de 1,5 viagens/dia/habitante temos um total de 

123 milhões de viagens ao dia para o total de 265 

cidades. Avaliando a utilização do transporte público 

(45%), significa 55 milhões de deslocamentos,  e 

estabelecendo como meta inicial uma transferência 

de 20% para os sistemas elétricos, há um potencial de 

11 milhões de viagens para os sistemas de ônibus 

elétricos na América Latina e no Caribe.  

 

Os pontos analisados para a viabilidade de tais 

projetos foram os desafios para iniciar e implantar 

um sistema de ônibus elétrico. Desde o ponto de 

vista politico do órgão gestor de transporte, ao 

ponto de vista técnico operacional para o perfeito 

funcionamento do sistema. Avaliaram-se os tipos 

de contratos, as definições de frota, investimentos 

necessários, e quais são os efeitos positivos 

esperados para a sociedade.  

 

Adicionalmente, é apresentado um exercício de 

planificação baseado num modelo de corredor 

de transporte ideal. Busca-se exemplificar a 

dificuldade que os tomadores de decisão podem 

enfrentar ao momento de implantar um sistema de 

ônibus elétrico. 

Para este exercício optou-se pela tecnologia de 

ônibus elétrico com catenária, por ser uma 

tecnologia consolidada, com provedores 

regionais, que tornam o sistema viável 

financeiramente para o modelo de cidade 

estabelecido.  
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Desafios de implantação e investimentos 
Os principais desafios para implantação do sistema estão em conhecer como se implanta um 

sistema de ônibus elétrico.  

Os tomadores de decisão ainda não possuem informações 

suficientes, o que gera dúvidas no momento de estabelecer 

metas para projetos, para definição de contratos, e na 

elaboração de licitação para construção e para operação 

dos sistemas.  Sem falar na estratégia de estabelecer o 

cronograma de investimento e apresentar propostas 

interessantes para atrair parceiros da iniciativa privada para 

novos sistemas.  

 

Por outro lado o operador histórico de sistemas de ônibus a 

diesel, torna-se temeroso por não conhecer a operação de 

uma nova tecnologia, não confia na  mudança de 

tecnologia visto as aparentes novas necessidades do 

sistema. Os principais desafios neste sentido vão no que se 

refere ao conhecimento de manutenção, dimensionamento 

de garagens, treinamento de pessoal e também como 

estabelecer as distintas necessidades de investimento.  

 

Outro tema sempre latente é a disponibilidade de energia, a 

capacidade energética da cidade para poder implantar um 

sistema de ônibus elétrico, o documento apresenta alguns 

paramentos energéticos para poder estabelecer uma matriz 

energética adequada às distintas realidades.  

 

Nos próximos itens será possível verificar todos os detalhes 

para implantação de um sistema de ônibus elétrico, em 

especial o sistema de trólebus visto que até o momento é a 

tecnologia mais facilmente disponível na região. Os veículos 

à baterias são uma tendência mundial, mas na região ainda 

não há disponibilidade em grande escala, cenário que deve 

ser alterado nos próximos anos.   

Como mencionado anteriormente, quando se fala em 

trólebus na América Latina, o assunto causa profundo temor e 

desconfiança a muitos órgãos gerenciadores do transporte 

público, pois o veêm como uma opção obsoleta no cenário 

urbano, com uma operação que causa transtornos à vida das 

cidades e uma operação que onera o sistema. Mas todo este 

sentimento é proveniente da ausência de informação 

técnica, e de referencias dos sistemas de trólebus obsoletos, 

os quais existiam na grande maioria das cidades, e foram 

retirados ou sucateados há mais de 20 anos, e aqueles que 

COMPARATIVO DE SISTEMA DE TRÓLEBUS E DIESEL 
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funcionam com baixa manutenção tanto de redes 

elétricas como de veículos.  

 

Sistemas modernos de trólebus crescem pelo mundo, 

são mais de 40.000 veículos operados em 364 cidades 

em 47 países diferentes, como Rússia, Canadá, Brasil, 

Equador, Nova Zelândia, China, Grécia e outros países 

da Europa Oriental. Os resultados operacionais são 

comprovadamente superiores ao diesel, considerando 

a vida útil de 30 anos ao invés de 10 anos de um 

veiculo a diesel, a manutenção é 30% menor 

considerando os insumos de óleos e componentes 

mecânicos dos veículos (motor diesel, cambio e freios) 

e a economia com consumo de combustível pode 

chegar a 20% - 50% devido a sua eficiência energética 

e a grande oscilação no preço do combustível fóssil 

comparado ao da energia elétrica, a qual mantém 

certa estabilidade na região.  

 

A viabilidade econômica do trólebus,  é outro ponto 

que sempre é questionado , mas esta  tem uma forte 

dependência em relação à demanda e não à 

extensão do corredor, que muitas vezes é 

erroneamente associado.  O que torna viável um 

sistema de trólebus é uma demanda mínima de 10.000 

– 30.000 passageiros/dia. Esta condicionante leva em 

conta apenas fatores operacionais de investimento de 

infraestrutura, caso se considerem as deseconomias 

associadas às perdas com a saúde e com a 

contaminação atmosférica, a viabilidade econômica 

é atingida. Neste relatório não levaremos em conta 

este fator nos valores apresentados.   

EVOLUÇÃO DO VALOR  DA ENERGIA AMÉRICA LATINA 

Sistema trólebus 

Sistema diesel 
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1.1 Infraestrutura física necessária  

A infraestrutura física necessária é muito similar ao 

sistema de ônibus convencional, as obras de 

engenharia civil não diferem em nada, é necessário 

apenas considerar infraestrutura elétrica adicional.  

Como qualquer sistema de ônibus o desempenho 

máximo do sistema é alcançado com o veiculo 

operando em corredores exclusivos, com 

segregação física, da mesma forma estes benefícios 

são alcançados pelos sistemas de veículos elétricos, 

com ou sem sistema de catenárias.  

O trólebus pode operar em sistemas de corredores 

exclusivos, como cenário ideal, e também em faixas 

exclusivas ou ainda operar em vias com tráfego 

misto, que representarão perdas operacionais como 

qualquer sistema de ônibus, não relacionado ao 

desempenho do veículo em si, mas a configuração 

da operação com tráfego misto  é o que provoca as 

perdas operacionais.   

 

Desta forma não há limitação do uso deste tipo de 

veiculo, sendo uma alternativa muito flexível para 

adaptar-se às infraestruturas já existentes e diversos 

modelos de operação.  

 

A eficiência operacional dos sistemas de transportes 

públicos de superfície pode ser aumentada através da 

introdução de faixas de tráfego exclusivas e prioridade 

de passagem em semáforos, como parte de um plano 

do sistema público de transporte único. Integrando 

controle e monitoramento remoto com sistemas de 

segurança se aumenta a confiabilidade, 

acessibilidade e atratividade de todos os subsistemas.  

Uma política de desenvolvimento do sistema de 

trólebus exige a harmonização e continuidade de 

melhorias gerais do sistema, aumentando assim a 

redução de custos, a funcionalidade e a proteção 

ambiental. 

A continuação descreve-se alguns itens que são 

importantes a serem observados quando da 

1.2 Características de corredores, paradas e outros 

elementos  

A faixa de rolamento ideal para a circulação do 

trólebus é de 3,5m, tanto para corredores como para 

operação mista (mais uma vez recordando que não 

há prejuízo técnico, mas sim operacional nesta 

situação).  

 

Outro ponto importante a ser mencionado que o 

veículo tem peso similar aos veículos convencionais a 

diesel, o que não requer nenhuma infraestrutura 

adicional de pavimento, sempre se recomenda o 

pavimento rígido para ter uma maior durabilidade, 

mas não é necessário nenhuma especificação 

especial se comparado as características necessárias 

para os veículos a diesel.  É importante ressaltar que a 

capacidade de carga dos eixos é a mesma.  

 

A distância entre uma parada e outra  é o que 

determina o êxito de qualquer sistema, o sistema de 
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trólebus deve atender estes critérios de conveniência 

para o usuário também, sendo que se recomenda 

como distância adequada entre paradas quando em 

faixa exclusiva ou operação mista a distância de 300m 

e nos corredores segregados esta distância poderá ser 

de 500m.   

As especificações das paradas dependem do tipo de 

veiculo e do tipo de operação que será realizada 

incluindo as frequências. Isto quer dizer a dimensão do 

veiculo articulado ou convencional, e a operação 

com linhas paradoras e expressas, e possibilidade ou 

não de ultrapassagem.  

Desta forma as dimensões mínimas para uma parada 

podem ser definidas da seguinte forma: 

- Parada convencional em via de tráfego misto: 20m, 

com ou sem recuo para baia de estacionamento. 

- Parada em faixa exclusiva para um veiculo 

convencional 30m. 

- Parada em corredor exclusivo para dois articulados, 

com possibilidade de ultrapassagem, com linhas 

paradoras, com a possibilidade de sistema pré-pago, 

70 m.   

 

Nos corredores exclusivos, é desejável baias de escape 

a cada 5 km, sendo desta forma possível a operação 

de veículos auxiliares para ações de emergência e 

manutenção.   

 

O sistema de iluminação também é beneficiado na 

implantação de sistemas de trólebus compartilhando 

a mesma infraestrutura de postes.  

 

Nas figuras é possível verificar algumas opções de 

layout de parada, configuração de iluminação e 

alternativas de operação com ultrapassagem.  

PRIORIDADE NA VIA 

 

O uso dos ônibus elétricos por aqui deveria ser como o modelo metroferroviário, ter prioridade, rodar em vias 

exclusivas, ser tratado com toda a dignidade, para assim poder proporcionar melhor desempenho e eficiência. 

Temos um exemplo em terras brasileiras, que é o caso do corredor metropolitano de São Paulo, ligando a capital 

paulista (zonas sul e leste) aos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, cidades que 

compõem o importante polo industrial da região. Lá é possível ver, pelo lado positivo, a sua operação, com 

veículos de última geração e que promovem um transporte com emissão zero (local) de poluentes. 

 

Para se ter ideia de suas vantagens frente ao modelo puramente a diesel, uma comparação atual, feita pela 

empresa Eletra, pode ressaltar a viabilidade econômica da tração elétrica ante ao motor de combustão interna. 

Um veículo a diesel tem vida útil de 10 anos, enquanto que um trólebus pode chegar a 30 anos. Em uma 

quilometragem operacional de 1.350.000 km, o gasto com combustível chega a R$ 1.940.066,23 na versão diesel 

e cerca de R$ 875.789,55 no caso do trólebus. Portanto o gasto com energia é 54,9% mais em conta. Na questão 

de manutenção, as diferenças também são bem interessantes, analisando os itens diferentes das duas 

tecnologias, o custo de manutenção de um trólebus é 49,8% menor que a versão a diesel. Para efeito comparati

vo, os ônibus possuem 12 metros de comprimento e possuem ar-condicionado.  

 

Se o valor de implantação de uma rede de eletrificação para os ônibus elétricos é oneroso, sua operação 

compensa o investimento, tanto economicamente, como pelo lado social, pois os gastos com saúde da 

população são reduzidos em virtude da diminuição da poluição emitida no ambiente urbano, a tração elétrica 

é mais atrativa para o usuário pelo fato dos veículos serem mais limpos, silenciosos e confortáveis. O entorno de 

quaisquer corredores dotados de tração elétrica tem mais valorização imobiliária, ocorrendo o contrário nos 

entornos de corredores operados por veículos movidos a diesel. 

Acesso aos 

ônibus pelas 

duas laterais  

Acesso aos 

ônibus por 

uma lateral  
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Tipo de veículos e outros componentes 
A definição da frota como em qualquer sistema depende de diversos componentes, como 

demanda e caraterísticas operacionais do sistema  

CAPITULO 2 

E principalmente dos componentes econômicos envolvidos 

para a viabilidade financeira do sistema a ser implantado.  

 

Neste ponto uma das principais vantagens do veiculo 

elétrico refere-se à vida útil.  

Se formos definir a vida útil de um ônibus elétrico, 

encontramos algumas diferenças nos diversos tipos e 

modelos de ônibus elétricos existentes, contudo, todas as 

informações são de que a sua vida útil é de pelo menos o 

dobro da vida útil de um ônibus diesel urbano equivalente. 

 

Para efeito de concessão de operação do transporte urbano 

de passageiros, considerando os veículos disponíveis no 

mercado da América Latina, recomendamos como vida útil: 

- Ônibus Diesel = máximo 10 anos 

- Ônibus Elétrico (trólebus ou a bateria) = máximo 30 anos 

As diferenças de vida útil destes dois tipos de veículos, 

levando em conta que possuem o mesmo chassi e a mesma 

carroceria, ocorrem basicamente pelos diferentes sistemas 

de tração. 

 

No caso dos trólebus, a confiabilidade dos veículos é maior, 

e o custo de manutenção menor devido às características 

próprias do seu sistema de tração.   

Trólebus são geralmente concebidos como veículos de dois 

eixos (dianteiro e traseiro) com um único corpo 11 m-13,20 m 

de comprimento, que tem 85 -115 lugares, de três eixos com 

15 m e um único corpo ou com o corpo de unidade dupla 

(articulado)18 m – 23 m de comprimento, para 145 -180 

passageiros. A velocidade média de funcionamento do 

trólebus e sua capacidade de passageiros são similares a do 

ônibus diesel Padron, BRT e VLT. Esta  gama de capacidade 

poderá ser aumentada de acordo com  as características 

operacionais especificas como corredor exclusivo e 

priorização do tráfego.  

 

A durabilidade de uma máquina elétrica é muito maior do 

que de uma máquina à combustão (explosão). Os desgastes 

em sua operação regular são bem diferentes principalmente 

em função do regime de operação a que são submetidas. 

Existem registros de motores elétricos que estão em operação 

há mais de 50 anos, o que é fisicamente impossível para um 

motor à combustão (em geral projetados para 10 anos), 

mesmo se submetido a diversas retíficas, pois há um limite 

físico do material envolvido. 

 

Outra vantagem da tração elétrica é ter aceleração e 

desaceleração controladas eletronicamente, o que previne o 

desgaste prematuro causado pela operação inadequada do 

acelerador e do freio, o que provoca a fatiga, não só do 

motor a combustão, mas também de toda estrutura de 

chassis e carrocerias. 

 

A topografia também não é um problema para o veiculo 

elétrico diferente do diesel, visto que não há perda de 

potencia em condições de topográficas adversas com 

CORRENTE ALTERNADA 

Os trólebus atualmente operam com sistema de corrente 

alternada, considerado mais moderno que o de corrente 

continua, permitindo maior eficiência e economia na 

operação, devido a melhores resultados na regeneração por 

frenagem e na aquisição de peças e componentes de 

reposição.  
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grandes aclives. O mesmo ocorre com a altitude da 

região de operação, onde a vantagem do sistema 

elétrico é muito grande.   

 

No que se refere ao sistema de trólebus, hoje estão 

disponíveis na América Latina os veículos de  12 m, 15 

m, 18 m e 23 m, Padron e articulados, na Europa já 

estão disponíveis os biarticulados. É importante 

mencionar que os trólebus tem passado por grandes 

avanços tecnológicos, saindo do controle elétrico 

pneumático para os inversores e motores AC 

montados em chassi produzido para ônibus diesel. 

Sendo a próxima geração com motores de íman 

permanentemente conectados às rodas tipo “hub”, 

ainda não disponível na América Latina.  

DIMINUIÇÃO DE POTENCIA POR ALTITUDE 

Sistema elétrico 

Sistema combustão  
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Altitude (m ao nível do mar) 

Dados: CODENSA /2013 
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VALOR DE REFERENCIA DE TRÓLEBUS NA  

AMÉRICA LATINA (2014)   

Os ônibus urbanos diesel ou elétrico são fabricados 

sob encomenda e o seu valor depende de suas 

caraterísticas e suas especificações de normas 

locais.  

 

Muitas variáveis interferem no custo final. Os valores 

aproximados são:  

Trólebus 15 m  - US$ 300.000 (FOB) 

COMPARATIVO DOS VALORES DE VEÍCULOS  NA  

AMÉRICA LATINA  

 

Trólebus 15m 

Trólebus articulado 
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Dados: UITP—DAL /2013 

INDEX (%) 

A figura mostra que o valor do trólebus vem caindo 

em comparação aos seu similar diesel, em 2000 este 

valor era aproximadamente 70% maior, já em 2010 

está próximo de 50% a mais, e a tendência de 

queda continua.  

 

A diversidade de veículos é ampla, ver tabela 

comparativa  a seguir das tecnologias disponíveis na 

América Latina. Para um corredor com uma linha 

troncal, e no valor de infraestrutura está se 

considerando apenas os itens para operação do 

sistema, não sendo considerada a infraestrutura civil 

dos corredores que é similar para todos.  

 

Estudos locais, que comparam o desempenho de 

veículos diesel, GNV, híbridos e trólebus nos sistemas da 

América Latina também comprovam que o menor 

custo de manutenção é do trólebus podendo ser 50% 

menos que o diesel, e 40% menor que o veiculo GNV.  

Mesmo considerando a manutenção da rede elétrica, 

e subestações necessárias para o funcionamento do 

sistema de trólebus o custo de manutenção continua 

20% a menos que as demais tecnologias. 

 

O custo do veiculo trólebus ainda é uma das principais 

desvantagens, visto que a produção local ainda não 

tem a mesma escala que a produção a diesel, 

podendo ficar até 50% mais alto que o diesel, mas 

devemos recordar que a vida útil do veiculo é três 

vezes a de um diesel. 

MARCHA AUTÔNOMA  

 

Os trólebus, hoje, tem a opção de possuírem baterias 

de armazenamento de energia elétrica, podendo 

operar de quatro a sete quilômetros mesmo sem estar 

conectado à rede aérea. Este percurso é suficiente 

para o trólebus chegar a outro trecho de rede que 

não tenha sofrido interrupção de energia ou terminal, 

garagem ou ponto de recuo. O recurso também 

facilita manobras e deslocamentos dentro das 

garagens reduzindo a quantidade de fiação e postes. 
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Tipo de veículo   Vantagem   Desvantagem   
Principais sistemas na  

América Latina   

Custo médio implantado (USD$) 
Vida 

Útil   Veículo (valor FOB*) Infraestrutura para operação 

Trólebus 
  

Emissão local zero 
Silencioso 
Confortável 
Custos de operação e de 

manutenção mais baixos 
Vida útil mais alta 

Custo do veículo 
Depende da rede 

área 
Custo moderado 

de implantação 

(infraestrutura) 
  

São Paulo, Santos, Valparaiso, Rosário, 

Córdoba, Mendoza, Mérida,  

Barquesimeto, Quito, México D.F. e 

Guadalajara 

300.000 750.000 – 930.000 (por km) 30 anos 

Híbrido (tração 

elétrica + GMG 

diesel) 
  

Redução de emissão de 

gases 
Redução de ruídos 
Redução de consumo 
Confortável 
Custos de operação e de 

manutenção mais baixos 
Vida útil mais alta 
  

Custo do veículo 
Emite poluente 
  

São Paulo, Curitiba, México D.F e Bogotá 350.000 800.000 – 1.000.000 25 anos 

Hidrogênio 
  

Emissão local zero 
Silencioso 
Confortável 
Vida útil mais alta 
  

Custo do veículo 
Custo da 

infraestrutura de 

abastecimento 
Custo do 

combustível 
Custo de 

manutenção 
  

São Paulo e Rio de Janeiro (em teste) 1.200.000 2.800.000 – 3.200.000 25 anos 

Elétrico a Baterias 
  

Emissão local zero 
Silencioso 
Custos de operação e de 

manutenção mais baixos 
Confortável 
Vida útil maior.  

Menor consumo de 

energia. 
  

Custo alto das 

baterias. 
Custo moderado 

da infraestrutura de 

recarga das 

baterias. 
  

São Paulo 1.000.000 1.500.000 – 2.000.000 30 anos 

COMPARATIVO  POR TIPO DE VEÍCULOS  

 

*Valor do veículo “free on board”, valor do fabricante sem frete e importação 

Dados: UITP– DAL/2014 
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QUADRO COMPARATIVO 

 

Comparativo de Custo Operacional de Manutenção dos principais itens diferenciais entre as tecnologias para 15 

anos. Veículos 12m com ar condicionado e operando 7.500km/mês (Abril/2014)  

Item de manutenção Diesel (vida útil 10 anos) Hibrido (vida útil 20 

anos) 
Trólebus (vida útil 30 anos) 

Descrição do 

item 
Valor 

do 

item 
(USD$) 

Intervalo de 

troca 

(quantidade de 

itens por troca) 

Custo 

em 15 

anos 

(USD$) 

Intervalo de 

troca 

(quantidade 

de itens por 

troca) 

Custo 

em 15 

anos 

(USD$) 

Intervalo de 

troca 

(quantidade 

de itens por 

troca) 

Custo em 15 anos 

(USD$) 

Filtro de óleo 23 25.000 (2) 2.484 25.000 (1) 1.242 - - 

Óleo 15W40CFA 2 25.000 (37) 3.996 25.000 (9) 974 - - 

Filtro de ar 27 50.000 (1) 729 80.000 (1) 456     

Retifica 

completa de 

motor 240 HP 

15.000 400.000 (1) 51.000 - - - - 

Retifica 

completa de 

motor 120 HP 

7.500 - - 600.000 (1) 16.875 - - 

Lonas dianteiras 48 30.000 (4) 8.640 120.000 (4) 2.160 120.000 (4) 2.160 

Lonas traseiras 121 30.000 (4) 21.780 80.000 (4) 9.107 80.000 (4) 8.228 

Tambor 

dianteiro 
141 90.000 (2) 4.230 160.000 (2) 3.344 160.000 (2) 2.397 

Tambor traseiro 152 60.000 (2) 6.840 120.000 (2) 11.500 120.000 (2) 3.496 

Óleo de câmbio 5 25.000 (12) 3.490 - - - - 

Reparo de 

câmbio 
6.000 300.000 (1) 27.000 - - - - 

Rolamento do 

motor elétrico 
500 - - 120.000 (2) 11.500 120.000 (2) 11.500 

Filtro de ar 

comp. elétrico 
2 - - 5.000 (2) 1.080 5.000 (2) 1.080 

Conjunto de 

baterias 
12.500 - - 340.000 (1) 50.000 - - 

Sapatilha de 

carvão 
35 - - - - 2500 (2) 36.365 

Total de custo de manutenção em 15 anos 

USD$ 
130.189 108.238 65.226 

Custo de manutenção em relação ao veiculo a diesel 83,2% 50,1% 

Dados: referentes a sistema em funcionamento na América Latina - Eletra 

O custo  dos combustíveis é outro ponto que vem 

pesando muito para os sistemas da América Latina, e a 

energia elétrica tem-se mantido estável se comparada 

ao custo do diesel que está sempre crescendo, apesar  

de que muitos países da região têm subsidiado o 

combustível com um custo social muito alto.   

Mesmo num cenário com o diesel fortemente 

subsidiado, vemos as vantagens de consumo dos 

veículos elétricos visto a alta eficiência energética (ver 

mais detalhes no Capitulo 3—Energia).  

 

É comum, quando se compara os sistema trólebus e 

diesel, esquecer alguns componentes de alto custo 

para o sistema diesel que estão relacionados à 

garagem, como as estações de abastecimento de 

óleo diesel e óleo lubrificante, por exemplo. Verificar 

quadro com detalhes de estação de abastecimento. 

FRENAGEM REGENERATIVA  

 

A exemplo do que é utilizado pelos carros de Fórmula 

1, há métodos que transformam a energia cinética 

liberada nas frenagens em energia elétrica. Trata-se 

do Sistema de Recuperação de Energia Cinética, 

denominado KERS – Kinetic Energy Recovery System.  

Os veículos elétricos  possuem dispositivos (baterias ou 

ultracapacitores) que armazenam a energia cinética 

gerada na desaceleração e que seria desperdiçada 

em forma de calor no sistema convencional de freios, 

em seguida, reutilizam em forma de energia elétrica.   

Os trólebus utilizam este sistemas a mais de 80 anos.  

Mais detalhes são comentados no capitulo de 

energia  
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ESTIMATIVA DE CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA GARAGEM DE ÔNIBUS 

 

A instalação de um posto de combustível diesel em garagens de ônibus tem um grande impacto econômico 

para o sistema, além de grande impacto ambiental. O custo elevado ocorre não só na implantação inicial, mas 

na renovação constante dos equipamentos e tanques afim de minimizar os impactos ambientais, além disto de 

forma geral na grande maioria dos países da América Latina o processo de implantação do posto requer projeto 

detalhado e aprovações em órgãos ambientais o que torna o processo demorado e caro também. 

Este custo muitas vezes é esquecido quando se faz a avaliação do comparativo entre sistemas diesel e elétrico, 

no momento que se faz a avaliação do custo de implantação de garagens para o sistema.  

 

No mínimo para este comparativo deve-se considerar os seguintes itens, como exemplo o padrão de 

abastecimento de 200 ônibus diesel, sendo necessário um área de 100 m² a 200m², é um tanque 60 m³, e 3 

bombas: 

- Tanque: US$ 300.000; 

- Automação: US$ 80.000; 

- Manutenção: US$ 3.000/ ano. 

 

Deve ser acrescentado o sistema de óleo lubrificante, com um tanque 10m³, 1 bomba: 

- Tanque: US$ 100.000; 

- Automação: US$ 25.000; 

- Manutenção: US$ 1.500/ ano. 

 

A renovação total do sistema, com substituição de tanques é recomendável com 12 anos e a cada 5 anos deve 

haver uma controle rígido e  manutenção de alguns itens.  

Basicamente pode-se considerar a dimensão da 

garagem similar, independente da tecnologia, apesar 

de existir áreas que não são utilizadas por algumas 

tecnologias, por exemplo, área de abastecimento 

para diesel que não há nos veículos elétricos, este 

espaço é utilizado por outra necessidade, como área 

de recarga de baterias nos caso de veículos a bateria 

ou subestações no caso de trólebus. A subestação a 

ser implantada na garagem é similar a existente nos 

sistema da linha de transporte. Assim pode-se 

considerar que a necessidade de espaço é 

semelhante independente da tecnologia do veiculo.  

 

As áreas de almoxarifado de peças será de fato a 

única área a ser reduzida visto que a troca de peças 

dos veículos a diesel sempre é maior.  

Outro ponto que gera dúvida no caso de garagens 

de trólebus é a necessidade de infraestrutura 

elétrica de catenárias, mas já é uma realidade, e  

também muito recomendado a utilização da tração  

autônoma. Atualmente, a atração autônoma 

significa um custo adicional de 5% no veiculo, mas 

permite não ter a infraestrutura na garagem o que é 

uma economia.   

Esta tração autônoma permite um percurso de 4 

 a 7 km sem a necessidade do sistema de 

catenárias, o que é muito conveniente no fim do 

percurso da linha até a garagem e também 

simplificando a instalação da rede aérea dentro da 

garagem.   

Não é necessário ter área para recarregar as 

baterias, pois a bateria é carregada na rede 

diretamente.  

Temos que destacar que a garagem de veículos 

elétricos, são mais limpas do ponto de vista ambiental, 

pois a troca de óleo e o descarte de resíduos são 

menores do que para os veículos a diesel. 

   

CAPACIDADE DE VEÍCULOS ELÉTRICOS  

 

TIPO DE VEÍCULO LOTAÇÃO* 

12 METROS 80 

15 METROS 96 

18 METROS ARTICULADO 146 

23 METROS ARTICULADO 170 

*considerando sempre 1 cadeira de rodas 
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EXEMPLO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULO ELÉTRICO COM 15m “PADRON”  

 

 

 

 

 

 

 

DADOS GERAIS 

Chassi Low Entry – Entrada Baixa 

Comprimento: 15 metros 

Nº de Passageiros:  Nominal = 98 sendo 46 

sentados, 51 em pé e 01 cadeira de rodas 

Duplo sistema de freio: elétrico e 

pneumático, sendo que a frenagem 

elétrica é efetuada por regeneração. 

CHASSI 

Suspensão a Ar completa 

regulável 

Sistema Pneumático de Freio 

completo com ABS 

Direção hidráulica 

Painel do motorista com 

tacógrafo, velocímetro, 

odômetro etc.. 

2 Baterias Auxiliares de 12 volts 

150 Axh 

Raio de Giro Externo de 12 

metros 

CARROCERIA 

Ar Condicionado (Opcional) 

3 Portas lado direito 

Compartimento traseiro para 

montagem dos Sistemas Eletrônicos 

de Tração e Auxiliar 

Vidros Fume 

Piso em Taraflex ou equivalente 

Assentos estofados 

Rampa e local para cadeira de rodas 

Iluminação em LED 

Módulo eletrônico de controle do 

sistema elétrico do chassi e carroceria 

SISTEMA DE TRAÇÃO 

Motor de Tração CA: 210 kW Nominal / 400 

kW Máximo – 1200/2400 RPM 

Inversor de freqüência variável com controle 

vetorial 

Regeneração da energia cinética durante a 

frenagem, desde 60 Km/h até zero Km/h 

SISTEMA COLETOR DE CORRENTE 

Conjunto de alavancas pneumáticas ou 

mecânicas 

Alimentação de 400 a 750 Vcc 

Chave de rede por acionamento no 

painel do motorista 

SISTEMA AUTONOMO DE 

TRAÇÃO 

Conjunto de baterias tração 

tipo PB ácida 

Carregador com alimentação 

pela rede aérea ou pela 

frenagem regenerativa 

DESEMPENHO 

Velocidade Máxima: 60Km/h 

Aceleração: 1,2 m/seg² 

Rampa Máxima: 16% 

Duplo Sistema de Frenagem: elétrico 

e pneumático 

Nível de ruído interno baixo (inferior a 

70db) 

Emissão local ZERO de gazes 

poluentes 

Frenagem elétrica por regeneração 

de energia desde 60 Km/h até a 

parada completa. 

OPCIONAIS 

Sistema Autônomo de Tração 

Ar Condicionado / Calefação 

GPS e Monitoramento do Veículo 

Wi-Fi 

Tomadas de 127 Vca no salão de 

passageiros 

Sonorização 

Sistema de TV 

Câmeras de TV para monitoramento das 

portas 

Letreiros eletrônicos de destino 

Posto do cobrador 

Catraca eletrônica 

Portas do lado esquerdo  

2.1 Infraestrutura elétrica para sistema de trólebus  

A rede elétrica de infraestrutura para o trólebus é um 

elemento que exige investimento inicial moderado, 

mas que facilmente se paga visto a longa vida útil, 

podendo ser considerada de até 50 anos quando são 

realizadas todas as manutenções preventivas e 

corretivas necessárias.  

Algumas pesquisas mostraram que o sistema de 

trólebus é muito mais aceito pelos usuários do que o 

sistema de ônibus diesel. As linhas aéreas garantem 

uma presença visual constante, a rede visivelmente 

marca toda a rota, sabendo exatamente onde está 

o transporte público. Desta forma um projeto 

urbanístico adequado garante a convivência 

harmônica da rede área com o espaço público.  

 

A rede aérea é composta de dois fios “trólei” de cobre 

107mm² para cada sentido, sustentados através de 

tirantes ou braços, os quais são fixados aos postes 
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laterais, ao longo do corredor, com vãos máximos de 

30 metros nos trechos em linha reta.  

Os postes podem ser de concreto ou de aço, com 

desenho mais arrojado, dependendo do grau de 

sofisticação que será adotado no paisagismo urbano 

do projeto. Para evitar a duplicação na quantidade 

de postes, as lâmpadas de iluminação pública 

deverão ser fixadas nos postes de sustentação da rede 

aérea ou vice-versa.  

  

Os suspensores da rede nos tirantes ou braços devem 

ser do tipo flexível ou elástico que proporcionam a 

operação mais eficaz dos trólebus e maior 

durabilidade dos fios de contato. 

 

As chaves elétricas e mecânicas que serão instaladas 

nas paradas, para as linhas “paradoras”, deverão ter 

ângulo de deflexão baixo (10° A 20°) e as do tipo 

elétricas poderão ter acionamento automático 

através de mecanismos eletromecânicos que atuam 

por ondas de rádio emitidas pelos trólebus. 

O custo de implantação do sistema depende de 

configuração e de forma geral deve seguir os 

parâmetros apresentados nas tabelas a continuação. 

SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO DE KM PADRÃO DE REDE 

Configuração de Rede (1 km) 

1 km de Rede Dupla Vão médio (m) Qde. de vãos 

500 metros em linha reta 30 17 

300 metros em curva 20 15 

200 metros 2 paradas 20 10 
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REDE FLEXÍVEL DUPLA NO CORREDOR Qde. Custo Unitário 

(USD) 
Custo total 

(USD) 

Estrutura de suspensão em linha reta 17 2.814,06 47.839,04 

Estrutura de suspensão em curva 15 7.178,66 107.679,89 

Estrutura de alimentação 5 799,91 3.999,53 

Transição para alimentação 5 452,49 2.262,46 

Estrutura de Pára -Raios 2 1.676,55 3.353,10 

Fio trólei 107mm² (metros) 4000 22,47 89.895,00 

Ancoragem provisória 2 620,64 1.241,28 

Base  para postes de concreto 84 379,17 31.850,00 

Poste de Concreto 10,5 m x 600 daN 68 487,50 33.150,00 

Poste de Concreto 10,5 m x1400 daN 16 866,67 13.866,67 

Saída de Subestação 1 9.288,15 9.288,15 

MÃO DE OBRA - Corredor (por km) 2 33.041,67 66.083,33 

 TOTAL 410.508,46 

Adicional ao custa da infraestrutura deve se considerar 

a mão de obra para implantação do sistema, de 

forma geral se estima em um quinto do valor dos 

componentes, mas varia de cidade para cidade na 

América Latina de acordo com a disponibilidade de 

mão de obra especializada.  

O terminal típico de inicio/termino da linha também apresenta características próprias com componentes 

específicos adicionais, a tabela a continuação apresenta os componentes necessários para implantação de um 

terminal típico de um sistema de trólebus.  

ORÇAMENTO MÉDIO DE CONFIGURAÇÃO DE  1 km PADRÃO DE REDE DE TRÓLEBUS 

Rede  flexível dupla no corredor 

 REDE RÍGIDA NO TERMINAL TÍPICO Qde. 
Custo Unitário 

(USD) 
Custo total (USD) 

Tirante de suspensão em linha reta - rede dupla 10 2.814,06 28.140,61 

Tirante de suspensão em curva - rede simples 24 2.627,84 63.068,20 

Fio trólei 107mm² (metros) 1.800 22,47 40.452,75 

Poste de Concreto 10,5 m x 1200 daN 52 1.115,77 58.019,95 

  TOTAL 189.681,52 

ORÇAMENTO MÉDIO DE CONFIGURAÇÃO DE  1 km PADRÃO DE REDE DE TRÓLEBUS 

Rede  rígida no terminal típico 
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Outro item que deve ser considerado são as 

subestações retificadoras. As instalações das 

subestações retificadoras devem ter capacidades de 

400 a 1.000 kW e possuem dimensões compactas (3,50 

de largura e 16,00 metros de comprimento  ). São 

compostas, basicamente, de cabine primária de 

medição, transformador e cubículos retificadores, os 

quais não necessitam de edificações, podendo ser 

construídas em bases de concreto nas áreas anexas às 

paradas, em praças públicas ou terrenos públicos.   

CUSTO ESTIMADO DE SUBESTAÇÃO COMPACTA 

1 km PADRÃO DE REDE DE TRÓLEBUS 

SUBESTAÇÃO COMPACTA Custo total (USD) 

BASE DE CONCRETO e MATERIAL ELÉTRICO 
  

55.095,24 

 Definir de acordo a demanda 

SUBESTAÇÃO 400 kW 471.095,24 

SUBESTAÇÃO 500 kW 497.095,24 

SUBESTAÇÃO 750 kW 536.095,24 

SUBESTAÇÃO 1000 kW 640.095,24 

PROJETO DE PARADA TÍPICA COM ULTRAPASSAGEM 
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ROMPIMENTO DE REDE E ESCAPE DE ALAVANCA É FATO DO PASSADO  

 

– Alavancas pneumáticas: Os pantógrafos, que são as alavancas que ligam os trólebus aos 

fios, podem possuir equipamentos que possibilitam o recolhimento mais rápido, evitando 

danos na rede elétrica, nos casos de escapes (dewirements). Com isso, as quedas das redes 

são minimizadas. 

 

– Redes Flexíveis: Os suportes que sustentam os fios também são feitos com sistemas que 

absorvem melhor as oscilações das alavancas evitando o escape. A maior parte das 

ocorrências de desprendimento das alavancas dos fios se dá por causa das condições das 

vias e não do sistema de captação de energia do trólebus. Por isso, os trólebus hoje são 

indicados para projetos como os corredores exclusivos de ônibus BRT – Bus Rapid Transit, que 

possuem pavimento mais adequado para veículos de grande porte. 

 

- Sapata articulada: As alavancas podem possuir sapatas articuladas em sua extremidade 

que fazem o contato com a rede, permitindo a inclinação no sentido contrário das forças 

centrífugas, que atuam nos trechos em curva permitindo maior velocidade e diminuindo os 

escapes. 

 

Nos principais sistemas do mundo o trólebus não possui mais os tradicionais recuperadores 

mecânicos (corda de manuseio das alavancas).  

Transporte urbano e sustentabilidade 

 

A preparação do Brasil para a Copa do Mundo deste ano e as Olimpíadas 

em 2016 gerou o debate sobre mudanças na infraestrutura das cidades 

brasileiras, e trouxe investimentos que buscam alternativas para melhorar a 

mobilidade urbana, reduzir a emissão de poluentes, trazer qualidade de 

vida aos moradores e conforto aos turistas que irão participar dos eventos 

mundiais. Uma das alternativas escolhidas por parte das cidades-sede da 

Copa do Mundo é a implantação de corredores exclusivos de ônibus BRT 

(Bus Rapid Transit). A seu favor estão os custos moderados e a implantação 

rápida que pode ser feita em até 2 anos. 

 

O sistema de corredor exclusivo de ônibus BRT São Mateus – Jabaquara 

(corredor ABD), em São Paulo operado pela Metra, tem sido referência 

devido à alta aprovação dos seus passageiros.  

 

Para a implantação dos trólebus e ônibus híbridos, a Metra utiliza, desde 

2010, sistemas de tração WEG microprocessados, ou seja, utiliza motor de 

corrente alternada acionado por inversor de frequência, especiais para a 

aplicação em tração elétrica em veículos pesados. A solução WEG conta 

com alto conteúdo e alta tecnologia brasileira. A METRA, utilizando ônibus 

e trólebus modernos e confortáveis, transporta 7.5 milhões de passageiros 

por mês em via segregada (corredor).  

 

Os trólebus e ônibus híbridos têm a vantagem de ser mais silenciosos, além 

de emitir menos poluentes, trazendo satisfação aos passageiros e 

funcionários.  

 

Outro destaque em veículos com tração elétrica é a Ambiental 

Transportes, que conta com uma frota de mais de 200 trólebus com 

motores e inversores de tração WEG, em diversas configurações de chassi 

e carroceria, auxiliando a reduzir a emissão de poluentes em São Paulo e 

transportando mais de 2 milhões de passageiros por mês. 

 

Os produtos para tração elétrica da WEG são resultado de vários anos de 

pesquisa e são aplicados em diversos veículos como embarcações do tipo 

PSV (“Platform Supply Vessels”) que pesam 6 mil toneladas Para estas 

embarcações, a WEG fornece motores de 3000 hp de potência, 

acionados por inversores WEG, além do sistema de automação que inclui 

o PMS (Gerenciamento de Energia), AS (Sistema de Alarmes) e CS (Sistema 

de Carga). 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E ITENS 

NECESSÁRIOS 
Para implantar um sistema de trólebus deve existir um plano de estratégia claro .  

CAPITULO 3 

O plano de estratégia deve incluir como a infraestrutura será 

implantada, considerando o custo inicial e sua manutenção, 

como será o esquema de operação o que envolve o inicio 

da operação, como aquisição de frota e garagens, mas 

também como será financiada a operação em si, via 

simplesmente tarifa ou com apoio em distintos  modelos de 

subsídio.   

É importante estabelecer metas para o sistema com a 

substituição gradual e escalonada da frota.  

 

Também deve se avaliar incentivos para a implantação do 

sistema, especialmente utilizando mecanismos de redução 

de impostos tendo como base critérios ambientais, como 

Projeto e plano de um 

corredor de trólebus 
6 meses                        

Projeto de infraestrutura física 

(corredores, paradas e 

terminais) 

      6 meses                 

Projeto de infraestrutura 

elétrica com definições de km 

típico 

        6 meses               

Implantação de infraestrutura 

viária 
          10 meses         

Implantação de infraestrutura 

elétrica 
                18 meses 

Compra de frota                     8 meses 

Preparação de equipe 

operacional 
                      6 meses 

Inicio de operação  34 meses 

“quem contamina paga”, o que poderia incluir impostos que 

incidem na propriedade de veículos automotores. Este tipo de 

politica pode garantir os investimentos a longo prazo.  

 

Desta forma o plano de estratégia deve ser proposto levando 

em consideração esses critérios e assim é possível estabelecer 

o cronograma de implantação adequado de acordo com a 

capacidade financeira estabelecida no plano 

 

No último capitulo deste relatório é apresentado um quadro 

resumo com diversas alternativas de projetos, que pode ser 

um guia para estabelecer  metas. O ideal é considerar um 

período de 15 anos, desta forma se leva em conta o ciclo 

CRONOGRAMA MÍNIMO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INCLUINDO INFRAESTRUTURA VIÁRIA 
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completo para o inicio de implantação do sistema. 

Deve-se considerar a infraestrutura, a compra de frota, 

as licitações de operação, a operação do sistema, a 

renovação de contrato e a respectiva necessidade 

de reforma  de frotas e infraestruturas.  

Implantação de infraestrutura elétrica     18 meses 

Compra de frota         8 meses 

Preparação de equipe operacional           6 meses 

Inicio de operação  22 meses 

CRONOGRAMA MÍNIMO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA EXCLUINDO INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

Esta é uma estimativa básica de tempos ideias para 

execução de cada uma das etapas, considerando 

que os tempos incluindo os processos devidos de 

licitação, quando necessários; a estimativa é feita 

levando em conta que não há infraestrutura viária 

existente. Deve-se considerar processos de 

desapropriação e licenciamentos ambientais que 

podem  acrescentar alguns meses ao cronograma. 

3.1 Contratos 

Em relação aos principais objetivos e os efeitos do 

desenvolvimento do transporte público urbano nos 

próximos anos, o sistema de trólebus com as suas 

características e performances tem excelentes 

perspectivas de desenvolvimento futuro, 

principalmente se analisado os efeitos dos custos 

operacionais em longo prazo.  

Para isto é importante considerar em qualquer cálculo 

os diferentes períodos de depreciação dos veículos e 

da rede aérea nos contratos, e neste cenário a 

relação dos custos totais é mais favorável ao trólebus. 

Assim, para o período de amortização máximo de 10 

anos para o ônibus (diesel), considera-se 16 anos 

mínimo para o trólebus e mínimo 22 anos para a rede. 

O tempo de depreciação para a rede difere por tipo 

de componentes.  

 

Assim, o tempo de depreciação da linha eletrificada 

em si pode ser muito mais curto, mas por outro lado o 

tempo de depreciação de outros componentes de 

uma subestação é maior, desta forma os estudos 

consideram um tempo de amortização médio. 

A análise dos custos de utilização de determinados 

tipos de veículos mostra que os custos de 

manutenção e de propulsão por quilómetro de 

operação é um pouco mais elevada (cerca de 7%) 

para os tróleis que para o ônibus diesel. Isto resulta 

principalmente do aumento dos custos operacionais 

fixos da rede aérea. Em compensação os custos 

variáveis, o que inclui os custos de energia para os 

trólebus são bem menores, e com a política 

adequada de preços de energia poderiam ser ainda 

mais favorável para trólebus.  A continuação se 

detalha o tema de energia.  

 

A respeito de contrato de financiamento de projetos 

de trólebus existem duas estruturas mais comuns: 

para contratos longos (superior a 10 anos), por 

exemplo, em um contrato de operação de 20 anos, 

de forma geral é possível responsabilizar o investidor 

pela instalação e eletrificação do sistema e também 

compra dos veículos.  

Em opções de contratos de menor tempo, o investidor 

deve ter a responsabilidade de compra de veículos, e 

a rede área eletrificada fica a cargo do poder 

público.  

Nesta segunda opção, ainda é possível torna-lo mais 

comercial, cobrando pelo uso da infraestrutura 

durante o período do contrato de operação.  

O esquema de contrato poderá ter diversas 

alternativas, as comentadas anteriormente são as mais 

comuns, mas ainda há outros tipos de permuta como 

em contrato de 10 anos, o poder público realiza a 

compra dos veículos inicialmente e o investidor 

privado ganhador do contrato de operação deve 

comprar os veículos no preço de mercado para os 

próximos 10 anos de contrato.  

 

A introdução de trólebus requer uma rede suficiente 

grande de rotas e uma boa dimensão da frota, a fim 

de garantir a economia de escala e a flexibilidade 

necessária para prestar um bom serviço.  

 

Outras barreiras para a introdução de trólebus para o 

transporte público urbano de passageiros serão 

eliminadas com contratos que considerem melhor o 

aspecto ambiental e a economia de energia, assim 

como a introdução de normas legais adequadas.  

 

Também se deve prever campanha de 

conscientização do usuário, para que a sociedade 

apoie a implantação do sistema, criar uma maior 

consciência sobre os efeitos ambientais e sobre a 

economia de energia gerada pelo sistema contribui 

para alcançar a conscientização. 
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RECOMENDAÇÃO DE MODELO DE ESQUEMA DE NEGÓCIOS E CONTRATOS 

 Contrato inferior a 10 anos  Contrato de 10 anos  Contrato de 20 anos  

Possível Responsabilidade Empresa 

distribuição 

elétrica*  

Autoridade 

local  
Operador 

privado  
Empresa 

distribuição 

elétrica*  

Autoridade 

local  
Operador 

privado  
Empresa 

distribuição 

elétrica*  

Autoridade 

local  
Operador 

privado  

Infraestrutura física - x - - x X (para - - x 

Infraestrutura elétrica - x - x x - x - x 

Compra de veículos - x Compra 

posterior 

tipo 

“leasing” 

- x x - - x 

Investimento em garagens - x - - x x - - x 

Operação - - x - - x - - x 

Pagamento de energia elétrica - x - - x - - - x 

Centro de controle - x - - x x - - x 

Exploração de receitas extra-tarifárias (incluindo, marketing, 

bilhetagem e exploração comercial de áreas) 
- x x - - x - - x 

Renovação de frota - - - - x x - - x 

Renovação de infraestrutura elétrica - - - x x -  - x 

*No Brasil a legislação local não permite que a concessionaria do provimento de energia elétrica seja proprietário da rede em corrente continua e subestações.  

Outro ponto importante é observar o contrato de 

manutenção da rede; deve-se estabelecer índices 

para a reparação da rede a fim de evitar prejuízos 

operacionais do sistema. Recomenda-se o uso de 

regras claras prevendo penalidades  para manter os 

“Índices de Infraestrutura elétrica”. Com pelo menos 

dois indicadores é possível estabelecer um bom 

contrato. O primeiro é o tempo médio de atendimento 

para uma ocorrência com prejuízo operacional, o qual 

deve ser menor ou igual a 90 minutos na media 

mensal, acima disso deve-se prever uma multa. O 

segundo índice é a disponibilidade de energia elétrica 

no período operacional, por exemplo das 4 hs às 24 

hs.  com 98% de disponibilidade de energia da 

subestação. O índice inferior a este média mensal 

também deve prever uma penalidade para a 

empresa contratada.  Também o contrato deve 

prever um plano de manutenção preventiva da rede 

e das estações retificadoras: deve ser feito um plano 

e verificado mensalmente o seu comprimento. 
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EXPERIÊNCIA DE ÊXITO NA AMÉRICA LATINA - 

CONCESSÃO DE SERVIÇOS NO CORREDOR  

 

“Contrato entre órgão gestor e operador privado “ 

 

No Brasil, na região metropolitana de São Paulo o 

Decreto Estadual nº 40.606, de 29.12.1995, dispôs sobre 

a concessão de serviços no Corredor Metropolitano de 

Trólebus São Mateus/Jabaquara. Por meio do Contrato 

de Concessão n° 020/EMTU/SP, assinado em 12 de 

maio de 1997, a Secretaria de Transportes 

Metropolitanos, com interveniência da Empresa 

Metropolitana de transportes Urbanos, contratou, a 

empresa Metra Sistema Metropolitano de Transporte 

Ltda. para prestar os serviços correspondentes às 

funções de operação de transporte urbano de 

passageiros e às funções de manutenção e 

conservação da infraestrutura e do sistema viário 

existente, bem como a operação da linha precursora 

Diadema/Brooklin.  

 

Dentre as obrigações assumidas pelo Poder 

Concedente (EMTU) está a de executar os serviços 

necessários para a eletrificação dos trechos ainda não 

eletrificados do Corredor, a permitir a substituição dos 

veículos de tração não elétrica por equivalente 

trólebus. 

 

Foi estabelecida, também, como obrigação do Poder 

Concedente, o pagamento da tarifa de energia 

elétrica relativa à tração dos trólebus, bem como a 

execução das obras de implantação e de 

eletrificação do trecho Diadema/Brooklin. 

 

A concessionária Metra, por sua vez, assumiu a 

obrigação de substituir seus ônibus movidos a tração 

não elétrica, por trólebus novos, em quantidade 

suficiente para o atendimento da demanda de 

passageiros, observados o padrão e cronograma 

definidos pela EMTU/SP .   

4 TURMAS DE REDE AÉREA 

Encarregado Especialista 4 

Eletricista 8 

Ajudante 8 

Motorista 4 

3.2 Equipes de trabalho para um sistema de trólebus 

A seguir sugere-se uma estrutura de equipe de trabalho para o funcionamento de uma rede de trólebus,  que 

no total soma 65 funcionários para os sistema.  

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS BÁSICO  

MOTORISTAS /VEÍCULOS 

Caminhão Torre 1 1 

Caminhão Torre 2 1 

Munck/Puxa fio 1 

Van estação 1 

Sedan 4 

4 TURMAS DE SUBESTAÇÕES 

Encarregado Especialista 4 

Eletricista 8 

Ajudante 8 

Motorista 4 

ADMINISTRATIVO TÉCNICO 

Gestor - PJ 1 

Sup. Rede 1 

Sup. Estação 1 

Técnico de Segurança 1 

Adminstrativo 1 

Almoxarife 1 

Faxineiro 1 

Faxineiro 1 

Despachantes do CCO 9 
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Energia 
A análise da matriz energética é fundamental para a orientação do planejamento do transporte 

público. 

CAPITULO 4 

Matriz energética é toda energia disponibilizada para ser 

transformada, distribuída e consumida nos processos 

produtivos. É uma representação quantitativa da oferta de 

energia, ou seja, da quantidade de recursos energéticos 

oferecidos por um país ou por uma região. 

A análise da matriz energética é fundamental para a 

orientação do planejamento do transporte público, que 

deve beneficiar-se da produção e do uso adequado da 

energia. Onde uma das informações mais importantes 

adquiridas é a quantidade de recursos naturais que está 

sendo utilizada, para saber se esses recursos estão sendo 

feitos de forma racional. 

O petróleo e seus derivados têm a maior participação na 

matriz da América Latina que é uma fonte não renovável e 

altamente poluente. Esta mesma realidade se repete na 

matriz energética mundial com 80% composta por fontes 

não-renováveis.  
Especialistas fazem a estimativa que o petróleo continuará a 

dominar a matriz energética mundial até cerca do ano 2060. 

A América Latina e o Caribe poderiam atender todas as suas 

necessidades de eletricidade usando recursos renováveis de 

acordo com estudo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento—BID (2013). A dotação de energia 

renovável da América Latina e do Caribe é grande o 

bastante para atender 22 vezes suas necessidades 

projetadas de eletricidade para 2050, de acordo com um 

novo estudo encomendado pelo BID. Os preços mais baixos 

e as novas tecnologias vêm tornando os recursos renováveis 

uma alternativa viável. As fontes solar, geotérmica, das 

ondas, eólica e de biomassa da região poderiam produzir até 

80 petawatts-hora de eletricidade. Um petawatt-hora é 

equivalente a 1 trilhão de kilowatts-hora, cerca de 3 vezes a 

quantidade de eletricidade que o México consome num 

ano. No momento, a América Latina gera 1,3 petawatt-hora. 

Em 2050, espera-se que a demanda cresça para 2,5 a 3,5 

petawatts-hora. 

As energias renováveis, observando que várias dessas 

tecnologias alternativas já têm preços que são competitivos 

com as tecnologias convencionais, oferecem boas 

oportunidades de investimento. Devem ser levadas em conta 

pelos formuladores de políticas interessados em diversificar 

sua matriz energética nacional ou regional, reduzir suas 

vulnerabilidades às flutuações dos preços dos combustíveis 

fósseis e diminuir as emissões de gases de efeito estufa. 

 

Embora os investimentos em energia renovável tenham sido 

limitados, alguns novos empreendimentos estão em 

andamento na América Latina. A energia eólica é a fonte 

renovável não tradicional de crescimento mais rápido na 

região. O México é o quinto maior produtor de energia 

geotérmica do mundo e a Colômbia, o Panamá e o 

Equador estão explorando esses recursos. Projetos de 

NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DE MARCOS 

REGULATÓRIOS NA AMÉRICA LATINA 

Em 2012, os investimentos mundiais em tecnologias 

renováveis alternativas (solar, eólica, geotérmica, oceânica, 

hidrelétrica de pequena escala e bioenergia avançada) e 

em energia hidrelétrica tradicional foram de US$ 244 bilhões, 

dos quais a América Latina representou modestos 5,4%. Para 

aproveitar o seu enorme potencial, a região precisa 

modernizar seus marcos políticos e regulatórios e ampliar os 

investimentos. 
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energia de biomassa, solar e eólica estão em 

crescimento no Brasil, México, Guatemala, Argentina 

e Chile.  

Veja o exemplo do sistema de transporte público da 

cidade de Monterrey no México no quadro ao lado. 

 

Os ônibus elétricos podem promover ações concretas, 

incluindo parcerias público-privadas, pondo em 

perspectiva a magnitude das fontes renováveis 

disponíveis, apresentando seus amplos benefícios e 

descrevendo opções de políticas integradas de 

transporte público, matriz energética e reciclagem de 

biomassa por exemplo.  

 

No momento, os bancos de financiamento regional 

estão financiando grandes parques eólicos, sistemas 

de energia solar para áreas rurais e usinas de 

biocombustíveis para cogeração de eletricidade, 

sempre buscando que os projetos cumpram padrões 

ambientais e sociais mais rígidos. Não há dúvida que 

os sistemas de ônibus elétricos podem fazer parte de 

modelos de negócios que incluam a geração de 

energia renovável.  

Se a situação da América Latina é tão favorável por 

que não utilizar veículos elétricos como o principal 

elemento da rede de transporte público? As cidades 

MONTERREY— MÉXICO: PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MATRIZ RENOVÁVEL  

 

A produção de energia elétrica de fontes renováveis obtém os melhores resultados de eficiência, quando 

usada para produzir a energia elétrica com a finalidade  de alimentar uma rede. Ao invés de ser a matriz direta 

do sistema de transporte, ou seja, ao invés de utilizar este recurso diretamente como combustível.  

A melhor experiência da América Latina a respeito de produção de energia elétrica por fontes renováveis, no 

caso através dos resíduos urbanos da cidade, é o metrô da cidade de Monterrey no México. 

A área metropolitana de Monterrey (Nuevo León, nordeste do México) é a segunda maior do país e a terceira 

em população, com mais de um milhão de habitantes. Diariamente 4.500 toneladas de lixo (urbano e industrial 

não perigoso) são utilizados para gerar energia que abastece 80% da iluminação pública e 100% da energia das 

linhas 1 e 2 do sistema de metrô da cidade.  

 

O sistema em funcionamento desde 2009 produz energia elétrica a partir de biogás, tem uma capacidade de 

geração de 7,42 MWh, evitando a emissão de 51 mil 484 toneladas métricas de gás metano, equivalente a  

1.081.684 toneladas métricas de bióxido de carbono, ao gerar 257.787 MWh de eletricidade. Este sistema permitiu 

grandes economias  para o metrô  visto que este se desconectou da Comisión Federal de Electricidad - CFE. O 

investimento inicial de 6 milhões de dólares (financiado pelo Banco Mundial) está sendo recuperado em 5 anos 

(2014).  

A empresa operadora  (Bioenergia) foi reconhecida, na primeira fase do projeto,   como um projeto de MDL, já 

que evitou 46.280 toneladas de gás metano, equivalente a 835.796 toneladas de bióxido de carbono, ao gerar   

210.363 MWh de eletricidade. 

Neste momento está em implantação a II etapa do projeto, com ampliação da planta de bioenergia, para um 

aumento de produção de 5,30 MWh, o qual ao final chegará a um total de 12,72  MWh. 

Esta segunda etapa tem o compromisso de diminuir ao menos um milhão de toneladas a mais de CO2, e isto 

significará para o mercado de carbono algo entre 10 a 12 milhões de dólares.  

 

Este modelo de usina é uma alternativa viável para o sistema de ônibus elétrico, sendo um modelo de politica 

pública completo.  
Custo Médio dos Combustíveis na América Latina 

(US$/km)* 

Diesel B20 Etanol Trólebus eBus  

(bateria) 

Hibrido 

0,75 0,89 1,41 0,43 0,29 0,60 

Dados: veículo de 18m com ar condicionado, UITP/DAL 2014. 

4.1 Contratos de energia elétrica  

O mercado de energia entrou num período em que as 

mais profundas mudanças estão sendo observadas 

nos últimos 75 anos. Elas estão afetando a maneira em 

que a energia é vendida e como os serviços são 

prestados. É uma certeza no setor que os 

consumidores vão comprar a eletricidade 

diretamente por meio de agentes (corretores) e de 

empresas. 

Até recentemente, as empresas verticalmente 

integradas, que participam em sistemas de geração, 

transmissão e distribuição, foram as únicas que 

compravam e vendiam energia elétrica nos 

mercados. Negociantes de energia, que 

normalmente não possuem nada na estrutura 

tradicional, já surgem como um dos jogadores-

chave nos mercados competitivos.  

Duas décadas atrás, não havia alternativas reais no 

mercado de compra de energia para os 

consumidores comuns ou clientes. De acordo com o 

sistema tradicional, os consumidores são atendidos 

pela distribuidora local, a um preço que lhes assegure 

um retorno razoável sobre seus investimentos. A 

reestruturação do mercado da eletricidade enfatiza 

o enorme potencial para a criação de um ambiente 

competitivo para a comercialização de energia 

elétrica. 

 

Hoje as opções para os clientes no mercado 
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liberalizado são muitas, nas opções de mercado 

verticalmente integradas a escolha e a oferta é 

ilimitada. Hoje, a liberação dos mercados da 

eletricidade abre uma variedade de opções para os 

usuários finais para escolher como serão fornecidos.  

Por exemplo, nos EUA, cerca de 55% das vendas de 

energia elétrica para os consumidores  é feita por 

diferentes agentes que comercializam energia de 

empresas locais de distribuição tradicionais.  

 

As opções do mercado mundial são as descritas a 

continuação, mas na América Latina nem todos os 

países contam com a alternativa, visto que dependem 

de legislações locais que as regulamentem. 

 

Alternativas de contrato para energia elétrica:  

 

 Distribuidoras: Os clientes podem ser atendidos 

pelas empresas locais de distribuição, que 

continuam a fornecer o serviço de distribuição 

regulada. Essas empresas devem projetar, 

construir, operar e manter instalações de 

distribuição, de forma a garantir a segurança e 

a confiabilidade do fornecimento de energia 

elétrica para todos conectados à rede de 

distribuição. 

 

 Comercializadoras (Power Marketer): As 

comercializadoras geralmente não possuem a 

geração e/ou a distribuição. Elas são as 

intermediárias que fazem seu lucro a partir da 

compra e venda de energia. Elas podem 

competir com os distribuidores, porque eles 

podem atingir alta eficiência, concentrando 

seus esforços em transações econômicas, 

eliminando os aspectos físicos que envolvem o 

fornecimento de energia elétrica. 

 

 ISO ou Power Pool: O operador do sistema é 

responsável pelo fornecimento de todas as 

informações sobre a rede, incluindo todas as 

condições que afetam o provimento de 

energia, todas as condições de fornecimento, 

os preços atualizados hora a hora e quaisquer 

instruções de operação para o “dia-antes”. A 

“troca de energia” (Power Exchange) cria um 

mercado de energia para a “hora-antes” e o 

“dia-antes”, por meio de leilões de geração e 

oferta de energia, utilizando regras e 

protocolos transparentes. Esta instância reúne 

participantes do mercado que não tenham 

cumprido todas as suas necessidades de 

compra e venda de energia por meio de 

contratos bilaterais. 

 

Os contratos bilaterais com geradores: no mercado 

de energia de varejo, os consumidores podem ter 

contratos diretos com os geradores. Esse arranjo 

contratual influencia o fornecimento e determina as 

consequências financeiras de consumo. 

 

 Load aggregator: O "agregador", é uma 

entidade que negocia os serviços e os preços 

da eletricidade em nome de seus membros. O 

"agregador" introduz uma maior concorrência 

neste cenário, e tem um maior poder de 

barganha, pelo agrupamento de vários clientes, 

assim pode obter preços mais baixos. Exemplos 

de "agregadores" são associações comerciais,  

ou podem ser pool de empresas de transporte. 

 Geração própria: Os grandes clientes industriais, 

com unidades próprias de geração podem 

satisfazer as suas necessidades energéticas. Se 

uma indústria não tem o suficiente, esta poderia 

comprar a parte remanescente da empresa de 

distribuição de energia. Isso proporciona maior 

flexibilidade para adquirir energia, tornando-se 

uma alternativa muito atraente e competitiva, 

em especial para sistemas de transporte. 

 

Como comentado anteriormente as alternativas 

mundiais são muitas, mas na América Latina as 

legislações locais muitas vezes não permitem utilizar 

estes mecanismos que estão sendo amplamente 

utilizados nos mercados europeus e americano. Desde 

2007, o mercado europeu (27 países membros) está 

totalmente aberto – até mesmo os consumidores 

residenciais (450 milhões de habitantes) podem 

escolher seu provedor de energia. Cada país na 

América Latina apresenta critério de elegibilidade 

REALIDADE NO BRASIL  

 

Os “consumidores livres convencionais”, como indústrias, devem ter capacidade instalada maior que 3 

megawatts (MW). Os “livres especiais”, como alguns shopping centers, têm acima de 500 quilowatts (kW). Para se 

ter uma ideia, uma conta de luz de 500 kW chega a custar USD$ 25 mil. O mercado livre é responsável pela 

comercialização de 27% de toda a energia do Brasil, de acordo com a Associação Brasileira dos 

Comercializadores de Energia (Abraceel) . 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dados: Mercado Livre de Energia/ 2013 

Consumidor Fonte Demanda mínima 

contratada 
Tensão mínima 

Livre  Convencional, e 

 Alternativa (desconto TUSD/TUST) 

3 MW Nenhuma 

Especial  Convencional (30 a 50 MW) e 

 Alternativa (desconto TUSD/TUST) 

500 kW – 3 MW 2,3 kV 
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diferente. Os limites de elegibilidade para o mercado 

livre são:  

 30 kW na Argentina;  

 100 kW na Colômbia, Guatemala e Panamá;  

4.2 Mercado livre ou cativo  

Há dois tipos de consumidores de energia elétrica: o 

cativo e o livre. 

O consumidor cativo é aquele que: 

• Compra energia elétrica de concessionária ou 

permissionária que tem a concessão para fazer o 

serviço de distribuição; 

• Não tem possibilidade de negociar preço, ficando 

sujeito às tarifas de fornecimento estabelecidas pelas 

autoridades reguladoras do país; 

• Compra energia elétrica de distribuidoras que 

adquiriram essa energia através de leilões, portanto 

precisam repassar esses custos ao consumidor. 

 

Por isso, o sistema de compra e consumo de energia 

no mercado cativo funciona assim: 

O consumidor livre é aquele que: 

• Traça estratégias e negocia livremente as condições 

comerciais de contratação da sua energia 

• Tem possibilidade de escolher preço, prazo, 

indexação e ter flexibilidade quanto ao montante de 

consumo 

• Escolhe seu fornecedor de energia, que pode ser um 

Gerador ou um agente Comercializador. Com essas 

características, o sistema de compra e consumo de 

energia no mercado livre funciona assim: 

GERAÇÃO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR 

CATIVO 

GERAÇÃO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR  

LIVRE 

AGENTE COMERCIALIZADO 

No mercado livre, o consumidor escolhe seu gerador 

diretamente ou por intermédio do agente 

comercializador. O resultado é o benefício 

econômico do insumo energia elétrica em 

comparação às tarifas praticadas no ambiente 

cativo. 

 

O consumidor livre também precisa apresentar 

cobertura (lastro contratual) para atendimento de 

100% de seu consumo de energia. Para evitar 

problemas, essa verificação é realizada 

mensalmente com base nos dados de consumo 

verificado e contratos de compra dos últimos doze 

meses. A não comprovação de cobertura do 

consumo, por exemplo, sujeita esse tipo de 

consumidor a penalidades. 

A principal vantagem neste ambiente é a 

possibilidade do consumidor convencional escolher 

entre os diversos tipos de contratos, aquele que 

4.3 Eficiência energética do trólebus    

Segundo dados do INEE – Instituto Nacional de 

Eficiência Energética do Brasil, os veículos elétricos 

aproveitam praticamente toda a energia produzida 

para a movimentação. Já nos veículos convencionais, 

apenas em torno de 40% do combustível são 

transformados em energia para movimentação. Os 

outros 60% restantes são desperdiçados em forma de 

calor. 

 

Os trólebus, hoje, contam com sistema autônomo para 

se deslocar por alguns quilômetros sem rede aérea. Há 

modelos produzidos na América Latina com 

autonomia de 4 a 7 km. A maioria das situações de 

interrupção de rede envolvendo os trólebus ocorre em 

trechos de no máximo três quilômetros.  

Esta tecnologia embarcada poupa interrupções do 

sistema, garante maior autonomia ao trólebus e 
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RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DE FRENAGEM PARA REDE ELÉTRICA  

 

É importante mencionar que o trólebus pode aproveitar a energia de frenagem também para alimentar a rede e gerar economias de demanda, isto pode chegar a um  

reaproveitamento da frenagem de 10 a 35 % dependendo da configuração dos veículos que circulam na rede. Outro parâmetro chave para determinar a confiabilidade 

do modelo é a porcentagem de energia restaurada à rede por cada veículo.  

 

O grande problema é ainda a forma de armazenamento desta energia.  

Podem existir duas situações de armazenamento, uma no veiculo (on board) ou com retorno de energia para a rede (off board).  

 

Comparando as tecnologias, a on board é a melhor opção quando se trata de recuperar a energia de frenagem de todos os veículos, mas requer  elementos de 

armazenamento de energia, por exemplo, ultracapacitores, baterias ou flywheels.  

Os ultracapacitores são recomendados como tecnologia de armazenamento de energia para estas aplicações, devido à natureza do sistema, onde os picos de energia 

são altos e frequentes e precisam ser armazenados e descarregados rapidamente. A alta potência, a alta eficiência e a vida útil longa faz com que seja uma solução 

muito boa para essa finalidade. Atualmente as baterias são a solução mais viável economicamente, em função do seu valor de aquisição e vida útil média de 3 anos. As 

características delas não permitem o reaproveitamento dos picos de energia, mas é capaz de armazenar a energia por períodos de tempo superior aos  dos 

ultracapacitores.  
Existem diversos tipo de baterias, na América Latina estão disponíveis apenas as de chumbo ácido. As de íon de lítio têm desempenho superior, mas são fabricadas em 

outras regiões e começam a ser ofertadas na América Latina.  
 

Se a tecnologia é  off board, para ser aplicada numa linha existente, será necessário adaptar o sistema físico, instalando nas vias ou subestações reversíveis. Quando se 

trata de tecnologias nas vias, a opção é  RES (Regeneration Energy Storage System) ou subestações reversíveis. 

Entre estes dois, a subestação reversível é uma solução mais simples e eficiente, pois não precisa armazenar a energia, ela é enviada diretamente à rede elétrica, onde é 

consumido por outras cargas. Além disso, não se limita, em termos de conteúdo de energia e seu tempo de vida será maior. 

A desvantagem das subestações reversíveis é a necessidade de chegar a um acordo com a distribuidora de energia para que esta seja enviada de volta para a rede e 

seja compensada economicamente.  

Por outro lado, as vantagens de RESS é que eles não se limitam a ser instalado nos locais de subestações, mas eles podem ser instalados em pontos fracos da linha, em que 

as quedas de tensão são agudas, para tentar aliviar este problema.  No entanto, se a RESS é optimizado para estabilizar a tensão de rede, a economia não será tão 

elevada quanto se for controlada para maximizar a economia de energia. 

 

 

A opção de armazenamento nos veículos (on board) é a mais atraente, porque já é um item opcional de fabrica.  
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Benefícios Sociais e Ambientais  
O transporte público na América Latina ainda deve fazer  um grande esforço para alcançar as 

metas de redução de emissões de poluentes. O uso do ônibus elétrico é uma medida que tem 

grande alcance neste sentido.    

CAPITULO 5 

O Acordo de Copenhague convidou as partes da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC - United Nations Framework Convention on 

Climate Change) a apresentar compromissos voluntários de 

redução de emissões para o ano de 2020. Até o momento, 

32 países têm atendido a esse chamado. O compromisso de 

redução de emissões tem a finalidade de contribuir e de 

alcançar o objetivo das partes da UNFCCC a limitar o 

aumento da temperatura média global a 2 ° C, em 

comparação com os níveis pré-industriais. 

Mas a todo o momento a ONU se pergunta se as promessas 

para 2020 são o suficiente para manter o mundo no caminho 

para atingir a meta de 2 ° C ou haverá uma lacuna entre a 

ambição e a realidade. 

 

No que depende do transporte público na América Latina, 

ainda devem ser feitos grandes esforços para alcançar as 

metas de redução de emissões do setor, e sem dúvida o 

sistema de ônibus elétricos é uma medida que contribui 

diretamente para a redução da emissão dos gases de efeito 

estufa.    

5.1 Poluição atmosférica    

Os níveis atuais de emissões de gases de efeito estufa são 

significativamente maiores do que aqueles projetados para 

2020, se nós quisermos alcançar as metas de 1,5 ° C ou 2 ° C, 

e também continuar a crescer nos atuais níveis, devem ser 

feitos grandes esforços. Em termos absolutos, em 2010 os 

países em desenvolvimento responderam por 60% das 

emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo. 

 

As emissões de gases de efeito estufa globais em 2020 foram 

estimadas em 59 GtCO2e em um cenário conservador. Se os 

compromissos e as obrigações forem totalmente implantados, 

este valor seria entre 3 e 7 GtCO2e inferior por ano. De acordo 

com a ONU, poucos  países estão no caminho para cumprir os 

seus compromissos assumidos para 2020. 

 

O ônibus elétrico tem papel fundamental para redução das 

emissões. O consumo médio de energia de um trólebus é de 

cerca de 2 kWh/km, quando comparado ao ônibus diesel, o 

trólebus possibilita uma economia de cerca de 30.000 litros de 

diesel/ano. Com a substituição de um ônibus diesel por um 

trólebus, deixam de ser lançadas na atmosfera, por ano, 1 ½ 

tonelada de monóxido de carbono, uma tonelada de óxidos 

de nitrogênio, ½ tonelada de óxidos de enxofre e 200 quilos de 

material particulado.  

Em comparação com o diesel, o seu custo inicial de compra 

de frota ainda é mais elevado, mas em compensação sua 

emissão de poluentes é reduzida em até 90%, com uma vida 

útil média aproximadamente quatro vezes maior.  

Eficiência energética 

Combustível Consumo (Kwh/km) 

Diesel 5 

GNV 6,8 

Trólebus 2 

Hibrido 3,5 

Dados: CODENSA Colômbia - 2013 
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Obrigações e compromissos assumidos pelos países comprometidos com as metas da ONU na América Latina 

País Obrigação Compromisso Emissões 

Atuais 
(MtCO2e 

2010) 

Parcela das emissões 

globais (% total mundial 

2010) 

Antígua e 

Barbuda 
Reduzir emissões em 25% (considerando 

emissões de 1990) para 2020 
- 1 0,0010 

Brasil Reduzir emissões de 36,1% para 38,9%, inferior 

a meta estabelecida (BaU) 2020 
- 1621 3,2 

Chile Reduzir emissões para 20%, inferior a meta 

estabelecida (BaU) 2020, quando projetada 

em 2007 

- 107 0,21 

Costa Rica Não seguiram as metas estabelecidas (BaU) Neutralidade de 

carbono para 

2021 

11 0,022 

México Redução de emissões com um “Programa 

Especial de Mudanças Climáticas” (2012). 

Estima-se reduzir 51 MtCO2e da meta 

estabelecida (BaU) para 2020 

Reduzir emissões 

em 30% do 

cenário sem 

medidas para 

2020 

661 1,3 

Emissões na Argentina, Brasil e México  

Tipo de emissão (%) 

País   

Energia: 

produção 

e 

conversão 

( geração, 

refinarias e 

termoelétric

as) 

  

Energia: 

perdas 

  

Industria Transporte Construção 

civil 

Agricultura Desflorestament

o 

Lixo Outros 

Argentina 18 6 10 11 9 39 2 4 1 

Brasil 3 2 10 12 2 28 38 4 1 

México 33 5 12 22 5 13 6 4 - 
Dados: Informe sobre la brecha de emisiones 2013 - Resumen Ejecutivo, United Nations Environment Programme (UNEP)  

COMPARATIVO DE EMISSÕES DE ÔNIBUS DIESEL E  

TRÓLEBUS  

 
 

Exemplo de benefícios de substituição de sistema 

diesel por trólebus (18m) 

 

Dados: Departamento de Energia e Telecomunicações do 

Instituto de Engenharia USP-Brasil/ PHD: Márcio Maia Vilela 

2013 

Veiculo Consumo  

(kWh/km) 
Emissões  

CO²/km 
Diesel 5 2 kg 
Trólebus 2 0,3 kg (contando com a 

presença de usinas 

térmicas na matriz) 

Passageiros  

transportados 
4,1 milhões/ano 

Distância percorrida 1,1 milhão  de km/ano 

Consumo 2,5 milhões de kWh/ano 

Economias de energia 

em relação ao diesel 
3,5 milhões de kWh/ano 

Redução de emissões 

em relação ao diesel 
2,6 milhões de CO²/km 

5.2 Saúde 

Dados da América Latina sugerem que 95% dos 

residentes em áreas urbanas estão expostos à 

poluição do ar que ultrapassa os níveis apresentados 

pela OMS. Em 2014, na região, os dados disponíveis 

sobre a qualidade do ar puderam ser aferidos em 

apenas 17 países dos 35 países da região, com 623 

cidades da região representadas no banco de dados 

da OMS. Os dados sobre estas cidades ainda sugerem 
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que cerca de 95% das pessoas de  baixa e média 

renda são expostos à poluição do ar que excede os 

níveis recomendados pela OMS, enquanto no caso 

de renda média e alta, 60% da população estaria 

exposta a uma situação similar. 

 

Há muitos componentes na poluição do ar, tanto 

gasosos, como sólidos. Mas os níveis de 

contaminação por partículas pequenas e finas são 

particularmente associados com um alto número de 

mortes por doenças cardíacas e acidente vascular 

cerebral, bem como doenças respiratórias e câncer. 

A medição de partículas finas de 2,5 micrômetros ou 

de menor diâmetro (PM2.5) é considerado o melhor 

indicador do nível de risco para a saúde decorrentes 

da poluição atmosférica (OMS). 

 

O tamanho das partículas está diretamente 

associado ao seu potencial para causar problemas à 

saúde, sendo que quanto menores, maiores os efeitos 

provocados. As partículas inaláveis podem ainda ser 

classificadas como partículas inaláveis finas – MP2,5 

(<2,5 µm) e partículas inaláveis grossas (PM10 2,5 a 

10 µm). As partículas finas, devido ao seu tamanho 

diminuto, podem atingir os alvéolos pulmonares, já as 

grossas ficam retidas na parte superior do sistema 

respiratório. É importante mencionar que a maioria 

dos estudos de saúde  se concentra na analise de 

material particulado, visto que existem metodologias 

que comprovam os efeitos negativos deste poluente  

na saúde humana, como mencionado 

anteriormente. 

 

As emissões dos veículos têm sido associadas com 

efeitos adversos à saúde em vários estudos 

epidemiológicos, mas não existe uma única 

metodologia de cálculo, são diversas fontes e 

componentes que são estabelecidos nos distintos 

estudos e determinam alguns diferenciais. Os cenários 

para estimar os impactos são fundamentais, entre eles 

a caracterização da frota de veículos relacionados. 

Isto requer informações detalhadas sobre as 

tendências espaciais e temporais de vários poluentes 

e a capacidade de prever as exposições em 

ambientes monitorados e não monitorados. Portanto 

estes parâmetros devem ser personalizados para 

cada cidade, de acordo com as medições dos 

poluentes da cidade, características da frota local e 

outras atividades como a industrial.  

Nas áreas urbanas, os veículos a diesel são 

importantes fontes de emissão de partículas ultrafinas 

e finas que pertencem à fração respirável. Em 

estudos epidemiológicos se associou a exposição às 

partículas à incidência de mortes prematuras, asma 

crônica e aumento de internações hospitalares de 

crianças e pessoas idosas.  

 

Muitas cidades da América Latina apresentam 

padrões de medição de poluentes superior ao 

estabelecido pela OMS para MP2,5 que é de 10 μg/

m³,  a maioria das cidades acima de 500.000 

habitantes apresentam índices anuais médios de 25 

μg/m³ (as médias em 24hs são próximas ao 50 μg/

m³), este fato está diretamente ligado ao tipo de 

frota veicular e ao combustível de baixa qualidade.   

Hoje, pode-se estimar que a maioria das cidades da 

América Latina, tem veículos a diesel com emissões 

de MP2,5 aproximadas de 0,20 g/km;  sendo 

responsável por 40% - 80% da contaminação de 

MP2,5 na atmosfera das cidades. 

Emissão anual nas cidades da América Latina (2011)  

Cidade País 
MP2,5/ anual  

(μg/m³) 

San Salvador El Salvador 28,00 

Santiago Chile 26,00 

Lima Peru 31,5 

Medelín Colômbia 29,00 

Bogotá Colômbia 35,10 

México DF México 26,10 

Monterrey México 25,10 

São Paulo Brasil 20,30 

Montevideo Uruguai 28,00 

San Juan Puerto Rico 15,50 

Quito Equador 15,80 

Buenos Aires Argentina 30,00 

Santa Fé Argentina 33,00 

Corrientes Argentina 27,00 

Tucumán Argentina 21,00 

Bahia Blanca Argentina 34,00 

Araçatuba Brasil 28,76 

Campinas Brasil 19,94 

Osasco Brasil 30,03 

Dados: Clean Air Institute, CETSB e outros estudos 

(verificar referencia). 

 
Índices de MP2,5 recomendados por OMS, EUA 

(USEPA) e União Europeia (EEAA)  - μg/m³  

  
OMS EUA UE 

Média Anual 10 15 25 

24 horas 25 35 - 
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Descrição da Qualidade do Ar  PM2,5 24h. (EUA/USEPA)  

PM2,5 (μg/m³) Descrição da Qualidade do Ar 

0,0 – 15,4 Boa 

15,5 – 40,4 Moderada 

54,5 – 150,4 Insalubre 

150,5 – 250,5 Muito Insalubre 

Conforme sugerido neste relatório, que propõe como 

meta inicial para um sistema de ônibus elétrico que 

substitua na proporção de 20% da frota a diesel, a 

seguir é feito uma estimativa das vantagens para a 

saúde numa cidade dentro dos parâmetros propostos. 

Como mencionado em todos os capítulos, esta 

substituição é uma intervenção factível, tanto do 

ponto de vista econômico como operacional. Esta 

medida também traria um grande benefício para a 

saúde  da população das cidades da América Latina. 

 

Muitas cidades da região não tem nenhum tipo de 

medição, ou não possui medições MP2,5 , o que 

dificulta as analises de saúde e o impacto para a 

mudança da frota. Segundo a OMS, o MP10, pode 

conter de 0,3 a 0,8 MP2,5 a depender das 

características de localização geográfica, de fontes 

de emissão, de condições meteorológicas e outras. 

(OMS, 2006). É importante salientar que maiores 

densidades populacionais apresentam, de forma 

geral, índices de MP maiores.  

 
O aumento de 10 μg/m³ de MP2,5 numa cidade 

acarreta um risco significativo de mortes por doença, 

em populações mais suscetíveis à exposição de 

poluentes. Estima-se um aumento de 9% das  doenças 

cardiovascular, DPOC  (Doenças Pulmonares 

Obstrutivas Crônicas - DPOC) e pneumonia. No caso 

de câncer, cada indivíduo nasce com um risco de 

desenvolver a doença. Naqueles que são mais 

vulneráveis, o efeito tóxico de poluentes pode ser 

decisivo no desenvolvimento do câncer. Um estudo 

recentemente publicado em 2013, em 12 cidades da 

Europa, mostra que o aumento de 10 μg/m³ de MP2,5 

eleva o risco do desenvolvimento de câncer de 

pulmão em 40% em moradores mais predispostos ao 

desenvolvimento da doença. A taxa de letalidade 

do câncer de pulmão é de 60%. Da mesma forma, 

acarreta o aumento de internação hospitalar (uma 

maior demanda hospitalar) para crianças e adultos 

com doenças respiratórias respectivamente em 10% 

a 40% e de 10 a 22%, e o aumento de internação de 

adultos com doença cardiovascular em 18%. 

(Fontes: DOCKERY et al., 1993; POPE et al., 1994; POPE 

et al., 1995; BRAGA et al., 2001; CONCEIÇÃO et al., 

2001; POPE et al., 2002; POPE et al., 2004; ANDERSON 

et al., 2004; FARHAT, 2005; PETERS, 2005; CANÇADO, 

2006; LADEN et al., 2006; WHO, 2006; POPE & DOCKE-

RY, 2006; NASCIMENTO et al., 2006; ULIRSCH et al., 

2007; LEPEULE et al., 2012; CAREY et al., 2013). 

 

Uma vez mais, para conhecer os verdadeiros efeitos 

sobre a saúde é necessário ter os dados da cidade 

aferidos e comprovados por medições locais, desta 

forma é possível aplicar a metodologia que já foi 

realizada por outras cidades. A metodologia baseia-

se em 3 etapas: cálculos ambientais, 

epidemiológicos e econométricos. 

 

Os cálculos do impacto na saúde, levam em conta o 

que isso implica em termos de saúde. O foco não é 

quanto custa implantar um sistema de ônibus 

elétricos, os impactos políticos ou setoriais, ou ainda 

benefícios ambientais. Quando há o cruzamento de 

dados de investimentos no sistema de transporte e o 

retorno para o setor de saúde, os dados 

surpreendem, visto que facilmente é verificado que o 

investimento no setor de transporte rapidamente é 

pago pelas economias no setor de saúde.   

 

De forma simplificada é feita uma simulação para 

uma cidade padrão, seguindo os parâmetros 

sugeridos.  A avaliação considera como cenário 

inicial a substituição de uma frota apenas de 

veículos diesel, não considerando a situação de 

cidades que possuem frotas com combustíveis 

diferentes. A avaliação considerou diversos estudos 

e opiniões de especialistas do setor  de poluição. 

(Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental 

(LPAE/USP Brasil), CETSB Brasil, Department of Epide-

miology and Population Health - of Hygiene and 

Tropical Medicine London School, , Oxford University 

Centre for the Environment, University of Oxford, Envi-

ronmental Health, Graduate School of Public Health, 

San Diego State University, San Diego, CA, USA, Trans-

port Research and Injury Prevention Programme, In-

dian Institute of Technology Delhi, New Delhi, India. 

 

Considerando que os ônibus urbanos operam em 

média 18 horas por dia por veículo, com 2 turnos 

médios de 9 horas. A distância média das linhas 

chega a atingir 70 km (ida e volta), em velocidade 

média de 35 km/hora, com paradas regulares de 15 

minutos, o que resulta em tempo integral de 14 horas 

com o veículo em operação (6 viagens de ida e 

volta) e rodagem de 420km/dia (210 x 2).  

Levando em conta um perfil de uma cidade 

pequena a média que possua uma frota de 500 

veículos (Padron), temos uma emissão diária de 150 

kg de PM2,5, isto significa que esta frota contribui com 

no mínimo 8 μg/m³, para contaminação diária de 

PM2,5 nesta cidade. Isto pode parecer 

absolutamente insignificante, mas para a saúde os 

efeitos são extremamente negativos.    

O ônibus elétrico tem papel fundamental para 

redução de MP2,5,  com a substituição de um ônibus 

diesel por um trólebus, deixam de ser lançadas na 

atmosfera, 0,5 kg de material particulado por dia 

(0,3 kg de MP2,5/dia, parâmetro encontrado em 

grandes cidades da América Latina). Caso 

consideremos a proposta de substituir 20% da frota,  

estaríamos falando da substituição de 100 ônibus, 

uma redução de 30 kg diários de MP2,5 . O impacto 

na qualidade do ar é direto principalmente na área 

que circunda o corredor de ônibus,  onde o ônibus 
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pode ser responsável por até 50% das emissões de MP 

2,5. 

Em cidades pesquisadas com frota similar de 500 

veículos a diesel, há em torno de 450 internações 

associadas à poluição. Estas se dividem em câncer, 

cardiovascular, respiratório adulto e crianças, na 

proporção de 9%, 38%, 29% e 24%. Considerando o 

custo médio da internação na América Latina de US$ 

600/dia, e uma internação média de 5 dias, temos um 

total de 1,5 milhão de dólares ao ano.  Utilizando o 

parâmetro de reduções 10 μg/m³ em MP2,5  significa 

uma redução de 9% em internações. De forma geral, 

com  a substituição de 20% da frota diesel de 500 

ônibus anualmente seriam economizados 150 mil 

dólares em saúde. No período de 30 anos, que é o 

cenário considerado para  o sistema de trólebus 

seriam 4,5 milhões de dólares. Isto é um  valor 

justificável para a implantação de um corredor de 

ônibus elétrico. 

Devemos observar que este valor é um valor 

subestimado visto, que não estão sendo consideradas 

as perdas de vidas, e outros custos sociais como os 

seguros e aposentadorias precoces.  

  

Os cálculos completos podem ser verificados no site 

da UITP, MOB+.  

5.3 Poluição sonora 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a poluição sonora urbana é o segundo pior tipo 

de poluição no planeta, perdendo apenas para o ar. 

O ruído é configurado como uma das principais fontes 

de perturbação em ambientes urbanos, chegando a 

70% das reclamações nos órgãos de controle 

ambiental das grandes cidades. 

 

Sabemos que o aumento da urbanização tem 

contribuído significativamente, para o aumento dos 

níveis de ruído nas cidades. A poluição sonora nas 

grandes cidades ocorre, predominantemente, pelo 

ruído intenso do tráfego das grandes avenidas.  O 

grande vilão da poluição sonora nas grandes 

cidades é o tráfego urbano, sendo associado ao 

ruído dos motores. Os motores a diesel são os 

grandes causadores.  Os primeiros a sofrerem este 

impacto do ruído de motores são os trabalhadores 

do setor, motoristas, cobradores e auxiliares de 

bordo, que ao longo dos anos manifestarão perdas 

auditivas. São vários os fatores que contribuem para 

a esta perda: a localização do motor na parte 

dianteira do veículo em alguns casos, a potência 

do motor, o ruído intenso das ruas e avenidas,  e o 

tempo de exposição ao ruído.  Estudos comprovam 

que a intensidade do ruído a que estes profissionais 

estão expostos varia de 85dB a 93dB, excedendo 

desta forma, o limite de tolerância aceitável pelas 

normas regulamentadoras. De acordo com normas 

internacionais o risco de perda auditiva ocorre 

quando a pessoa está exposta a um ruído (para 

exposições de 8 horas diárias) acima de 75dB, e o 

estresse associado ao ruído se manifesta com 60dB. 

 

Um estudo realizado no Brasil, em profissionais do 

setor, com mais de 1500 motoristas de veículos 

diesel com motor dianteiro, comprovou que o risco 

de perda auditiva induzida por ruído, é real  para os 

motoristas com mais de seis anos de trabalho e para 

aqueles com mais de 45 anos. Neste cenário 20% 

dos motoristas terão perdas auditivas. Caso 

consideremos o universo de motoristas do Brasil, 

Chile, México e Peru, que são aproximadamente 

160.000 motoristas no sistema de transporte público, 

em uma estimativa otimista, considerando apenas 

aqueles que se encaixam no perfil do estudo 

anterior (30% do universo tem mais de 6 anos de 

trabalho e idade igual ou superior a 45 anos), 

podemos afirmar que entorno de 10.000 profissionais 

têm perdas auditivas diretas relacionadas ao motor 

a diesel em um ano. 

 

Conforme indicado pela Associação Brasileira para 

Qualidade Acústica – ProAcústica, existe uma série 

de medidas importantes que podem ser tomada 

para redução de ruído no ambiente urbano, como a 

redução do número de veículos pesados circulando 

em áreas residenciais, alteração do tipo de 

pavimentação utilizada na rua, redução do limite de 

velocidade, incentivo ao ciclismo, pedestrianismo e 

todo tipo de veículos de baixa emissões de ruído. 

Nesta categoria de veículos de baixa emissão de 

ruído estão os veículos elétricos, por toda a sua 

configuração mecânica, é possível ter uma emissão 

de ruído em até 30 % inferior aos modelos de motor 

diesel. Sem dúvida o impacto direto no setor de 

trabalhadores de transporte público é enorme 

gerando economias de compensações por 

indenizações trabalhistas, ou aditivos de 

periculosidade que existem em salários de alguns 

países da região, mas  sem dúvida o maior benefício 

encontra-se na melhoria de qualidade de vida de 

toda a cidade.  A implantação de frota de veículos 

elétricos contribuirá para a diminuição dos níveis de 

ruídos que na atualidade  atingem valores médios 

prejudiciais à saúde humana. 

Emissão de ruído por tipo de veiculo  

Tipo de veiculo 
Emissão de Ruído 

(dB) 

Ônibus diesel 80 - 100 

GNV 70 - 75 

Hidrogênio 60 - 70 

Trólebus 50 - 60 

Via (2000 veículos/h  

3% veículos pesados) 
80 - 85 

5.4 Crédito de Carbono 

O Crédito de Carbono, o seu funcionamento, a 

comercialização e suas possibilidades de negócio  são 

temas que ainda geram muitas dúvidas, e não só em 
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investidores, mas na sociedade de maneira geral.  

 

Os projetos de transporte têm tirado pouco proveito 

ainda desta ferramenta. Um dos principais problemas 

é a quantidade pequena de metodologias aprovadas 

para a acreditação dos créditos. Por exemplo, ainda 

não existe nenhuma metodologia que considere os 

benefícios de projetos de ônibus elétricos. A 

metodologia atualmente aprovada para sistemas de 

ônibus tipo BRT (Metodologia AM0031), seria uma 

metodologia a ser adaptada para incluir os benefícios 

dos veículos elétricos.  

 

Esta metodologia foi aprovada pelo sistema 

TransMilenio de Bogotá – Colômbia, utilizando a 

premissa de um transporte de alta capacidade que 

estava substituindo um sistema de ônibus antigos e 

com baixa capacidade (micro-ônibus), por ônibus de 

alta capacidade (articulados e bi-articulados) com 

sistema tronco – alimentador. O sistema TransMilenio 

está consolidado como um projetos de transporte em 

grande escala, e foi o pioneiro como Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) a nível mundial. A 

metodologia e o funcionamento foram aprovados e 

registrados na ONU, sob o Protocolo de Kyoto, para a 

redução de GEE desde 2006. A redução total de 

emissões de gases de efeito estufa gerados pelo 

Sistema (Fases I e II) foi de 1,7 milhões de toneladas de 

CO2eq. Entre 2006 e 2012, estima-se que o TransMilenio 

poupa uma média de 650 mil barris de combustível por 

ano para o funcionamento do sistema. Por 

comercialização dos créditos de carbono no âmbito 

do Protocolo de Quioto, surgiram recursos adicionais 

que foram reinvestidos em infraestrutura e apoio para 

a operação do sistema em projetos ambientais. Em 

2009, o TransMilenio ganhou US $ 650.000 com a venda 

de créditos de carbono para o Governo da Holanda 

(Câmara de Comércio de Bogotá, 2010). Estas 

reduções vêm principalmente de duas fontes: a 

incorporação de novas tecnologias (mais eficientes e 

menos poluentes, e mais passageiros) e uma melhor 

gestão do sistema (monitoramento e controle de 

frota).  

 

Para o desenvolvimento de uma metodologia de 

MDL, é possível utilizar algumas premissas de projeto, 

que comprovem como reduzir as emissões através 

de: 

Redução  de percurso da rede de transporte (em 

quilômetro), por:  

• Uso de nova tecnologia;  

• Mudanças no comportamento do usuários; 

• Substituição de combustíveis (biocombustíveis, 

energia elétrica, gás);   

• Novos projetos de infraestrutura (viadutos, 

sinalização, manutenção).  

Por unidade transportada  

• Alterações de modo de transporte (de privado 

para público);  

• Unidades (ônibus com maior capacidade); 

• Aumento da taxa de ocupação dos veículos  

públicos.   

• Redução de distâncias ou redução no número de 

viagens do usuário, por mudanças de 

comportamento. 

 

Em 2013 dos mais de 3.000 projetos inscritos em todo 

o mundo, existem apenas nove metodologias para o  

transporte (incluindo modos coletivos e individuais), 

com um potencial para reduzir 709.132 toneladas de 

CO² em média por ano. É importante mencionar que 

dos seis aprovados dois são da Colômbia e um é do 

México. 

Data Titulo País Metodologia Toneladas/ano 

Dezembro/2006 
BRT Bogotá, Colombia: TransMilenio 

Phase II to IV 
Colômbia 

AM0031 
  

246.563 

Abril/2010 Cable Cars Metro Medellín, Colombia Colômbia AMS-III.U. 17.290 

Dezembro/2012 
  

BRT Lines 1-5 EDOMEX, México México ACM0016 145.863 

 
Projetos de transporte aprovados para créditos de carbono na América Latina  (Projetos aprovados em Jan. 2013) 

As principais metodologias para sistema de transporte 

público  são a AM0031  (corredores de ônibus) e 

ACM0016 (sistema de transporte de massa). A principal 

diferença entre elas é que a metodologia AM0031 é 

mais adequada quando o passageiro realiza a viagem 

total no sistema de BRT.  

 

A metodologia ACM0016 é aplicável nas seguintes 

condições: 

  O projeto constrói uma infraestrutura baseada 

em um corredor de ônibus segregado (ou linha 

de metrô). 

 A metodologia não é aplicável para melhorias 

operacionais (por exemplo, ônibus novos ou 

maiores) – ponto que difere da AM0031. 

 A metodologia não é aplicável para corredores 

de ônibus que substituem um sistema ferroviário 

existente.  

 A metodologia é aplicável apenas para o 

transporte de passageiros. 

 A metodologia é aplicável para viagens urbana 

ou metropolitana. Não é aplicável para o 

transporte interurbano. 
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PROCESSO PARA APROVAÇÃO DE UMA METODOLOGIA 

É importante entender como se dá todo o processo para aprovação de uma metodologia  para a posterior 

acreditação de créditos de carbono.  

Etapa Quem participa Produto 

Elaboração do projeto Atores do projeto Documento que descreve o projeto 

completo com detalhes de 

funcionamento e execução, (Project 

Design Document - PDD). 
Aprovação nacional Autoridade nacional 

designada para o 

processo 

Aprovação da participação voluntária 

pela autoridade nacional designada do 

país de origem do projeto. 

Validação Órgão operador do 

sistema 
Avaliação independente do 

funcionamento de projeto de MDL 

requisitos vis-à-vis com base no PDD. 
Registro Corpo executivo 

autoridade nacional 
A aceitação formal do projeto validado. 

Monitoramento Atores do projeto Coletar dados para calcular a redução 

das emissões com base no plano de 

monitoramento. 
Verificação Órgão operador do 

sistema 
Avalição e revisão de redução das 

emissões monitoradas. 
Emissão de Certificado de 

Redução de Emissão -RCEs 

(Issuance Certified Emission 

Reduction - CERs) 

Corpo executivo 

(Executive Board in the 

CDM registry) 

Confirmação de igualdade entre RCEs 

verificadas e emitidas. 

Em resumo, são 3 os  passos para a aprovação de um 

projeto: 

 

PASSO 1  

Linha base e  emissões do projeto  são medidas e  

monitorados pelo  participante do projeto. 

 
PASSO 2  

São coletados e registrados os dados e  relatados à  

entidade operacional  designada.  
 

 

PASSO 3  

Os dados, incluindo  procedimentos são  

verificados, bem como certificados pela entidade 

operacional  designada . 
Existem diversos desafios para a aprovação de 

uma metodologia, entre eles são numerosos os 

parâmetros a serem monitorados, o que leva a 

uma necessidade de tempo longo para que a 

Secretaria DOE / UNFCCC verifique e cheque a sua 

exatidão. Outro ponto é o método de 

monitoramento especificado pela metodologia 

MDL, que nem sempre é prático. A falta de 

orientações claras para as abordagens das 

amostragens e a falta de órgãos auditores capazes de 

fazer a verificação são desafios adicionais. 

 

 

 

Como comentado anteriormente  existem diversas 

metodologias, mas, nenhuma ainda foi aprovada para 

veículos elétricos.  Desta forma há um grande 

potencial para todos os projetos que envolvam 

corredores com ônibus elétricos. 

  

Outras metodologias que podem contribuir para o 

sistema de veículos elétricos são as de eficiência 

energética. Foram aprovados através da metodologia 

de eficiência energética AMS-III.C um projeto de 

regeneração de energia por frenagem (metrô) e um 

projeto de conversão de motos a gasolina por motos 

elétricas, ambos em outras regiões do planeta.   

  

Projeto Metodologia 
Dias para 

aprovação 
BRT Lines 1-5 

EDOMEX, México 
ACM0016 946 

BRT Bogotá: 

TransMilenio Phase II 

to IV 
AM0031 1.402 
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METODOLOGIAS APROVADAS 

Metodologias aprovadas para Transporte Público que 

podem ser utilizadas para implantação de um sistema 

de ônibus elétrico.  

Metodologias aprovadas em Nov. 2013 

Tipo de Projeto 
Metodologia  

Aprovada 

Projeto de Corredor 

exclusivo de ônibus 
AM0031 

Sistema de transporte 

massivo de passageiros 
ACM0016 
AMSIII.U. 

Eficiência energética 

AMS-III.C. AM-

SIII.A. 
AMSIII.AP. 
AMSIII.BC. 

Tecnologia para a 

melhoria da condução 
AMSIII.AT. 
AMSIII.BC. 

Substituição de 

Combustível 

AMS-III.S. 
AMSIII.AQ. 
AMSIII.AY. 

EXEMPLO PARA ÔNIBUS ELÉTRICO 

Exemplo de necessidade de dados para um projeto da metodologia AM0031 que poderá ser utilizado para 

corredor exclusivo de ônibus elétrico. 

 
Indicador AM0031 

Meios de transporte utilizados na  

ausência do projeto de BRT com  

levantamento de passageiros. 

Pesquisa de número de passageiros 

Tipos de combustíveis para os diferentes 

modos de transporte 
Estatísticas locais 

Velocidade média Dados estatísticos  do local do projeto 

Consumo de combustível: especificado por 

modo de transporte e tipo de combustível 
Estatísticas locais, nacionais ou 

internacionais, ou ainda  valores oficiais do 

IPCC (Intergovernental Panel Climate 

Change) multiplicados pelas melhorias 

anuais da tecnologia com os fatores de 0,99 

para ônibus, taxis e veículos de passeio e 

0,997 para motos. 
Fator de emissão de combustíveis Valores IPCC 

Ocupação média dos veículos por modo Estatísticas do projeto ou estatísticas oficiais 

Distância média das viagens por modo Estatísticas do projeto ou estatísticas oficiais 

Número total de passageiros no novo 

sistema 
Registro de entradas por estação/paradas 

https://www.ipcc.gov.uk/page/our-values-0
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Exemplo prático para implantação de 

sistema de trólebus  
O presente estudo tem o objetivo de demonstrar a viabilidade de implantação de  corredores 

de trólebus em cidades de médio e grande porte.   

CAPITULO 6 

Para um corredor de uma cidade de médio a grande porte 

recomenda-se criar linhas paradoras e expressas, de acordo 

com as demandas básicas de passageiros. Para este estudo 

considerou-se entre 16.000 e 57.000 passageiros por dia útil. 

 

Os corredores padrões estudados possuem pista dupla 

dotadas de faixas exclusivas, dando prioridade mínima para 

o transporte coletivo.  

 

Foram previstos corredores de 5, 10 e 20 km de forma que se 

o sistema proposto tiver demandas maiores das previstas a 

malha poderá contar com mais de um corredor padrão. 

 

Para o corredor com linha troncal paradora singela, sem 

ultrapassagem, o fluxo de veículos é exclusivo, ligando dois 

pontos principais. Para a inserção de linhas expressas a única 

intervenção é implantar um trecho de rede aérea paralela, 

somente nas áreas das paradas, através de chaves de 

mudança de rede, as quais poderão ser acionadas de forma 

totalmente automática.  

 

Nesta configuração, a rede terá alinhamento reto para os 

trólebus expressos, sem necessidade de acionar as chaves 

elétricas, proporcionando a operação em boa velocidade 

(20 a 40 km/h, dependendo do tipo da chave elétrica). O 

acionamento da chave elétrica será feito pelos trólebus na 

linha paradora, em baixa velocidade, pois estarão no 

processo de parada para o embarque e desembarque de 

passageiros.  

A simples intervenção  de implantar os trechos de rede aérea 

de ultrapassagens nas paradas poderá proporcionar a 

duplicação da capacidade de passageiros no corredor. 

Os corredores propostos poderão ter terminais de integração 

de linhas alimentadoras de ônibus convencionais nos 

extremos ou em pontos intermediários. 

A implantação de corredores de trólebus irá proporcionar a 

revitalização de áreas degradadas através de projetos de 

requalificação urbana, pois a tração elétrica é uma 

alternativa para a operação de veículos silenciosos, limpos, 

com maior eficiência energética e totalmente não poluentes. 

6.1 Paradas 

As paradas propostas serão implantadas a cada 500 metros e 

terão o comprimento básico de até 60 metros, sendo 40 metros 

para a área de plataforma, 4 metros para a área de venda de 

bilhetes e bloqueios, e 16 metros para a subestação (quando 

houver). 

 

Para o caso de embarque pré-pago, as plataformas poderão 

ser dotadas de portas automáticas que se abrirão em conjunto 

com as portas dos veículos. 



38 

6.2 Rede aérea  

A rede aérea é composta de dois fios “trólei” de cobre 

107mm² para cada sentido, sustentados através de 

tirantes ou braços, os quais são fixados aos postes 

laterais ao longo do corredor, com vãos máximos de 

30 metros nos trechos em linha reta.  

 

Os postes poderão ser de concreto ou de aço, com 

desenho mais arrojado, dependendo do grau de 

sofisticação que será adotado no paisagismo urbano 

do projeto. Para evitar a duplicação na quantidade 

de postes, as lâmpadas de iluminação pública 

deverão ser fixadas nos postes de sustentação da rede 

aérea, ou vice-versa. 

 

Os suspensores da rede nos tirantes ou braços serão do 

tipo flexível ou elástico que proporcionam a operação 

mais eficaz dos trólebus e maior durabilidade dos fios 

de contato. 

 

As chaves elétricas e mecânicas que são instaladas 

para ultrapassagem pelas linhas expressas, serão 

utilizadas pelas linhas paradoras.  Elas  deverão ter 

ângulo de deflexão baixo (10° A 20°) e as do tipo 

elétricas poderão ter acionamento automático 

através de mecanismos eletromecânicos que atuam 

por ondas de rádio emitidas pelos trólebus. 

Portanto a ultrapassagem nos corredores de trólebus é 

um fato consolidado por tecnologia amplamente 

usada.  

6.3 Subestações Retificadoras  

As instalações das subestações retificadoras terão 

capacidades de 400 a 1.000 kW e possuem dimensões 

compactas (3,50 a 16,00 metros).  

 

São compostas, basicamente, de cabine primária de 

medição, transformador e cubículos retificadores, os 

6.4 Veículos 

As opções de veículos disponíveis no mercado da 

América Latina são: 

 

 Trólebus 12 metros – piso alto - 105 passageiros.  

 

 Trólebus 12 metros – piso baixo parcial – 90 

passageiros.              

 

 Trólebus 15 metros – piso baixo parcial – 96 

passageiros.   

 

 Trólebus articulado 18 metros – piso baixo 

parcial —124 passageiros.    

 

No cálculo de passageiros considera-se 6 

passageiros/m². 

EXEMPLO A:  LINHA TRONCAL SINGELA SEM 

ULTRAPASSAGENS.  

1- Demanda de passageiros – Linha Troncal única sem 

ultrapassagens. 

 

Foram consideradas as seguintes premissas: 

 

 Corredor com mão dupla e faixas exclusivas sem 

ultrapassagens. 

 Linha troncal única. 

 Demandas máximas diárias = 16.000, 21.000 e 

32.000 passageiros. 

 Extensão do corredor =  5, 10 e 20 km de 

extensão linear. 

 Trólebus de 12 ou 15 metros com capacidade 

de 96 passageiros. 

 Paradas a cada 500 metros. 

 Frota nas horas fora de pico reduzidas em 50%. 

 Velocidade média de 15 a 20 km/h. 

6.5 Exemplos práticos por tipo de linha 



39 

EXEMPLO A:  LINHA TRONCAL SINGELA SEM ULTRAPASSAGENS.  

A planilha, a seguir, mostra os parâmetros de acordo 

com as premissas anteriores.  

COMPOSIÇÃO DA FROTA E DEMANDA DE PASSAGEIROS – LINHA TRONCAL SINGELA 

Demanda  

diária 

Extensão 

linear do 

Corredor 

(km) 

  Quantidade de 

Trólebus no Pico 

Headway no Pico 

(minutos) 

Velocidade Média 

(km/h) 

Tempo de Viagem 

(minutos) 
Demanda Mensal 

16.000 

5 6 6,6 15 20 377.928 

10 12 6,6 15 40 377.928 

20 18 6,6 20 60 377.928 

21.000 

5 8 5 15 20 503.900 

10 16 5 15 40 503.900 

20 24 5 20 60 503.900 

32.000 

5 12 3,3 15 20 755.856 

10 24 3,3 15 40 755.856 

20 36 3,3 20 60 755.856 

Frota 
Consumo médio por trólebus      

kW 

Potência total necessária                  

kW 
Quantitativo e potência (kW) das subestações 

Extensão dos Corredores previstos   > 5 km 10 km 20 km 

6 120 720 3 x 400     

8 120 960 3  x500     

12 120 1440 3 x 750 5 x 400   

16 120 1920   5 x 400   

18 120 2160     10 x 400 

24 120 2880   5 x 750 10 x 500 

36 120 4320     8 x 500 + 2 x 750 

Quantitativo e potência das subestações  
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Configuração de Rede em 1 quilômetro 

1 km de Rede Dupla 
Vão médio 

(m) 
Qde. De vãos 

500 metros em linha reta 30 17 

300 metros em curva 20 15 

200 metros 2 paradas 20 10 
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CUSTO TOTAL E MÉDIO DE IMPLANTAÇÃO - LINHA PARADORA (USD) 

Demanda 

Diária 
Ext. (km) 

Ciclo de Concessão 

(anos) 

Investimento na 

Rede 
Frota Operacional Linha 

Paradora 
Investimento na 

Frota 
Investimento Total                  

(Frota + Infraestrutura) 
Custo Médio de  

implantação por Km 

  
      Unitário> $300.000,00 

    

16.000 

5 30 4.446.951,15 10 3.000.000,00 7.446.951,15 1.489.390,23 

10 30 7.626.067,00 18 5.400.000,00 13.026.067,00 1.302.606,70 

20 30 14.463.318,79 24 7.200.000,00 21.663.318,79 1.083.165,94 

                

21.000 

5 30 4.524.951,15 14 4.200.000,00 8.724.951,15 1.744.990,23 

10 30 7.626.067,00 22 6.600.000,00 14.226.067,00 1.422.606,70 

20 30 14.723.318,79 32 9.600.000,00 24.323.318,79 1.216.165,94 

                

32.000 

5 30 4.641.951,15 18 5.400.000,00 10.041.951,15 2.008.390,23 

10 30 7.951.067,00 32 9.600.000,00 17.551.067,00 1.755.106,70 

20 30 14.801.318,79 46 13.800.000,00 28.601.318,79 1.430.065,94 

Para conferir  os custo unitários deve-se verificar os dados apresentados no item “Infraestrutura elétrica para sistemas de trólebus”, no Capítulo 2. 

EXEMPLO A:  LINHA TRONCAL SINGELA SEM ULTRAPASSAGENS.  
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Custo de aquisição da Frota e Operação do Sistema para um período de 30 anos 

CUSTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - LINHA PARADORA POR 30 ANOS (USD) 

Demanda 

Diária 

Ext. 

(km) 

Ciclo de 

Concessão 

(anos) 

Mão do 

Obra de 

Operação 

da Rede e 

Substações 

- Mensal 

Mão do Obra 

de Operação 

da Rede e 

Substações -                  

30 Anos 

Custo de 

Consumo de 

Energia Elétrica  

em 30 anos 

Custo Total de 

Operação  

em 30 Anos 

Investimento Total                  

(Frota + Infraestrutura) 

Custo TOTAL de Operação em             

30 anos + Investimentos 

                  

16.000 

5 30 311.673,67 112.202.522,25 3.760.000,00 115.962.522,25 7.446.951,15 123.409.473,40 

10 30 311.673,67 112.202.522,25 7.520.000,00 119.722.522,25 13.026.067,00 132.748.589,25 

20 30 311.673,67 112.202.522,25 11.280.000,00 123.482.522,25 21.663.318,79 145.145.841,04 

                  

21.000 

5 30 311.673,67 112.202.522,25 5.013.333,33 117.215.855,58 8.724.951,15 125.940.806,73 

10 30 311.673,67 112.202.522,25 10.026.666,67 122.229.188,92 14.226.067,00 136.455.255,92 

20 30 311.673,67 112.202.522,25 15.040.000,00 127.242.522,25 24.323.318,79 151.565.841,04 

                  

32.000 

5 30 311.673,67 112.202.522,25 7.520.000,00 119.722.522,25 10.041.951,15 129.764.473,40 

10 30 311.673,67 112.202.522,25 15.040.000,00 127.242.522,25 17.551.067,00 144.793.589,25 

20 30 311.673,67 112.202.522,25 22.560.000,00 134.762.522,25 28.601.318,79 163.363.841,04 
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EXEMPLO B:  LINHA TRONCAL + LINHA EXPRESSA E PARADAS 

COM ULTRAPASSAGENS  

Demanda de passageiros – Linha Troncal Paradora + 

Linha Expressa.   

 

Foram consideradas as seguintes premissas: 

 

 Corredor com mão dupla e faixas exclusivas 

com ultrapassagens nas paradas. 

 Linha troncal Paradora + Linha Expressa. 

 Demandas máximas diárias = 33.000, 42.000 e 

57.000 passageiros. 

 Extensão do corredor =  5, 10 e 20 km de 

extensão linear. 

 Trólebus de 12 ou 15 metros com capacidade 

de 96 passageiros. 

 Paradas a cada 500 metros com ultrapassagens. 

 Frota nas horas fora de pico reduzidas em 50%. 

 Velocidade média de 25 km/h. 

 

A planilha ao lado mostra, somente os parâmetros da 

linha expressa que deverão ser agregados aos 

parâmetros da linha paradora conforme as tabelas 

nas páginas seguintes.  

 

LINHA EXPRESSA - COMPOSIÇÃO DA FROTA E DEMANDA DE PASSAGEIROS 

Demanda  

Diária 

Extensão do 

Corredor 

(km) 

Quantidade de 

Trólebus no Pico 
Headway no Pico 

(minutos) 
Velocidade Média 

(km/h) 
Tempo de Viagem 

(minutos) 

Demanda  

Mensal 

              

17.000 

5 4 6 25 12 397.600 

10 8 6 25 24 397.600 

20 15 6 25 48 397.600 

              

21.000 

5 5 4,8 25 12 497.060 

10 10 4,8 25 24 497.060 

20 20 4,8 25 48 497.060 

              

25.000 

5 6 4 25 12 596.400 

10 12 4 25 24 596.400 

20 24 4 25 48 596.400 
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Frota Linha 

Paradora 
Frota Linha 

Expressa Frota Total 

Consumo médio 

por trólebus       

kW 

Potência total 

necessária                  

kW 
Quantitativo e potência (kW) das subestações 

    
Extensão dos Corredores previstos   > 5 km 10 km 20 km 

6 4 10 120 1200 2 x 500 + 750     

8 5 13 120 1560 3 x 750     

12 6 18 120 2160 3 x 1000     

12 8 20 120 2400   3 x 500 + 2 x 750   

16 10 26 120 3120   
3 x 750 + 2 x 

1000   

24 12 36 120 4320   5 x 1000   

18 15 33 120 3960     8 x 500 + 2 x 750 

24 20 44 120 5280     6 x 500 + 4 x 750 

36 24 60 120 7200     10 x 750 + 2 x 1000 

Quantitativo e potência das subestações para as duas linhas. 

EXEMPLO B:  LINHA TRONCAL + LINHA EXPRESSA E PARADAS COM ULTRAPASSAGENS  
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CUSTO TOTAL E MÉDIO DE IMPLANTAÇÃO - LINHA PARADORA + EXPRESSA (USD) 

Demanda 

Diária Ext. (km) Ciclo de concessão 
Investimento na 

rede com paradas 

de ultrapassagens 

Frota operacional das 2 

Linhas 
Investimento na frota das 

duas linhas 
Investimento Total                  

(Frota + Infraestrutura) 

Custo Médio de  implantação  

por km 

Unitário>         300.000,00 
    

                

33.000 

5 30 5.074.171,53 14 4.200.000,00 9.274.171,53 1.854.834,31 

10 30 8.854.507,76 26 7.800.000,00 16.654.507,76 1.665.450,78 

20 30 16.842.200,30 39 11.700.000,00 28.542.200,30 1.427.110,02 

                

42.000 

5 30 5.152.171,53 19 5.700.000,00 10.852.171,53 2.170.434,31 

10 30 9.179.507,76 32 9.600.000,00 18.779.507,76 1.877.950,78 

20 30 16.920.200,30 52 15.600.000,00 32.520.200,30 1.626.010,02 

                

57.000 

5 30 5.464.171,53 24 7.200.000,00 12.664.171,53 2.532.834,31 

10 30 9.491.507,76 44 13.200.000,00 22.691.507,76 2.269.150,78 

20 30 18.434.390,78 70 21.000.000,00 39.434.390,78 1.971.719,54 

EXEMPLO B:  LINHA TRONCAL + LINHA EXPRESSA E PARADAS COM ULTRAPASSAGENS  
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EXEMPLO B:  LINHA TRONCAL + LINHA EXPRESSA E PARADAS COM ULTRAPASSAGENS  

CUSTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - LINHA PARADORA + EXPRESSA  

Demanda 

Diária 
Ext. 

(km) 
Ciclo de 

Concessão 

Mão do Obra de 

Operação da 

Rede e Substações 

- Mensal 

Mão do Obra 

de Operação 

da Rede e 

Substações -                  

30 Anos 

Custo de Consumo 

de Energia Elétrica 

em 30 anos 

Custo Total de 

Operação em 30 

Anos 

Investimento 

Total                  

(Frota + 

Infraestrutura) 

Custo TOTAL de 

Operação em            

30 anos + 

Investimentos 

Arrecadação hipotética 

em 30 anos 

33.000 

5 30 311.673,67 112.202.522,25 6.266.666,67 118.469.188,92 9.274.171,53 127.743.360,45 348.987.600,00 

10 30 311.673,67 112.202.522,25 12.533.333,33 124.735.855,58 16.654.507,76 141.390.363,34 348.987.600,00 

20 30 311.673,67 112.202.522,25 20.680.000,00 132.882.522,25 28.542.200,30 161.424.722,55 348.987.600,00 

                    

42.000 

5 30 311.673,67 112.202.522,25 8.146.666,67 120.349.188,92 10.852.171,53 131.201.360,45 450.432.000,00 

10 30 311.673,67 112.202.522,25 16.293.333,33 128.495.855,58 18.779.507,76 147.275.363,34 450.432.000,00 

20 30 311.673,67 112.202.522,25 27.573.333,33 139.775.855,58 32.520.200,30 172.296.055,89 450.432.000,00 

                    

57.000 

5 30 311.673,67 112.202.522,25 11.280.000,00 123.482.522,25 12.664.171,53 136.146.693,78 608.515.200,00 

10 30 311.673,67 112.202.522,25 22.560.000,00 134.762.522,25 22.691.507,76 157.454.030,01 608.515.200,00 

20 30 311.673,67 112.202.522,25 37.600.000,00 149.802.522,25 39.434.390,78 189.236.913,03 608.515.200,00 
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