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Resumo 

 

Este artigo apresenta uma proposta de um sistema de carga elétrica à base de 

ultracapacitores para aplicação em veículos de tração elétrica para transporte de massa. 

O armazenamento de energia  é necessário em veículos que utilizam tração elétrica, o 

que está impondo novas exigências ao sistema tradicional realizado através de bateria, 

que demanda tempo de recarga maior, entre seis a oito horas. Ainda, o tempo de vida é 

aproximadamente de dois ou três anos, implicando a substituição total do sistema no fim 

deste período. Foram feitas pesquisas para identificar novos sistemas de armazenamento 

de energia, com ênfase na utilização de ultracapacitores. O sistema será aplicado em um 

protótipo para utilização em corredores urbanos para transporte de massa de 

passageiros, com capacidade de recarga rápida. A transferência de alta energia ao banco 

de ultracapacitores do veículo está prevista para trinta segundos. O fluxo de energia é 

gerenciado por dispositivos eletrônicos instalados no veículo, que controlam a corrente 

de carga. O sistema de propulsão totalmente elétrico opera de maneira autônoma, 

apresentando melhor desempenho em corredores exclusivos que contêm estações de 

passageiros em distâncias convencionais entre si de 800 a 1000 m. Cada estação é 

dotada de um carregador alimentado por corrente alternada convencional e seu banco de 

ultracapacitores, capaz de recarregar os ultracapacitores do veículo, enquanto os 

passageiros embarcam e desembarcam. O banco de ultracapacitores poderá acumular 

energia suficiente para manter o veículo em operação autônoma, durante seu percurso 

entre duas estações subsequentes, com recarga em cada parada. 
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TRACTION VEHICLES FOR MASS TRANSPORTATION 

 

 
 

Abstract 

 

This article proposes a system of electric charge-based ultracapacitors applied to 

electric-drive vehicles for mass transportation. Energy storage is necessary in vehicles 

based on electric traction need energy storage. This imposes new necessities on a 

traditional battery system, which demands a greater recharge time : between six and 

eight hours. Furthermore, its life cycle is approximately of two to three years, involving 

its complete replacement at the end of this period. Researches were conducted to 

identify new energy storage systems, with an emphasis on  ultra-capacitors. The system 

will be prototyped for in urban corridor mass transportation, with fast recharge. The 

high energy transfer to the bank of ultra-capacitors vehicle is estimated to be around 

thirty seconds. The energy flow is electronically controlled thanks to electronic devices, 

installed in the vehicle, and controlling the charging current. The all-electric propulsion 

system operates autonomously. It shows better performances on dedicated corridors that 

contain 800-to-1000m distant to each-other passenger stations. Each station is equipped 

with a charger powered by conventional AC current and its own bank of ultra-

capacitors, capable of recharging the vehicle ultra-capacitors while passengers are 

boarding and/or getting off. The ultra-capacitor array can accumulate enough energy to 

keep the vehicle operating autonomously between two subsequent bus stations. At each 

stop, it will store energy. 

 

Key words: Electric power; Ultra-capacitors; Electric traction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MASSA 

 

O sistema de trólebus atualmente em uso exige o fornecimento de energia 

através de uma rede aérea, operando em corrente contínua, de alto custo de implantação 

e manutenção da ordem de um milhão de reais por quilômetro, incluindo as estações 

retificadoras. 

A condição operacional desses veículos é bastante limitada nos pontos de curva 

e de mudança de trajetória nas vias que possuem subidas e descidas, pelo fato de a 

alavanca de alimentação do sistema limitar o movimento. Além disso, com a 

desconexão da alavanca o veículo para e requer a ação externa do motorista para a sua 

recolocação na rede. 

O sistema proposto neste artigo visa a dar autonomia ao veículo, eliminando 

toda a rede aérea de modo que o veículo seja abastecido ponto a ponto nas estações de 

embarque / desembarque de passageiros. 

O sistema dará, também, aos veículos elétricos a flexibilidade de operação 

similar aos veículos de propulsão a combustíveis líquidos. 

Além desses pontos, outros resultados esperados são: 

- grande economia na implantação do sistema; 

- manutenção de tração puramente elétrica resultando em um sistema de 

transporte 

 com poluição zero; 

- eliminação total dos custos de manutenção da rede aérea existente nos sistemas 

 atuais, trólebus, VLT e veículos elétricos de transporte de passageiros. 

 

Até poucos anos atrás, tal solução era tecnicamente inviável, em razão dos 

bancos de baterias não serem capazes de acumular a quantidade de energia necessária 

para manter veículo pesado em operação, durante o seu percurso diário. Com o 

desenvolvimento de um novo componente eletrônico, o ultracapacitor ou 

supercapacitor, é possível efetuar a construção de um novo sistema que permite a 

recarga rápida, em segundos, viabilizando construção de um corredor de transporte de 

massa puramente elétrico. 

A tabela 1.1 apresenta um comparativo de eficiência dos sistemas de 

armazenamento de energia. 

 
Tabela 1. Comparativo de eficiência para sistema de armazenamento de energia. 

Parâmetro Capacitor eletrolítico Ultracapacitor Bateria 

Tempo de descarga 1µ ~1m seg 1 ~ 30 seg 0,3 ~ 3 horas 

Tempo de carga 1µ ~1m seg 1 ~ 30 seg 1 ~ 5 horas 

Densidade média de 

energia (Wh/kg) 

< 0,1 1 ~10 20 ~100 

Densidade de 

potência (W/kg) 

< 10.000 10.000 50 ~200 

Eficiência de 

carga/descarga 

~1 ~10 0,7 ~ 0,85 

Ciclo de vida infinito 1.000.000 500 ~ 2.000 

 



Fonte: (NESSCAP CO., LTD. , 2011). 

 

   

 

Do ponto de vista de retorno econômico para as empresas de energia elétrica, um 

dos principais fatores será a criação de um grande mercado potencial para o gerador e 

distribuidor de energia elétrica. Este novo mercado advém da substituição de um 

percentual de ônibus movido a diesel por veículos equivalentes com melhor rendimento 

movidos à energia elétrica. 

Considerando que cada veículo percorre em média 300 km por dia e que o 

consumo médio da frota é de 0,39 l de diesel por km, o consumo diário de diesel é da 

ordem de 117 l (valor medido). O consumo energético de um ônibus elétrico é de 2,3 

kWh por km rodado. Consequentemente, o mercado potencial aberto pelo uso de 

energia elétrica no transporte urbano de massa seria de 690 kWh por dia. Os ganhos 

ambientais são significativos. Considerando que a emissão por km de um ônibus é da 

ordem de 1,197 g de CO2, 0,14 g de SOx e 10,28 g de NOx, a substituição do ônibus 

diesel pela alternativa do ônibus elétrico gera uma redução da ordem de 359,1 kg de 

CO2, 0,042 kg de SOx e 3,084 kg de NOx por ônibus. Essa redução na emissão de 

gases de efeito estufa é facilmente transformada em "créditos de carbono" a serem 

contabilizados na conta da empresa de energia elétrica (ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DE TRANSPORTES PÚBLICOS, 2008). 

Um terceiro ponto a ser levado em consideração é o aumento da eficiência 

energética despendida em transporte. Os melhores motores a diesel têm eficiência de 

aproximadamente 35%, enquanto um veículo com tração elétrica apresenta eficiência da 

ordem de 85%, o que representa um considerável resultado. 

 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1  EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE 

 

O ano de 2008 assinalou a transição para um mundo majoritariamente urbano, 

com mais de 50% da sua população morando em cidades, acompanhado por todas as 

vantagens e oportunidades – bem como os problemas e desafios – que a vida urbana e 

comunitária traz. 

Embora as atuais taxas de crescimento urbano tenham diminuído em relação às 

décadas de 70 e 80, muitas cidades ainda não conseguem organizar e atualizar suas 

redes de serviços públicos essenciais, entre eles, o transporte público. A maioria das 

cidades no Brasil tem crescido de forma desordenada e explosiva, e o resultado, no que 

se refere ao transporte público, tem sido a formação de um emaranhado de linhas de 

ônibus operando com grande desperdício de tempo e de custos (JAIME LERNER 

ARQUITETOS ASSOCIADOS, 2009). 

Não obstante, o modelo de transporte público brasileiro adotou largamente a 

solução do ônibus a diesel, transformando os corredores de ônibus e os pontos de 

embarque/desembarque em grandes “câmaras de gases” em decorrência da alta 

concentração de poluentes e de pessoas em um mesmo local. 



A emissão de poluentes é uma das questões que mais afetam a saúde pública e a 

qualidade de vida das grandes cidades, enquanto que a elevação da temperatura 

ambiente em decorrência do uso intensivo de energia é nítida nas regiões 

metropolitanas. Tais fatores devem ser considerados na análise econômica de 

alternativas viáveis para o transporte de massa que proporcionem um menor impacto 

sobre a qualidade do ar e a melhor eficiência energética possível, pois as perdas em 

vidas, produtividade e utilização dos sistemas de saúde (públicos ou privados) são 

igualmente pagas pela sociedade. Para a migração do transporte individual para o 

coletivo, o uso de alternativas tecnológicas avançadas para a redução das emissões deve 

ser sempre cuidadosamente estudado e adaptado a cada situação (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS - NTU, 2009). 

Neste contexto, torna-se essencial aumentar a oferta de transporte coletivo de 

boa qualidade para refrear o premente crescimento do uso de automóveis e 

motocicletas. Visivelmente há que se intervir no modelo do transporte público, 

introduzindo modernizações tecnológicas nos veículos para o controle de emissões, pois 

a mera projeção do passado não será sustentável. 

A figura 2.1 mostra um comparativo da eficiência energética das diferentes 

tecnologias adotadas nos ônibus para transporte de passageiros. 

  

  
Figura 2.1. Eficiência Energética das tecnologias dos ônibus urbano, em km/kWh. 
 

Embora os ônibus elétricos atuais e a hidrogênio não emitam gases poluentes, há 

alguns pontos a serem observados. 

Os ônibus puramente elétricos a bateria realizam a sua substituição a cada dois 

ou três anos. Além disso, o tempo de recarga é muito alto, entre seis a oito horas e a 

relação entre a autonomia do veículo e a quantidade de baterias não viabiliza este 

sistema comercialmente.  

A figura 2.2 mostra um comparativo entre as tecnologias para armazenamento de 

energia. 

 
 

 

 

 



 
Figura 2.2. Tecnologias para armazenamento de energia (NESSCAP CO., LTD. , 2011). 

 

O ônibus a hidrogênio lança apenas vapor de água na atmosfera. Entretanto, há 

um grande problema que é a produção do hidrogênio. A eletrólise da água é um 

processo de intensiva energia, que torna o combustível caro e deixa negativo o balanço 

geral de consumo de energia dessa alternativa de combustível. A relação energética é de 

1,3 TWh de energia elétrica para cada 1 TWh de hidrogênio gerado. Além disso, a 

maioria do hidrogênio produzido industrialmente hoje no mundo é fabricada a partir do 

gás natural, um combustível fóssil como o petróleo. 

No caso dos trólebus, mesmo considerando a parcela de 10% de geração de 

energia elétrica provindo de combustível fóssil na matriz energética nacional, as 

emissões de gases poluentes em sua cadeia são muito inferiores em relação às demais 

tecnologias. Ainda, essas emissões ocorrem em regiões descentralizadas e distantes dos 

centros urbanos, consistindo, sob os aspectos de eficiência energética, ambientais, 

estratégicos e de custo operacional energético, a melhor opção tecnológica atual.  

O sistema de trólebus, atualmente em uso, exige o fornecimento de energia 

através de uma rede aérea dedicada, operando em corrente contínua, de alto custo de 

implantação, da ordem de um milhão de reais por quilômetro, incluindo as estações 

retificadoras. A manutenção é também, onerosa e difícil de executar, pois ocorre nas 

ruas, perturbando o fluxo normal dos demais veículos. A condição operacional desses 

veículos é bastante limitada nos pontos de curva e de mudança de trajetória pelo fato de 

a alavanca de alimentação do sistema limitar o movimento. Além disso, se houver 

desconexão da alavanca o veículo para e requer a ação externa do motorista para 

recolocação da mesma na rede.  

O sistema à ultracapacitores visa criar as bases para o surgimento de um novo 

modelo para o sistema público de transporte, capaz de dar autonomia aos ônibus 

elétricos, através de recargas rápidas e seguras destes veículos dotados de 

ultracapacitores. Desse modo, pode-se eliminar a totalidade da rede aérea, permitindo 

que o ônibus seja abastecido ponto a ponto nas estações de embarque / desembarque de 

passageiros.  

A estação de recarga rápida compreende um sistema de alta concentração de 

carga e de uma capacidade de transferi-la em um tempo médio de 20 s (tempo máximo 

30 s). Utilizando técnicas de modulação por largura de pulso (PWM – Pulse Width 

Modulation) e o emprego de IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) são realizadas as 



estratégias de carga, descarga e dos transientes dos ultracapacitores empregados na 

estação e no veículo a ser recarregado. A aplicação desta nova tecnologia permitirá a 

esses veículos elétricos a flexibilidade de operação similar a dos veículos de propulsão a 

combustíveis líquidos. Além disso, espera-se uma grande economia na implantação do 

sistema decorrente da manutenção da tração puramente elétrica e na eliminação total 

dos custos de manutenção da rede aérea existentes nos sistemas trólebus atuais. O 

resultado ambiental é promissor: um sistema de transporte com poluição zero. 

O modelo proposto para o setor de transportes e de energia tem o potencial de 

contribuir com o aumento do rendimento global, desde a geração da energia elétrica até 

a sua aplicação no veículo, pelos seguintes motivos: 

-  redução dos custos operacionais oriundos da manutenção da rede aérea dedicada; 

- eliminação da indisponibilidade do veículo por desconexão; 

- flexibilização nos casos de obstrução do trajeto, em função da autonomia e capacidade 

de recargas rápidas proporcionadas pelos ultracapacitores. 

Do ponto de vista de retorno econômico para a empresa de energia elétrica, um 

dos principais fatores é a possibilidade de criação de um grande mercado potencial 

propiciado pela substituição de um percentual de ônibus movido a diesel por veículos 

equivalentes, com melhor rendimento e movidos à energia elétrica. Considerando que 

cada veículo percorre em média 300 km por dia, e que o consumo médio da frota é de 

0,39 l de diesel por km, o consumo diário de diesel é da ordem de 117 l. O consumo 

energético de um ônibus elétrico é de 2,3 kWh por km rodado. Consequentemente o 

mercado potencial aberto pelo uso de energia elétrica no transporte urbano de massa 

seria de 690 kWh por veículo, por dia. Os ganhos ambientais são significativos. 

Considerando que a emissão por km de um ônibus é da ordem de 1,197 g de CO
2
, 0,14 

g de SO
x
 e 10,28 g de NO

x
, a substituição do ônibus diesel pela alternativa do veículo 

elétrico gera uma redução diária da ordem de 359,1 kg de CO
2
, 0,042 kg de SO

x
 e 3,084 

kg de NOx por ônibus. Outro ponto a ser levado em consideração é o aumento da 

eficiência energética dispendida em transporte. Os melhores motores a diesel têm 

eficiência de aproximadamente 35%, enquanto um motor de tração elétrica apresenta 

eficiência da ordem de 85%, o que representa um considerável resultado. 

Para as distribuidoras de energia elétrica, além de ser um mecanismo de fomento 

do mercado de energia elétrica ao criar uma alternativa para a substituição do diesel no 

transporte público pela eletricidade, o projeto ainda proporcionará conhecimento sobre 

uma nova tecnologia e seus efeitos sobre a operação do serviço de distribuição. Essa 

mudança deve-se principalmente às limitações das tecnologias de baterias disponíveis. 

As baterias impactam nos dois fatores principais, tecnológico e de custo, os quais 

direcionam o desenvolvimento da propulsão elétrica. A busca por uma tecnologia de 

baterias que tenha uma autonomia na faixa de 500 km, para aplicações típicas de 

trânsito urbano, com dimensões e peso razoáveis e que tenha um custo comercialmente 

viável tem traçado os rumos dos ônibus elétricos. 

 

 

3  MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

3.1  SISTEMA DE CARGA 

 

O sistema completo é composto de duas partes complementares, o 

desenvolvimento de um protótipo de ônibus elétrico dotado de um sistema de propulsão 



totalmente elétrico com ultracapacitores e de uma Estação de Recarga Rápida para 

transferência da alta concentração de energia elétrica aos ultracapacitores do veículo. 



 

A figura 3.1 mostra a concepção artística da operação de recarga rápida 

desenvolvida para o projeto.  

 

Figura 3.1. Desenho 3D em perspectiva da concepção do ônibus elétrico e da Estação de Recarga 

Rápida. 

 

O veículo será controlado por um sistema de gerenciamento interligado em 

todos os equipamentos de controle e potência, atuando sobre o fluxo de energia e 

proteção do veículo e dos passageiros. 

A energia recebida da estação de recarga rápida é coletada por um pantógrafo 

automático que conduz a corrente contínua, ao banco de ultracapacitores, controlados 

através de modulação PWM, que atua nos IGBT’s.  

A energia armazenada no banco de ultracapacitores, usada no acionamento do 

motor de tração, é controlada também, através de modulação PWM, possibilitando 

ainda, o aproveitamento da energia gerada durante as frenagens, o que aumentará a 

autonomia do veículo. 



 

 

A figura 3.2 mostra o fluxo de energia do ônibus elétrico. 

 

Figura 3.2. Visão geral do fluxo de energia no ônibus elétrico. 

 

Foram executados estudos junto aos fabricantes de equipamentos que 

compõem o sistema para o desenvolvimento do protótipo que atende aos requisitos.  

As características técnicas básicas do protótipo são: 

• Comprimento: 12 m; 

• Largura: 2,50 m; 

• Peso sem passageiros: 12,50 t; 

• Peso com passageiros: 19 t. 

Sistema de Tração 

• Tecnologia do sistema de tração: chopper a IGBT; 

• Tipo de motor de tração: corrente contínua. 

• Velocidade máxima: 60 km/h; 

• Aceleração máxima com carga: 1,10 m/s
2
; 

• Potência nominal do motor de tração: 140 kW; 

• Potência máxima do motor de tração: 260 kW por min. 

Sistema Autônomo 

Características gerais 

• Distância entre pontos de recarga: 1.000 m; 

• Distância máxima para carga total: 2.000 m; 

• Tempo de recarga: em torno de 20 s; 

• Tensão nominal do sistema de alimentação (saída da estação 

retificadora): 

          600 VCC; 

Sistema de 
Gerenciamento

Pantógrafo
coletor de corrente

Banco de 
Ultracapacitores

Energia 
Elétrica

PWM

Energia 
Elétrica

PWM

Motor CC 
Compound Eixo de  transmissão

Energia 
Elétrica

600 Vcc



• Variação de tensão de alimentação admissível: ± 20%; 

• Sistema de controle: Controle de tensão e corrente de carga, descarga e 

  regeneração. 

Sistema Autônomo – ultracapacitores (UC) 

• Capacidade energética total: 2,3 kWh; 

• Sistema de refrigeração: ar forçado; 

• Sistema de proteção: sobretemperatura e desbalanceamento de tensão. 

A partir das informações coletadas do veículo, dos equipamentos e 

dispositivos, definiu-se a concepção geral do veículo.  

Os estudos iniciais foram voltados para determinar qual ultracapacitor 

atenderia as especificidades da aplicação. 

A maioria dos ultracapacitores disponíveis no mercado é do tipo dupla camada, 

que pode ser visto como um conjunto de dois eletrodos de carbono poroso não reativo 

no coletor de corrente, imerso em uma solução eletrolítica com um potencial aplicado 

nos coletores. Em uma célula de dupla camada, a tensão aplicada no eletrodo positivo 

atrai os íons negativos no eletrólito, enquanto o mesmo potencial no eletrodo negativo 

atrai os íons positivos. O separador dielétrico impede que os dois eletrodos entrem em 

curto-circuito. 

A quantidade de energia armazenada é muito grande quando comparado com 

um capacitor tradicional devido à enorme superfície disponível graças aos eletrodos de 

carbono poroso.  

Em função desses aspectos, foi identificada a empresa Maxwell que demonstra 

capacidade de atender os requisitos do estudo apresentando equipamentos com 

características adequadas no que diz respeito à capacidade de armazenamento e 

transferência de energia gerenciada pelo sistema de controle.  

Todo o processo de lógica e malhas dos sistemas de controle e de potência é 

feito eletronicamente, para que ocorra de forma automática e segura. 



 

 

 

Na figura 3.3 é mostrado o diagrama de blocos do circuito geral de potência 

elaborado. 

 

 

Figura 3.3. Diagrama de blocos do circuito geral de potência do ônibus elétrico. 
 

O circuito de potência para recarga dos ultracapacitores é alimentado por 600 

V CC, controlado através da modulação por largura de pulso (PWM) pelo sistema de 

gerenciamento do fluxo de energia instalado na estação de recarga rápida e no ônibus. 

No veículo existe um filtro de rede que elimina os ruídos de linha e suaviza possíveis 

ondulações. 

O processo inicia através de um chopper  à base de  IGBT’s que chaveia a 

corrente contínua de entrada (liga-desliga), controlando a corrente contínua de saída e 

regulando a tensão de saída no valor nominal de controle de carga do banco de 

ultracapacitores. Posteriormente, a energia armazenada é destinada a um inversor 

trifásico CC-CA, com modulação PWM. Ele é acoplado ao primário de um 

transformador elevador cujo secundário está conectado ao módulo retificador, para 

alimentar o motor de tração. O sistema possui também um módulo de regeneração de 

energia, localizado dentro do módulo de controle de tração, que recupera até 30% da 
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Estação de Recarga ou 
Rede de Alimentação



energia gerada pelo motor durante as frenagens. Esse módulo é implementado por 

filtros e um módulo de chaveamento para controlar a tensão e corrente da energia em 

regeneração. 

Para que houvesse a recarga do veículo no menor tempo possível, foi 

necessário o desenvolvimento de um dispositivo coletor de corrente denominado 

pantógrafo com instalação no teto do ônibus para se conectar a estação de recarga.  

Dentro das condições de contorno e especificidades deste estudo foi possível elaborar 

um equipamento mais moderno e melhor adaptado às particularidades do ônibus 

elétrico, adotando um conceito diferente do convencional, projetando um dispositivo de 

acionamento pneumático leve e isolado. Assim, o resultado final foi um coletor que, do 

ponto de vista elétrico, manteve os quesitos de velocidade e segurança no processo de 

recarga, além de ser estruturalmente mais leve, operacionalmente mais simples, mais 

ágil e versátil nas conexões para recarga rápida dos ultracapacitores. O  pantógrafo está 

mostrado na figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4. Pantógrafo de recarga de energia no ônibus elétrico. 

 

Para construir o protótipo do veículo foi adquirido um ônibus usado, sendo que 

este necessitou ser adaptado com a tecnologia dos ultracapacitores. 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de 16 a 19 de dezembro de 2013 foram atingidos resultados 

satisfatórios para a operação completa dos sistemas do Veículo Elétrico e Estação de 

Recarga, conforme as curvas apresentadas na figura 4.1. 

 



 

Figura 4.1. Curvas de tensão e corrente dos subsistemas do Veículo Elétrico. 

 

A operação de recarga dos UC’s do Veículo Elétrico através da transferência 

de energia pela Estação de Recarga Rápida seguiu as condições de contorno de uma 

situação real, ou seja, o veículo estaciona no ponto de embarque / desembarque com 

uma tensão entre 350 a 400 Vcc, no qual aciona o pantógrafo para conectar-se às barras 

da Estação e iniciar o processo de transferência pelo chopper de carga da seção A até 

atingir a tensão próxima a 600 Vcc. Na figura 4.2 é mostrada a curva de tensão do 

banco de UC’s do Veículo Elétrico durante sua carga pela Estação. 

 

 

Figura 4.2. Curva de tensão do banco de UC’s do Veículo Elétrico durante sua carga. 

 

Na figura 4.3 é apresentada a curva da tensão nas barras de contato da Estação 

de Recarga Rápida. Neste momento a tensão de alimentação da Estação estava 

parametrizada em 650 Vcc e apresentou uma queda de tensão durante o processo de 

transferência de 3 Vcc, o que representa uma queda de 0,46% em relação à tensão de 

referência, no qual é considerado um resultado satisfatório.  

 



 

Figura 4.3. Curva da tensão nas barras de contato da Estação de Recarga Rápida durante a carga do 

banco de UC’s do Veículo Elétrico. 

 

Na figura 4.4 é mostrado às curvas durante o processo de pré-carga dos 

capacitores eletrolíticos do filtro de entrada do Veículo Elétrico durou 4,45 segundos 

para atingir 90% da tensão na barra de contato da Estação. 

 

 

 

Figura 4.4. Tempo do processo de pré-carga no Veículo Elétrico. 

 

Após o processo de pré-carga inicia-se a carga do banco de UC’s do Veículo 

Elétrico. Durante este período de 47 segundos, foi registrado o valor máximo de 

corrente do chopper de carga em 185 A e valor médio de 110 A, conforme mostrado na 

figura 4.5. 

 



 

Figura 4.5. Curva de corrente do chopper de carga dos UC’s do Veículo Elétrico. 

 

O tempo de recarga dos UC’s do Veículo Elétrico foi de 47 segundos com uma 

elevação da tensão de 398 Vcc para 563 Vcc (variação de 165 Vcc), no qual resultou em 

uma variação média de 3,51 V / s. Após a tensão de 563 Vcc a corrente de carga é 

reduzida exponencialmente até atingir o valor aproximado de 10 A , na qual o tempo de 

carga para atingir a mesma tensão de fornecimento (650 Vcc) se torna muito lenta. 

Neste momento, desconectou-se o pantógrafo. Na figura 4.6 é apresentada as curvas de 

corrente e tensão do chopper de carga e dos UC’s. 

 

 

 

Figura 4.6. Curvas de corrente e tensão do chopper de carga e dos UC’s do Veículo Elétrico. 

 

 

 

5  CONCLUSÃO 

 

O sistema de tração dos veículos, tipo trólebus, já é inteiramente dominado por 

empresas nacionais. Entretanto, a substituição da função da rede aérea de alimentação 

por banco de ultracapacitores de recarga rápida é um conceito inteiramente novo, que 

exige uma eletrônica de potência robusta. 



O estudo evidencia a viabilidade técnica e funcional de um novo sistema de 

transporte público elétrico à base de ultracapacitores, com potencial de aumentar a 

oferta de energia elétrica pelas empresas de distribuição e de permitir a evolução do 

modelo de transporte público das empresas operadoras de transporte urbano de 

passageiros. Adicionalmente, o estudo alinha-se com o interesse mundial de 

desenvolvimento de tecnologias ecologicamente corretas, principalmente nos países em 

que a base da geração de energia está calçada em hidroelétricas.  O presente estudo 

enquadra-se na temática atual da “Mobilidade Urbana Sustentável”. É uma inovação ao 

modal de transporte coletivo eletrificado, que apresenta vantagens importantes em 

relação aos veículos convencionais movidos à combustão interna: maior eficiência 

energética,  insignificante emissão de elementos poluentes e baixo nível de ruído.  
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