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RESUMO 
 

Atualmente, meio ambiente e sustentabilidade são assuntos muito difundidos em diversas 

áreas.  Quando se trata da área automotiva, muito se fala em emissões de gases poluentes 

decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Ainda possuímos veículos movidos à diesel 

que diminuíram a taxa de emissões, no entanto, ainda mantém um percentual com emissões 

relevantes, apesar da legislação vigente.  

Uma solução já existente há anos no Brasil e em outros países é o veículo de transporte 

coletivo de propulsão elétrica, Trólebus. Tecnologia que não emite nenhum tipo de emissão 

que, sendo implantada em vias bem estruturadas para seu pleno funcionamento, pode suprir a 

necessidade de um centro urbano, sem causar danos ao seu ambiente e oferecendo conforto 

aos seus usuários.  

Abordaremos a tecnologia de tração elétrica aplicada em veículos de transporte coletivo. 

Iniciaremos apresentando a história, desde o surgimento na Alemanha até os dias atuais, sua 

chegada ao Brasil, passando por vários estados até em nossa região, o ABC. Em seguida, 

introduziremos as gerações desde o início da operação deste tipo de veículo no Brasil até os 

dias atuais, em que predomina a tecnologia de quarta geração, nosso objeto de estudo. Logo 

após, apresentaremos o veículo que possui está tecnologia e seus componentes, onde veremos 

que o sistema de tração elétrica da quarta geração dividi-se em dois subsistemas: Sistema 

Principal e Sistema Auxiliar. E, por fim, mostraremos as vantagens em se investir nesse 

sistema em relação aos de veículos a combustão.  

Como proposta futura, faremos uma breve apresentação da quinta geração que, recentemente, 

começou a ser aplicada aos veículos. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, the environment and sustainability issues are widespread in many areas. When it 

comes to the automotive industry, much is said in greenhouse gas emissions from burning 

fossil fuels. We still have diesel powered vehicles decreased emissions rate, however, still 

retains a percentage with relevant emissions, despite the law.  

A solution exists already for years in Brazil and other countries is the electric propulsion 

public transportation vehicle, Trolleybus. Technology that does not emit any type of emission, 

being implemented in a well structured way for its full operation, can meet the needs of an 

urban center without causing damage to their environment and offering comfort to its users.  

We will discuss the electric traction technology applied in public transportation vehicles. We 

will begin presenting the history since the appearance in Germany to this day, his arrival in 

Brazil, through various states until in our region, ABC region. Then, we will introduce the 

generations from the start of operation of this type of vehicle in Brazil until today, in which 

predominates the fourth generation technology, our object of study. Soon after, we will 

present the vehicle that has this technology and its components, where we will see that the 

electric drive system of the fourth generation split into two subsystems: Main and Assist 

System.  And, finally, we will show the advantages of investing in such a system compared to 

combustion vehicle.  

As a future proposal, we will do a brief presentation of the fifth generation that has recently 

begun to be applied to vehicles. 

 

  

Keywords: Public transport; Trolleybus; electric bus; renewable energy; efficiency. 
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1. Introdução 
 

Dados de pesquisa realizado pelo laboratório de Poluição Atmosférica da USP: diz que 

“oito pessoas em média morrem na capital paulista, por dia, em razão de problemas de saúde 

decorrentes da poluição; e que 70% da poluição da cidade de São Paulo é proveniente de 

gases e fumaça de veículos”. Portanto um grande problema para a sociedade paulista como 

um todo e outras cidades que possuem tais problemas com poluição automotora,tem a 

necessidade de resolver ou pelo menos amenizar tal fato; e esse trabalho sobre tecnologia de 

tração elétrica aplicado em trólebus, vem mostrar que é possível melhora desses dados. Do 

ponto de vista da sustentabilidade ambiental, veículos com tração elétrica são imbatíveis, pois 

além de confortáveis e muitos silenciosos, podem reduzir a zero a emissão de poluentes. 

Ganho para o meio ambiente, para a saúde e para o bolso da população. [1]  

 

 

2. História 
 

2.1 Surgimento do trólebus 
 

Primeiramente Trólebus por definição é um veículo de transporte coletivo que é 

impulsionado por energia elétrica, ou seja, tração elétrica; que tem sua alimentação por vias 

áereas sobre o seu trajeto.Mas para falar de Trólebus, requer antes de mais nada, contar um 

pouco da história deste meio de transporte, desde o início de sua invenção. Em 1879, que o 

cientista e físico alemão Werner Von Siemens colocou em funcionamento a primeira ferrovia 

eletrificada em Berlin. Foi a primeira experiência com a tração elétrica. Foi adaptado um 

terceiro trilho, embutido entre os outros dois trilhos convencionais, era energizado com 500 

Vcc em um percurso de 300mts, operando  a uma velocidade de 7km/h e com capacidade para 

18 passageiros em três pequenos vagões.[2] 

 

 

 
Figura 1 - Primeira ferrovia eletrificada em 1879. 

http://www.respirasaopaulo.com.br/page4BONDES.htm [2] 

 

 

Entusiasmado com o sucesso de seu experimento, anos mais tarde, Werner fez uma 

nova experiência em abril de 1882, experimentou  na cidade de Halensee (Berlin / 

Alemanha),  uma  carruagem equipada com motores elétricos. Um "Contaktwagen"  devido 

ao motor elétrico ser alimentado por "contato" com cabos aéreos. Mais tarde o veículo ficou 

conheconhecido como "Elektromote". E muitos consideram este veículo, o ancestral dos 

trólebus. A linha experimental tinha 540 mts de extensão e a rede elétrica era energizada com 

550 Vcc. E este experimento operou até junho de 1882, trazendo grande satisfação e 

reconhecimento para Werner. 

http://www.respirasaopaulo.com.br/page4BONDES.htm
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Figura 2 - Primeiro veículo elétrico alimentado através de rede elétrica em 1882. 

http://www.respirasaopaulo.com.br/page4BONDES.htm 
 

Em 1901 tem início uma outra experiência para o transporte comercial de passageiros 

e cargas, entre as localidades de Königstein, Hütten e Königsbrunn (um balneário). Utilizando 

veículos com motores elétricos, a empresa denominada "Bielatal" funcionou até 1905. Os 

veículos denominados pelos usuários como "ElekthrichenÔmnibus" (Ônibus Elétrico) 

percorriam a distancia de 9km. em 45 minutos. Em 1905 a empresa cessou atividades em 

razão da concorrência de uma linha de bondes elétricos. 

 

 
Figura 3 - Primeiro trólebus comercial na cidade de Berlin 

http://elmaxilab.com/definicao-abc/letra-b/bondes-em-berlim.php 

 

 
Figura 4 - Versão com reboque bagageiro para carga e bagagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.respirasaopaulo.com.br/page4BONDES.htm
http://elmaxilab.com/definicao-abc/letra-b/bondes-em-berlim.php
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2.2 Trólebus: História do mundo 

 

Trólebus, ônibus elétrico, é um ônibus movido a eletricidade, tipicamente transmitida por 

cabo aéreo suspenso sobre a via, ou seja, o seu trajeto. É similar aos ônibus convencionais, 

roda por meio de pneus de borracha sobre pavimento rodoviário normal, e não por meio de 

rodas metálicas sobre trilhos, como o fazem a maioria dos veículos elétricos (como trens ou 

bondes). A energia chega aos veículos através de hastes (denominadas tecnicamente como 

alavancas — ou pelo anglicismo trolley pole), que ficam sobre a carroceria, em permanente 

contato com a fiação específica que acompanha o percurso. 

 

Os trólebus têm parte de sua estrutura elétrica baseada nos bondes que nos Estados 

Unidos são conhecidos como trolleys, daí o nome trólebus. 

 

Com a grande demanda de veículos automotores chegando às ruas, os bondes, por 

andarem em trilhos, se tornavam um transtorno nas cidades. Com isso, aproveitando a parte 

aérea da estrutura dos bondes, foram criados os trólebus. Em vez de buscar energia na rede 

composto por um fio e devolver pelos trilhos como os bondes fazem, os trólebus buscam a 

energia por um fio e devolvem por outro que corre paralelo, através das alavancas em cima 

dos veículos. Com isso os trólebus poderiam ultrapassar os carros e se aproximarem das 

calçadas, coisa que os bondes não poderiam fazer. Os trólebus circulam em muitas cidades ao 

redor do mundo, como Nova Iorque, Buenos Aires, Londres (que inclusive possuiu trólebus 

de dois andares), Coimbra e em outras nacionalidades como Itália, Grécia, Austrália 

eprincipalmente no Brasil. 

 

 

2.3 Trólebus: História no Brasil 

 

 
Figura – 5 Trólebus alemão Uerdingen/Henschel/Siemens, durante desembarque em Santos 

(Fonte: http://br.geocities.com/spacio7/trolebus-sp-01.htm)[5] 

 

        Primeira vez que se ouve falar em trólebus aqui no Brasil foi em 1913, quando um 

engenheiro chamado Valentini publicou em uma revista de engenharia sobre veículos de 

tração elétrica, mas dai por diante não se ouve nem uma notícia sobre tais veículos. Mas em 

1937, novamente se cogita sobre trólebus devido a desistência da Concessonária Lightde 

administrar e gerência a frota de bondes na capital paulista. Portanto o trólebus veio para 

substituir os bondes. Mas foi somente em 22 de abril de 1949 que correu o primeiro trólebus 

no Brasil, na cidade de São Paulo,fazendo o percurso Aclimação - Praça João Mendes. Esses 

primeiros veículos pertenciam a uma leva de trinta carros trólebus, vindos Dos EUA e da 

Inglaterra, que a CMTC ( Companhia Municipal de transporte Coletivos) encarregada de 

http://br.geocities.com/spacio7/trolebus-sp-01.htm)%5b5
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administra e organizar o caótico transporte coletivo da capital, havia adquirido quando da sua 

organização em 1947. A cidade de São Paulo foi à pioneira no Brasil. 

 

Os primeiros trólebus importados tinham as características abaixo: 

 

Tabela 1 – Trólebus importado (Fonte: Marco A. G. Brandemarte) 

 

Nesta primeira linha que utilizou estes veículos faziam ligação do centro da cidade ao 

bairro da Aclimação, cuja extensão total era de 7,2 km. 

De 1949 a 1959, a rede elétrica se expandiu para 31,9 km, havendo quatro linhas em 

operação, utilizando os 30 veículos existentes. 

 

Figura 6 –Trólebus Pulman Standard/Westinghouse. 

(Fonte: “Trólebus – 50 anos em São Paulo”, publicado pela SP Trans – São Paulo Transporte S/A e ANTP – 

Associação Nacional de Transportes Públicos) 

 

Figura 7 - Trólebus inglês BUT 

(Fonte: http://br.geocities.com/zostratus17/) 

http://br.geocities.com/zostratus17/
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O Trólebus como o bonde são veículos ecologicamente corretosnão emitem  poluentes 

que contamina a atmosfera das cidades. O trólebus apresenta um desempenho similar aos 

veículos movidos a Diesel (que poluem a atmosfera). Apresentando um ruído muito menor. 

Vários sistemas seriam criados entre os anos 1950 e 1960 (baseada na importação) 

como os do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Niterói, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza entre 

outros.Começava se assim a história do sistema de trólebus no Brasil. 

Mais tarde afrota já era composta de 155 veículos importados, permaneceu inalterada 

até o ano de 1958, quando foi implantada a indústria de trólebus nacionais. Desta forma, em 

1958 o primeiro protótipo nacional, foi construído pela empresa Villares, entregue a CMTC 

(Companhia Municipal de Transporte Coletivo), que nos anos de 1963 a 1969, a operadora 

também começou a construir trólebus em suas oficinas próprias, com carrocerias 

padronizadas, chassis de ônibus que haviam sido desativados e reaproveitando peças de 

trólebus desativados. [6][7] 

 

 

3 Trólebus: História e característica das 5 das gerações 

3.1.1 Trólebus de 1ª Geração 

 

O primeiro trólebus nacional, de primeira geração, foi construído em 1958, por Indústrias 

Villares S/A. O protótipo foi apresentado em várias cidades e levado ao Rio de Janeiro – RJ, 

para ser apresentado ao então presidente da República na época, o Sr. Juscelino Kubitschek, 

numa “viagem histórica”, percorrendo a Via Dutra com um gerador elétrico acoplado. Após 

sua apresentação pelo país, o veículo passou a fazer parte da frota da CMTC – Companhia 

Municipal de Transportes Coletivos, de São Paulo. 

 

 

Figura 8 - Primeiro trólebus fabricado no Brasil. 

(Fonte: folheto “Trólebus Villares” – TC 001, publicado por Indústrias Villares S/A). 

 

Este veículo foi construído sob licença, pois foi necessário buscar-se conhecimento 

nos Estados Unidos, em virtude do pioneirismo na fabricação de trólebus no país. Desta 

forma, o chassi e a carroceria foram projetados pela Grassi, sob licença da 

MarmonHerrington; o equipamento elétrico de propulsão foi desenvolvido pela Villares, sob 

licença da Westinghouse e o conjunto coletor de corrente foi adquirido da Ohio-Bras. 

Entre 1959 e 1961 a CTA - Companhia Troleibus Araraquara adquiriu oito unidades 

Grassi/Villares, enquanto que a CMTC encomendou outras nove unidades em 1961, além do 

protótipo construído em 1958. 
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Em 1962 a CAIO – Companhia Americana Industrial de Ônibus lança o seu protótipo, 

empregando também o mesmo tipo de equipamento elétrico, fabricado pela Villares. Foram 

adquiridas vinte unidades deste veículo pela CTU – Companhia de Transportes Urbanos, de 

Recife e uma unidade pela CTA. Este último possuía chassi curto, com eixos FNM e 

equipamento elétrico italiano. 

 

Figura 9 - Trólebus Caio/Villares - CTU Recife (PE). 

(Fonte: http://www.railbuss.com.br/onibus/galeria/displayimage.php?album=36&pos=4). 

 Posteriormente, em 1963, surge o terceiro fabricante nacional de trólebus: Indústria de 

Viaturas Massari. Uma nova tecnologia empregada fez surgir o trólebus monobloco, com um 

desenho bastante moderno, utilizando suspensão do tipo mista, com bolsões de ar e molas, e 

equipamento elétrico Villares. A Massari acabou liderando o mercado na época, fornecendo 

veículos para os sistemas de Belo Horizonte (cinco veículos), Porto Alegre (cinco veículos), 

Araraquara (sete veículos), Fortaleza (nove veículos) e São Paulo (seis veículos). 

 

Figura 10 - Trólebus Massri/Villares - CMTC São Paulo (SP). 

(Fonte: http://onibusbrasil.com/foto/8887/carroceria/). 

 

Entre os anos de 1963 e 1969 uma fase muito curiosa e importante ocorreu na história 

do sistema trólebus no Brasil. Neste período a própria CMTC passou a construir trólebus em 

suas oficinas, com mão-de-obra própria. As carrocerias eram padronizadas; os chassis 

pertenciam a ônibus desativados e aos primeiros trólebus ou ainda inteiramente novos; os 

equipamentos elétricos eram inteiramente novos, ou também reutilizados dos primeiros 

trólebus. 
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Figura 11 – Trólebus montado  pela   CMTC,  equipado  com  chassi  GMC    e   equipamentos 

elétricos  reaproveitados de outros trólebus. 

(Fonte:folheto   "Trólebus  -  50  Anos  em São Paulo", publicado pela SP  Trans - 

São Paulo Transporte S/A e ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos). 
 

É importante salientar que a operadora paulistana se lançou à construção de trólebus 

devido ao alto custo de aquisição de tais veículos fabricados em nosso país. 

A partir de 1967 os sistemas de trólebus passaram a sofrer um declínio, com a 

desativação parcial ou total em várias cidades. Este fato foi causado, por exemplo, pela falta 

de peças sobressalentes para a grande maioria da frota existente (estrangeira); maior oferta de 

novos ônibus diesel nacionais e o início do interesse pelo transporte individual, em detrimento 

do coletivo.[8] 

 

3.1.2Características dos trólebus de 1ª Geração 

 

Os trólebus de primeira geração foram fabricados entre 1958 e 1969. Estes veículos 

possuíam plataformas ou chassis especiais, equipados com suspensão por molas ou mista. As 

carrocerias possuíam formas arredondadas, típicas da época. O sistema de controle de tração 

era do tipo eletropneumático (ou cames).  

 

Figura 12 – Sistema de  controle de  tração  eletropneumático,  instalado 

no trólebus Grassi/Villares. 

(Foto: Marco A. G. Brandemarte). 
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3.1.3Princípio de funcionamento do sistema eletropneumático (cames) 

 

A aceleração é conseguida através de um relé limitador (acionado pela pressão no pedal 

correspondente), que controla a válvula invertida do controle eletropneumático de cames. O ar 

é introduzido em ambas as extremidades de um cilindro operador. A válvula invertida 

descarrega ou recarregaa extremidade inferior do cilindro, para movimentar a cremalheira, e 

com ele, o eixo de cames de um ponto ao outro ou pará-los, a fim de manter a aceleração 

dentro do valor pré-fixado (as chaves de cames ligam ou desligam os circuitos das resistências 

e do shunt campo série).[9][10] 

 

3.2.1 Trólebus de 2ª Geração 

 

No período de 1970 a 1976 nenhum trólebus foi construído no Brasil, pois o sistema 

de trólebus entrou em declínio, ou seja, numa fase de estagnação, devido o alto custo em se 

manter este tipo de transporte, frente a falta de peças sobressalentes, uma vez que a maioria da 

frota de trólebus era estrangeira, maior oferta de ônibus de combustão a diesel (mais barato na 

aquisição) e o interesse pelo transporte individual, ou seja, automóveis; até que a CMTC, de 

São Paulo, retomou os estudos visando o retorno da produção de trólebus em nosso país. Estes 

veículos, porém, deveriam ser de moderna concepção, possibilitando a revitalização dos 

sistemas. 

Para se construir trólebus modernos foi necessário, mais uma vez, buscar 

conhecimento na Europa e Estados Unidos, para a elaboração das especificações técnicas. O 

veículo ideal deveria ter doze metros de comprimento, três portas, suspensão pneumática, 

direção hidráulica e avançado equipamento de controle de tração, do tipo chopper. Além 

disso, a altura do piso interno deveria ser mais reduzida que a convencional, seguindo as 

tendências européias de conforto e operacionalidade. 

A produção maciça iniciou-se em 1980, quando a CMTC encomendou duzentos 

trólebus ao consórcio formado pelas empresas CIFERAL (carroceria), Scania (chassi) e 

Tectronic(controle de tração). E era do tipo intermediário, utilizando se ainda tecnologia da 

geração passada com o sistema de propulsão eletropneumático e depois as próximas unidades 

com propulsão a contatores eletromagnéticos. 

 

 

Figura 13 – Trólebus CAIO  /  Massari  /  

 Villares, pertencente     à     frota     da      

CTA, de Araraquara.                                     

(Fonte:folheto   “Trólebus  Villares"  – 

TC001 ,   publicado   por   Indústrias 

Villares S/A).                     

Figura 14 - Trólebus 

CIFERAL/Scania/Tectronic.                                                                                                            

(Fonte: 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/hWbG

3FJflsQih7jQJmhPpQ).       
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A Marcopolo, juntamente com a Ansaldo e Scania produziram trólebus de 2ª geração, 

fornecendo para Santos e Araraquara. 

 

Figura 15 - Trólebus Marcopolo/Scania/Ansaldo, pertencente à frota da CTA, de Araraquara. 

(Fonte: http://www.railbuss.com.br/onibus/galeria/displayimage.php?pos=-7112). 

 

Outros consórcios de fabricantes de trólebus surgiram nesse período, dando origem a 

veículos articulados com três eixos.[9] 

 

Figura 16 - Trólebus articulado Marcopolo/Scania/Powertronics. 

(Fonte: folheto “Trolleybuses – Electrical Equipment and Vehicules”, 

publicado    pela   Powertronics   S/A   –   Empresa   Brasileira   de 

Tecnologia Eletrônica). 

 

3.2.2 Características dos trólebus de 2ª Geração 

 

Os trólebus de segunda geração foram fabricados entre 1980 e 1985. Estes veículos 

são do tipo encarroçado, montados sobre plataformas ou chassis, equipados com suspensão a 

ar. As carrocerias possuem formas retas, equipadas com circuladores de ar. O sistema de 

controle de tração é do tipo “chopper” ou “contatores controlados eletronicamente” (em maior 

número). 
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Figura 17 - Contatores de estágio, instaladono  trólebus 

CAIO / Massari /BBC, pertencente à frota da CTA, de Araraquara. 

(Fonte: folheto “Trólebus BBC” – 025 –4/83, 

publicado pela Indústria Elétrica Brown Boveri S/A). 

 

3.2.3 Princípio de funcionamento do sistema a contatores 

 

Os contatores eletromagnéticos curto-circuitam resistores ligados em série com o motor 

de tração, controlando assim a corrente no motor e, conseqüentemente, o esforço trativo. Os 

controles eletrônicos, por sua vez, traduzem os comandos correspondentes às posições dos 

pedais de aceleração e frenagem.[9][11] 

 

3.3.1  Trólebus de 3ª Geração 

 

Esta fase é marcada, principalmente, pela participação de empresas especializadas na 

fabricação de carros ferroviários e metroviários. A tecnologia das duas conceituadas empresas 

nacionais (MAFERSA e Cobrasma) foi aplicada no projeto dos trólebus, para o 

desenvolvimento da carroceria monobloco, utilizando chapas finas de aço inoxidável em suas 

estruturas, deixando se assim seus veículos mais leves e de fácil operacionalidade. 

A MAFERSA, juntamente com a Villares, forneceu setenta e oito unidades à CMTC, de 

São Paulo, entre 1986 e 1988, na implantação do corredor especial para trólebus e ônibus 

expressos. Em 1987, a empresa produziu o seu protótipo de trólebus articulado. 

 

 

Figura 18 - Trólebus MAFERSA/Villares. 

http://www.revistaportaldoonibus.com/bancodeimagem/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1). 
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A produção maior foi entregue à Companhia do Metropolitano de São Paulo, entre 

1986 e 1988. Desta forma, quarenta e seis trólebus com equipamento elétrico Powertronics 

passaram a operar no moderno corredor que une as principais cidades da Grande São Paulo. 

Estes veículos foram designados como "Patrol2", pelo fabricante.[12][13] 

 

 

Figura 19 - Protótipo do trólebus Cobrasma/Powertronics - modelo "Patrol2". 

http://www.revistaportaldoonibus.com/bancodeimagem/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=6. 

 

3.3.2 Característica dos trólebus de 3ª Geração 

 

Os trólebus de terceira geração foram produzidos entre 1985 e 1988. Estes veículos 

possuíam estrutura monobloco, com suspensão a ar, altura reduzida do piso e circuladores de 

ar. O sistema de controle de tração é do tipo “chopper”. 

 

 

Figura 20 - Sistema de controle de tração do tipo chopper. 

(Fonte:folheto  “Trólebus Mafersa  -  Trólebus  de  2  Eixos com Estrutura 

Integrada em Módulos”, publicado pela Mafersa S/A). 

 

3.3.3 Princípio de funcionamento do sistema chopper a tiristor 

 

O sistema chopper é conhecido pela sua facilidade de manutenção, se comparado aos 

sistemas anteriores. Isto ocorre, por exemplo, pelo pequeno número de componentes móveis e 

pela eliminação de resistências de partida, resultando em economia de energia e melhora no 

desempenho. 

O chopper controla a corrente que chega ao motor de tração. Este sistema é composto 

basicamente pela caixa de semicondutores (circuito do chopper = tiristores / transistores), 
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pelos capacitores de filtro de linha e pelo regulador eletrônico (processamento dos sinais de 

comando do operador e supervisão dos componentes).[9][14] 

 

3.4.1 Trólebus de 4ª Geração 

 

Foi nesse período que se deu o retorno das indústrias automotivas na produção de 

trólebus, pois as indústrias ferroviárias (MAFERSA e Cobrasma) foram desativadas. A 

produção de trólebus de quarta geração teve início em 1996, quando o Eletrobus, de São 

Paulo, adquiriu trinta e sete veículos, equipados com carroceria Marcopolo, chassi Volvo e 

sistema de controle de tração Powertronics, do tipo "chopper a IGBT". Ainda em 1996, ocorre 

um fato curioso: o Consórcio Metra (corredor ABD Paulista), adquire 22 unidades dos 

trólebus Padron Marcopolo/Volvo/Powertronics, fabricados em 1985/1987, para o consórcio 

Metrobel, de Belo Horizonte (MG), sistema este que não tinha sido concluído, ficando os 

veículos paralisados por todo este tempo na fábrica da Marcopolo. São considerados de quarta 

geração devido ao seu sistema de propulsão, do tipo "chopper IGBT". Fato semelhante 

ocorreu também com o Eletrobus, de São Paulo, quando equipou parte da frota reformada 

com sistema IGBT também, em substituição aos antigos contatores eletromagnéticos. 

 

Figura 21 - Trólebus Marcopolo/Scania/Powertronics-  após reforma,  equipado  com  sistema chopper 

IGBT, pertencente à frota do Eletrobus, de São Paulo. 

(Fonte: http://www.avibras.com.br/index.asp). 

 

 

Figura 22 - TrólebusMarcopolo/Volvo/Powertronics    (ex-Metrobel), 

pertencente à frota da Metra - São Paulo (Corredor ABD). 

(Fonte: http://www.metra.com.br/frota.php). 

 

Em 1998, o Consórcio Metra, do corredor ABD Paulista, recebe dez novos trólebus 

articulados, equipados com chassi Volvo, carroceria Marcopolo e controle de tração 

Powertronics. Ainda neste ano é montado o primeiro trólebus biarticulado do Brasil, 

encomendado pela SP Trans, de São Paulo, para o projeto VLP - Veículo Leve sobre Pneus, 
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da capital Paulista. Oveículo possuía chassi Volvo, carroceria Marcopolo e Eletrônica 

Powertronics, com três motores de tração fabricados pela Gevisa. 

 

 

Figura 23 - TrólebusMarcopolo/Volvo /Powertronics,    pertencente 

à frota da Metra,  de São Paulo (Corredor ABD). 

(Fonte: http://www.metra.com.br/frota.php). 

  

 
Figura 24 - Trólebusbiarticulado  Marcopolo/Volvo/Powertronics,  protótipo  do  sistema 

VLP, de São Paulo (SP). 

(Fonte: SP Trans). 

 

3.4.2  Características dos trólebus de 4ª Geração 

 

Os trólebus de quarta geração apresentam chassis com suspensão a ar. A carroceria 

apresenta circuladores de ar ou ar-condicionado, seguindo as dimensões do tipo Padron II. O 

sistema de controle de tração é do tipo “chopper a IGBT”. 

 

Figura 25 - Sistemade   controle    de   tração    chopper 

a    IGBT,     montado    em    parte    da    frota 

doEletrobus,  de São Paulo. 

(Foto: Marco A. G. Brandemarte). 
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4 Sistema de alimentação do veículo 

 

4.1 Descrição 

Para acionamento de todos os componentes elétricos do trólebus, são necessários três 

tipos de alimentação elétrica. 

- Alta tensão, corrente contínua 600 V, fornecida pela rede aérea, para alimentar o 

sistema de tração e o sistema auxiliar. 

- Baixa tensão, corrente alternada, 220V, trifásica, fornecida pelo inversor. 

- Baixa tensão, corrente contínua 24V, fornecida pelo carregador de bateria. 

 

4.2 Características gerais 

 

Tensões 

- Alta tensão (rede aérea) 

 Mínima.....................................................400 Vcc 

 Nominal....................................................600Vcc 

 Máxima.....................................................600Vcc 

 

- Baixa tensão C.A. (inversor)................................220V, trifásico, 60 hz 

 

- Baixa tensão C.C (bateria) 

 Mínima.....................................................20 Vcc 

 Nominal....................................................24Vcc 

 Máxima.....................................................28Vcc 

 

- Potência nominal 

 Corrente alternada......................................40 kva 

 Corrente contínua.......................................5 kva 
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Figura 26 – Diagrama de bloco do sistema de tração e frenagem 
 

4.3 Alimentação elétrica em alta tensão corrente contínua 

 

 A captação de energia 600 Vcc da rede aérea é feita pelo sistema coletor de corrente, 

formado pelas alavancas coletoras, base das alavancas, patins oscilantes, ganchos e 

recuperadores. 

 Uma ponte polarizadora constituída por diodos, instalada na caixa do “chopper” 

garante que a tenão de entrada para o veículo manterá uma polaridade, mesmo que ocorra a 

inversão de polaridade da tensão da rede. 

 Com o posicionamento dos patins oscilantes montados nas extremidades das 

alavvacas, em contato com a rede aérea, é estabelecida a alimentação de alta tensão de 600 

vcc, até os contatores de carga (CK) e principal (CP). Em seguida, após o comando dado pelo 

motorista, acionando a chave geral de partida e o botão de REARME, estará estabelecida a 

alimentaçãoaos circuitos do inversor e motor de tração. 
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4.4 Alimentação elétrica em corrente alternada 

 

A alimentação elétrica em corrente alternada consiste de uma rede trifásica, com tensões 

nominais entre fases de 220 v e entre fase e neutro 127, sob frequência nominal de 60 hz. 

 Fazem parte do supeimento elétrico em corrente alternada a partir da geração, 

regulação até a distribuição, os seguintes componentes: 

 

 - Inversor; 

 - Caixa de distribuição AC/DC; 

 

A rede de corrente alternada alimenta os seguintes equipamentos: 

 

 Sistema de ar condicionado; 

 Sistema de ventilação das caixas de potência; 

 Motor do compressor; 

 Carregador de bateria; 

 Motores do conjunto da bomba hidráulica; 

 

Todos estes equipamentos alimentados por esta rede de corrente alternada são aptos a 

operar satisfatoriamente sob qualquer valor de tensão compreendido no intervalo de +/- 10% 

da tensão nominal de 60 hz, embora a variação de tensão requerida para o inversor seja 

inferior a =/- 10% em regime (excluindo transitórios). 

A frequência da rede de corrente alternada poderá variar na faixa de 60 hz (+/- 3 hz). 

 

 

4.5 Alimentação elétrica em corrente contínua baixa tensão 

 

 Fazem parte do sistema de alimentação em baixa tensão, a bateria e o carregador de 

bateria. 

 A bateria é do tipo chumbo-ácida (12 elementos) de utilização normal na frota 

automotiva, constituída por dois monoblocos ligados em série. Tem capacidade para 

armazenar energia suficiente para alimentar por 1 hora todos os componentes do veículo com 

24 vcc nominal quando não houver tensão na rede aérea e consequentemente o carregador 

estiver inoperante. 

 As baterias são montadas em caixas resistentes à corrosão, de fácil limpeza, inspeção e 

remoção. 

 O carregador de bateria é utilizado para manter carregadas as baterias e alimentar toda 

a rede de corrente contínua, baixa tensão 24 vcc. 

 Quando ocorrer uma descarga muito significativa na bateria, a mesma deverá ser 

submetida a uma recarga por carregaor externo, sob corrente constante. 

 O circuito da bateria pode ser isolado através de uma chave geral instalada no 

compartimento das baterias. 

 

4.6 Funcionamento 

 

O sistema só permite a tração de marcha avante para ré quando o veículo estiver 

totalmente parado e há um tempo de 3 segundos para que seja efetuada a troca. 
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Existe uma chave de test que quando acionada serve para verificar os pulsos do 

“chopper” de armadura sem a necessidade de acelerar o veículo e essa mesma chave não 

permite a energização dos contatores de carga e principal. 

Com a captação de energia da rede aérea pelos coletores de corrente e a chave geral da 

bateria fechada, tem-se condições de iniciar a sequeência de funcionamento. 

Após ligarmos a chave geral de partida, localizada no painel de comando do motorista, 

ocorrerá a energização do relé “LIG A” 

O contato de “LIG “ ao ser fechado permite a energização do sequenciamento auxiliar, 

bem como o contato localizado no módulo oscilador auxiliar permitindo sua energização. 

Com a velocidade zero, o relé “VLZ – 1” e “VLZ – 2” são energizados e seus contatos 

permite através doacionamento da tecla rearme, localizada no painel de instrumentos a 

energização do relé mestre. 

Através da bateria ocorre a energização do relé mestre, desde que as seguintes 

condições estejam satisfeitas: 

 

- Não ocorrer sobretensão na rede de alimentação (tensão de rede menor ou igual a 720 

vcc); 

- A fonte de +/- 24 vccc estiver com tensão nominal; 

- Não ocorrer sobrecorrente no “chopper”; 

- Não ocorrer sobrecorrente de campo “shunt” do motor de tração; 

- Os fusíveis do banco de capacitores, fusível do chopper de campo, fusível do 

chopper de armadura estivrem em boas condições; 

- O veículo esteja parado, para o relé VLZ seja energizado; 

 

Com a energização do relé mestre o contato fecha o selo, garantindo a energização do 

relé mestre. 

O outro contato do relé mestre abre e desta forma a lâmpada FALHA DE TRAÇÃO 

apaga, pois as condições citadas anteriormente para a energização do relé mestre foram 

satisfeitas. 

O outro contato do relé mestre fecha-se e provoca a energização do relé de carga e 

inicia a carga do banco de capacitores através do fechamento de seus contatos. 

O contato do conator de carga é fechado e permite a operação do timer de partida, se a 

tensão da rede aérea atingir 400 vcc, a energização do contator principal. 

Os contatos do contator principal são fechados e os contatos do contator de carga serão 

jumpeados, aplicando desta forma os 600 vcc da linha ao sistema através dos contatos do 

contator principal. 

A energização do contator principal, citado anteriormente, através de seu contato 

auxiliar energiza o contator principal fechado e no mesmo tempo do relé mestre. Desta forma 

quando selecionada marcha do veículo pela desernegização dos relés o veículo poderá ser 

acelerado, pois os contatos do contator principal fechado está fechados, dependendo somente 

de pressionarmos o pedal do acelerador. 

 

4.6.1 Passagem por isoladores 

 

 Na passagem por isoladores o veículo deve passar sem ser acelerado, o motorista deve 

retirar o pé do acelerador. 

 O veículo não deverá passar acelerado pelos isoladores devido ao surgimento de arco 

voltaico, o que é prejudicial ao veículo. 
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 Na passagem do veículo por isoladores haverá interrupção momentânea da 

alimentação elétrica, podendo ocorrer detenção insuficiente, dependendo do tempo gasto 

nesta passagem. 

 O banco de capacitores são carregados com a tensão de linha, aonde o sensor de tensão 

do capacitor envia um sinal ao timer de partida, que atuará diretamente no sequenciamento 

desernegizado desta forma o contator principal e consequentementeseus contatos, isto se a 

tensão for inferior à 400 vcc. 

Após pelos isoladores o banco de capacitores começa a ser carregado novamente 

ocorrendo desta forma a energização do contator principal, pelo mesmo processo descrito 

anteriormente.  

 

5 Sistema de proteção 

 

5.1 Caixa de fusíveis 

 

 Localizado está instalada sobre a cobertura do veículo, junto à base das alavancas. 

 A caixa de fusíveis é composta por dois fusíveis de 350A/100V. 

 Os fusíveis tem por função proteger o sistema da entrada de tensão da rede aérea. 

 

5.2 Caixa de contatores 

 

Ao ligarmos a chave de partida e após pressionamos a tecla REARME, localizadas no 

painel do motorista, o contator de carga é energizado. Através dos contatos, inicia-se a carga 

dos capacitores eletrolíticos através de dois resistores que controla a corrente. 

 O filtro tem por função eliminar os eventuais picos de tensão de alta frequência 

provenientes dos distúrbios na linha. 

 Ao ser pressionado o pedal do freio, fecha-se os relés FREN1 e FREN2 são 

energizados, que por sua vez energiza o relé FREN-A, que faz o IGBT de frenagem conduzir 

colocando o resistor de frenagem dinâmica no circuito de armadura do motor. 

 

5.3 Banco de capacitores 

 

 Assim que a chave de partida é acionada e a tecla de REARME for pressionada, o 

contator de carga e seus contatos fechados, carregando os capacitores eletrolíticos. Os 

capacitores são carregados através de dois resistores que limitam a corrente inicial sobre os 

capacitores. 

 Cada capacitor está em paralelo com um resistor, que tem a função de equalizar as 

tensões sobre os capacitores. 

Os capacitores tem como função filtra a tensão de linha, eliminando desta forma o “ripple”. 

 

5.4 Reatores de linha 

 

O reator de linha em conjunto com o resistor e o capacitor, encarregam-se de eliminar 

eventuais picos de tensão de alta frequência, provenientes de distúrbios na linha. 

O resistor e o capacitor estão instalados no compartimento de contatores. 
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6 Sistema de controle de tração e frenagem 

 

6.1 Descrição 

 

O sistema de controle de tração e frenagem é composto pelos componentes listados 

abaixo, os quais serão descritos nos páragrafos a seguir: 

 

- Caixa do “chopper” de armadura; 

- Caixa do “chopper” de campo; 

- Transutores dos pedais do acelerador e do freio; 

- Reator de suavização; 

- Caixa de resistências; 

- Motor de tração; 

- Caixa de módulos de controle do “chopper” – Fonte de alimentação, Controlador de tração e 

sequenciamento de tração; 

 

6.2 Chopper de armadura e campo 

 

Funcionamento do “chopper” de armadura 

 

O “chopper” consiste basicamente de um circuito com 5 transistores IGBT de 

potência, que controla a tensão média aplicada sobre o motor e, como consequeência, a 

corrente de armadura e o torque motriz sobre o eixo. Quanto maior for o tempo de condução, 

maior será o nível de corrente que passa pelo motor, ou seja, os esforços de tração ou 

frenagem. 

Com a alimentação de 600V e a configuração em tração, é enviado um pulso que faz 

conduzir os cincos transistores através do driver ampliador de pulso. 

A corrente no reator de suavização que passa a circular no diodo de circulação DFW. 

Este é o intervalo em que o transistor IGBT não está conduzindo. 

Em frenagens, os pulsos do “chopper” são suprimidos e o contator de freio dinâmico 

CFD é operado, conectando o resistor de frenagem dinâmica RFD (resistência de frenagem 

dinâmica) à armadura. 

Nestas condições, o motor passa a operar como gerador, disspando sobre o resistor de 

frenagem dinâmica RFD, aplicando um torque frenante ao veículo. 

O diodo DFW é utilizado para a descarga da energia acumulada no reator de 

suavização.  

A ponte retificadora constituída pelos diodos garantem que a tensão de entrada para o 

“chopper” manterá uma polaridade, mesmo que ocorra inversão de polaridade da tensão da 

rede. 
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Figura 27 Diagrama funcional do chopper de armadura 

 

Funcionamento do “chopper de campo” 

 

O “chopper” de campo consiste basicamente em um circuito com dois transistores 

IGBT de potência, duplo, que controla a corrente sobre o campo do motor de tração. 

Com a alimentação de 600 Vcc e a configuração em tração em avante, é enviado um 

pulso que faz conduzir os transitores TR1 e TR2, através do módulo controlador de tração. 

Com a alimentação de 600 Vcc e a configuração em tração em ré, é enviado um pulso 

que faz conduzir os transistores TR3 e TR4, através do módulo controlador de tração. 

 

 
Figura 28 Diagrama funcional do chopper de campo 

 

6.3 Transutor de acelerador e freio 

 

Funcionamento dos pedais do acelerador e do freio 

 

O trólebus é dotado de dois transdutores, o transdutor do pedal do acelerador e o 

transdutor do pedal de freio. 

Os transutores de pedal do acelerador e do freio estão recebendo um alimentação do 

oscilador do módulo sensor de posição dos pedais. 

Este oscilador gera uma forma de onda quadrada que se transfere do primário para o 

secundário do transdutor, visto que o transdutor de pedal é um transformador de núcleo 

variável. 

O núcleo do transutor está em repouso, quando o pedal do freio e do acelerador não 

estão pressionados, atuando na bobina superior do transdutor. Desta forma na entrada do 
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módulo é gerada uma tensão nos bornes de ligação do freio e nos bornes de ligação, temos 

zero volts. 

Com os transdutores não pressionados, na saída do cartão o sinal será zero volts. 

A medida que o pedal do freio ou do acelerador for pressionado o núcleo do transdutor 

atuará na bobina inferior, ocasionando alterações nas tensões de entrada no módulo do sensor 

de posição dos pedais, como consequência , na saída do cartão a tensão não será mantida mais 

em zero volts. 

O módulo sensor de posição dos pedais gera um sinal de saída mediante os sinais de 

entrada do módulo proporcional a posição do pedal do acelerador ou do freio. 

No caso de acionamento simultâneo dos pedais do acelerador e do freio, haverá 

intertravamento, de modo que o pedal de freio tenha prioridade sobre o pedal do acelerador. 

No módulo de controle do “chopper” através do sequenciamento, a onde um dos 

contatos do freio é normalmente fechado e o outro é normalmente aberto, o contato do 

acelerador é normalmente aberto e atua no caso de acionamento simultâneo dos pedais. 

Quando os pedais do freio e do acelerador são acionados simultaneamente, o contato 

do acelerador fecha e o contato do freio abre impedindo a energização do relé do acelerador, 

enquanto o outro contato do freio fecha permitindo a energização do relé de freio. Desta 

forma, o contator de frenagem dinâmica energiza,atravpes do relé de freio. 
 

6.4 Reator de suavização 

 

Funcionamento do reator de suavização 

 

O reator de suavização tem por função introduzir a necessária filtragem na tensão e 

corrente antes de aplica-la a armadura do motor. 

A energia do reator de suavização e descarregado no diodo de “ freee-wheeling” 

DFW. 

 

6.5 Caixa de resistência 

 

Funcionamento da caixa de resistência 

 

A caixa de resistência é composta por uma estrutura, onde está instalado o resistorRFD 

(resistor de frenagem dinâmica). Ao pressionar o pedal de freio, o relé de freio é energizado, 

desta forma o contator de frenagem dinâmica CFD que permite através de seus contatos 

inserir o resistor de frenagem ao circuito de armadura. 

A frenagem do veículo é dinâmica, totalmente reostática, este tipo de frenagem é 

conseguida pela transferência de energia do motor para a resistência, colocanda em paralelo 

com a armadura. 

Em frenagem os pulsos do “chopper” são suprimidos. Nestas condições o motor passa 

a operar como gerador dissipando a energia sobre o resistor consequentemente aplicando um 

torque frenante sobre o veículo. 

 

6.6 Motor  

 

Funcionamento do motor 
 

A função básica do motor de tração para o trólebus é o de fornecer, através do sistema 

diferencial no cardan e da redução no cubo das rodas traseiras, meios para o acionamento do 

veículo. 
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Cada veículo é dotado de um motor de tração alimentado e controlado por sistema 

recortador (“chopper”).  

O motor de tração é do tipo com campo de excitação composta, interpolos e com 

ventilação própria. 

O motor é fixado nas vigas do chassi por meio de parafusos fixados nos quatro suportes, 

dois em cada tampa e é acoplado ao pinhão de transmissão na extremidade cônica do eixo. 

 

7 Sistema auxiliar 

 

O sistema auxiliar é basicamente constituído por um inversor que transforma a tensão 

continua de 600VCC da rede aérea, em tensão alternada trifásica entre fases 220VCA, 

127VCA entre fase e neutro, sob a freqüência nominal de 60 Hz, com uma forma de onda 

quase senoidal, que serve para alimentar outros sistemas do veículo, como motor da bomba 

hidráulica, motor do compressor de ar do sistema pneumático e compressor do sistema de ar 

condicionado, ventiladores de arrefecimento do motor de tração, caixa do controlador de 

tração, que é responsável pelo carregador de baterias 24VCC, que integra toda a parte de 

iluminação, demais equipamentos e também pela alimentação de componentes do controle, 

contatores de potência e comando, chaves de acionamento e circuitos eletrônicos. 

 

 
Figura 29 Diagrama de blocos do sistema auxiliar 

 

O sistema auxiliar é constituído por um chopper do inversor, que é um bloco com três 

IGBT’s (Insulated Gate Bipolar Transistor), onde cada um possui dois transistores na 

montagem tipo ponte H, a saída deles é ligada na bobina primaria do transformador, com o 

fechamento em triângulo e tem duas saídas secundarias, com fechamento em estrela, sendo a 

primeira 220VCA e a segunda 35VCA, que servi para alimentar o carregador de baterias 

24VCC. 

 



23 

 

 
Figura 30 – Diagrama funcional do chopper do inversor 

 

O principio de funcionamento do chopper, é pelos disparos dos seis transistores, que 

vamos chamar de TR1 a TR6, para uma melhor compreensão. A sequência de disparo é 

indicada pela numeração, primeiramente é disparado o TR1 que passará a conduzir, em 

seguida TR2, e depois TR3 assim sucessivamente, além disso, sempre que TR3 conduzir, o 

TR1 será comandado a cortar e sempre que TR4 conduzir, TR2 será comandado a cortar. O 

disparo de um transistor de numeração impar comandará o corte do transistor impar de 

número imediatamente anterior e assim também para os transistores de numeração par, 

comandará o corte do transistor de número par imediatamente anterior. 

 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

TR1 Conduz Conduz Corta    Conduz Conduz 

TR2  Conduz Conduz Corta    Conduz 

TR3   Conduz Conduz Corta    

TR4    Conduz Conduz Corta   

TR5     Conduz Conduz Corta  

TR6      Conduz Conduz Corta 

 

Tabela 2 - Sequência de disparos dos transistrores 
 

Quem manda todos esses pulsos de disparo é o controlador do inversor, que tem a 

função de controlar a tensão alternada gerada pelo inversor, além de também fazer toda a 

parte de proteção contra sobre corrente na carga e administrar a partida e o desligamento 

quando necessário. O controlador do inversor é dividido em subconjuntos: 

O gerador de rampas, cuja função é gerar um sinal linear crescente ou decrescente com 

o tempo, que é usado como referência para o regulador de voltagem do inversor. 

O circuito gerador de pulsos, sua função é gerar seis pulsos de disparo para os 

transistores, na seqüência certa e devidamente modulados para possibilitar o controle de 

tensão de saída.   

O Regulador de voltagem, cuja função é regular a tensão de saída da forma de manter 

constante em 220VCA. 
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O controlador de corrente, que constantemente monitora a corrente continua de 

entrada e reduz a tensão de saída se a carga vier a exigir uma corrente de valor superior à 

corrente máxima.  

O circuito supressor de pulsos, que instantaneamente suprime os pulsos de disparos 

dos transistores, se ocorrerem uma sobre corrente de grande magnitude ou um curto circuito 

na carga. 

O circuito detector de referência zero, que detecta se há tensão nula de partida e 

juntamente com o circuito de lógica de partida, só libera os pulsos do inversor quando uma 

série de pré requisitos, como exemplo, tensão da fonte +/- 24 VCC, fusíveis normais, 

referência zero, se tudo estiver de acordo, é liberado os pulsos e assim o entra em 

funcionamento o inversor.  

 

7.1 Carregador de baterias 

 

O Carregador de baterias tem por finalidade o fornecimento de energia em corrente continua, 

baixa tensão, aos equipamentos de comando, iluminação, comunicação, manter carregada a 

bateria do veículo e funcionamento dos demais equipamentos automotivos. O carregador é de 

28VCC de variação de +/- 1VCC, sob a carga nominal, também para não atingir valores que 

possam prejudicar a bateria e que também como os veículos convencionais tem um indicador 

luminoso para o condutor verificar possíveis falhas no sistema. 

 O funcionamento do carregador começa pela retificação do secundário trifásico do 

transformador 35VCA, passando pela ponte retificadora, onde após a retificação será 

chaveada por um IGBT, que irá sempre manter a tensão média de 28VCC, os pulsos vindo do 

controlador do inversor, que fica monitorando constantemente a tensão, abrindo ou fechando 

o pulso conforme a necessidade, naquele instante e também é integrado ao sistema um indutor 

q serve para suavizar a corrente elétrica que vai para as baterias.  

Como o inversor, o chaveamento do IGBT do carregador é feito pelo controlador, que é 

dividido por três subconjuntos: 

Um circuito oscilador de freqüência, que manda o sinal modulado na freqüência aproximada 

de 1 KHz. 

O circuito controlado, que libera os pulsos, na amplitude correta e no tempo certo. 

Um detector de sub tensão da bateria, sua função é detectar quando a bateria cair abaixo de 20 

VCC, onde nesse caso bloqueia a operação do inversor e por conseqüência do carregador de 

baterias.  

 
Figura 31  – Diagrama funcional do carregador de baterias 
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8 Perspectiva futura trólebus quinta geração  

 
Realidade já presente nos dias de hoje, o trólebus de quinta geração já está operando em 

nosso cotidiano, ainda não substituiu toda frota dos de quarta geração que é maioria 

circulando no momento, apresentando como sua maior novidade, a propulsão com motores a 

corrente alternada fabricado pela Weg, uma empresa nacional e seu controle também da Weg. 

O que torna os motores de corrente alternada mais viáveis em comparação aos de corrente 

continua, é o custo mais barato, a facilidade em encontrar peças de reposição e manutenção, 

por sua produção serem em série e uma tecnologia 100% nacional, diferente aos de corrente 

continua que sua produção pode se dizer que é praticamente artesanal, manualmente, 

fabricados apenas por encomenda, para aplicações especificas e sem mencionar o seu custo 

mais elevado. 

Os primeiros trólebus de quinta geração, foram fabricados com motor corrente alternada 

convencional, com tudo o fabricante a Weg pensando nesse seguimento, desenvolveu um 

motor e o inversor de freqüência refrigerado a água, o que compactou em proporções 

consideráveis os equipamentos, em questões de tamanho, peso e o principal ele é mais 

eficiente no fator arrefecimento.   

 

 
Figura 32 - Motor de tração Weg de corrente alternada. 

(Fonte:   http://www.weg.net/files/trade-shows/WEG-VE-news-2009.pdf). 
 

Como sistema de controle é utilizado um inversor de freqüência, dispositivo já 

utilizado nas indústrias há anos, que tem como funcionamento básico, receber a tensão 

continua da rede aérea, convertendo para tensão alternada, variando a amplitude e a 

freqüência, com isso controlando a partida, a velocidade, a aceleração, a frenagem e o 

desenvolvimento ao decorrer de seu funcionamento. O sistema auxiliar também é utilizado 

um inversor de freqüência, a diferença entre o sistema principal, o inversor é de uma potência 

mais baixa e a sua saída é ligada ao primário do transformador, tendo suas duas saídas 

secundarias, uma 220 VCA e a outra 35 VCA, idêntico à geração quatro. 
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Figura 33-Módulo     traseiro     do     trólebus    Tuttotransporti / 

Ibrava/Weg/Iluminatti, com inversor no centro. 

(Fonte:   http://www.iluminatti.com.br/index_arquivos/ 

Page1242.htm). 

 

Com o desenvolvimento da quinta geração veio também varias melhorias, mais 

sistemas foram implantados para solucionar alguns pontos negativos, que tínhamos nas outras 

gerações, uma delas é o acionamento das chaves de rede, por um botão no painel de 

instrumentos, que manda um sinal ao controle, para aumentar a corrente naquele instante, não 

necessitando mais de uma aceleração brusca, para elevar a corrente naquele trecho de 

acionamento da chave, como era antes, só que a maior melhoria foi a instalação de bancos de 

baterias, que servem para alimentar o novo sistema de marcha autônoma, onde possibilita ao 

veiculo funcionar sem estar conectado a rede,  que ao qualquer incidência, como queda ou 

falta de energia, o trólebus possa percorrer a uma distância aproximada de 5 km, podendo 

reverter uma situação inesperada e evitando transtorno aos seus usuários. 

 

 
Figura 34-Trólebus com marcha autônoma e banco de baterias integrado (fonte - 

https://blogpontodeonibus.wordpress.com/2013/04/19/abc-paulista-e-sao-paulo-contam-com-

mais-trolebus-de-ultima-geracao/) 

 

Também com esse novo seguimento de marcha autônoma, vem sendo testado um 

sistema novo nas alavancas, que é o controle pneumático das alavancas, que são pistões que 

trabalham em conjunto com as molas, tendo um acionamento pelo operador, que retira as 

alavancas da rede, numa eventual necessidade, evitando que o motorista dessa do ônibus e 

assim dando mais agilidade ao percurso. 
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Figura 35 - Alavancas com acionamento pneumático   

 (fonte -http://viatrolebus.com.br/category/trolebus/) 

 

Podemos ver que essa quinta geração, tende a trazer uma série de melhorias, ao 

sistema de trólebus, em comparação as gerações anteriores, onde todos os testes de novas 

tecnologias estão sendo feitos, que muito mais está por vir nesse seguimento, até se formar a 

quinta geração de fato, para que futuramente possa vir a sexta geração, muito mais 

aprimorado, que o sistema de trólebus continue evoluindo ao decorrer dos anos e seja uma das 

maneiras mais viáveis em transporte publico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

REFERÊNCIAS: 

 

1. Consultado folheto da Eletra – Tecnologia de Tração elétrica  

http://www.respirasaopaulo.com.br/page4BONDES.htm  Acesso em: 08/07/2015 

2. http://viatrolebus.files.wordpress.com/2010/04/capa-index.gif?w=300&h=121 

3. (Fonte: “Trólebus – 50 anos em São Paulo”, publicado pela SP Trans – São Paulo 

Transporte S/A e ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos) 

4. Trólebus alemão Uerdingen/Henschel/Siemens, durante desembarque em 

Santos.(Fonte: http://br.geocities.com/spacio7/trolebus-sp-01.htm) 

5. Revista dos Transportes Públicos” (ano 19, 1.996, 4° trimestre), publicado pela    

ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos: artigo “Trólebus – As Fases da 

Implantação do Sistema no Brasil”, de autoria de Jorge Françozo de Moraes. 

6.  “CIDADE DE SÃO PAULO - Cronologia do Sistema de Trólebus”                     

(http://zrak7.ifrance.com/sp-trolebus.pdf). 

            BBC - Indústria Elétrica Brown Boveri S.A., em Osasco - S.P. (Eduardo Andrade) 

            SPTrans (Luiz Augusto Silva de Toledo) 

7. Fonte de Pesquisa: “Revista dos Transportes Públicos” (ano 19, 1.996, 4° trimestre), 

publicado pela ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos: artigo 

“Trólebus – As Fases da Implantação do Sistema no Brasil”, de autoria de Jorge 

Françozo de Moraes. 

8. Fonte de Pesquisa: “Revista dos Transportes Públicos” (ano 19, 1.996, 4° trimestre), 

publicado pela ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos: artigo 

“Trólebus – As Fases da Implantação do Sistema no Brasil”, de autoria de Jorge 

Françozo de Moraes;  

9. Fonte de Pesquisa: “Manual de Uso e Manutenção do Troleibus Monobloco Massari”, 

publicado pela Indústria de Viaturas Massari. 

10. Livro “Tróleibus – Especificações Técnicas”-  Projeto Básico do Tróleibus  -  E T V 

10 002 (Junho = 1.978), publicado pela CMTC – Companhia Municipal de 

Transportes Coletivos. 

11. “Manual de Manutenção – Trólebus Simples – Veículo”, publicado pela Cobrasma 

S/A, para a Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

12. “Manual de Operação e Manutenção – Carro 43 – Volume I”, publicado pela 

Cobrasma S/A, para a Companhia Troleibus Araraquara. 

13. “Especificação Técnica Resumida do Equipamento de Tração e Frenagem Elétrica 

para Trólebus de 2 Eixos, com Sistema de Controle Microprocessado e Acionamento 

por IGBT”, publicado pela GEVISA S/A. 

14. “http://www.trolebusbrasileiros.com.br/trol4a_hist.htm” 

15. Fonte de Pesquisa “Especificação Técnica Resumida do Equipamento de Tração e 

Frenagem Elétrica para Trólebus de 2 Eixos, com Sistema de Controle 

Microprocessado e Acionamento por IGBT”, publicado pela GEVISA S/A. 

 

http://www.respirasaopaulo.com.br/page4BONDES.htm
http://viatrolebus.files.wordpress.com/2010/04/capa-index.gif?w=300&h=121
http://www.trolebusbrasileiros.com.br/trol4a_hist.htm

