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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo estudar a potencial associação da ocorrência de queda no

consumo de energia elétrica na Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo com a troca do Sistema

de Controle dos Trens do tipo “bloco fixo” para o tipo “bloco móvel”. Este estudo se mostra

necessário, pois o setor de transporte é um dos maiores consumidores de energia e a energia é

um dos maiores custos do sistema metroviário, de forma que qualquer redução deve ser

estudada e compreendida. A maioria dos estudos anteriores publicados sobre eficiência

energética em metrôs e trens são estudos de simulação, havendo pouca literatura baseada em

dados empíricos. A abordagem estatística foi escolhida porque não há equipamentos

instalados para se medir diretamente essa influência, pois apenas há medida de consumo

somente na entrada de energia do Sistema, e não medição individual de cada trem. Parte dos

dados utilizados foi obtida via canais oficias de comunicação da companhia, outra parte foi

obtida diretamente dos relatórios operacionais e outros dados foram extraídos da captura das

comunicações entre os trens e sistema de controle centralizado. Foram verificadas diversas

variáveis que podem influir no consumo da linha e também os perfis de velocidades dos trens

nos períodos imediatamente anteriores e posteriores a troca do Sistema. Foi realizado o estudo

das relações entre essas variáveis e feita análise por regressão multivariada. Os resultados da

regressão geraram um modelo de equação com significância para as variáveis: tipo de

sistema, proporção de uso uma das frotas e a quantidade de viagens realizadas. No processo

de regressão foi usado o método stepwise e algumas variáveis foram retiradas ao verificar que

apresentavam multicolinearidade. Os dados extraídos do protocolo de comunicação não foram

usados na regressão, mas por meio deles foi possível verificar indícios de melhoria nos perfis

de velocidade e também uma redução na quantidade de paradas que o trem realizava no

percurso, indicando uma menor interferência entre as movimentações dos trens com o novo

sistema. A economia calculada obtida pelo novo sistema ficou em torno de 2,8%, subindo

para cerca de 7,8% em média ao se incluir a nova frota, a qual só utiliza o sistema de "bloco

móvel".

Palavras-chave: Bloco Móvel, Bloco Fixo, Controle de Trens, Economia de Energia.



ABSTRACT

The aim of this research is to study the potential association between the reduction in

electricity consumption in Line 2 – Green of the São Paulo Subway and the change of the

Train Control System from the "fixed block" type to the "moving block" type. This study is

necessary because the transport sector is one of the biggest consumers of energy and the

energy is one of the highest costs of the metro system, so that any reduction must be studied

and understood. Most of the previous studies published on energy efficiency at subways and

trains are simulation studies, there is a few literature based on empirical data. The statistical

approach was chosen because there is no installed equipment to directly measure this

influence, since there are only measures of consumption at the entrances of the System and

there is no individual measurement of each train. Part of the data used was obtained via

official communication channels of the company, another part was obtained directly from the

operational reports and other data was extracted from the capture of the communications

between the trains and centralized control system. Several variables that can influence the

consumption of the line and also the train speed profiles in the periods just before and after

the System change have been verified. The study of the relationships among these variables

was done and the multivariate regression analysis was performed. The results of the

regression generated an equation model with significance for the variables: type of system,

proportion of useof the fleets used and the number of trips made. In the regression process,

the stepwise method was used and some variables were withdrawn when verifying that they

had multicollinearity. The data extracted from the communication protocol were not used in

the regression, but they did allow verifying an evidence of improvement in the speed profiles

and also a reduction in the number of stops that the train made in the route, indicating a

smaller interference between the train movements with the new system. The calculated

savings obtained by the new system was around 2.8%, rising to about 7.8% on average when

the new fleet was included, which only uses the "moving block" system.

Keywords: Moving Block, Fixed Block Train Control, Energy Saving.
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1 INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento de uma sociedade cresce também sua demanda por energia,

pois todas as atividades modernas só são possíveis com o uso intensivo de uma ou mais fontes

de energia, como a eletricidade ou combustíveis fósseis (INEE, 2016). As possibilidades de

ações sobre essa demanda crescente de energia são: aumentar a geração, implicando em

gastos com infraestrutura e impactos ambientais decorrentes da exploração adicional de

recursos naturais; reduzir o consumo, trabalhando a eficiência dos sistemas; reduzir o

desperdício, evitando perdas desnecessárias.

A Matriz Energética Brasileira era composta de 41,2% de fontes renováveis em

2015, principalmente hidráulica e biomassa (o álcool combustível), porém se o foco for

energia elétrica, a Matriz Elétrica Brasileira tem 75,5% de origem em fontes renováveis,

sendo um destaque mundial nesse setor (MME, 2016). Já a Matriz de Consumo apresenta

como maiores consumidores o setor industrial, o de transportes e as residências. A

eletricidade tem pouca influência na área de transportes, que é prioritariamente atendida por

combustíveis fósseis,. A necessidade de redução dessa participação incentiva o uso de

transportes com tração elétrica, de fontes mais sustentáveis (Barros, Borelli, & Gedra, 2015).

A energia elétrica é usada para o acionamento desde aparelhos simples, como

motores elétricos e lâmpadas, até sistemas mais complexos, como geladeiras, linhas de

produção ou trens. Esses equipamentos transformam as diferentes formas de energias e uma

parte delas sempre é perdida para o meio ambiente nesse processo (INEE, 2016).

A energia é um dos insumos de um processo de transformação e definir indicadores

para esses processos auxiliam na mensuração de sua eficiência. Posto que a eficiência é o
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quanto  foi produzido pela quantidade de insumos, melhorar a eficiência seria produzir mais

com a  mesma quantidade de insumos (Barros et al., 2015).

As ações de eficiência energética têm por objetivo melhorar o uso das fontes de

energia por intermédio do consumo racional e melhoria das tecnologias utilizadas. Ela

consiste na relação entre a quantidade de energia empregada em uma atividade por aquela

disponibilizada para sua realização (ABESCO, 2016).

Como o setor de transportes é um dos principais consumidores de energia,

principalmente não renováveis, é importante a preocupação com a substituição dos veículos

individuais por coletivos, preferencialmente por modais elétricos, que permitam reduzir a

dependência de combustíveis fósseis e reduzir a emissão de poluentes, enquanto cooperam

com a mobilidade urbana permitindo o transporte de uma grande quantidade de pessoas,

sejam eles por pneus ou por trilhos (Ferreira et al., 2015).  No setor metroferroviário existem

diversos estudos para aumentar a eficiência energética dos sistemas (Alouche, 2001). Na

prática, alguns exemplos seriam reduzir o consumo dos trens e das estações, com tecnologias

que consomem menos energia, ou atuar na produção ou no reaproveitamento de energia,

como painéis solares e freios regenerativos. O aperfeiçoamento dos sistemas de controle é

uma alternativa adicional, e constitui aspecto central do problema de pesquisa.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

O Metrô de São Paulo é o responsável pela operação de quatro linhas de metrô na

cidade de São Paulo e para três dessas linhas (as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha) foi

contratado um processo de modernização, que inclui a troca de equipamentos de sinalização e

do centro de controle e a linha 2-Verde foi escolhida como primeira a passar pelo processo

sendo concluída a migração dessa linha para o novo sistema de controle em fevereiro de 2016.
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O novo Sistema da linha 2-Verde é responsável pela movimentação dos trens, teve

diversas alterações em equipamentos, como os gerenciadores de rotas e trens bem como

melhores sistemas de comunicação, incluindo várias mudanças de conceitos, como controle

centralizado e baseado em comunicação, com vistas a otimização e modernização do sistema.

Após a migração foi constatada uma queda no consumo da linha como um todo, o

que causou questionamentos, pois não houve alterações nos sistemas responsáveis pela tração

dos trens ou pela alimentação da linha.

Porém, devido a características das medições não se pode afirmar de imediato que a

queda no consumo foi devido a troca do sistema, pois existem outras variáveis envolvidas e

que podem interferir no consumo de energia, como: o tipo dos trens, a forma de operá-los, o

seu sistema de freios, o carregamento de pessoas, a topografia da via, a quantidade de trens, o

consumo das estações, falhas em sistemas, dentre outros.

A medição do consumo elétrico é feita apenas na entrada do sistema metroviário, nas

chamadas Estações Primárias, que recebem a energia da concessionaria e pela qual é cobrada.

São vários pontos de entrada no sistema, sendo que a linha 2-verde recebe por Barra Funda e

por Tamanduateí, podendo receber um reforço por Paraíso, por meio da linha 1-azul.

Devido a essa estrutura, não se pode dizer, de maneira imediata, que a queda de

consumo da linha 2-verde foi resultado da troca de sistema, pois é preciso verificar as outras

variáveis, como o carregamento dos trens, as falhas ocorridas no sistema, a quantidade de

trens, o tempo de viagem, o intervalo entre os trens, dentre outros. Isso leva à oportunidadede

apresentar a questão de pesquisa.
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1.1.1 Questão de Pesquisa

Como um diferente sistema de controle de trens do Metrô, que é responsável por

coordenar a movimentação dos diversos trens na linha, pode interferir em sua eficiência

energética?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Geral

O objetivo principal deste trabalho foi estudar se a troca do sistema de controle do

Metrô influenciou, reduzindo o consumo de energia elétrica, a eficiência energética da linha 2

– Verde e determinar qual a intensidade dessa variação no consumo.

1.2.2 Específicos

Identificar quais variáveis podem interferir na eficiência energética da linha 2 –

Verde.

Obter as curvas de velocidade a partir do protocolo de comunicação dos trens, tanto

para o sistema antigo, quanto para o sistema novo.

Estudar estatisticamente se uma curva de velocidade mais otimizada gera um

consumo menor que uma curva não otimizada.
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1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA

Este estudo se mostra necessário por ser o setor de transporte um dos maiores

consumidores de energia na matriz de consumo do país e por ser a energia um dos maiores

custos do sistema metroviário, de forma que qualquer redução deva ser estudada e

compreendida. A maioria dos estudos anteriores publicados sobre eficiência energética em

metrôs e trens é de estudos de simulação, havendo pouca literatura baseada em dados

empíricos.

Os objetivos principais da troca do Sistema de Controle de Trens, de sistema de

blocos fixos para sistema de blocos móveis, foram a redução do intervalo entre os trens e o

consequente o aumento da oferta de lugares no sistema, pois se os trens andam mais próximos

caberiam mais trens na mesma região, ofertando mais lugares à população. O sistema antigo

já estava saturado e não comportava mais a entrada de nenhum trem adicional sem haver uma

redução nos índices de tempo de viagem ou intervalo entre trens. A troca visava reduzir o

intervalo de 160s entre trens e não afetar o tempo de viagem (cerca de 30 min) para 120s de

intervalo, que permitiriam um acréscimo de 8 trens circulando na mesma linha na qual

circulavam cerca de 22 trens em horário de pico no sistema antigo.

Outros benefícios esperados com o novo sistema estavam na redução dos custos de

manutenção, pela troca de um sistema em obsolescência por um sistema novo, bem como um

maior controle dos trens, que passariam a comunicar muito mais informações com a central.

Foi verificado que após a implantação do novo sistema de controle, sua operação

coincidiu com uma redução no consumo de energia, porém as formas de medições disponíveis

não poderiam corroborar esse fato. Logo, este trabalho espera estudar a potencial relação da

mudança com esse resultado positivo não esperado.
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Abre-se um potencial para que em outras situações similares seja mais fácil justificar

o investimento na melhoria do controle do sistema, com esse benefício adicional. Sendo

assim, apresenta-se a seguir a estrutura do trabalho.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho consiste nesta introdução, uma revisão teórica, uma apresentação

do contexto do Metrô de São Paulo, um capítulo sobre a metodologia de estudo, seguindo

com a apresentação dos resultados, a discussão desses resultados e apresenta então as

conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

A introdução apresenta o tema, objetivos e justificativa do estudo. O capítulo de

revisão teórica abordando principalmente o tema do transporte urbano de massa feito por

trilhos, seu histórico, seus desafios e seus aspectos técnicos, e o tema do consumo energético,

com seus indicadores e variáveis associados.

O capítulo do contexto do metrô aborda um pouco do histórico, a situação atual, o

consumo de energia e o novo sistema de controle de trens. A metodologia de pesquisa é

apresentada em seus aspectos de coleta e análise de dados, apresentando a sequência de

tarefas, a forma de coleta de dados e os procedimentos para análise.

Na apresentação dos resultados são apresentadas as distribuições das variáveis,

estatística descritiva, testes de comparações de médias e os resultados da regressão. Na

discussão dos resultados é feita a análise da regressão e uma análise preliminar sobre o perfil

de velocidade e a quantidade de paradas no percurso, realizado pelos trens.

Na conclusão ocorreu o fechamento do trabalho e foram apresentadas sugestões para

trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo será apresentado o modal sobre trilhos como transporte de urbano de

massa, com um breve histórico e os desafios a serem vencidos nas grandes metrópoles. Serão

também apresentados aspectos e termos técnicos utilizados no trabalho e as diferenças entre

sinalização por bloco fixo e por bloco móvel.

Nos aspectos de engenharia e o consumo energético do metrô serão apresentados os

possíveis indicadores de eficiência e as variáveis que contribuem no consumo energético do

trem, bem como os argumentos para desconsiderar algumas variáveis, culminando no modelo

que foi testado.

2.1 O MODAL SOBRE TRILHOS COMO TRANSPORTE URBANO DE MASSA

O transporte público coletivo deve fazer parte fundamental da estrutura de uma

cidade por seu aspecto social e democrático, pois ele permite a locomoção de qualquer pessoa

entre pontos distantes utilizando veículos motorizados, independente de classe social,

condição física, habilidade e idade (Ferraz & Torres, 2001).

Com o aumento dos tamanhos das cidades, as distâncias e quantidades de pessoas se

deslocando também aumentam de forma que o modal de ônibus não seja o suficiente para tal

demanda, gerando mais inconvenientes como congestionamentos e poluição. Para esses níveis

de demanda a troca de modal é recomendada, sendo o transporte por trilhos uma das melhores

opções, pois se locomove em vias segregadas, transporta muito mais gente por veículo, é mais

seguro e menos poluidor (Ferraz & Torres, 2001). Esse modal se desenvolveu a partir do final
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do século XIX e bastante no século XX. A seguir apresenta-se com um pouco mais de

detalhes este histórico.

2.1.1 Histórico

A ideia de metrô, ou trem metropolitano, como transporte metropolitano sobre trilhos

de alta capacidade, teve um longo período de maturação de cerca de 50 anos, desde a primeira

ferrovia subterrânea em Londres, iniciada em 1863, até sua consolidação após 1900, no metrô

de Paris, sendo este o primeiro sistema de linhas independentes e interligada como uma rede.

A necessidade e a dificuldade de atravessar os centros urbanos fez aparecer linhas

subterrâneas e elevadas em diversas cidades, como Londres, Berlim e Nova Iorque. No início

não eram muito diferentes tecnologicamente das outras modalidades de linhas férreas, como

os trens de grandes distâncias e os de subúrbio, sendo a principal diferença o padrão de uso,

distâncias entre estações e o compartilhamento com o transporte de carga. Mas foi em Paris

que o conceito se definiu: sendo projetada com seis linhas independentes e integradas como

uma rede. Ainda havia muito o que fazer, como a melhoria dos sistemas de controle dos trens

e de coordenação da rede, assim como era necessário simplificar e melhorar os mapas (Isoda,

2013).

Atualmente o metrô de Londres possui a terceira maior rede do mundo, com 402 km

de extensão, 270 estações, onze linhas e transporta cerca de 4,8 milhões de passageiros por

dia (“London Underground”, 2016) e o metrô de Paris possui 205 km de malha, 303 estações,

catorze linhas e transporta cerca de 4,2 milhões de pessoas por dia (“The Metro: a Parisian

institution”, 2016). Xangai, apesar do início muito tardio em 1993, tem a maior rede do

mundo com 548 km e transportando 8,4 milhões de passageiros por dia, seguido de Pequim

com 527 km e transporta quase dez milhões de passageiros por dia. Tóquio tem a maior
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demanda com mais de 10,5 milhões de passageiros por dia e uma rede de 381 km (“World

Metro and Automated metro latest figures”, 2015).

O metrô de São Paulo começou suas operações em 1972. Atualmente tem quase 70

km de rede em 5 linhas e transporta 3,7 milhões de usuários por dia. A companhia sempre se

preocupou em estar na vanguarda dos sistemas ferroviários, tanto em termos de tecnologia

como de serviços, quanto na introdução de diversas inovações em automação que foram

implantadas na época. . Nos últimos anos a companhia vem realizando modificações no

sistema para modernizá-lo e com isso ter um maior controle e eficácia do sistema (“Metrô São

Paulo”, 2016). Essa modernização está sendo feita na parte de controle dos trens, adicionando

inteligência aos trens, que passariam a reconhecer sua localização e se comunicar todo o

tempo com o centro de controle, recebendo restrições no caminho e metas, de forma a ter o

mapa da via e permitir que o mesmo defina sua melhor alternativa de movimento para

cumprir suas metas.

O sistema que vinha sendo utilizado nas linhas 1,2 e 3 de controle dos trens do Metrô

é baseado nos equipamentos instalados ao longo da linha e é conhecido como bloco fixo, no

qual a localização do trem é feita por secções da via (blocos) que são fixos (Rachel, 2006).

Já o sistema que passou a ser usado na linha 2, CBTC – Communication Based Train

Control (Controle de Trens Baseado em Comunicação) – é conhecido como bloco móvel, pois

são os próprios trens que comunicam sua localização (Zafar, Khan, & Araki, 2012).

Outra grande diferença se dá no controle do trem, pois no sistema de Bloco Fixo o

trem não tem inteligência e apenas faz o que a via comanda, ou seja, os equipamentos que

estão ligados a via localizam o trem, definem se ele  deve parar ou andar, e a qual velocidade

máxima no trecho. Já no sistema Bloco Móvel a inteligência esta no trem, que calcula e
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verifica sua localização na via, então, após comunicação com os equipamentos centrais recebe

as restrições da via e suas metas a cumprir.

Os sistemas de metrô são usualmente apontados como formas promissoras para

melhorar a mobilidades em metrópoles. Esse aspecto é descrito a seguir.

2.1.2 Desafios do Transporte de Massa sobre trilhos em Metrópoles

Como apresentado no Relatório de Sustentabilidade (Metrô-SP, 2015), o custo e a

importância do Metrô deveriam ser analisados pelos benefícios sociais e pela economia de

recursos associados ao seu uso, pois se a rede fosse mais abrangente, mais pessoas utilizariam

o modal e haveria menos veículos circulando pelas ruas, com todos os benefícios que isso

traria.

De acordo com o relatório, a cidade deixou de gastar com a rede atual do metrô,

mais de onze bilhões de reais em 2015 entre redução de tempo de viagens, de redução de

custo operacional de outros modais, de redução de consumo de combustível, de redução nos

custos de acidentes e de redução na emissão de poluentes. Importante lembrar que não estão

sendo levados em consideração os efeitos indiretos na saúde, na qualidade de vida, na

segurança e na própria mobilidade através da cidade.

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) vive hoje uma crise dos transportes,

com recordes de congestionamentos superados ano a ano e com transporte público aquém da

demanda necessária, que causam as superlotações nos coletivos. Sem políticas efetivas na

área de transporte coletivo ficou evidente a preferência dos cidadãos pelo transporte

individual, que tende a piorar a situação dos congestionamentos com mais veículos. Para que

ocorra a  reversão dessa situação é necessário que o Poder Público invista em políticas de
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adoção do transporte coletivo em larga escala, investindo em vários modais, de acordo com

suas capacidades e custos (Isoda, 2013).

O custo de implantação de uma linha de metrô é muito alto e apenas se justifica em

locais com alto fluxo de passageiros, pois depende da construção de vias segregadas, veículos

específicos e infraestrutura própria, além de grande interferência na cidade, com tuneis ou

elevados. Porém, esse custo é justificado pela alta capacidade de transporte, normalmente

entre 20.000 e 60.000 passageiros por hora por sentido (pphps), enquanto os ônibus, mais

simples de implementar pois circulam nas mesmas vias já existentes, são de baixa capacidade,

inferior a 10.000 pphps. Existem também os de média capacidade, como o monotrilho e o Bus

Rapid Transit (BRT) que circulam em via segregada, tem capacidade entre 10.000 e

30.000pphps (Isoda, 2013).

Os aspectos técnicos da sinalização de sistemas de metrô serão apresentados a seguir.

2.1.3 Sistemas de Sinalização: aspectos técnicos

O perfil de velocidade dos trens pode ser estabelecido de diversas formas e ele

influencia de maneira decisiva no consumo de energia, logo, a otimização do perfil de

velocidade leva a redução do consumo de energia, quer seja pela otimização da regulação dos

trens (Yin, Yang, Tang, Gao, & Ran, 2017; Xu, Li, & Li, 2016; (Su, Li, Tang, & Gao, 2013),

quer seja pela melhoria de controle do próprio trem (Su, Tang, & Wang, 2016); Douglas,

Roberts, & Hillmansen, 2016; Domínguez, Fernández-Cardador, Cucala, Gonsalves, &

Fernández, 2014; Miyatake & Ko, 2010; Carvajal-Carreño, Cucala, & Fernández-Cardador,

2014), quer seja na relação entre trens (Su, Tang, & Roberts, 2015; Gu, Lu, & Tang, 2011; Li,

Wang, Liu, & Chen, 2017; Tian, Weston, Hillmansen, Roberts, & Zhao, 2016) ou ainda na

estrutura da linha (Popescu, Bitoleanu, Deaconu, & Dobriceanu, 2016)
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Os aspectos de controle de velocidade, distância entre trens e outros aspectos do

tráfego são descritos de maneira bastante clara por Rachel (2006). O autor estabeleceu uma

descrição sistemática dos sistemas de sinalização de trens, que são os sistemas que permitem

localizar, proteger e permitir a movimentação dos trens. Para melhor categorização, Rachel

(2006) o descreve como um sistema dividido em camadas, por sua relevância e abrangência,

são elas:

Automatic Train Protection – ATP – responsável pela localização, proteção e

movimentação do trem de forma segura, para isso utiliza os conceitos de fail-safe (falha

segura), no qual, caso ocorra alguma falha o sistema é levado a uma condição mais restitiva.

Automatic Train Operation – ATO – parte do sistema que automatiza tarefas como o

controle de velocidade do trem, seleção de rotas, parada em plataformas, tempo de parada e

interface com outros sistemas, sempre dentro dos limites permitidos pelo ATP.

Automatic Train Control – ATC – é apenas uma forma única de chamar os dois

sistemas, ATP e ATO, sendo a soma dos dois.

Automatic Train Supervision – ATS – é o sistema de supervisão automática, cujo

objetivo é o controle centralizado e a otimização de todo o sistema, responsável pela visão

geral, programação de viagens, distribuição adequada dos trens, geração de relatórios e

registro de eventos e alarmes.

Os sistemas relativos ao ATC (ATO + ATP) ficam normalmente divididos pela

extensão da linha e outra parte ficam embarcados nos trens, sendo responsáveis por sua

movimentação de forma segura e automática. O ATS é o sistema que centraliza as

informações e se comunica com o ATC para receber informações de localização e situação da

via e enviar destinos, rotas e metas a serem cumpridas.
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Tanto o sistema antigo, conhecido como bloco fixo, quanto o sistema atual, chamado

de bloco móvel, utilizam esses mesmos preceitos citados, mas são implementados de maneira

muito distinta, como apresentado a seguir:

Bloco Fixo

Baseia-se principalmente na segmentação da via em pequenos trechos chamados de

circuitos de via, no qual é possível detectar a presença de uma ocupação pelo “curto-circuito”

causado entre os dois trilhos pelo rodeiro do trem, que são os conjuntos de tração do trem,

compostos de quatro rodas, dois eixos e dois motores. A detecção do trem é uma parte

fundamental do sistema ATP, com implementação de técnicas de falha segura, tais como

sistemas redundantes, utilizar relês vitais e considerar o sinal energizado como desocupação,

pois assim em qualquer falha que acarrete a falta de energia, o sistema considerará o trecho

como ocupado, impedindo outro trem de entrar automaticamente no trecho.

No metrô há duas formas de fazer essa detecção, por tensão, denominada Detecção

AC ou por loop de corrente, conhecida como Detecção AF, ambos apresentados na Figura 1.
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A detecção do trem ocorre pela conexão elétrica dos dois trilhos causada pelos

rodeiros do trem, a figura representa apenas dois rodeiros por trem, mas são dois por carro,

totalizando 12 por trem.

A detecção AC joga uma tensão entre os trilhos e necessita da segmentação física

pelo menos em um dos trilhos, sendo que para cada segmento é aplicado uma tensão em uma

extremidade e um relê de detecção na outra. Caso haja um trem no segmento, seu rodeiro

ligaria os dois trilhos reduzindo a tensão que chega ao relê, estando detectada a ocupação.

Já na detecção por AF, são instaladas barras de ligação  que conectam os dois trilhos

de forma a separar os segmentos, criando vários “anéis” por onde circula a corrente induzida

por uma antena transmissora (Tx) e recebida por uma antena receptora (Rx) na extremidade

oposta, se houver um trem dentro desse anel, o rodeiro do trem liga os trilhos e a corrente não

chega reduzida à antena Rx, permitindo a detecção da ocupação do circuito. O sinal de AF

Figura 1: Esquema simplificado do funcionamento dos circuitos de via, com um
trem ocupando o segundo circuito, nos dois modos de detecção.
Fonte: elaborado pelo autor
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também é usado para enviar o comando de velocidade aos trens, transmitindo códigos

diferentes para cada velocidade que o trem deve realizar.

Essa detecção é a base de todo o sistema ATP, junto aos processos de alinhamento de

rota, que indicam qual o caminho que o trem deverá seguir, definindo um sentido de

movimentação ou possível desvio de rota de forma segura, como mostra Figura 2.

O sistema ATP de via recebe as informações de ocupação e define as rotas possíveis,

permitindo a movimentação dos trens enviando comandos de velocidade ao trem por

intermédio dos trilhos. O ATP do trem recebe esse comando vindo pelos trilhos e obedece

acelerando ou freando o trem. Cada circuito de via tem seu próprio sinal de comando de

velocidade, controlado pelo ATP de via, de forma que se um circuito esta ocupado, o circuito

anterior passa a transmitir comando de zero velocidade, e o anterior a esse uma velocidade

baixa, tipicamente 30 ou 44 km/h. Isso é feito para garantir a distância segura de

movimentação entre trens pelo sistema ATP.

Observe que o trem apenas obedece aos comandos vindos pelo trilho, acelerando e

freando o trem para a nova condição, sem verificar outras condições da linha e devido a este

comportamento, o trem no sistema de bloco fixo será citado neste trabalho como “trem

passivo”, em contraponto ao “trem inteligente” que conhece seu trajeto e define sua própria

Figura 2: Sentido de Tráfego e Rotas Possíveis
Fonte: elaborado pelo autor
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velocidade. Pelo subsistema ATO, o trem pode receber uma alteração de nível de

desempenho, que faz com que utilize algumas graduações de velocidade e aceleração, porém

esse comando é dado apenas nas estações e é válido até chegar a próxima estação. Esse

recurso é utilizado pelo subsistema ATS para reduzir atrasos e adiantamentos e distribuir

uniformemente os trens no sistema.

No Metrô de São Paulo os circuitos de via tem em média 160 metros de extensão,

sendo um pouco maior que os trens, de modo que quando em movimento é normal estar

ocupando dois circuitos e comandando zero no terceiro circuito, estabelecendo uma grande

distância entre trens, bem maior que a necessária. Este foi um dos motivos da troca do

sistema, além da obsolescência de alguns equipamentos e o aumento dos custos de

manutenção.

Bloco Móvel

Conhecido como Comunication Based Train Control (CBTC) – Controle de Trens

Baseado em Comunicação – o sistema de bloco móvel tem como fundamento que o ATP do

trem sabe em que local da via ele está e informa sua localização diretamente, via algum

sistema de comunicação de dados (wifi, rádio, guia de onda etc.), ao sistema ATP da via, que

continua controlando as rotas e direção de tráfego, como apresentado por Yu (2015), no

trecho a seguir.

Para conseguir isso o ATP do trem tem que conhecer a via e se localizar de alguma

forma nela. Isso é feito por meio de balizas instaladas ao longo da via que informam sua

localização precisamente e pelo próprio trem por intermédio de tacômetros e/ou

acelerômetros, sendo esses os principais agentes, porém eles geram pequenos desvios e com a

movimentação do trem o erro de medida vai aumentando. As duas principais funções da
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baliza são de auxiliar um trem a se localizar, pois acaba de ser ligado ou ocorreu uma falha

em que perdeu sua localização, e zerar o erro gerado pelas medidas do tacômetro.

O sistema ATP do trem informa ao ATP de via a localização das suas duas

extremidades, como mostra a Figura 3, cabeça e cauda, adicionada do erro acumulado do

tacômetro e que também leva em consideração sentido e velocidade do trem, de forma que

simbolize uma bolha de proteção ao redor do trem, na qual o ATP de via não permitirá o

acesso. Como essa bolha de proteção acompanha o trem durante sua movimentação ocorre

uma ocupação móvel, o bloco móvel, e com isso o trem de traz consegue manter a distância

necessária de segurança, aproximando mais os trens, como mostra a Figura 4, permitindo

aumentar a oferta de lugares sem grandes mudanças de infraestrutura.

Figura 3: Localização e Ocupação pelo CBTC
Fonte: elaborado pelo autor
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Como o ATC de via recebe a localização de todos os trens da sua região e também

conhece a via, suas rotas permitidas e sentido de tráfego, ele é o responsável por comunicar

diretamente ao ATP dos trens os seus limites de movimento, que são marcos conhecidos da

via, como sinaleiros ou fim de via, ou a localização da bolha de outro trem, de forma a manter

a movimentação segura dos trens. Desta forma, como o trem sabe até onde pode ir e conhece

o mapa da via, ele consegue melhor gerenciar suas curvas de aceleração e frenagem, que são

responsabilidades do ATO do trem, bem como as paradas e intervalos nas estações.

Figura 4: Distância de Parada entre Bloco Fixo e Móvel
Fonte: elaborado pelo autor
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Para uma exemplificação e comparação, a Figura 5 mostra uma linha de metrô

reduzida e típica, com quatro estações e cinco desvios na parte superior. Na parte central esta

representada o controle por bloco fixo nessa mesma via, agora dividida em blocos, nos quais

os trens são representados como ocupações (OC) e as permissões de velocidade atrás deles é

zero, aumentando para 40  e 80 com a distância. Na parte inferior esta representado o controle

por bloco móvel, onde a via não precisa de divisões e os trens são protegidos por uma bolha

em torno deles e pela autorização de movimento a sua frente. Essas representações mostram

como seria o comportamento da sinalização dos trens no sistema de bloco fixo e em bloco

móvel (Zafar et al., 2012).

Figura 5: Linha Típica - Comparação entre Sistemas
Fonte: elaborado pelo autor



33

O próximo tópico apresentará os aspectos de engenharia e discorrerá sobre o

consumo energético no metrô.

2.2 ASPECTOS DE ENGENHARIA E O CONSUMO ENERGÉTICO DE METRÔ

Nesta seção, são apresentados os indicadores de eficiência utilizados pela literatura,

bem como quais as variáveis que contribuem para o consumo energético, e suas adequações a

este estudo, de forma a justificar a retirada de algumas variáveis importantes da equação e

criar o modelo que foi testado.

2.2.1 Indicadores de Eficiência

Um indicador de eficiência bastante usado para a comparação entre modais é o

consumo de energia equivalente (um litro de gasolina) por passageiro por quilometro

(litroCombustivel=passageiro/km). Nessa métrica, um litro de combustível levaria um

passageiro a 48 km de metrô, a 40 km de ônibus e 19 km se fosse de carro (Bittencourt &

Brizon, 2011). Porém, como a comparação de eficiência será feita na mesma linha, com

veículos parecidos, comportamentos de usuários parecidos e por períodos diferentes, essa

métrica não é adequada.

Uma outra forma de medida seria o consumo elétrico por viagem de passageiro

(kWh/passageiro), também usado nas comparações intermodais, na qual o metrô tinha a

marca de 0,52 kWh/passageiro em 2004, a CPTM estavam em 0,96 kWh/passageiro, os

troleibus ficavam com 1,2 kWh/passageiro, os ônibus com 2,0 kWh/passageiro e os carros

com 13,1 kWh/passageiro (Branco, Branco, & Schetini, 2004).
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Porém o uso dessa métrica neste trabalho pode não ser adequado, pois sabe-se que o

número de passageiros transportados pela linha 2 – Verde é maior que as entradas no sistema

devido às baldeações, principalmente em Ana Rosa e Paraíso, nas quais não há um controle

físico dessa troca de linhas e suas estimativas são feitas baseadas na Matriz OD (Origem

Destino).

O resultado da eficiência energética, refletida nos indicadores, tem como

antecedentes diversas variáveis operacionais e gerenciais, as quais são discutidas a seguir.

2.2.2 Variáveis que influenciam o consumo energético

A forma de comparação entre dois eventos é feita por meio de indicadores, que

tentam de alguma forma representar aquele evento. No caso de trens, o fluxo de energia de

um trem pode ser modelado como sendo dois blocos, o sistema de tração e a dinâmica do

trem, de forma que, na tração tem-se a fonte de energia e as perdas pela tração.

O bloco de tração influencia diretamente no bloco de dinâmica do trem, na qual

também está atuando a energia cinética, a energia potencial, as perdas por resistência e as

perdas com frenagem (Howlett, Milroy, & Pudney, 1994), como mostra a Figura 6.

No bloco de tração há principalmente as variáveis consumo e peso do trem,

inclinação da via e eficiência do sistema de tração. No bloco da dinâmica há principalmente a

quantidade de movimento do trem, as perdas por resistência e por freio.
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Esses aspectos físicos foram levados em conta também por Yin et al (2017) em seus

estudos a fim de estabelecer um modelo que relacione o tempo de espera de passageiros na

estação e a eficiência energética dos trens. No entanto, seu modelo tem uma deficiência que é

assumir que todos os trens são iguais, reagindo da mesma forma em relação aos processos de

tração e resistência de atrito. Além desses autores, outros estudaram formas de modelar o

funcionamento do sistema de metrô visando economia de energia, e suas contribuições estaão

resumidas na Figura 7.

Referência Temática Principais Conceitos e
Conclusões

Contribuições para o
Modelo deste Trabalho

Yin et al.
(2017)

Modelo heurístico com
objetivo de otimizar o
tempo de espera do
passageiro e economia de
energia

Usa funções matemáticas
complexas com variáveis
como aceleração, tração e
resistência de atrito, bem
como a carga de pessoas em
cada estação.

Confirma a importância dos
parâmetros físicos. No entanto,
não leva em conta características
dos trens que podem variar.
Regulação, simulado e real.

Xu, Li, & Li
(2016)

Otimizar a tabela horaria
com base em fluxo de
passageiros e eficiência
energética. Algoritmo
genético e lógica fuzzy.

Cálculos com tempos de
viagem, tempos de parada,
quantidade de passageiros,
número de trens, de regiões
da via e massa do trem.

Apresenta a importância dos
parâmetros de tempo de viagem,
de parada e de intervalo.
Regulação, modelo simulado

Li et al. (2017) Modelagem para encontrar
forma de operação ideal
para um único trem visando
economia de energia

Conclui que o modelo dá
bons resultados e apresenta
um modelo dinâmico do
trem.

Apresenta e mostra os cálculos
para cada fase do perfil de
velocidade. Otimizar Perfil em
Simulador

Popescu et al.
(2016)

Estuda as características de
energia ativa e reativa das
linhas subestações
retificadoras.

Conclui que no caso de
Bucareste, vale a pena fazer
modificações nas subestações
retificadoras.

No presente estudo não há trens
com regeneração de energia.
As características de qualidade
de fornecimento da energia
elétrica não foram incluídas.

Figura 6: Fluxo de Energia de um Trem
Fonte: adaptado de Howlett et al. (1994)
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Referência Temática Principais Conceitos e
Conclusões

Contribuições para o
Modelo deste Trabalho

Tian et al.
(2016)

Usa o método de Monte
Carlo para estudar a
otimização de consumo de
energia

Modelo de simulação, com
fatores aleatórios e vários
parâmetros físicos. Leva em
consideração o uso de freios
regenerativos.

Valida inúmeras variáveis físicas
como importantes para o sistema
de energia como o gradiente, a
força de tração, a resistência ao
movimento e os freios. Simulado

Su et al. (2016) Combina estratégias
operacionais com o projeto
de sistemas com auxílio de
simulador

Apresenta um modelo de
trem ótimo na simulação e
verifica estratégias de
condução. Lista fatores.

Apresenta percentualmente a
destinação da energia de tração,
porém considera existência de
freio regenerativo. Simulado

Su et al. (2015) Propõe um modelo
“cooperativo” em que trens
em vias opostas trocam
informações para
estabelecer perfil ideal de
frenagem e aceleração.

Baseado no uso de energia de
freio regenerativo, busca, por
cálculos, tabela horaria e
comunicação, conseguir um
sincronismo entre trens de
vias opostas.

Velocidade máxima admissível e
inclinações são parâmetros fixos
para uma determinada linha. Não
foram, portanto, incluídas no
presente projeto estudo. Testes
reais.

Su et al. (2013) Apresenta forma de
otimização da tabela horaria
para eficiência energética.

O principal conceito é que
uma condução adequada
economiza energia e
apresenta como obtê-la

Apresenta as fases da
movimentação do trem, o perfil
de velocidade. Regulação em
simulador

Miyatake & Ko
(2010)

Apresenta três métodos para
otimizar o perfil de
velocidade e revisa a teoria
do controle ótimo.

Explica características
importantes na otimização da
operação de trens e mostra
formas de solução.

Novos conceitos e informações.
Testes em simulador

Douglas et al.
(2016)

Apresenta diversas formas
de conseguir a eficiência
energética e as compara em
diferentes estruturas de
metrôs.

O método foi validado,
mostrando que metrôs
diferentes pedem soluções
diferentes

Apresenta algumas variáveis
interessantes, como: distância
interestação, Velocidade máxima
via subterrânea ou aérea, fator de
freio e aceleração. Simulador

Domínguez et
al. (2014)

Apresenta o Eco-Driving
sob domínio do ATO e
apresenta  novo algorítimo.

Verifica economia de 15%
com alterações no ATO e
comunicações - CBTC

Apresenta a importância do
perfil de velocidade no consumo
Simulado e testes reais

Carvajal-
Carreño et al.
(2014)

Apresenta a combinação do
ATO com o CBTC,
apresentando ganhos.

O sistema CBTC traz
vantagens pois têm maior
banda e maior taxa de
comunicação,  ampliando o
controle dos trens.

Conceitos sobre CBTC e ATO.
Economia de 7,3%.
Simulação e testes reais

Figura 7: Síntese de revisão bibliográfica sobre sistema de metrô e eficiência energética.
Fonte: elaborado pelo autor.

É interessante observar que a maior parte dos trabalhos se utiliza de simulações,

sendo que dentre os listados aqui, apenas quatro chegaram a ter resultados reais: Carvajal-

Carreño et al. (2014), Domínguez et al. (2014), Su et al. (2015) e Yin et al. (2017).

A Figura 8 resume o modelo construído para a presente pesquisa, a partir das

informações da literatura, já descartando as opções que não variaram, como a eficiência
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energética do próprio trem (motor, mecânica e peso) e da via (subidas, descidas e curvas),

pois foram usados os mesmos, antes e após a troca de sistema.

Pelo apresentado, foi escolhido como forma imediata de comparação entre os

sistemas, a relação consumo elétrico por viagens, ou seja, o total consumido de energia

elétrica pela linha em estudo, dividido pela quantidade de viagens que os trens realizaram –

considerando viagem o deslocamento de um extremo ao outro da linha, de Vila Prudente a

Vila Madalena ou o inverso – isso devido à facilidade na obtenção dos dados e por utilizar

basicamente a mesma infraestrutura nos dois períodos de medição, antes e após a troca do

sistema.

A principal suposição subjacente é que o perfil de velocidade dos trens, que é

derivado diretamente do sistema de controle em bloco fixo ou bloco móvel tem influência

significativa na eficiência energética.

Como a troca de sistemas mantém diversas variáveis sem alteração, estão sendo

desconsiderados neste estudo todas as variáveis físicas que dependem da estrutura da via, que

não foi alterada, como as distâncias entre estações, perfil de via (plano, descida ou subida),

sistemas de alimentação elétrica, entre outros.

Figura 8: Variáveis que influenciam no Consumo Energético
Fonte: elaborado pelo autor
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Como não houve mudanças nos sistemas de tração dos trens, pois são a mesma frota,

com um sistema de controle diferente que opera os mesmos motores e freios, serão

desconsiderados a performance dos freios e motores, bem como peso, aerodinâmica e

eficiência. Qualquer diferença existente será tratado pela variável “Frota” que indica o tipo ou

modelo do trem.
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3 CONTEXTO

A pesquisa foi feita na Companhia do Metropolitano De São Paulo – Metrô, empresa

que é responsável pelo sistema de metrô e monotrilho na Região da Grande de São Paulo. A

ideia desta pesquisa surgiu quando foi constatado, via relatório operacional de fevereiro de

2016, a ocorrência de queda no consumo elétrico coincidente com a troca do sistema de

controle dos trens, porém não é possível afirmar isso devido a configuração elétrica da linha,

pois não há como medir diretamente o consumo dos trens, apenas o consumo da linha como

um todo. Pretende-se resolver esse impasse neste trabalho, baseado em estatística, dados

operacionais e dados de diferenças de comportamento dos trens entre os sistemas.

A seguir são descritos o histórico do Metrô em São Paulo, as suas linhas atuais, o

fornecimento e o consumo de energia elétrica pelo sistema, e o novo sistema de controle de

trens fornecido pela empresa Alstom.

3.1 HISTÓRICO

A cidade de São Paulo tem uma população de 12 milhões de habitantes com uma

rede de metrô que possui atualmente cinco linhas em operação, com 75,2 km de vias, 63

estações e 164 trens, transportando cerca de 4,7 milhões de passageiros por dia e está entre os

melhores serviços públicos da cidade (“Metrô São Paulo”, 2016).

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, foi constituída em 1968 e

logo iniciou suas obras, em 1972 ocorreu a primeira viagem, de Jabaquara a Saúde, e em 1974

iniciou sua operação comercial, de Jabaquara a Vila Mariana (“Metrô São Paulo”, 2016).
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São Paulo tem a maior rede do Brasil, mas é a 41ª numa escala mundial na qual o

México, que possui condições semelhantes, está em 12º, com 180 km de rede. Isso deixa bem

claro a defasagem do sistema em termos de cobertura (Vaz et al., 2014). Há estudos que unem

a rede do Metrô a rede da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que é a rede

de trens de subúrbio da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) de forma a minimizar

essa defasagem, deixando o sistema com 335 km de extensão (Isoda, 2013).

Cada linha do Metrô possui suas características específicas, como a linha 1 que foi

inaugurada em 1974, seguiu seu trajeto de projeto, sendo predominantemente subterrânea,

com o trecho norte construída em elevado, atravessando a cidade de norte a sul, transpondo o

rio Tietê e ligando a estação da Luz. Já a segunda linha a ser construída foi a linha 3, cruzando

a cidade de leste a oeste, mudando várias vezes o projeto original, com o primeiro trecho

inaugurado em 1979, sendo predominantemente externa e por elevados, com o trecho oeste

por subterrâneos, com conexões com Barra Funda, Brás e com a Linha 1 em Sé. A linha 2

percorre o espigão central de São Paulo, inaugurado em 1991, quase na totalidade em

subterrâneo, atravessando áreas bastante densas como a avenida Paulista. Em 2001 foi

inaugurada a linha 5, isolada do restante do sistema metroviário e com conexão apenas na

linha 9 da CPTM, foi quase totalmente construída em elevados, porém toda sua expansão será

por subterrâneos, permitindo conexão no futuro com as linhas 1 e 2. A linha 4 foi inaugurada

em 2010 e conecta as linhas 1,2 e 3, bem como a linha 9 da CPTM, permitindo novas opções

de percurso no sistema, sendo a primeira construída e operada como uma Parceria Público

Privada (PPP) (Isoda, 2013).

Atualmente a companhia conta com quatro linhas de metrô em operação (Linhas 1, 2,

3, 5), com 66,2 km de rede, 59 estações e 150 trens, e uma linha de monotrilho (Linha 15),

com 2,3 km, duas estações e quatro trens. O sistema metroviário da cidade de São Paulo conta

também com a linha quatro, operada sob regime de concessão, que tem 8,9 km de extensão, 7
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estações e 14 trens. Todo o sistema transporta cerca de 4,7 milhões de passageiros por dia e

opera diariamente das 4:40h às 24:00h.  (“Metrô São Paulo”, 2016).

3.2 AS LINHAS ATUAIS

O Metrô gerencia atualmente quatro linhas de metrô (as linhas 1, 2, 3 e 5) e um

trecho de monotrilho (a linha 15) e faz parte da Rede Metropolitana de Transportes, que inclui

ainda a Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM), que gerencia as seis linhas trens de

subúrbio (as linhas de 7 a 12), a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU),

que gerencia os ônibus e terminais intermunicipais, e a Via Quatro, que gerencia a Linha 4-

Amarela.

Foi contratado a modernização das três principais e mais antigas linhas do Metrô, as

linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, a Figura 9 mostra a rede e destaca as linhas contratadas.

O processo iniciou pela linha 2-Verde por estar em expansão, pois os novos trechos já seriam

implantados com a nova tecnologia, e por ser uma linha menor e de menor movimento.
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Atualmente a Linha 2 – Verde já está operando no novo sistema e esta na fase de

retirada de pendências, que seriam os problemas verificados durante a operação comercial e

que a Alstom deve resolver em futuras versões de software.

Estão sendo instalados agora os equipamentos das linhas 1 – Azul e 3 – Vermelha,

com previsão do inicio dos testes da linha 1 para 2017 e da linha 3 para 2018.

Nos trens também são instalados equipamentos de comunicação e acionamento para

a nova tecnologia e como a troca será para as três linhas há ainda um contrato de

modernização dos trens mais antigos (frotas A, C e D) no qual vários sistemas dos trens serão

Figura 9: Rede de Transportes Metropolitanos com enfase nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô
fonte: Metrô de São Paulo (2016), editado pelo autor
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substituídos ou incluídos, desde o sistema de tração e comunicação a cabine de comando e ar

condicionado.

As designações de frotas dos trens, como mostra a Figura 10, servem para separar os

diversos fornecimentos de trens, por exemplo: a frota A foi a primeira frota que veio da

Mafersa para operar na linha 1 a partir de 1972 e conta com 51 composições; a Frota G foi um

fornecimento Alstom para a linha 2 a partir 2008 e tem 15 trens; as frotas I e J são os trens da

frota A após a modernização por duas empresas diferentes Alstom (I com 25 trens) e

Bombardier (J com 26 trens). Devido a origem comum das frotas I e J (ambas são a frota A

modernizada, com as mesmas especificações, por empresas diferentes) e a pequena

quantidade desses trens utilizadas durante o período analisado, considerou-se interessante a

união dessas duas frotas, sendo tratadas como frota IJ.

O fornecimento de energia para a linha 2 do metrô será apresentada a seguir.

Modelo
de Frota

Sistema
Número
de trens

Linha em
que circula

Fabricante
(início fabricação)

Observação

A ATC 51 1 Mafersa (1972) Primeira Frota Linha 1

C ATC 25 3 Cobrasma (1982) Primeira Frota Linha 3

D ATC 22 1 e 3 Mafersa (1982)

E Ambos 11 2 Alstom (1999) Modelo Milênio

F ATC 8 5 Alstom (2002) Primeira Frota Linha 5

G Ambos 16 2 e 3 Alstom (2008) Modelo A16

H ATC 16 3 CAF (2009)

I CBTC 25 1 e 2 Alstom/Siemens (2011) Frota A modernizada

J CBTC 26 1 e 2 Bombardier (2011) Frota A modernizada

K CBTC 25 3 MTTRENS (2010) Frota C modernizada

L CBTC 22 1 Alstom/IESA (2011) Frota D modernizada

Figura 10: Designação das Frotas do Metrô (em destaque as utilizadas na linha 2)
Fonte: elaborado pelo autor
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3.3 FORNECIMENTO E CONSUMO DE ENERGIA NA LINHA 2 DO METRÔ

A energia utilizada na linha 2 – verde do Metrô é fornecida a partir de duas

subestações primárias, uma em Barra Funda, conhecida como YBF, e outra em Tamanduateí,

conhecida como YTI, que recebem 88 kV da concessionaria de energia e usam na distribuição

interna através das estações por uma rede de 22 kV, que alimentam subestações localizadas

nas estações, como explica o Manual do Sistema Elétrico (Beltrame, 2013) nos próximos

parágrafos.

O sistema de 22 kV é dividido em dois setores – de Vila Madalena a Ana Rosa,

alimentado por YBF, e de Chácara Klabin a Vila Prudente, alimentado por YTI – sendo que

em caso de alguma falha de fornecimento, um pode alimentar o outro. Esse sistema fornece

energia para dois tipos de subestações nas estações, as Retificadoras e as de Baixa Tensão, e

fornece 22 kV a um dos setores da linha 4 – Amarela, via Consolação. Em caso de

necessidade existe uma linha reserva que permite socorrer a linha 2–Verde pela linha 1–Azul,

através de Paraíso.

As subestações Retificadoras transformam os 22 kV em 750 Vcc e fornecem energia

ao Terceiro Trilho na via, para alimentação da tração dos trens e também é chamado de

subsistema de Tração. O Terceiro Trilho é uma barra isolada na sua parte superior que

acompanha os outros dois trilhos de rolamento do trem e que tem a função de fornecer o

positivo dos 750 V ao trem, sendo que o negativo está conectado aos trilhos normais. É esse

consumo que interessa neste estudo.

As subestações de Baixa Tensão fornecem as alimentações e 460 V, 220 V e 127 V

para alimentar os diversos equipamentos das estações como iluminação, escadas rolantes,

bombas, bloqueios, tomadas etc. Esse sistema é conhecido como sistema de Auxiliares.
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Um resumo de todo o sistema é mostrado na Figura 11. As principais estações estão

representadas por suas siglas: Clínicas (CLI), Ana Rosa (ANR), Chácara Klabin (CKB) e Vila

Prudente (VPT) e as demais estações estão representadas por reticências ou pela

representação genérica “Est”.

As medições de consumo elétrico são feitas apenas nas primárias YBF e YTI, pelos

medidores da própria concessionaria e que o Metrô tem acesso on-line, de forma que não há

uma separação de quanta energia está sendo consumida pelo sistema de tração ou o de

auxiliares, situação que dificulta a confirmação da redução no consumo com a troca do

sistema de controle de trens. Logo, as medições de consumo apresentadas neste trabalho são a

soma do consumo das duas primárias menos o consumo da linha 4 – Amarela.

Figura 11: Sistema de Alimentação Elétrica da Linha 2 – Verde.
Fonte: elaborado pelo autor
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O próximo tópico introduz as características do novo sistema implantado pela

empresa Alstom.

3.4 O NOVO SISTEMA DA ALSTOM

O CBTC da Alstom, objeto deste estudo, é dividido em diversos subsistemas, sendo

alguns centralizados, outros distribuídos pela via e outros nos trens, como explica o manual de

operação do Metrô (Silva, 2013) nos parágrafos seguintes:

Como centrais estão o ATS, que é um Sistema Não Vital e responsável pela operação

do Sistema, o Computer Based Interlock (CBI, responsável pelo intertravamento de rotas), o

Line Controller (LC, responsável pelas restrições na linha e versões de software), o Zone

Controller (ZC, responsável pela movimentação dos trens em uma região) e o Sistema de

Comunicação, são parte do ATP e são Sistemas Vitais, responsáveis pela segurança física dos

trens e usuários. As funcionalidades de ATO foram colocadas em sua maioria no ATS e

algumas no ATP.

Na via estão as balizas (usadas para correção da localização dos trens), os  detectores

de ocupação secundários (usados para veículos que não se comuniquem, como um veículo de

manutenção ou um trem com falha de comunicação) e as máquinas de chave (equipamento

Vital, parte do CBI, que permite ao trem mudar de via, pela seleção de caminhos).

Nos trens estão instalados os subsistemas Vitais de Comunicação, o CC (Carbone

Control, responsável pela localização e movimentação do trem), os leitores de baliza e o

encoder, todos parte do ATP.

Quando se compara com outros sistemas CBTC, o da Alstom tem algumas

particularidades como a dependência do ATS para a operação, devido a maior parte das
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funções de ATO estarem no ATS, enquanto a Bombardier, por exemplo, tem um subsistema

só dedicado a isso. Outra diferença é a determinação de horário de chegada à próxima estação

ao trem, pelo ATS, sendo que o trem tem a inteligência de poder escolher como atingir este

objetivo, mudando de curvas de aceleração e frenagem várias vezes se for necessário. Já o

CBTC da Bombardier trabalha esse quesito usando níveis de desempenho para compensar

atrasos e adiantamentos, sendo menos preciso.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo apresenta o delineamento da pesquisa, os softwares utilizados e os

procedimentos para coleta e análise dos dados.

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Para atingir os objetivos propostos, foi estabelecida uma sequência de atividades a

serem realizadas para atingir os objetivos específicos, mostrada na Figura 12. Nesse sentido,

foi estudado o comportamento dos trens por sistema de controle e quais as variáveis que estão

presentes no consumo elétrico da linha 2 – Verde e no consumo energético dos trens. Foi

verificado o que seria necessário para a prova estatística, como o número de amostras, para

coletar as informações necessárias do sistema e garimpar os dados necessários a partir do

protocolo de comunicação dos trens.
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Os dados do sistema e da concessionária foram adquiridos parte por coleta direta do

sistema e parte pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) do Metrô. Com os dados em

mãos, foram planilhados os dados, gerando tabelas adequados aos cálculos. Os dados foram

testados se aderentes a normalidade ou não, definindo o uso de métodos paramétricos ou não,

para então verificar e testar dados e correlações estatisticamente, regressão linear, estatística

bivariada e regressão multivariada.

Na execução deste trabalho foram utilizados diversos softwares que serão descritos a

seguir.

Figura 12: Sequência de Passos para a Pesquisa
Fonte: elaborado pelo autor
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4.2 SOFTWARES UTILIZADOS

Os softwares usados para a realização deste trabalho são todos open source por

opção do autor e estão descritos a seguir:

• LibreOffice (Comunidade Open Source, 2016) na criação de planilhas, figuras,

gráficos e no texto.

• Wireshark (Wireshark Foundation, 2016) na extração dos dados de comunicação

• GIMP (The GIMP Team, 2016) na edição de imagens,

• Zotero (CHNM, 2016) na organização das referências,

• R (R Core Team, 2015) nas estatísticas,

• Python (Comunidade Python, 2016) como linguagem de desenvolvimento para extrair

dados do protocolo.

Com as ferramentas definidas, são necessários os dados, e a forma como foi realizada

a coleta de dados é apresentada a seguir.

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS

Os dados usados nesta pesquisa foram obtidos de registros históricos das bases de

dados operacionais do sistema de controle, de arquivos com a captura do protocolo de

comunicação de trens e de registros de consumo elétrico da concessionária de energia,

apresentados a seguir.
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4.3.1 Dados coletados via Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

Por meio do sistema SIC do Metrô foi solicitada uma massa inicial de dados, que é

baseada nos relatórios operacionais e da manutenção, relativos ao período estudado de

dezembro de 2015 a maio de 2016. Os dados foram as informações diárias sobre:

• o consumo elétrico, em kW e Custo;

• a demanda de passageiros;

• as ocorrências relevantes de manutenção;

• os problemas operacionais relevantes;

• os intervalos médios praticados no picos e vale;

• a quantidade de viagens e

• os trens que estavam em operação.

Essa solicitação ficou registrada com o número de protocolo SIC 301861613005.

A solicitação foi feita em 09/09/21016 e a resposta foi obtida em 07/10/2016. Note-

se que houve tentativa de obter os dados internamente, no entanto não houve acesso via

comunicação entre as áreas.

4.3.2 Informações obtidas a partir das bases de dados operacionais

Os seguintes dados foram obtidos diretamente das bases operacionais:

• o consumo referente aos anos de 2015 e 2016 e

• as viagens realizadas referentes aos anos de 2015 e 2016.
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O período dos dados obtidos permitem uma visão do período de dois anos, divididos

em dois períodos de cerca de um ano, antes e após a troca do sistema, que ocorreu em 11 de

fevereiro de 2016.

4.3.3 Informações obtidas da extração do protocolo de comunicação

Os dados obtidos por extração a partir do protocolo de comunicação foram:

• Quantidade de trens circulando de cada frota;

• Tempo total em movimento por viagem;

• Quantidade de paradas por viagem e

• Perfil de velocidade de cada trem.

Os dados extraídos do protocolo de comunicação são referentes ao período de 15 de

janeiro de 2016 a 31 de março de 2016. O processo de extração das informações a partir da

massa de dados resultante das comunicações entre equipamentos é detalhada no Apêndice B.

Dado Origem

Consumo de energia Medição direta nas subestações primárias

Frotas dos trens circulando (FN, FE e FG) Relatórios Operacionais

Quantidade de Passageiros (P) Relatórios Operacionais

Quantidade de Viagens Realizadas (V) Relatórios Operacionais

Ocorrência de Falhas Significativas (FM) Relatório da Manutenção

Dia da semana (D) Relatórios Operacionais

Sistema de Controle em Operação (S) Relatórios Operacionais

Consumo por Viagem Realizada Calculado dividindo-se o consumo de
energia do dia pelo número de viagens

Perfil de Velocidade realizado Análise da Comunicação

Figura 13: Variáveis estudadas
Fonte: elaborado pelo autor
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O quadro da Figura 13 apresenta um resumo das variáveis estudadas. A variável

referente a Frota, indica quantos trens de determinada frota operaram naquele dia, mas não

informa quantas viagens ele fez. Após a extração do número de viagens de cada trem dos

dados de comunicação, poderia ser usado a variável que indica a quantidade de Viagens feitas

por Frota, em seu lugar.

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS

Com base em Spiegel e Stephens (2009), foram definidos os passos básicos para

análise estatística dos dados apresentado na Figura 14:

Figura 14: sequência de passos dos testes estatísticos
Fonte: elaborado pelo autor
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a) estatísticas descritivas: médias, desvio padrão, proporções, teste de normalidade.

Nos testes de normalidade a hipótese nula (H0) é de que as distribuições são

aderentes a normalidade, e como é desejado um nível de significância de 5%, é esperado um

resultado de p-valor maior que 0,05, para não rejeitar a H0. Para amostras maiores que 50

itens é sugerido o teste de Kolmogorov-Smirnov com a correção de Lilliefors (Spiegel &

Stephens, 2009). Os testes foram feitos com a amostra completa e apenas com os dias úteis,

pois no período estudado não houve fins de semana com o sistema operando em modo ATC .

b) teste de médias para confirmar a diferença entre o consumo de energia antes e

depois da implantação do novo sistema de controle (Spiegel & Stephens, 2009).

c) Regressão multivariada, (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009) tendo

como variável dependente o Consumo e variáveis independentes Viagens Realizadas,

quantidade de Passageiros e o uso das diferentes Frotas de trens. As variáveis qualitativas

foram incluídas como dummies, como o tipo de Sistema, se houve ocorrências de Manutenção

e se era dia útil.

d) Verificação da normalidade dos erros, a fim de avaliar a adequação da regressão

(Hair et al, 2009) e da inflação da variância, a fim de verificar se não ultrapassa o nível

recomendado de 5,0.

O modelo geral da regressão será conforme mostrado na equação (1):

Consumo = a + b.V + c.S + d.FN +e.FE + f.FG + g.P+ h.D + i.FM      (1)

Onde:
V= quantidade de Viagens realizadas
S=  tipo de Sistema de controle
FN=  somatório da Frota Nova usada
FE=  somatório da Frota E usada
FG=  somatório da Frota G usada
P = demanda de Passageiros
D=  Dia útil, fim de semana ou feriado
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FM= Falha de Manutenção

A Figura 15 apresenta a sequência de passos necessários à execução da regressão

múltipla, como a seleção dos dados e a remoção dos outliers, seguido por ciclos de cálculo da

regressão usando o método stepwise seguido do teste de VIF para verificar multicolinearidade

e removendo variáveis do resultado final, quando é verificada a normalidade dos resíduos,

dando validade ao processo. Os resultados detalhados do processo estão no Apêndice E.

Figura 15: Atividades na execução da regressão múltipla
Fonte: elaborado pelo autor
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5 RESULTADOS

Os dados iniciais, obtidos pelo SIC, foram organizados e tabulados em uma única

planilha, de forma a poder realizar os cálculos e testes estatísticos necessários às ferramentas

de planilha eletrônica do LibreOffice (Comunidade Open Source, 2016) e do ambiente de

programação e estatísticas R (R Core Team, 2015). A planilha foi chamada de Tabela 1 e está

no Apêndice A.

Foram incluídas colunas para controle como a coluna “N”, que apenas mantém a

ordem dos dados e a coluna “Sistema” que contém qual o sistema estava em operação no dia.

As colunas “Mês”, “Dia”, “Dia da Semana”, “Feriado” e “Ocorrências de Manutenção” foram

inseridas para ter opções de filtros.

Existem ainda duas outras Tabelas, usadas para testes parciais que são: a Tabela 2

com os dados de Consumo diário e Viagens no período de dois anos, de 01 de janeiro de 2015

a  31 de dezembro de 2016 e está apresentada no Apêndice B; e a Tabela 3 que tem parte dos

dados retirados do protocolo de comunicação, como velocidades, tempos de parada, horários,

tempos de viagem entre outros, apresentada no Apêndice C.

5.1 DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS

A Figura 16 mostra um resumo dos campos da tabela com os dados completos, do

período de 01/12/2015 a 31/05/2016, apresentando contagens de repetições, valores mínimos

e máximos, quartis, medias e medianas dos campos. Ela é a saída do comando summary() do

R(R Core Team, 2015), sobre a tabela de dados.
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Pode-se observar nas contagens das variáveis não numéricas que:

• Sistema – apresenta 52 ocorrências de ATC (o sistema antigo) e 131 de CBTC

• feriado – apresenta 13 dias de feriados, 52 dias de fins de semana e 118 dias úteis

• ocorrências de manutenção (ocorManut) – ocorreram em 10 de 183 dias

Figura 16: Apresentação do resumo da Tabela 1 (Todos os Dados)
Fonte: arquivo de saída do software R.



58

Foi criado uma coluna com a união das Frotas I e J, sendo denominada FrotaIJ. Isso

foi feito devido a baixa quantidade de uso destas frotas nos momentos iniciais, a importância

que apresentou nos primeiros resultados e a similaridade das frotas, pois ambas são a antiga

Frota A, que é a primeira frota do Metrô e está sendo reformada, com as mesmas diretrizes,

mas por empresas diferentes.

Já a Figura 17 apresenta o resumo da tabela que tem os dados referentes a Consumo

diário e Viagens por dois anos, de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016.

Pode-se observar nas contagens das variáveis não numéricas que:

• Sistema – apresenta 290 ocorrências de ATC e 441 de CBTC

• feriado – apresenta 24 dias de feriados, 209 dias de fins de semana e 498 dias úteis

Foram testadas a normalidade de diversas variáveis, destas duas tabelas, com os

resultados apresentados a seguir:

Figura 17: Apresentação do resumo da Tabela 2 (Amostras de 2 anos)
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A Figura 18 apresenta o teste de normalidade do campo Consumo diário da Tabela 1,

com ambos os testes, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, rejeitando a normalidade.

A Figura 19 apresenta o teste de normalidade do campo Passageiros da Tabela 1,

com ambos os testes, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, rejeitando a normalidade.

Figura 18: Resultado do teste de normalidade de Consumo diário
Fonte: arquivo de saída do software R.

Figura 19: Resultado do teste de normalidade de Passageiros
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A Figura 20 apresenta o teste de normalidade das Viagens Realizadas da Tabela 1,

com ambos os testes, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, rejeitando a normalidade.

Figura 20: Resultado do teste de normalidade de Viagens Realizadas
Fonte: arquivo de saída do software R.

Figura 21: Resultado do teste de normalidade de Consumo/Viagens
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A Figura 21 apresenta o teste de normalidade do campo Consumo por Viagens da

Tabela 1, com o teste Shapiro-Wilk apresentando um p-valor de 0,035 e rejeitando a

normalidade, porém o teste Kolmogorov-Smirnov apresentou um p-valor de 0,136,  aceitando

a normalidade a um nível de 5%.

A Figura 22 apresenta o teste de normalidade do Consumo diário da Tabela 2, com

ambos os testes, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, rejeitando a normalidade.

Figura 22: Resultado do teste de normalidade de Consumo no período de dois anos
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A Figura 23 apresenta o teste de normalidade do Viagens Realizadas da Tabela 2,

com ambos os testes, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, rejeitando a normalidade.

Figura 23: Resultado do teste de normalidade de Viagens por dois anos
Fonte: arquivo de saída do software R.

Figura 24: Resultado do teste de normalidade de Consumo/Viagens por dois anos
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A Figura 24 apresenta o teste de normalidade do Consumo por Viagens da Tabela 2,

com ambos os testes, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, rejeitando a normalidade.

Foram feitos novos testes com essas variáveis apenas para os dias úteis, pois durante

o período verificado não houve operação com o sistema antigo (ATC) nos finais de semana,

que já operava no sistema novo (CBTC) para realizar as adequações necessárias.

As colunas Consumo, Passageiros e Viagens Realizadas continuaram a rejeitar a

normalidade, mesmo sem os dados de Fins de semana e feriados. A variável Consumo por

viagem manteve um resultado parecido com o anterior, com p-valor de 0,143 para

Kolmogorov-Smirnov e 0,030 para Shapiro-Wilk, como mostra a Figura 25.

Figura 25: Teste de normalidade de Consumo/Viagens em dias úteis (DU)
Fonte: arquivo de saída do software R.
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Como apresentado da Figura 26, a utilização apenas dos dias úteis na amostra

melhorou os índices, mas ainda não foi o necessário para que fosse aceita a hipótese de

normalidade dos dados de nenhum dos campos da Tabela 2.

Foram realizadas tentativas de normalização pelo método Boxcox, porém os resultados

estavam fora dos padrões esperados (com valores de expoentes entre -2 e 2) como mostra a

Figura 27.

Figura 26: Teste de normalidade de Consumo/Viagens em 2 anos nos dias úteis (DU)
Fonte: arquivo de saída do software R.

Figura 27: Resultado da Função Boxcox para os campos Consumo diário e Viagens
Fonte: arquivo de saída do software R.
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Usar esses valores nas fórmulas Boxcox levou a valores muito elevados na

normalização, na ordem de 1040, como mostra a Figura 28, desestimulando o seu uso.

Foram gerados dois gráficos boxplots de diversas variáveis para uma comparação

visual entre os Sistemas, um utilizando todos os dias e outro apenas os dias úteis, posto que

não houve fins de semana operando pelo sistema antigo no período.

A Figura 29 apresenta visualmente que a diferença de consumo elétrico diário entre

os dois sistemas deve existir e está nitidamente representada nos dois gráficos, seja com todos

os dias ou apenas os dias úteis.

Figura 28: Resultado dos cálculos de Boxcox para os campos Consumo diário e Viagens
Fonte: arquivo de saída do software R.

Figura 29: Consumo Elétrico diário - Todos os dados e apenas Dias Úteis (DU)
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A Figura 30 apresenta a quantidade de passageiros por dia, mostrando uma

significativa mudança no segundo gráfico com a retirada dos dias úteis uma vez que todos os

fins de semana estavam computados apenas no sistema CBTC. Ao comparar esse segundo

gráfico com o gráfico relativo ao consumo, na Figura 29, é curioso notar que com a troca do

sistema, apesar de a demanda ter subido, provavelmente devido ao final do período de férias,

já que a troca do sistema ocorreu dia 11 de fevereiro, o consumo de energia total da linha

diminuiu, contrariando as expectativas de que o aumento de demanda aumentaria o consumo.

Na Figura 31 também se verifica uma grande alteração no número de viagens no

segundo gráfico devido a retirada dos finais de semana, que afetam apenas a variável Sistema

relacionada ao CBTC, bem como a remoção de diversos outliers do sistema ATC, relativos

aos feriados. Esse segundo gráfico apresenta que não deve ter ocorrido diferença significativa

entre a quantidade de viagens nos dois sistemas.

Figura 30: Demanda de Passageiros - Todos os dados e apenas Dias Úteis (DU)
Fonte: arquivo de saída do software R.
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Na Figura 32 há duas situações distintas em cada gráfico, sendo que no primeiro não

parece haver diferença significativa na relação Consumo por Viagens entre os dois sistemas,

enquanto que no segundo gráfico essa diferença se torna aparente. Isso ocorre devido ao

consumo fixo de energia do sistema, que faz aumentar o valor dessa relação com a redução de

viagens.

Figura 31: Viagens Realizadas - Todos os dados e apenas Dias Úteis (DU)
Fonte: arquivo de saída do software R.

boxplot (ConsumoViagem~Sistema, data=tabelao, main="Consumo/Viagens")

boxplot (ConsumoViagem~Sistema, data=tempSemana, main="Consumo/Viagens DU")

Figura 32: Consumo por Viagem - Todos os dados e apenas Dias Úteis (DU)
Fonte: arquivo de saída do software R.
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Já na Figura 33, que representa o consumo de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, a

principal diferença entre os gráficos está nos valores apresentados e nos outliers, mas a

diferença entre o consumo diário deve haver e está bem clara em ambos os gráficos.

5.2 ESTATÍSTICAS PRELIMINARES

Como testes iniciais e para compreender melhor o comportamento das variáveis,

foram feitas regressões lineares da variável Consumo diário pela variável Viagens Realizadas.

A Figura 34 apresenta o resultado dessa regressão com todos os dados da tabela,

apresentando um coeficiente de determinação R² = 0,678 com seu valor ajustado para 0,676,

que gerou a equação:

consumo = 79342 + 219 × viagens

#tabela Consumo 2 anos
boxplot (Consumo~Sistema, data=consumo, main="Consumo Eletrico 2Anos")boxplot

(Consumo~Sistema, data=consumoSemana, main="Consumo Eletrico DU 2Anos")

Figura 33: Consumo Elétrico - Todos os dados e apenas Dias Úteis (DU) 2 anos
Fonte: arquivo de saída do software R.
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## lm(formula = Consumo ~ ViagensRealizadas, data = tab)

##

## Residuals:

##    Min     1Q Median     3Q    Max

## -37337 -7503 3145   9261  29817

##

## Coefficients:

##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

## (Intercept)        79342,1     7673,1    10,3   <2e-16 ***

## ViagensRealizadas    219,0       11,2    19,5   <2e-16 ***

## ---

## Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

##

## Residual standard error: 15700 on 181 degrees of freedom

## Multiple R-squared: 0,678,  Adjusted R-squared: 0,676

## F-statistic:  380 on 1 and 181 DF,  p-value: <2e-16

Figura 34: Regressão Linear do Consumo diário pelas Viagens Realizadas
Fonte: arquivo de saída do software R.

Figura 35: Gráficos da Regressão Linear nos sistemas ATC e  CBTC
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A Figura 35 apresenta a regressão separando por Sistema, ATC e CBTC. A

inclinação ligeiramente maior na reta do conjunto de dados relativos ao sistema ATC sugere

que os trens operando com este sistema consumiam mais energia que os trens operando com o

sistema CBTC. Outro ponto a considerar ao observar esses gráficos é que o sistema ATC já

não estava operando aos finais de semana, o que justifica os poucos pontos abaixo das 650

viagens por dia no gráfico referente ao ATC.

A Figura 36 apresenta os resultados numéricos da regressão do ATC, em que

apresenta um valor ajustado de  R² = 0,756 e gerou a equação:

consumo = 106689 + 202 × viagens

A Figura 37 apresenta os resultados numéricos da regressão do CBTC, em que

apresenta um valor de  R² = 0,707 e gerou a equação:

consumo = 89933 + 194 × viagens

regrLinear(tempATC,"Sistema ATC")

## lm(formula = Consumo ~ ViagensRealizadas, data = tab)

##

## Residuals:

##    Min     1Q Median     3Q    Max

## -28163 -7272   2844   6981  14891

## Coefficients:

##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

## (Intercept)         106689      11501    9,28  1,9e-12 ***

## ViagensRealizadas      202         16   12,62  < 2e-16 ***

## -->Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

##

## Residual standard error: 8780 on 50 degrees of freedom

## Multiple R-squared: 0,761,  Adjusted R-squared: 0,756

## F-statistic:  159 on 1 and 50 DF,  p-value: <2e-16

Figura 36: Regressão Linear do Consumo pelas Viagens apenas no sistema ATC
Fonte: arquivo de saída do software R.
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As Correlações entre as variáveis Consumo, Passageiros, Viagens Realizadas e

Consumo por Viagem são apresentadas na Figura 38, em que é possível verificar que

Consumo tem uma correlação forte com Passageiros (0,76), Consumo também tem uma

correlação forte com Viagem (0,82) e Passageiros tem uma correlação muito forte com

Viagens (0,92), todos com um índice de significância muito bom (<0,001).

regrLinear(tempCBTC,"Sistema CBTC")

## lm(formula = Consumo ~ ViagensRealizadas, data = tab)

##

## Residuals:

##    Min     1Q Median     3Q    Max

## -32142 -11885   4118  10891  29850

## Coefficients:

##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

## (Intercept)        89933,0     7311,1    12,3   <2e-16 ***

## ViagensRealizadas    194,0       10,9    17,7   <2e-16 ***

## -->Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

##

## Residual standard error: 13600 on 129 degrees of freedom

## Multiple R-squared: 0,709,  Adjusted R-squared: 0,707

## F-statistic:  314 on 1 and 129 DF,  p-value: <2e-16

Figura 37: Regressão Linear do Consumo pelas Viagens apenas no sistema CBTC
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A Figura 39 inclui as Frotas E, G e IJ no cálculo. Em relação ao Consumo diário, a

FrotaG teve uma correlação muito baixa (0,23), a FrotaE foi moderada (0,68) e a FrotaIJ foi

moderada e negativa (-0,55), com níveis de significância bons (<0,01). Também foi retirado a

variável  Consumo/Viagens desse cálculo por ser esta variável uma composição de outras

duas variáveis.

##                    Consumo Passageiros ViagensRealizadas

## Consumo

## Passageiros        0,76***

## ViagensRealizadas  0,82***     0,92***

## ConsumoViagem -0,13' -0,61*** -0,66***

--> significância (p): *** < 0.001, ** < 0.01, * < 0.5 e ' < 0.1

Figura 38: Correlação entre as principais variáveis numéricas do sistema
Fonte: arquivo de saída do software R.
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5.3 TESTE DE MÉDIAS (TESTE T)

Foi realizado teste t para confirmar que, a princípio, há uma diferença

estatisticamente significante entre os dias em que foi utilizado o sistema ATC e o sistema

CBTC. A Figura 40 mostra os resultados.

Como pode ser verificado pelos resultados, foi aplicado o teste F e o teste t nas

variáveis Consumo diário, Passageiro, Viagens Realizadas e Consumo/Viagem. Nenhuma das

variáveis passou no teste F de homoscedasticidade dos dados, que verifica a diferença entre as

variâncias, e que definiu o uso do teste t de Welch. O teste t foi executado informando a

desigualdade entre as variâncias e apenas a variável Passageiro não teve índice que

justificasse a diferença dos dados entre os períodos, que indicou que não existe diferença

significativa no número de passageiros, ou seja, a “carga” do serviço foi a mesma nos dois

períodos, porém, ao verificar que a quantidade de viagens realizadas apresentou diferença

##          Consumo   Passag  Viagens   FrotaG   FrotaE

## Consumo

## Passag   0,76***

## Viagens  0,82***  0,92***

## FrotaG   0,23** -0,23** -0,12

## FrotaE   0,68***  0,44***  0,49***  0,21**

## FrotaIJ -0,55*** -0,08 -0,19* -0,83*** -0,71***

--> significância (p): *** < 0.001, ** < 0.01, * < 0.5 e ' < 0.1"

Figura 39: Correlação entre as variáveis do sistema, incluindo as frotas
Fonte: arquivo de saída do software R.

| Teste F | Teste t de Welch

##              |    F   p(F)|    t  df   p(t) dif.méd    inf  95%  sup

## Consumo      |0,503 0,0062|10,06 131 0,0000 33177,7 26651,64 39703,8

## Passageiros  |0,516 0,0082| 1,80 130 0,0735    52,9 -5,10   110,9

## Viagens      |0,500 0,0058| 3,96 132 0,0001    56,6    28,33    84,9

## ConsumoViagem|0,592 0,0348| 4,08 121 0,0001    18,4     9,48    27,4

Figura 40: Resultado dos testes de média (testes F e t), todos os dias
Fonte: elaborado arquivo de saída do software R.
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entre os períodos e após verificar o gráfico boxplot referente a ela (Figura 31, na página 68),

decidiu-se por repetir o teste t com a amostra apenas dos dias úteis, pois os finais de semana,

que sempre realizam menos viagens e só operaram com o CBTC poderiam estar influenciando

significativamente no resultado. O novo teste é apresentado na Figura 41.

Desta vez os resultados apresentaram diferença para as variáveis Consumo,

Passageiros e Consumo/Viagem, enquanto a variável Viagens Realizadas não apresentou

diferenças, como era esperado. Ao comparar o resultado da variável Passageiros com seu

boxplot (Figura 30, na página 67), verificou-se que houve aumento de demanda e isso pode

ter interferido nos cálculos, pois pela hipótese defendida, uma maior demanda deveria fazer o

consumo aumentar, logo pode estar obscurecendo parte da economia obtida.

Foi também realizado o teste t para a Tabela 2, referente ao período de janeiro de

2015 a dezembro de 2016 das variáveis Consumo diário e Consumo/Viagem, apresentado na

Figura 42, que confirmou a diferença entre os períodos, numa escala mais ampla,

minimizando assim problemas de sazonalidade da amostra. Foi feito o teste t para a amostra

completa e apenas para os dias úteis, e em ambos os casos a diferença se apresentou, o que

| Teste F | Teste t de Welch

##              |    F   p(F) |   t   df p(t) dif.méd    inf  95%  sup

## Consumo      | 0,260 0,0000|10,62 114 0,0000  21155,0 17210,6 25099,4

## Passageiros  |17,562 0,0000|-6,71  46 0,0000     77,9 -101,3 -54,6

## Viagens      | 0,298 0,0000|-0,83 115 0,4080      3,3 -11,3     4,6

## ConsumoViagem| 0,354 0,0000| 9,79 116 0,0000     29,7    23,7    35,7

Figura 41: Resultado dos testes de média (testes F e t), apenas dias úteis
Fonte: arquivo de saída do software R.

| Teste F | Teste t de Welch

##              |    F   p(F) |   t   df    p(t)  dif.méd   inf  95%  sup

Consumo         | 0,438 0,0000| 30,2 729  0,0000  45225,7 42290,4 48160,9

Consumo DU      | 0,196 0,0000| 36,2 656  0,0000  48095,9 45486,1 50705,7

ConsumoViagem   | 0,324 0,0000| 11,9 716  0,0000     23,9    20,0    27,8

ConsumoViagem DU| 0,154 0,0000| 11,3 624  0,0000     20,7    17,1    24,3

Figura 42: Resultado dos testes de média (testes F e t) de 2015 e 2016
Fonte: arquivo de saída do software R.
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indica que a redução de consumo foi uma ocorrência duradoura e não decorrente de alguma

sazonalidade.

5.4 RESULTADOS DA REGRESSÃO

Havia alguns valores que são considerados outliers por estarem muito fora do padrão

da amostra e, para que não interferissem nos resultados, foram retirados da massa de dados.

Os dados retirados foram encontrados usando o método de IQR (interquartile range) sobre a

variável Consumo/Viagens, pois era a única variável que possuía uma distribuição normal, e

os registros removidos são apresentados na Figura 43.

Foi realizada a primeira regressão multivariada com os principais dados numéricos e

três variáveis dummies: Sistema, ocorManut e feriado. O resultado dessa regressão é

apresentado na Figura 44, na qual, algumas das variáveis não têm nível de significância

adequado. É interessante citar o valor de R² ajustado está em 0,846, ou seja, explica 84,6% da

Outliers Removidos:

## ordem mes dia diaSemana feriado Sistema Consumo Passageiros

## 32    jan   1       sex     sim     ATC  210265          86

## 56    jan  25       seg     sim     ATC  209106         217

## 70    fev   8       seg     sim ATC  217987         264

## 71    fev   9       ter     sim     ATC  205206         220

##    Viagens ConsumoViagem ocorManut FrotaI FrotaJ FrotaIJ FrotaE

## 32     490         429,1       nao      0      0       0   0,47

## 56     495         422,4 nao      0      0       0   0,47

## 70     515         423,3       nao      0      0       0   0,33

## 71     482         425,7       nao      0      0       0   0,37

##    FrotaG total total.1 realFrotaE realFrotaG realFrotaIJ

## 32   0,53    17       0 0,00       0,00           0

## 56   0,53    19     537       0,42       0,58           0

## 70   0,67    18       0       0,00       0,00           0

## 71   0,63    19       0       0,00       0,00           0

Figura 43: Os outliers removidos
Fonte: arquivo de saída do software R.
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variação do consumo de energia e o erro médio dos resíduos está em 10.800, que representa

4,75% do valor médio diário de consumo de 227.255 kwh.

Após essa regressão inicial, foi feita uma nova regressão utilizando o método

stepwise, que testa combinações de variáveis e apresenta um resultado com as mais

significativas. A Figura 45 ilustra o final da primeira chamada, na qual se pode verificar bons

níveis de significância e de R².

## Consumo = ViagensRealizadas + Passageiros + Sistema +

##     FrotaE + FrotaG + FrotaIJ + ocorManut + feriado

##

## Residuals:

##    Min     1Q Median     3Q    Max

## -25803 -9089    879 7513  21609

##

## Coefficients:

##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

## (Intercept)       120556,8    86704,2    1,39   0,1662

## ViagensRealizadas    123,0       22,7    5,43  1,9e-07 ***

## Passageiros           40,5 15,7    2,59   0,0106 *

## SistemaCBTC -8314,0     3077,4 -2,70   0,0076 **

## FrotaE             27737,8    89219,1    0,31   0,7563

## FrotaG             17013,4    85750,9    0,20   0,8430

## FrotaIJ -49984,4    86976,6 -0,57   0,5662

## ocorManutsim         727,8     3718,0    0,20   0,8450

## feriadonao -1589,5     6144,9 -0,26   0,7962

## ---

## Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

##

## Residual standard error: 10800 on 174 degrees of freedom

## Multiple R-squared: 0,853,  Adjusted R-squared: 0,846

## F-statistic:  126 on 8 and 174 DF,  p-value: <2e-16

Figura 44: A regressão linear com todas as variáveis
Fonte: arquivo de saída do software R.
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Após cada regressão linear usando o stepwise foi realizado uma verificação de

multicolinearidade (VIF) que indicava a remoção de alguma variável que poderia representar

o mesmo efeito original.

No cálculo do VIF, valores acima de 5 são considerados altos e suspeitos e merecem

análise (Hair et al, 2009), veja Figura 46, da qual se pode perceber os valores maiores que

cinco entre Viagens e Passageiros, depois entre Viagens e Feriado.

Ambas se mostraram coerentes pois tanto a quantidade de viagens é consequência da

quantidade de passageiros como nos dias úteis são programados mais viagens. Nos dois casos

se optou por manter a variável ViagensRealizadas em detrimento das outras devido a sua

precisão e variação, pois parte das medidas de passageiros são estimadas e o feriado é uma

variável dummy.

## Consumo = ViagensRealizadas + Passageiros + Sistema + FrotaIJ

##

## Residuals:

##    Min     1Q Median     3Q    Max

## -24690 -8884    955   7508  21837

##

## Coefficients:

##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

## (Intercept)       142945,8    10390,0   13,76  < 2e-16 ***

## ViagensRealizadas    121,2       21,4    5,66  6,0e-08 ***

## Passageiros           39,5       10,5    3,76  0,00023 ***

## SistemaCBTC -8338,2     2952,5 -2,82  0,00528 **

## FrotaIJ -70370,5    10036,7 -7,01  4,7e-11 ***

## ---

## Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

##

## Residual standard error: 10700 on 178 degrees of freedom

## Multiple R-squared: 0,852,  Adjusted R-squared: 0,849

## F-statistic:  257 on 4 and 178 DF,  p-value: <2e-16

Figura 45: A regressão linear após aplicar o método stepwise
Fonte: arquivo de saída do software R.



78

O resultado final apresentou VIF abaixo de três e teve boa significância de seus

fatores como visto na Figura 47, em que a variável Sistema apresenta a pior significância e

esta abaixo de 0,05. É também importante notar o valor de R² ajustado, que está em 0,838,

que explica 83,8% da variação do consumo de energia com erros médios de 11.100 kwh/dia,

que representam 4,88% do consumo diário de 227.255 kwh.

1a chamada do VIF

## ViagensRealizadas       Passageiros Sistema           FrotaIJ ##

7,806             7,433             2,815             2,660

2a chamada do VIF

## ViagensRealizadas           Sistema           FrotaIJ           feriado ##

6,118             2,732             2,665             6,180

3a chamada do VIF

## ViagensRealizadas           Sistema           FrotaIJ

##             1,065             2,731             2,658

Figura 46: Teste VIF de multicolinearidade
Fonte: arquivo de saída do software R.

## Consumo = ViagensRealizadas + Sistema + FrotaIJ

##

## Residuals:

##    Min     1Q Median     3Q    Max

## -28551 -8350    210   7726  30888

##

## Coefficients:

##                    Estimate    Std. Error t value Pr(>|t|)

##  (Intercept)       110718,7(a)     6066,6   18,25   <2e-16 ***

##  ViagensRealizadas    196,0(b)        8,2   23,91   <2e-16 ***

##  SistemaCBTC -6419,9(c)     3012,5 -2,13    0,034 *

##  FrotaIJ -69374,8(d)    10393,8 -6,67    3e-10 ***

## ---

## Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

##

## Residual standard error: 11100 on 179 degrees of freedom

## Multiple R-squared: 0,841,  Adjusted R-squared: 0,838

## F-statistic:  314 on 3 and 179 DF,  p-value: <2e-16

Figura 47: A regressão linear final
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A fórmula final da regressão está apresentada na equação (2) e é mostrada na Figura

48 e ficou dependente das variáveis ViagensRealizadas, Sistema e FrotaIJ.

A validade da regressão pode ser verificada pela normalidade dos resíduos, ou seja,

pelo teste de normalidade das diferenças entre os valores de consumo calculados com os

valores de consumo reais e está apresentada na Figura 49, na qual o teste de Shapiro-Wilk

apresentando um p-valor de 0,241 e aceitando a h0 de distribuição normal. Segundo Ghasemi

Co=a+bV +cS+dF
Co=110718,7+196,7×V−6419,9×S−69374,8×F (2)

onde: Co  = Consumo Diário (kWh)
V    = Viagens Realizadas (adimensional)
S    = Sistema (0-ATC e 1-CBTC)
F    = FrotaIJ (percentual entre frotas utilizadas)

Figura 48: Fórmula do Consumo Diário obtida pela Regressão
Fonte: elaborado pelo autor

testesNormalidade(lm2spf$residuals,"Resíduos")

##

##  n= 183

##

##  Min = -28551 - Max = 30888

##  Mediana = 209,6 - Media = -2,268e-13

##  Variancia = 121655939 - Desvio Padrao = 11030

##                                                Estatística       p

## Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test     0,06895 0,03381

## Shapiro-Wilk normality test                        0,99015 0,24068

Figura 49: Teste de normalidade dos resíduos da regressão final
Fonte: arquivo de saída do software R.
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e Zahediasl (2012), o teste de Shapiro-Wilk tem resultados mais confiáveis que o teste de

Kolmogorov_Smirnov, mesmo com após a correção de Lilliefors.
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Aqui serão avaliados os resultados da regressão, confrontando-os com a literatura e

também será apresentada uma discussão sobre os tempos de parada e o potencial para estudos

mais avançados.

6.1 RESULTADO DA REGRESSÃO

O modelo de regressão resultou um R² de 0,838, que explica 83,8% da variação do

consumo de energia com erros médios de 4,88% do consumo diário, porém, entre as variáveis

propostas, várias foram consideradas não significativas durante o processo de regressão

múltipla e estão apresentadas na Figura 50.

Em relação à frota, apenas a IJ foi incluída no modelo final, trata-se da frota de trens

antigos que foi modernizada, “rodando” apenas com o sistema novo. As demais frotas tinham

os dois sistemas instalados, e rodaram parcialmente com cada sistema.

A equação (2) (retomada da Figura 48), indica que o Sistema e a FrotaIJ tem

influência a reduzir o Consumo, sendo que ambas estão diferentes de zero quando o sistema

Variável Hipótese inicial Resultado

Passageiros A “carga” influencia o consumo Relação com Viagens Programadas

Feriados Menos trens influencia consumo Relação com Viagens Programadas

Ocor Manutenção Falhas influenciam consumo Não influenciou

Frota E Modelo influencia consumo Descartado na Regressão Stepwise

Frota G Modelo influencia consumo Descartado na Regressão Stepwise

Figura 50: Variáveis não-significativas após a regressão
Fonte: elaborado pelo autor
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CBTC está em operação. A variável Sistema, como uma variável dummy, vale zero quando o

sistema em operação é o ATC e vale um quando o sistema em operação é o CBTC, enquanto

a variável FrotaIJ tem seu valor variando entre zero e um, proporcional a sua participação na

operação do dia.

Consumo=110718,7+196,7×Viagens-6419,9×Sistema-69374,8×FrotaIJ      (2)

Segundo a literatura, o sistema poderia interferir no consumo por melhorar a

condução automática dos trens (Domínguez et al., 2014; Miyatake & Ko, 2010; Li et al.,

2017), por reduzir a interferência entre trens (Su et al., 2013) e por otimizar a distribuição de

trens na linha (Xu et al., 2016; Carvajal-Carreño et al., 2014; Su et al., 2013).

Já a frota pode interferir no consumo por diferenças de eficiência dos equipamentos e

uso de freios regenerativos (Tian et al., 2016). Existe ainda a possibilidade de minimizar

perdas e otimizar o consumo se for uma preocupação incluída no projeto, por melhorias nas

estações retificadoras, dimensionamento de capacidade e na distribuição da energia (Popescu

et al., 2016).

A regressão mostrou que em média 2,82% da variação do consumo de energia foi

obtida pela variável Sistema como CBTC. Essa referência variou de 2,37% em um dia de

máximo consumo a 4,20% em um dia de consumo mínimo. Como apresentado nos cálculos,

na Figura 51, que divide a economia obtida pela variável Sistema CBTC ativa pelos

consumos médio, mínimo e máximo.

Consumo médio:     6419,9÷227255 = 0,028249763
Consumo mínimo:  6419,9÷152899 = 0,041987848
Consumo máximo:  6419,9÷271433 = 0,023651877

onde: 6419,9 é o fator da regressão relativo ao Sistema em controle
Figura 51: Cálculos da influência da variável Sistema
Fonte: elaborado pelo autor
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As Frota I e J possuíam apenas o sistema CBTC embarcado, sendo responsáveis por

4,95% de economia em média, chegando a 15,66% no dia de maior utilização dessa frota,

como mostrado na Figura 52, que apresenta a economia obtida pela variável FrotaIJ na sua

condição de uso médio dividido pelo consumo médio e a condição de utilização máxima

realizada dessa frota e o consumo desse dia específico.

Verificou-se então, que a redução do consumo de energia com a mudança de sistema

de controle ocorreu, porém em nível inferior aos índices esperado pela literatura, como o

citado por Carvajal-Carreño et al. (2014), em que essa mudança de sistemas poderia chegar a

7,3% de economia, ou as mudanças propostas por Domínguez et al. (2014) para o ATO, que

poderiam chegar a 15% de economia.

Os resultados detalhados da regressão estão no apêndice E.

6.2 DISCUSSÃO PRELIMINAR SOBRE O PERFIL DE VELOCIDADE

Um estudo mais profundo do perfil de velocidade poderia apresentar resultados

interessantes, pois representaria a forma de condução dos trens, com especial interesse para

uma variável de contagem de quantidades de paradas por viagem.

Utilização média: (69374,8×0,162)÷227255 = 0,049454215
Utilização máxima: (69374,8×0,400)÷177156 = 0,156641152

onde: 69374,8 é o fator de regressão relativo às Frotas I e J
227225 é o valor de consumo médio
177156 foi o consumo no dia de 40% de uso das frotas I e J

Figura 52: Cálculos da influência da variável FrotaIJ
Fonte: elaborado pelo autor
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Em uma viagem normal os trens apenas parariam nas estações, porém, por problemas

de trens a frente ou mesmo plataformas ocupadas a frente pode fazer com que o trem pare

antes de chegar à plataforma, obrigando-o a mais paradas por viagem. Posto que iniciar a

movimentação de um trem é o momento mais oneroso em termos energéticos para o sistema,

essa pode se apresentar como uma variável muito importante.

Devido a problemas de filtragem de dados, dados corrompidos e necessidade de

diversos ajustes nos softwares de interpretação e organização dos dados, não foi possível

concluir a planificação dos dados extraídos do protocolo de comunicação, referentes aos

perfis de velocidade dos trens, porém foi possível retirar uma amostra desses dados para ter

uma visualização e realizar alguns testes de diferenças de comportamento com a mudança de

sistema.

Foram extraídos dos perfis de velocidade as informações de quantidade média de

paradas por viagem, tempo médio de viagem e tempo médio em movimento por viagem. Com

a quantidade de paradas média foi possível verificar que os trens paravam fora das estações,

provavelmente devido a ter outro trem parado a sua frente, realizando mais paradas que o

necessário e o custo energético de início de movimento é o mais oneroso. Já os tempos

médios em movimento e tempo de viagem podem indicar a eficiência do movimento.

Segue uma representação dos dados relativos ao perfil de velocidade dos trens,

retirado das análises de protocolo de comunicação entre o trem e o centro de controle. A

Figura 53 apresenta o perfil de velocidade operando em ATC, ou seja, como foi a

movimentação do trem E01 no dia 01 de fevereiro em duas viagens de Vila Madalena a Vila

Prudente.
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Já a Figura 54 representa o perfil de velocidade do mesmo trem no mesmo trecho no

dia 15 de fevereiro, operando com o sistema CBTC. Comparando-se as duas figuras é

possível constatar que a segunda figura é mais “suave” que o primeiro, o que pode ser um

indício de melhor aproveitamento energético.

Desses dados foram extraídos as localizações e as velocidades dos trens, tempos de

percurso e tempos de viagem e a quantidade de paradas realizadas por viagem que geraram a

Tabela 3 (Apêndice C). A Figura 55 apresenta um resumo dessa tabela.

Figura 53: Perfil de velocidade do trem E01 operando em ATC, em 01 de fevereiro
Fonte: elaborado pelo autor

Figura 54: Perfil de velocidade do trem E01 operando em CBTC, em 15 de fevereiro
Fonte: elaborado pelo autor
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A Figura 56 apresenta o teste de normalidade para a variável MediaParadas, não

apresentou normalidade diretamente, sem algum tratamento de normalização.

A Figura 57 apresenta o teste de normalidade para a variável MediaTempo, não

apresentou normalidade diretamente, sem algum tratamento, como a retirada de outliers.

##   dia    Sistema      trem   MediaParadas     MediaTempo      MediaMove

##  15:25 Tot :237  E01: 10  Min.   :14.00   Min.   :1512   Min.   :1220

##   4:24   ATC :117  E02: 10  1st Qu.:14.08   1st Qu.:1615   1st Qu.:1249

##   5:24   CBTC:120  E03: 10  Median :14.15   Median :1630   Median :1266

##  16:24             E04: 10  Mean   :14.23   Mean   :1636   Mean   :1265

##  17:24             E05: 10  3rd Qu.:14.31   3rd Qu.:1646   3rd Qu.:1277

##  18:24             E06: 10  Max.   :15.27   Max.   :2085   Max.   :1354

## ...:92             ...:177

Figura 55: Campos da Tabela 3 – Paradas e Percursos
Fonte: arquivo de saída do software R.

##  n= 237

##  Min = 14 - Max = 15.27 - Mediana = 14.15 - Media = 14.22586

##  Variancia = 0.04682096 - Desvio Padrao = 0.2163815

## Estatística         p

## Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test      0.1518 1.758e-14

## Shapiro-Wilk normality test                         0.8250 1.249e-15

Figura 56: Teste de normalidade da quantidade média de paradas no percurso
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A Figura 58 apresenta o teste de normalidade para a variável MediaMove, teve um

índice próximo mas não apresentou a normalidade diretamente, sem algum tratamento, como

a retirada de outliers.

A Figura 59 apresenta a comparação entre os dois sistemas, para as três variáveis

citadas, onde se pode perceber uma visível diferença entre os sistemas no gráfico sobre as

Paradas, pode-se verificar também alguma diferença visual no gráfico sobre o tempo em

movimento e pouca diferença visual entre o gráfico sobre os tempos de viagem.

##  n= 237

##  Min = 1512 - Max = 2084.62 - Mediana = 1630.49 - Media = 1636.029

##  Variancia = 2563.242 - Desvio Padrao = 50.62847

## Estatística         p

## Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test      0.2001 6.910e-26

## Shapiro-Wilk normality test                         0.5400 1.543e-24

Figura 57: Teste de normalidade da média de tempos totais de viagem
Fonte: arquivo de saída do software R.

##  n= 237

##  Min = 1220 - Max = 1354.2 - Mediana = 1266.21 - Media = 1264.523

##  Variancia = 417.4054 - Desvio Padrao = 20.4305

##                                                Estatística         p

## Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test     0.06153 0.0298337

## Shapiro-Wilk normality test                        0.97341 0.0001989

Figura 58: Teste de normalidade dos tempos médio em movimento por viagem
Fonte: arquivo de saída do software R.
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A Figura 60 apresenta os resultados do teste de igualdades de médias de Mann-

Whitney  para dados não paramétricos, confirmando a hipótese de diferença entre os períodos.

As diferenças apontadas sugerem um melhor aproveitamento no percurso, pois o

resultado sugere como suposição que a mudança do sistema de controle permitiu uma redução

do número de paradas médio por dia, assim como o pequeno aumento nos tempos em

movimento apoiado pelo gráfico do perfil de velocidade, sugerem um trajeto mais suave, sem

comprometer o tempo de viagem total. Ambos os comportamentos já foram tratados pela

literatura (Xu et al., 2016; Li et al., 2017; Su et al., 2013; Miyatake & Ko, 2010) e auxiliam

na redução do consumo. Em uma etapa posterior da pesquisa poderia se confirmar esta

hipótese.

Figura 59: Gráficos Boxplot comparando as médias por tipo de Sistema
Fonte: arquivo de saída do software R.

## Mann-Whitney - Wilcoxon rank sum test with continuity correction

##                   Estatística          p

## Parada x Sistema        11886  2.752e-20

## Tempo x Sistema         11230  1.509e-15

## Movendo x Sistema        3849  1.876e-09

Figura 60: Teste de Igualdade de médias
Fonte: arquivo de saída do software R.
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6.3 POTENCIAL PARA ESTUDOS MAIS AVANÇADOS

Avançar no estudo do número de paradas, estudo das frotas individuais e estudo de

modelos mais complexos, por exemplo, com modelos de segunda ordem e modelagem por

equações estruturais.

Uma modelagem mais complexa das variáveis, como apresenta a Figura 61, que

mostra as inter-relações entre as diversas variáveis possíveis poderia se apresentar como uma

forma mais acurada de analisar sua relação com o consumo.

Figura 61: Relação entre as variáveis
Fonte: elaborado pelo autor
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O objetivo deste trabalho foi estudar se a troca do sistema de controle do Metrô

influenciou, reduzindo o consumo de energia elétrica, a eficiência energética da linha 2 –

Verde e determinar qual a intensidade dessa variação no consumo.

Foi verificado que essa relação entre a queda no consumo e a troca de sistema de

controle de trens realmente existe e a abordagem estatística mostrou-se promissora e

apresentou resultados interessantes, comparados a outros estudos na literatura.

O entendimento do comportamento das variáveis e a utilização de técnicas da

regressão múltipla permitiu que se gerasse um modelo matemático que atribuiu significância e

selecionou as principais variáveis que afetaram o consumo: Sistema, FrotaIJ e Viagens

Realizadas. Esse modelo permitiu quantificar a economia gerada pela troca do Sistema e pela

inclusão da nova frota, mostrando-se inferior ao esperado pela literatura.

O principal benefício acadêmico deste trabalho foi identificar, num caso prático, qual

a redução de consumo de energia associada a mudança do sistema de controle de trens do

metrô, e que esta mudança está abaixo do que foi apontado anteriormente na literatura por

meio de simulação. Traz um avanço também ao registrar um caso de comparação sobre

eficiência energética entre dois sistemas de controle de trens com o uso de dados reais.

O modelo de regressão resultou um R² de 0,838, que explica 83,8% da variação do

consumo de energia e os erros representam, em média, 4,88% do consumo diário. O resultado

da regressão foi capaz de explicar em média apenas 2,82% da redução do consumo de energia

com o novo sistema CBTC. Essa influência variou de 2,37% em um dia de máximo consumo

a 4,20% em um dia de consumo mínimo.
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É importante lembrar que as Frotas I e J circulavam apenas no sistema CBTC e

também são responsáveis por parte da economia, com 4,95% de contribuição em média,

chegando a 15,66% no dia de maior utilização dessa frota. Como essas frotas tiveram

alterações inclusive em seus motores, não é possível afirmar que essa parcela da economia foi

resultado apenas da troca de sistema de controle, devido a essa alteração adicional.

Concluiu-se também que a somente a mudança de sistema de controle propiciou

redução do consumo de energia, porém inferior aos índices esperados pela literatura, na qual

que essa mudança de sistemas poderia chegar a 15% de economia. Esta conclusão vale ao se

levar em conta tanto a parcela do sistema isoladamente quanto a parcela das frotas I e J.

Porém, convém lembrar que em geral a literatura trata de dados em simulações o presente

trabalho foi baseado em valores empíricos.

Se computado o ganho geral, unindo sistema e novas frotas, foi obtido em média

cerca de 7% de economia, valor esse que indica a oportunidade para que em futuros projetos,

esse ganho possa ser levado em consideração como justificativa de novos investimentos.

As novas linhas de metrô ou de trens de subúrbio poderiam se beneficiar dessa visão

de eficiência energética do CBTC para repensar o fornecimento de energia para a linha em

diversos temas, tais como localização de retificadoras, dimensionamento de capacidade e na

distribuição da energia. Além disso, há ainda oportunidades em aumentar a eficiência

energética com o uso de motores mais eficientes e freios regenerativos, os quais não são

atualmente utilizados no metrô de SP mas são muito citados na literatura.

Este estudo verificou uma situação muito específica: a mudança do sistema de

controle dos trens de “bloco fixo” para “bloco móvel” na linha 2-Verde do Metrô de São

Paulo gerou aparente economia de energia usando o novo sistema CBTC da Alstom. Como

esse ganho não era esperado, não houve preparação nem monitoramento para isso e seria
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interessante que na mudança das linhas 1-Azul e 3-Vermelha houvesse a monitoração desses

eventos com a colocação de vários medidores e sensores nos trens, via e estações retificadoras

para um melhor monitoramento desse ganho energético.

Não foi possível incluir na regressão deste estudo as variáveis referentes às

comunicações como o número de paradas, quantidade de viagens por frota, tempo em

movimento e o perfil de velocidade, porém foi incluído um estudo preliminar no capítulo

discussão que apresenta esses dados que estarão disponíveis para uma nova pesquisa.

Adicionalmente, o problema pode ser estudado utilizando modelos mais complexos,

como modelos de segunda ordem, e incluindo especificamente o perfil de velocidades no

modelo multivariado.

No futuro, outras pesquisas poderiam estudar trocas de outros sistemas de controle,

tendo como objeto sistemas de fabricantes concorrentes, tais como Bombardier, Thales e

Siemens. Estudos semelhante em outras cidades ou estudos específicos de cada um deles ou

ainda um estudo comparativo entre eles, tendo como foco a eficiência energética, poderiam

gerar uma nova perspectiva sobre esses sistemas. Novos trabalhos utilizando dados empíricos

poderiam ser propostos para confrontar a teoria com a prática e melhorar a compreensão dos

diferentes sistemas e suas características.
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APÊNDICE A – TABELA 1 – DADOS ADQUIRIDOS PELO SIC
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APÊNDICE B – TABELA 2 – CONSUMO E VIAGENS DE 2015 E 2016
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APÊNDICE C – TABELA 3 – PARADAS E TEMPOS DE PERCURSO
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APÊNDICE D – EXTRAÇÃO DE DADOS DAS COMUNICAÇÕES

A extração das informações a partir da massa de dados resultante das comunicações

entre os equipamentos esta representada na Figura 62 e será descrita a seguir.

Figura 62: Fluxo da extração de dados de comunicação
Fonte: elaborado pelo autor
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A massa de dados foi coletada diretamente da comunicação de rede entre o servidor

central e todos os equipamentos instalados na linha, usando-se para isso o programa

wireshark. Apenas parte dessa comunicação interessava a este trabalho que é a comunicação

entre o centro de controle e os trens.

Usando as próprias bibliotecas do software foi possível identificar quais os pacotes e

como era a estrutura dos dados na comunicação. A quantidade de dados coletados por dia era

da ordem de 2 Gb de informação codificada em hexadecimal por dia e foi escrito um

programa em linguagem python que procurava e separava a comunicação dos trens, gerando

arquivos múltiplos, já em formato texto, relativos a comunicação de cada trem por dia. Cada

comunicação informava o horário, a localização, o estado do trem e outras informações

instantâneas do trem.

A informação de velocidade também estava presente mas era apresentada apenas

quando o sistema operava no sistema novo (CBTC), logo não foi utilizada para manter a

coerência entre os dois períodos. A velocidade recuperada foi calculada baseada na

localização e a diferença de tempo entre cada comunicação. Foi escrito um outro código em

python que identificou os trens, calculou as paradas, tabulou as viagens e gerou diversas

tabelas que puderam ser tratadas pelo software estatístico R, permitindo extrair algumas

informações uteis, como a quantidade de viagens por frota, a visualização dos perfis de

velocidade (os gráficos foram feitos no open office) e testes de normalidade e boxplots.
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APÊNDICE E – RESULTADOS DA REGRESSÃO MÚLTIPLA

##          Consumo   Passag  Viagens   FrotaG   FrotaE

## Consumo

## Passag   0,76***

## Viagens  0,82***  0,92***

## FrotaG   0,23** -0,23** -0,12

## FrotaE   0,68***  0,44***  0,49***  0,21**

## FrotaIJ -0,55*** -0,08 -0,19* -0,83*** -0,71***

--> significancia (p): *** < 0.001, ** < 0.01, * < 0.5 e ' < 0.1"

Verificado as correlações entre as variáveis

Outliers Removidos:

##    ordem mes dia diaSemana feriado Sistema Consumo Passageiros

## 32    32 jan   1       sex     sim     ATC  210265          86

## 56    56 jan  25       seg     sim     ATC  209106         217

## 70    70 fev   8       seg     sim     ATC  217987         264

## 71    71 fev   9       ter     sim ATC  205206         220

##    Viagens ConsumoViagem ocorManut FrotaI FrotaJ FrotaIJ FrotaE

## 32     490         429,1       nao      0      0       0   0,47

## 56     495         422,4       nao      0      0       0   0,47

## 70     515         423,3 nao      0      0       0   0,33

## 71     482         425,7       nao      0      0       0   0,37

##    FrotaG total total.1 realFrotaE realFrotaG realFrotaIJ

## 32   0,53    17       0       0,00       0,00           0

## 56   0,53    19     537 0,42       0,58           0

## 70   0,67    18       0       0,00       0,00           0

## 71   0,63    19       0       0,00       0,00           0

Remover os outliers

lm1 <- lm(Consumo ~ ViagensRealizadas + Passageiros + Sistema + FrotaE +

FrotaG + FrotaIJ + feriado, tab=tabelao)

## Residuals:

##    Min     1Q Median     3Q    Max

## -25803 -9089    879   7513  21609

## Coefficients:

##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

## (Intercept)       120556,8    86704,2 1,39   0,1662

## ViagensRealizadas    123,0       22,7    5,43  1,9e-07 ***

## Passageiros           40,5       15,7    2,59   0,0106 *

## SistemaCBTC -8314,0     3077,4 -2,70   0,0076 **

## FrotaE             27737,8    89219,1    0,31 0,7563

## FrotaG             17013,4    85750,9    0,20   0,8430

## FrotaIJ -49984,4    86976,6 -0,57   0,5662

## ocorManutsim         727,8     3718,0    0,20   0,8450

## feriadonao -1589,5     6144,9 -0,26   0,7962

## Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

## Residual standard error: 10800 on 174 degrees of freedom

## Multiple R-squared:  0,853,  Adjusted R-squared:  0,846

## F-statistic:  126 on 8 and 174 DF,  p-value: <2e-16

vif(lm1) # multicolinearidade
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## Viagens       Passageiros           Sistema            FrotaE

##   8,568            16,226             2,998            65,273

##  FrotaG           FrotaIJ         ocorManut           feriado

## 100,639           195,747 1,111            13,457

Realiza a primeira regressão para estudar os dados e testar VIF, que apresenta

valores muito altos. Refazendo o teste, usando stepwise.

lm2<-step(lm1,direction="both")

## Start:  AIC=3409

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Passageiros + Sistema + FrotaE +

##     FrotaG + FrotaIJ + ocorManut + feriado

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## - ocorManut          1  4,51e+06 2,05e+10 3407

## - FrotaG             1  4,63e+06 2,05e+10 3407

## - feriado            1  7,87e+06 2,05e+10 3408

## - FrotaE             1  1,14e+07 2,05e+10 3408

## - FrotaIJ            1  3,88e+07 2,05e+10 3408

## - Passageiros        1  7,86e+08 2,12e+10 3414

## - Sistema            1  8,58e+08 2,13e+10 3415

## - ViagensRealizadas  1  3,47e+09 2,39e+10 3436

## Step:  AIC=3407

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Passageiros + Sistema + FrotaE +

##     FrotaG + FrotaIJ + feriado

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## - FrotaG             1  4,06e+06 2,05e+10 3406

## - feriado            1 7,24e+06 2,05e+10 3406

## - FrotaE             1  1,09e+07 2,05e+10 3406

## - FrotaIJ            1  4,05e+07 2,05e+10 3406

## + ocorManut          1  4,51e+06 2,05e+10 3409

## - Passageiros        1  8,09e+08 2,13e+10 3413

## - Sistema            1  8,54e+08 2,13e+10 3413

## - ViagensRealizadas  1  3,60e+09 2,41e+10 3435

## Step:  AIC=3406

## Consumo ~ ViagensRealizadas+Passageiros+Sistema+Frota+FrotaIJ+feriado

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## - feriado            1  8,26e+06 2,05e+10 3404

## - FrotaE             1  3,92e+07 2,05e+10 3404

## + FrotaG             1  4,06e+06 2,05e+10 3407

## + ocorManut          1  3,94e+06 2,05e+10 3407

## - Passageiros        1  8,16e+08 2,13e+10 3411

## - Sistema            1  8,70e+08 2,13e+10 3411

## - ViagensRealizadas  1  3,63e+09 2,41e+10 3433

## - FrotaIJ            1  3,66e+09 2,41e+10 3434

## Step:  AIC=3404

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Passageiros + Sistema + FrotaE + FrotaIJ

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## - FrotaE 1  3,61e+07 2,05e+10 3402

## + feriado            1  8,26e+06 2,05e+10 3406

## + FrotaG             1  5,08e+06 2,05e+10 3406

## + ocorManut          1  3,25e+06 2,05e+10 3406

## - Sistema            1  8,72e+08 2,14e+10 3409

## - Passageiros 1  1,43e+09 2,19e+10 3414

## - FrotaIJ            1  3,65e+09 2,41e+10 3432
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## - ViagensRealizadas  1  3,69e+09 2,42e+10 3432

## Step:  AIC=3402

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Passageiros + Sistema + FrotaIJ

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## <none>                           2,05e+10 3402

## + FrotaE             1  3,61e+07 2,05e+10 3404

## + FrotaG             1  2,90e+07 2,05e+10 3404

## + ocorManut          1  7,36e+06 2,05e+10 3404

## + feriado            1  5,18e+06 2,05e+10 3404

## - Sistema            1  9,19e+08 2,14e+10 3408

## - Passageiros        1  1,63e+09 2,21e+10 3414

## - ViagensRealizadas  1  3,69e+09 2,42e+10 3430

## - FrotaIJ            1  5,67e+09 2,62e+10 3445

##  Consumo = ViagensRealizadas + Passageiros + Sistema + FrotaIJ

## Residuals:

##    Min     1Q Median     3Q    Max

## -24690 -8884    955   7508  21837

## Coefficients:

##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

## (Intercept)       142945,8    10390,0   13,76  < 2e-16 ***

## ViagensRealizadas    121,2       21,4    5,66  6,0e-08 ***

## Passageiros           39,5       10,5    3,76  0,00023 ***

## SistemaCBTC -8338,2     2952,5 -2,82  0,00528 **

## FrotaIJ -70370,5    10036,7 -7,01  4,7e-11 ***

## ---

## Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

## Residual standard error: 10700 on 178 degrees of freedom

## Multiple R-squared:  0,852,  Adjusted R-squared:  0,849

## F-statistic:  257 on 4 and 178 DF,  p-value: <2e-16

vif(lm2) #multicolinearidade

## ViagensRealizadas       Passageiros           Sistema           FrotaIJ

##             7,806             7,433             2,815             2,660

## lm(formula = Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaIJ +

##     feriado, data = tabelaBoa)

##

## Residuals:

##    Min     1Q Median     3Q    Max

## -24357 -9233    559   7813  25426

##

## Coefficients:

##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

## (Intercept)       133658,9    10828,7   12,34  < 2e-16 ***

## ViagensRealizadas    151,3       19,4    7,82  4,5e-13 ***

## SistemaCBTC -6258,3     2968,3 -2,11    0,036 *

## FrotaIJ -67978,4    10253,8 -6,63  3,9e-10 ***

## feriadonao         10687,1     4206,9    2,54    0,012 *
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## ---

## Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

##

## Residual standard error: 11000 on 178 degrees of freedom

## Multiple R-squared:  0,846,  Adjusted R-squared:  0,843

## F-statistic:  245 on 4 and 178 DF,  p-value: <2e-16

#repetindo sem passageiro devido a VIF alto
lm1sp <- lm(Consumo~ViagensRealizadas+Sistema+FrotaE+FrotaG+FrotaIJ+ocorManut+feriado,

data=tabelaBoa)

lm2sp<-step(lm1sp,direction="both") #resultado ok
## Start:  AIC=3414

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaE + FrotaG + FrotaIJ +

##     ocorManut + feriado

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## - FrotaG             1  1,32e+07 2,13e+10 3412

## - FrotaIJ            1  1,85e+07 2,13e+10 3412

## - ocorManut          1  2,70e+07 2,13e+10 3413

## - FrotaE 1  2,79e+07 2,13e+10 3413

## <none>                           2,12e+10 3414

## - Sistema            1  5,10e+08 2,18e+10 3417

## - feriado            1  5,64e+08 2,18e+10 3417

## - ViagensRealizadas  1  7,03e+09 2,83e+10 3465

##

## Step:  AIC=3412

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaE + FrotaIJ + ocorManut +

##     feriado

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## - ocorManut          1  2,49e+07 2,13e+10 3411

## - FrotaE             1  6,41e+07 2,13e+10 3411

## <none> 2,13e+10 3412

## + FrotaG             1  1,32e+07 2,12e+10 3414

## - Sistema            1  5,24e+08 2,18e+10 3415

## - feriado            1  5,56e+08 2,18e+10 3415

## - FrotaIJ            1  3,30e+09 2,46e+10 3437

## - ViagensRealizadas  1 7,13e+09 2,84e+10 3463

##

## Step:  AIC=3411

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaE + FrotaIJ + feriado

##

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## - FrotaE             1  7,93e+07 2,14e+10 3409

## <none> 2,13e+10 3411

## + ocorManut          1  2,49e+07 2,13e+10 3412

## + FrotaG             1  1,11e+07 2,13e+10 3413

## - Sistema            1  5,07e+08 2,18e+10 3413

## - feriado            1  6,25e+08 2,19e+10 3414

## - FrotaIJ            1  3,28e+09 2,46e+10 3435

## - ViagensRealizadas  1  7,28e+09 2,86e+10 3462

##

## Step:  AIC=3409

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaIJ + feriado

##

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC
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## <none>                           2,14e+10 3409

## + FrotaE             1  7,93e+07 2,13e+10 3411

## + FrotaG             1  6,39e+07 2,13e+10 3411

## + ocorManut          1  4,01e+07 2,13e+10 3411

## - Sistema            1  5,34e+08 2,19e+10 3412

## - feriado            1  7,75e+08 2,21e+10 3414

## - FrotaIJ 1  5,28e+09 2,66e+10 3448

## - ViagensRealizadas  1  7,34e+09 2,87e+10 3461

summary(lm2sp)

##

## Call:

## lm(formula = Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaIJ +

##     feriado, data = tabelaBoa)

##

## Residuals:

##    Min     1Q Median 3Q    Max

## -24357 -9233    559   7813  25426

##

## Coefficients:

##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

## (Intercept)       133658,9    10828,7   12,34  < 2e-16 ***

## ViagensRealizadas    151,3       19,4    7,82  4,5e-13 ***

## SistemaCBTC -6258,3     2968,3 -2,11    0,036 *

## FrotaIJ -67978,4    10253,8 -6,63  3,9e-10 ***

## feriadonao         10687,1     4206,9    2,54    0,012 *

## ---

## Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

##

## Residual standard error: 11000 on 178 degrees of freedom

## Multiple R-squared:  0,846,  Adjusted R-squared:  0,843

## F-statistic:  245 on 4 and 178 DF,  p-value: <2e-16

vif(lm2sp)

## ViagensRealizadas           Sistema           FrotaIJ feriado

##             6,118             2,732             2,665             6,180

lm1spf <- lm(Consumo~ViagensRealizadas+Sistema+FrotaE+FrotaG+FrotaIJ+ocorManut,

data=tabelaBoa)

lm2spf<-step(lm1spf,direction="both") #resultado ok

## Start:  AIC=3417

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaE + FrotaG + FrotaIJ +

##     ocorManut

##

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## - FrotaG             1  4,65e+06 2,18e+10 3415

## - FrotaE             1  2,33e+07 2,18e+10 3415

## - FrotaIJ            1  3,12e+07 2,18e+10 3415

## - ocorManut          1  9,64e+07 2,19e+10 3416

## <none>                           2,18e+10 3417

## - Sistema            1  5,43e+08 2,24e+10 3420

## - ViagensRealizadas  1  4,90e+10 7,08e+10 3631

##
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## Step: AIC=3415

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaE + FrotaIJ + ocorManut

##

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## - ocorManut          1  9,38e+07 2,19e+10 3414

## - FrotaE             1  1,65e+08 2,20e+10 3415

## <none> 2,18e+10 3415

## + FrotaG             1  4,65e+06 2,18e+10 3417

## - Sistema            1  5,52e+08 2,24e+10 3418

## - FrotaIJ            1  3,15e+09 2,50e+10 3438

## - ViagensRealizadas  1  4,92e+10 7,10e+10 3629

##

## Step:  AIC=3414

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaE + FrotaIJ

##

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## - FrotaE             1  2,29e+08 2,21e+10 3414

## <none>                           2,19e+10 3414

## + ocorManut          1  9,38e+07 2,18e+10 3415

## + FrotaG             1  2,06e+06 2,19e+10 3416

## - Sistema            1  5,15e+08 2,24e+10 3416

## - FrotaIJ            1  3,08e+09 2,50e+10 3436

## - ViagensRealizadas  1  4,92e+10 7,12e+10 3628

##

## Step:  AIC=3414

## Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaIJ

##

##                     Df Sum of Sq      RSS  AIC

## <none>                           2,21e+10 3414

## + FrotaE             1  2,29e+08 2,19e+10 3414

## + FrotaG             1  2,11e+08 2,19e+10 3414

## + ocorManut          1  1,58e+08 2,20e+10 3415

## - Sistema            1  5,62e+08 2,27e+10 3416

## - FrotaIJ            1  5,51e+09 2,77e+10 3453

## - ViagensRealizadas  1  7,07e+10 9,29e+10 3674

## lm(formula = Consumo ~ ViagensRealizadas + Sistema + FrotaIJ,

##     data = tabelaBoa)

##

## Residuals:

##    Min     1Q Median     3Q    Max

## -28551 -8350    210   7726  30888

##

## Coefficients:

##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

## (Intercept)       110718,7     6066,6   18,25   <2e-16 ***

## ViagensRealizadas    196,0        8,2   23,91   <2e-16 ***

## SistemaCBTC -6419,9     3012,5 -2,13    0,034 *

## FrotaIJ -69374,8    10393,8 -6,67    3e-10 ***

## ---

## Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

##

## Residual standard error: 11100 on 179 degrees of freedom
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## Multiple R-squared:  0,841,  Adjusted R-squared:  0,838

## F-statistic:  314 on 3 and 179 DF,  p-value: <2e-16

vif(lm2spf)

## ViagensRealizadas           Sistema           FrotaIJ

## 1,065             2,731             2,658

tabelaBoa$ConsumoCalcRsPF<- predict(lm2spf,tabelaBoa) #cria coluna do valor calculado
tabelaBoa$ErroCalcRsPF<- tabelaBoa$Consumo - tabelaBoa$ConsumoCalcRsPF#cria coluna com a
diferenca entre medido e calculado
lillie.test(tabelaBoa$ErroCalcRsPF)

##

##  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

##

## data:  tabelaBoa$ErroCalcRsPF

## D = 0,069, p-value = 0,03

shapiro.test(tabelaBoa$ErroCalcRsPF)

##

##  Shapiro-Wilk normality test

##

## data:  tabelaBoa$ErroCalcRsPF

## W = 0,99, p-value = 0,2

testesNormalidade(lm2spf$residuals,"Resíduos")

##

##  n= 183

##

##  Min = -28551 - Max = 30888

##  Mediana = 209,6 - Media = -2,268e-13

##  Variancia = 121655939 - Desvio Padrao = 11030

## Estatística       p

## Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test     0,06895 0,03381

## Shapiro-Wilk normality test                        0,99015 0,24068


