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RESUMO 

 

O Projeto Aplicativo teve como objetivo propor um Programa de eficiência 

energética e sustentabilidade na Companhia do Metropolitano do Distrito Federal 

(METRÔ-DF), composto de ações a serem adotadas, escolhidas mediante análise 

de viabilidade e conforme Mapa de Processos definido pelo grupo e uso da 

ferramenta 5W2H, visando principalmente a redução do consumo de energia oriunda 

da concessionária de energia elétrica – Companhia Energética de Brasília - CEB. 

Foram identificadas 16 ações iniciais e, após análise, 10 delas foram consideradas 

aplicáveis, representando uma economia de R$ 11.764.827,13 (onze milhões, 

setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e treze centavos), 

que totaliza 25,31% sobre o custo anual com energia elétrica. As ações 

recomendadas no Programa são: substituição de lâmpadas nos trens; substituição 

de lâmpadas dos sinaleiros; desligamento de um transformador de tração das 

Subestações Retificadoras – SRs; desligamento de um transformador de força das 

Subestações Auxiliares - SAs da usina solar no Complexo Administrativo e 

Operacional – CAO; implantação do sistema automático das escadas rolantes; 

substituição das lâmpadas das estações de passageiros; substituição das telhas do 

Complexo de Manutenção; fomento às atividades de inovação do Laboratório de 

Inovação Metroviária e a isenção ou redução de impostos e taxas cobrados nas 

faturas de energia elétrica. Para o cálculo da viabilidade foram consideradas 

soluções tecnológicas sustentáveis e utilizadas variáveis de custo de implantação, 

custo de manutenção e operação, a economia de energia esperada, e o tempo de 

retorno do investimento. Estas ações possibilitarão a redução das elevadas 

despesas do METRÔ-DF, que é uma empresa pública dependente do Governo 

local. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, eficiência energética, solução tecnológica, 

payback, METRÔ-DF. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the Application Project was to propose a Program to increase 

energy efficiency and promote the sustainability of the Metropolitan Company of the 

Federal District (METRÔ-DF), composed of actions to be adopted, chosen through 

viability analysis, according to Process Map defined by group and the use of the 

5W2H tool, wich aimed to reduce energy consumption from the electric energy 

concessionaire - Companhia Energética de Brasília – CEB. Following analysis of the 

sector sixteen actions were identified, of which ten were considered applicable, 

representing an eleven-million saving (R$ 11,764,827.13 – eleven million seven 

hundred and sixty-four thousand, eight hundred and twenty-seven reais and thirteen 

cents), 25.31% of the annual electricity cost. The actions are: lamp replacement in 

trains; signal lamp replacement; rectifier transformer in traction substations switch off; 

auxiliary transformer in traction substations switch off; power plant implementation at 

the Operational Administrative Complex; automatic escalator system implementation; 

lamp replacement in the passenger stations; tile replacement of the Maintenance 

Complex; innovation activities promotion in the Metro Innovation Lab; obtaining 

exemption or reduction of taxes and fees charged on electric bills. For the viability 

calculation, sustainable technological solutions, deployment cost variables, 

maintenance and operation cost, expected energy savings and the time required to 

recoup the funds expended were considered. These actions will make the high 

expenses of METRÔ-DF possible to reduce, which is a public company dependent 

on the local government. 
 

Keywords: Sustainability, energy efficiency, technological solution, payback, 

METRÔ-DF 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

 

A sustentabilidade dos empreendimentos empresariais nos dias de hoje deixou 

de algo simples, um diferencial por vezes ignorado de uma ou outra empresa, e 

passou a ser uma necessidade, uma obrigação. É o alvo a ser atingido por todos os 

negócios que pretendam ser duráveis e saudáveis. Assim como todos temos direito 

a um meio ambiente equilibrado e preservado, as empresas têm o dever de atuar 

com responsabilidade e sustentabilidade social, ambiental e econômica.  

No mundo corporativo, tanto no Brasil quanto globalmente, a sustentabilidade 

vem ganhando destaque, pois, assim como as pessoas, as empresas estão cada 

vez mais conscientes da importância de se preservar o meio ambiente para o futuro.   

Ainda que para algumas empresas a sustentabilidade possa parecer um 

conjunto de limitadores para sua atuação, muitas entenderam que é possível adotar 

atitudes sustentáveis e obter inúmeros ganhos com isso, não somente a redução de 

seus custos. Esses ganhos são ambientais, sociais e também econômicos. Seja 

pela mudança de cultura da empresa ou pela necessidade de reduzir custos, a 

sustentabilidade vem ganhando campo no meio corporativo, por meio de ações que 

gerem economia de energia e água, e que promovam a utilização de fontes 

renováveis de energia, como a solar, e o uso consciente de recursos. 

Porém, mais que isso, é preciso que as empresas desenvolvam planejamento 

de suas ações, monitorem os resultados obtidos, revejam processos internos e, 

assim, aos poucos, mudem a cultura do desperdício para a das atitudes sustentáveis 

beneficiando, assim, toda a comunidade.  

Nesse sentido é que estudamos, neste trabalho, as ações atuais de várias 

empresas voltadas para a sustentabilidade e as comparamos com as da Companhia 

do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, com vistas a buscar exemplos e 

soluções para um dos problemas financeiros mais sérios desta empresa pública: o 

alto custo da energia elétrica, principal insumo do transporte metroviário de 

passageiros. 

Este trabalho pretende analisar a sustentabilidade do METRÔ-DF, estudar a 

eficiência energética do sistema e propor um Programa de ações para melhorá-la, 

diminuindo assim os custos com energia elétrica e tornando a empresa menos 

dependente de recursos do Governo do Distrito Federal.   
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As ações propostas no Programa devem garantir maior eficiência energética e 

sustentabilidade ao METRÔ-DF. Serão benéficas para os trabalhadores da empresa 

e também para os usuários do sistema, pois eles serão impactados de maneira 

positiva e deverão se identificar com a mudança de cultura da empresa, que denota 

compromisso com o meio ambiente e respeito pelos cidadãos. De igual modo, o 

setor metroviário também se beneficia, pois as ações adotadas no METRÔ-DF 

poderão ser replicadas em outras empresas, estimulando a sustentabilidade e a 

mudança de cultura em vários locais. 

O METRÔ-DF, como empresa pública, receberá os maiores ganhos e 

benefícios, decorrentes da adoção dos projetos sugeridos na conclusão deste 

estudo. As ações do Programa apresentado poderão ser implementados em um 

curto espaço de tempo, garantindo importante redução de custos para a empresa e 

maior incentivo à pesquisa e inovação, para a melhoria contínua da eficiência 

energética.  

O METRÔ-DF é uma empresa pública de Direito Privado, sob a forma de 

sociedade de ações, instituída pelo artigo 1º da Lei GDF n.º 513, de 28 de julho de 

1993, vinculada à Secretaria de Estado de Mobilidade, regida pela Lei Federal n.º 

6.404/1976, e integra a Administração Indireta do Distrito Federal na forma do artigo 

3º, inciso II e parágrafos, da Lei Federal n.º 4.545, de 10 de dezembro de 1964, 

tendo as competências de planejar, projetar, construir, operar e manter o sistema de 

transporte público coletivo sobre trilhos do Distrito Federal, assim como explorar 

comercialmente marcas, patentes, tecnologia, aluguéis de imóveis, propaganda e 

publicidade, serviços técnicos especializados vinculados ou decorrentes de sua 

atividade produtiva e organizar, fiscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras 

às vias metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de atividades comerciais 

e imobiliárias nelas desenvolvidas. 

Atualmente, a Companhia conta aproximadamente com 42 quilômetros de via 

comercial, cerca de 1.271 colaboradores, distribuídos em 5 diretorias, cujo corpo 

técnico possui significativo conhecimento do modal metroviário.  

A empresa opera com 24 estações e com previsão de inaugurar 3 novas 

estações ainda em 2019, e dispõe de 32 trens para circulação, atendendo as regiões 

administrativas de Ceilândia, Samambaia, Asa Sul, Guará, Águas Claras e 

Taguatinga. 
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Há um elevado dispêndio financeiro com energia elétrica, que representa a 

segunda maior despesa da Companhia, perdendo apenas para o custo com a folha 

de pagamento.  

Neste contexto, o principal problema é encontrar soluções para promover a 

eficiência energética e a sustentabilidade no METRÔ-DF, que conduzam à redução 

dos custos com energia pelo METRÔ-DF e à sustentabilidade ambiental através do 

uso de fontes renováveis de energia, como a energia solar, por meio de ações que 

promovam o uso consciente, refletindo também na sustentabilidade econômica e 

social. 

Portanto, o objetivo deste Projeto Aplicativo é propor um Programa de Ações 

que visem a redução do consumo de energia oriunda da concessionária de energia 

elétrica local (CEB) e que promovam a sustentabilidade ambiental no METRÔ-DF, 

analisando o consumo energético do METRÔ-DF, as práticas de sucesso em 

relação ao aumento de eficiência energética; estudando novas tecnologias e 

tendências do mercado de energia; apresentando medidas para a redução do 

consumo e uso de energias renováveis e medidas para aumento da sustentabilidade 

no uso de energia elétrica; e, por fim realizar estudo de viabilidade das medidas 

propostas. 

Dando sequência ao Projeto, estudamos como bases conceituais 

considerações acerca de sustentabilidade ambiental, econômica, eficiência 

energética e energias renováveis, conforme metodologia descrita no Capítulo 3. 

Quanto ao levantamento e análise de informações descritas no Capítulo 4, foi 

realizada a análise do setor, buscando em empresas de referência no segmento 

metroferroviário e outros segmentos corporativos de relevância no quesito de 

sustentabilidade e eficiência energética, como, por exemplo, a Localiza Rent a Car 

S/A, a General Eletric Company, a Vale S/A, Empresa de Trens Urbanos de Porto 

Alegre S/A – Trensurb, Metropolitano de Londres, Metropolitano de Nova Iorque, 

Companhia de Transporte de Passageiros Metro S/A – Metrô de Santiago, 

MetrôRio, soluções que pudessem ser aplicadas no METRÔ-DF. Realizamos 

também um Benchmarking com  a Companhia do Metropolitano de São Paulo – 

METRÔ-SP, por ser uma empresa reconhecida no ramo como referência no Brasil e 

porque era de conhecimento prévio do grupo que já haviam sido implantadas ações 

de promoção de eficiência energética nessa empresa. 
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Para contextualizar o Projeto, também no Capítulo 4, foi necessário fazer um 

embasamento sobre realidade atual da empresa, a sua história, estrutura atual, 

força de trabalho, custos e impactos da fatura de energia no equilíbrio financeiro da 

empresa. 

Já no quinto capítulo, apresentamos a Proposta de Solução do Programa, feita 

com base no contexto descrito no Capítulo 4, por meio do qual definimos um plano 

de ação baseado na ferramenta 5W2H. Posteriormente, foi utilizado o mapa de 

processo desenhado pelo grupo e, dessa forma, desenvolveu-se a análise de 

viabilidade das proposições, com base em aspectos estratégicos, legais, normas e 

procedimentos da empresa, viabilidade técnica, análises financeiras e de 

disponibilidade de recursos. Com base nesta análise, forma encontradas dez ações 

aplicáveis, apresentadas no cronograma de implementação do Programa, que foi 

definido a partir de ações que não dependem de recursos financeiros e, conforme a 

economia mensal gerada e acumulada, seriam implantadas as próximas ações, de 

modo a não aumentar a despesa do METRÔ-DF para implantar 8 das 10 ações 

propostas.  

Por fim, apresentamos as ações de impacto relevante no Programa, bem como 

as análises da economia proporcionada, valor do investimento e tempo de payback 

e outras considerações acerca do tema estudado, que devem ser observadas pelo 

METRÔ-DF. 

 

 

  



 

 | 27 | 

2. BASES CONCEITUAIS 

 

Neste capítulo abordaremos os conceitos existentes dos temas relacionados a 

este Projeto Aplicativo. Logo, iremos abordar a questão da sustentabilidade 

ambiental e econômica, da eficiência energética e das energias renováveis. 

O desenvolvimento deste Capítulo trará um entendimento mais refinado dos 

assuntos relacionados ao Projeto Aplicativo, bem como irá sustentar as propostas de 

ações previstas no Programa, a serem desenvolvidas pelo METRÔ-DF. 

 

2.1. Sustentabilidade Ambiental 

A sustentabilidade ambiental é um meio de suprir as necessidades dos seres 

humanos sem comprometer ou prejudicar o meio ambiente. Segundo Horback 

(2005), “objetivo da sustentabilidade ambiental é que os interesses das gerações 

futuras não estejam comprometidos pela satisfação das necessidades da geração 

atual”. 

Com tanta preocupação da sociedade quanto à questão de sustentabilidade 

ambiental, as empresas conscientes atualmente procuram meios de 

desenvolvimento de programas voltados a esse tema. Como exemplo, a empresa 

Gerdau apresenta em seu site a mudança do modelo de economia linear para a 

economia circular, onde os produtos, ou parte deles, são reutilizados, reparados e 

reciclados. Isso proporciona uma eficiência na gestão de recursos naturais e tem 

como consequência uma melhora no bem-estar de toda a sociedade (GERDAU, 

2019). 

As empresas contemporâneas devem se preocupar com o lançamento de 

novos produtos ou serviços em função da preocupação da sociedade quanto à 

questão de sustentabilidade ambiental, tendo em vista que o mal-uso dos recursos 

naturais, o descarte de materiais de forma irregular e o lançamento de poluentes no 

meio ambiente em função da produção, estão cada vez mais fiscalizados pelos 

órgãos reguladores.  

Atualmente, no Brasil, a autarquia responsável pela fiscalização é o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que tem 

a finalidade de exercer o poder de polícia ambiental (Brasil, 1989). Segundo a Lei nº 

7.735 de 1989, na qual criou o IBAMA, é competência desse órgão público: 
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II - executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às 
atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da 
qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à 
fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes 
emanadas do Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 1989). 

Em razão do mundo globalizado, da abertura econômica das nações e da 

produção e consumo crescente e de forma desenfreada para atender uma demanda 

mundial, faz-se necessária a criação, cada vez mais, de políticas fiscalizadoras 

contra as agressões ao meio ambiente e até mesmo da exploração de recursos 

naturais. Diante disso, cabe aos gestores do METRÔ-DF buscar meios de 

sustentabilidade ambiental, a exemplo: uso racional de água para irrigação de 

jardins, dos banheiros e da lavagem dos trens; uso racional de energia elétrica para 

áreas administrativa e operacional; e uso racional de papel em toda a Companhia. 

 

2.2. Sustentabilidade Econômica 

A visão de desenvolvimento sustentável não se limita tão somente ao meio 

ambiente, também inclui o ponto de vista da sustentabilidade econômica dos 

negócios. 

Segundo Araújo, Bueno, Souza e Mendonça (2006) “com a evolução do 

pensamento sustentável, clientes exigem cada vez mais das empresas. Nesse 

sentido, tem-se o conceito de sustentabilidade empresarial, em que as organizações 

realizam ações para reduzir os impactos ambientais, implementar programas de 

cunho sociais e serem viáveis economicamente, tendo indicadores em três 

dimensões: ambiental, econômica e social.” 

As empresas já discutem o desenvolvimento sustentável economicamente, que 

indicam uma tendência ideológica de se estabelecer um limite para a utilização dos 

recursos materiais e consumo, com críticas ao pensamento anterior de crescimento 

contínuo negligenciando o futuro (CAVALCANTI, 2003). 

Com esse pensamento de uma nova ordem econômica, as empresas que não 

se adequarem aos negócios desse mundo globalizado e cada vez mais racional, 

estão fadadas a encerrarem as suas atividades em pouco tempo de mercado. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2016), de cada dez 

empresas, seis não sobrevivem após cinco anos de atividade. 
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Portanto, as empresas precisam traçar modelos organizacionais voltados a 

inovação de produtos e serviços com princípios de sustentabilidade econômica do 

negócio, sem esquecer as bases da sustentabilidade social e ambiental. 

A adoção do modelo organizacional regido pelos princípios de inovação e 

sustentabilidade é um dos movimentos mais presentes na atualidade em todo o 

planeta, e deverá persistir por várias décadas, como um dos mais importantes temas 

de discussão em estudos futuros. Nesse modelo, deve-se estar atento ao consumo, 

que pode provocar o aumento da produção devido à elevada demanda por novos 

produtos e, consequentemente, pode acarretar a elevação da utilização de recursos 

materiais e de emissões de poluentes, o que prejudica o meio ambiente. Logo, a 

compatibilização dos interesses da organização com o modelo de organização 

inovadora sustentável é uma das maiores dificuldades para a gestão de uma 

organização (FERREIRA et al, 2017). 

Diante dos desafios para a longevidade dos negócios, cabe ao METRÔ-DF 

buscar inovações dos serviços ofertados à população do Distrito Federal e também 

inovações quanto à utilização dos recursos energéticos consumidos pelo sistema 

energia da Companhia. As inovações deverão ser pautadas com as boas práticas, 

também, da sustentabilidade ambiental e social. 

 

2.3. Eficiência Energética 

Além da questão de sustentabilidade ambiental e econômica é importante 

trabalhar na conceituação de eficiência energética para este Projeto Aplicativo. 

De uma forma geral, eficiência energética é produzir a mesma quantidade de 

energia utilizando menos recursos naturais ou realizar o mesmo serviço consumindo 

menos energia. Pode-se ter um uso mais eficiente de energia, utilizando 

equipamentos que usufruem uma menor quantidade recursos para se gerar o 

mesmo quantitativo de energia útil (USP, 2015). 

O uso racional da energia está relacionado à utilização da menor quantidade e 

de forma econômica, evitando desperdícios e utilizando equipamentos eficientes, 

para a realização de uma atividade ou geração de um produto (EPE, 2019). 

A elevação da eficiência energética combinada com o uso consciente do 

consumo de energia propicia redução da utilização dos recursos naturais e dos 

danos ao meio ambiente (EPE, 2019). Um exemplo clássico de elevação de 

eficiência energética foi o incentivo de troca das lâmpadas fluorescentes (eficiência 
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de 32%) no lugar das lâmpadas incandescente (eficiência de 8%). Posteriormente, 

com a chegada das lâmpadas de LED (Light Emitting Diode) a eficiência energética 

deste tipo de produto passou a ser de 100%, ou seja, toda a energia elétrica 

consumida é transformada em energia luminosa. 

Além da questão da eficiência energética, lâmpadas de LED não emitem raios 

ultravioleta e infravermelho, ou seja, reduzem o impacto ao meio ambiente. 

A eficiência energética para lâmpadas é tão importante que o Ministério de 

Minas e Energia em conjunto com os Ministérios de Ciência e Tecnologia e Indústria 

e Comércio Exterior estabeleceu os índices mínimos de eficiência energética das 

lâmpadas incandescentes através da Portaria Interministerial nº 1007, de dezembro 

de 2017. Como os índices não foram atingidos, as lâmpadas incandescentes 

acabaram saindo de comercialização. 

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - Procel é um 

programa do Governo Federal com vistas à promoção e uso eficiente da energia 

elétrica bem como combate ao seu desperdício. O Procel estimula ações de 

eficiência energética nos segmentos da economia, possibilitando que o Brasil 

economize energia elétrica e gere resultados positivos para a população 

(ELETROBRAS, 2018).  

  A Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de 

Energia – ABESCO, instituição que visa fomentar o mercado de eficiência energética 

no país, acredita que o mercado brasileiro de eficiência energética tem um potencial 

estimado de negócios na ordem de R$ 60 bilhões e está buscando linhas de 

financiamento para o estimular. A ABESCO informa, ainda, que apenas 20% das 

ações de eficiência energética são resultado da mudança de hábitos de consumo, 

sendo que para o restante há necessidade de investimentos em novos 

equipamentos bem como em processos (SÃO PAULO, 2019). 

Diante da busca incessante de eficiência energética pelas empresas, 

principalmente na questão da energia elétrica, é importante o METRÔ-DF começar a 

planejar ações nesse tema com intuito de consumir menos energia elétrica da 

concessionária CEB produzindo os mesmos resultados atuais, ou seja, buscar 

equipamentos e materiais mais eficientes ou ferramentas (softwares), que auxiliam 

na eficiência energética para o sistema de energia da Companhia. Como exemplos, 

temos as ações de substituição das lâmpadas incandescentes, fluorescentes e de 

vapor metálico por lâmpadas de LED; a substituição dos elevadores hidráulicos por 
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elevadores elétricos, e a aquisição de um software de controle de partida e frenagem 

para o sistema de tráfego dos trens. 

 

2.4. Energias Renováveis 

Segundo Lopes (2011), as fontes de energia alternativa (fontes limpas) são 

aquelas que substituem energia convencional e reduzem os impactos ambientais, 

promovendo a diversificação da matriz de abastecimento. 

Souza (2019) define que: 

“Fontes renováveis de energia são recursos energéticos que podem 
regenerar-se em um curto espaço de tempo, sendo considerados, portanto, 
inesgotáveis. São ainda uma alternativa ao modelo energético mundial, que 
se limita ao uso de combustíveis fósseis.” (SOUZA, 2019). 

Conforme informações da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2019) as 

fontes de energia renováveis são consideradas inesgotáveis, devido às suas 

renovações ocorrerem constantemente, e são consideradas como energia limpas 

devido à emissão de menos gases de efeito estufa.  

A EPE cita os seguintes exemplos de fontes de energia renováveis:  

 Hídrica: oriunda do aproveitamento da água dos rios, em que as águas 

movem as turbinas das usinas hidrelétricas, transformando a energia 

potencial em energia mecânica e, por último, em energia elétrica; 

 Solar: é considerada com uma fonte inesgotável de energia que tem 

aproveitamento na forma de calor, nas usinas solares, ou luz, nos painéis 

fotovoltaicos; 

 Eólica: oriunda do aproveitamento do vento, por meio da movimentação das 

massas de ar, onde são utilizados aerogeradores com hélices grandes para 

transformação da energia desse movimento dos ventos em energia elétrica;  

 Biomassa: obtida através da decomposição, de matéria orgânica e vegetal 

(lenha, restos de alimentos, bagaço de cana de açúcar, entre outros) que 

geram gases cuja queima produz energia; 

 Geotérmica: oriunda do calor do interior da Terra (magma). A geração de 

energia elétrica é realizada por meio de perfuração do solo, onde vapor e 

água quente são levados à superfície da Terra para conversão de energia 

geotérmica em elétrica utilizando um gerador. 

 Energia Oceânica: a movimentação das correntes marinhas gira turbinas, 

as quais convertem a energia cinética em energia elétrica; 
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 Hidrogênio: a geração de energia utilizando este elemento químico ocorre a 

partir da produção de calor, por meio de reação do hidrogênio com oxigênio; 

e 

 A obtenção de energia elétrica, por meio de células combustíveis, onde 

ocorrem reações químicas similares às das pilhas e baterias. 

De todas as fontes renováveis apresentadas acima, aquela que mais se 

adéqua ao METRÔ-DF é a solar, pois o Brasil é um país com grande capacidade 

dessa fonte e a Companhia apresenta diversas áreas desocupadas, nas quais 

podem ser implantadas as placas fotovoltaicas e assim gerar energia elétrica para 

os sistemas de tração e para o sistema auxiliar das estações de passageiros. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A natureza do conhecimento científico é hipotética, motivo pelo qual ele deve 

ser sempre submetido a uma revisão crítica no que diz respeito à consistência das 

teorias apresentadas, à validade dos métodos empregados e das técnicas utilizadas 

na investigação. Essa revisão crítica acontece ao longo da história, devido à 

atualização e aperfeiçoamento de tudo o quanto já foi realizado no passado. 

Segundo Köche (1999), o conhecimento científico é produzido ao retomar as teorias 

e problemas atuais e passados, e submetê-los à reflexão e à crítica sistemática.  

Deste modo, a fim de produzir conhecimento científico a partir do conhecimento 

empírico e de toda investigação desenvolvida a partir das informações colhidas, o 

planejamento da pesquisa deste Projeto é parte essencial para o desenvolvimento e 

conclusão do trabalho, e teve de ser adequado ao seu objetivo.  

A classificação do tipo de procedimento utilizado para investigar o problema-

chave, segundo Köche (1999), pode ser de três ordens, a saber: a pesquisa 

bibliográfica, a descritiva e a experimental. Alguns autores, como Gil (2009), 

propõem que, além desses três tipos de procedimentos de pesquisa, uma quarta 

classificação poderia englobar a pesquisa exploratória. Para os fins deste Projeto, os 

tipos de procedimentos escolhidos foram as pesquisas: bibliográfica, descritiva e 

exploratória, sendo que esta última definiu também a metodologia de todo o Projeto, 

como adiante se explica. 

No desenvolvimento deste Projeto Aplicativo que estimula a sustentabilidade 

através da eficiência energética no METRÔ-DF, tem-se como objetivo principal 

propor um Programa de ações empresariais que visem a redução de custos 

operacionais, bem como, a conscientização do uso racional da energia elétrica, para 

implantar a sustentabilidade através de energia limpa e renovável.  

Para atingir este objetivo, na fase da pesquisa bibliográfica foi necessário 

levantar as informações e dados sobre a sustentabilidade e eficiência energética 

com a utilização de materiais já elaborados, como livros, artigos, publicações, 

programas e projetos. 

Na fase da pesquisa descritiva, houve análise e descrição da situação do 

METRÔ-DF no que diz respeito ao estágio atual de sustentabilidade e ações de 

eficiência energética previstas no Programa Metrô Sustentável e no Planejamento 

Estratégico da empresa. Em seguida, essas ações foram estudadas para melhor 
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entendimento da realidade apresentada e como ponto de partida para elaboração 

das propostas do Programa que melhor se coadunam com o objetivo deste estudo.  

Finalmente, a metodologia principal utilizada neste Projeto Aplicativo, quanto 

ao seu objetivo e como tipo de procedimento, consiste no tipo de pesquisa 

exploratória, que se desenvolveu por meio de várias estratégias de levantamento de 

dados bibliográficos e documentais, além da coleta de dados de visitas e de 

aplicação de questionários. Somando-se ao levantamento bibliográfico e 

documental, a estratégia de pesquisa qualitativa aqui adotada incluiu a pesquisa e 

coleta de dados relativos à sustentabilidade de empresas privadas nacionais e 

internacionais, e empresas públicas (operadoras de transporte metroferroviário). 

Este tipo de pesquisa tem por objetivo proporcionar mais informações sobre o tema 

da sustentabilidade e conhecer a experiência de outras empresas, para fins de 

comparação das experiências. Os dados obtidos auxiliam a melhor delimitar o tema 

deste Projeto, aprofundar o conhecimento e orientar a formulação das propostas de 

solução do Programa, garantindo assim um novo enfoque sobre a questão da 

sustentabilidade no METRÔ-DF. 

A pesquisa exploratória qualitativa se valeu das entrevistas e de questionários 

aplicados, técnicas que permitiram entrar em contato com pessoas e organizações 

que tiveram, ou estão tendo, contato e experiência com as questões ligadas à 

sustentabilidade, de modo que essa vivência e os exemplos obtidos pudessem servir 

de apoio para a análise e busca de soluções para o METRÔ-DF. 

Embora comum nas pesquisas exploratórias, o estudo de caso propriamente 

dito não fará parte do presente Projeto, uma vez que se trata de estudo 

individualizado, de uma situação ou evento em particular, para o qual se procura, 

após detida análise, uma solução. Pelas características deste Projeto, que explora 

as condições para garantir maior eficiência energética no METRÔ-DF, o estudo de 

caso não será utilizado.  

 

3.1. Universo da pesquisa exploratória 

A pesquisa exploratória normalmente é o primeiro passo de um estudo 

científico, porque proporciona um grande número de informações sobre as matérias 

em estudo, facilita a delimitação do tema de trabalho e define o seu objetivo, além 

de formular hipóteses para pesquisa ou revelar novos enfoque para a realização do 
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trabalho (NAZARENO, 2009). Deste modo, o universo da pesquisa foi, num primeiro 

momento, bibliográfico e documental, conforme se detalha a seguir. 

 

3.1.1. Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica é o estudo de material já elaborado, escrito ou 

gravado, como as publicações científicas (livros e artigos), periódicos, além de todo 

material deste tipo que estiver acessível ao público, em meio físico ou eletrônico.  

Deste modo, a pesquisa bibliográfica desenvolvida neste Projeto foi realizada a 

partir da revisão bibliográfica de diversas fontes materiais primárias e secundárias, 

escritas e gravadas eletronicamente, tais como: livros de referência, artigos 

científicos publicados em meio eletrônico, além de relatórios de pesquisas setoriais.  

 

3.1.2. Pesquisa Documental 

A pesquisa documental se assemelha muito à pesquisa bibliográfica e a 

diferença entre elas está relacionada à natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 

bibliográfica tem por base o trabalho de vários autores sobre determinado assunto, a 

pesquisa documental, por sua vez, se utiliza de materiais que ainda não receberam 

o devido tratamento analítico ou que podem ser reelaborados para se ajustar aos 

objetos da pesquisa (GIL, 1991). 

Na fase de pesquisa, foi estudada com profundidade a situação atual do 

METRÔ DF relativa à sustentabilidade, compreendendo o gasto energético da 

empresa como um todo e todas as ações em andamento e planejadas que visem 

conferir sustentabilidade à empresa, além de comparação de dados de outras 

operadoras metroviárias. 

Por meio de observação indireta, complementando a revisão bibliográfica, 

foram analisados também fontes documentais tais como os relatórios oficiais do 

METRÔ-DF (Relatório de Gestão, Planejamento Estratégico de 2017-2019 e 

Boletins de Modernização) além dos registros estatísticos oficiais e coleta de 

indicadores operacionais junto aos outros operadores e empresas que atuam no 

setor metroviário. (METRÔ-DF, 2017). 
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3.1.2.1. Programas Governamentais, Leis, Normas e Decretos sobre 

Eficiência Energética 

Destacamos a análise de várias fontes secundárias sobre eficiência energética, 

como os programas governamentais e as normas do setor, tais como: 

 Programa CONSERVE, de 1981; 

 Programa de Mobilização Energética – PME, de 1982; 

 Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do INMETRO, de 1984; 

 Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, de 1985; 

 Plano Nacional de Eficiência Energética do Ministério de Minas e Energia 

(versão de 2011); 

 Lei n° 9.478, de 1997 (Lei do Petróleo); 

 Lei n°9.991, de 2000; 

 Lei n° 10.295, de 2001 (Lei da Eficiência Energética); 

 Decreto n° 4.059, de 2001; e 

 ISO 50.001 e a NBR 50.001, ambas de 2011. 

 

3.1.3. Procedimentos para coleta de dados 

Segundo Vergara (2011), a pesquisa de campo é a investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou onde se dispõe de 

elementos para explicá-lo, podendo incluir entrevistas, aplicação de questionários e 

a observação do investigador. 

Para a coleta de dados deste Projeto, foram utilizadas as técnicas de 

observação, entrevistas e questionários aplicado junto a gestores de diferentes 

empresas metroferroviárias e fabricantes de material ferroviário, a fim de conhecer 

as experiências dessas organizações com relação à sustentabilidade e compará-las 

em quantidade e qualidade às adotadas no METRÔ-DF. 

O questionário aplicado aos investigados foi formulado a partir de perguntas 

acerca do status atual das ações de sustentabilidade e indagações sobre as ações 

previstas, além do objetivo a ser alcançado pelas empresas. Foi formulado de 

maneira aberta, permitindo a livre resposta e manifestação do respondente, as 

questões foram apresentadas de forma impressa e digital e as respostas foram 

colhidas por meio de entrevista in loco e por meio digital. O objetivo desta pesquisa 
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de campo, além de conhecer as ações desenvolvidas pelos respondentes, foi a de 

revelar as particularidades de cada situação. 

 

3.1.4. Procedimentos para análise de dados 

Os dados coletados foram analisados e relacionados, a fim de facilitar uma 

comparação entre eles e sua correlação com o estágio atual de sustentabilidade do 

METRÔ-DF, sua adequação e grau de maturidade. De igual modo, os dados foram 

correlacionados à revisão bibliográfica e documental, a fim de confrontá-los com as 

reflexões e recomendações dos diversos autores pesquisados sobre o tema.  

Em resumo, a metodologia da pesquisa deste Projeto foi a exploratória, tendo 

por base o estudo qualitativo seguido da etapa de estruturação do Projeto. 

Prosseguindo com o levantamento das informações, composto por revisão 

bibliográfica e documental, pesquisa de campo (entrevistas e questionários), e a 

coleta de indicadores operacionais junto aos principais operadores metroferroviários, 

além do estudo do consumo energético do METRÔ DF (Contrato nº 005/2018-

METRÔ-DF/CEB, 2018). 
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1. ANÁLISE DO SETOR 

Neste capítulo são apresentados estudos e práticas de sustentabilidade 

ambiental e econômica, de eficiência energética e uso das energias renováveis, 

adotados em empresas similares no Brasil e no mundo, do ramo metroferroviário, 

bem como em outras empresas de grande porte com ampla participação nos 

mercados nacional e mundial. 

A seleção das empresas para esta análise do setor se deu considerando os 

resultados positivos alcançados com as práticas de sustentabilidade e eficiência 

energética em curso. Além disso, no que se refere ao setor metroferroviário, 

buscaram-se também operadoras que tem grande relevância nos estados/países 

que atuam, as quais necessitaram realizar inovações tecnológicas continuamente 

para se adequar as tendências mundiais, de modo a se tornar cada vez mais 

competitivas e responsáveis ambiental e socialmente. 

As medidas implementadas nessas empresas servirão de base para a 

definição das Propostas de Solução a serem utilizadas pelo METRÔ-DF, de modo a 

se alcançar os objetivos propostos no presente trabalho. 

 

4.1.1. Localiza Rent a Car S/A 

A Localiza é uma empresa especializada em aluguel de carros no Brasil e na 

América Latina, que atua desde 1973 no mercado da mobilidade, com 589 agências 

nas principais cidades e aeroportos do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, 

Paraguai e Uruguai, com um grande destaque na valorização de suas ações desde 

a abertura de capital: 1.863,0% de crescimento, avaliada hoje em cerca de R$15,2 

bilhões (LOCALIZA, 2019). 

Buscando por melhores resultados, perenidade e manutenção dos negócios, 

bem como unir várias iniciativas que eram desenvolvidas de forma assíncrona, a 

empresa Localiza – Hertz elaborou um programa de sustentabilidade, chamado 

Atitude Verde, baseado em regras de governança aplicadas ao mundo corporativo. 

Como balizador de suas ações, a empresa assinou voluntariamente o Pacto Global 

das Nações Unidas(, o qual o METRÔ-DF e o Governo do Distrito Federal também 

são signatários), e que propõe a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: 

um plano de ação internacional desenvolvido colaborativamente por governos, 
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academia, sociedade civil e setor privado e que apresenta 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 169 metas, que englobam as esferas 

ambientais, sociais e econômicas de forma integrada e indivisível (LOCALIZA, 

2018). 

Para elaborar este programa, a Localiza identificou, de forma coletiva, tópicos 

que materializavam os temas de sustentabilidade mais relevantes para aquela 

empresa, entre eles a gestão do consumo e priorização de fontes renováveis de 

eletricidade, assim, definiram o objetivo de ser a primeira empresa do setor de 

aluguel de carros a adotar a energia solar em todas as suas filiais pelo país, 

investindo na construção de usinas solares em suas agências e lojas, com o objetivo 

de gerar a própria energia, limpa e renovável, reduzindo custos e contribuindo para 

uma matriz elétrica mais sustentável e distribuída. Estima-se que para o ano de 

2019, todas as filiais serão abastecidas com 100% de energia solar (LOCALIZA, 

2018). 

Outras iniciativas adotadas para redução do consumo de energia elétrica, 

principalmente no edifício sede da Localiza, estão ligadas ao uso e iciente de 

eletricidade, com elevadores inteligentes, que geram retorno de energia ao  rear e 

redu em em até 30% seu consumo de eletricidade; sistema de automação predial, 

que controla a intensidade da luz artificial com base na intensidade de luz natural 

recebida; otimização do uso da luz natural por meio de persianas automatizadas; 

iluminação     que possibilita até 70% de redução no consumo de energia e a 

utilização de água proveniente de poço artesiano para resfriamento do sistema de ar 

condicionado (LOCALIZA, 2018). 

O uso do Pacto Global das Nações Unidas como base para o desenvolvimento 

de programas é extremamente eficiente, pois ele direciona, com uma base de 

conhecimento global, os pontos mais importantes para serem atacados. Estas boas 

práticas implantadas pela Localiza são consolidadas e poderão servir como base 

para o Programa de ações do METRÔ-DF, após as devidas análises de viabilidade. 

 

4.1.2. General Eletric Company (GE) 

A GE é a maior empresa Digital Industrial do mundo, dedicada a transformar a 

indústria com máquinas e soluções conectadas a softwares que garantem 

previsibilidade e respostas rápidas. A GE está presente no Brasil desde 1919 
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trazendo inovação aos motores dos aviões e aos hospitais, às usinas hidrelétricas e 

às redes de transmissões de energia (GE, 2019). 

O Ecomagination é um programa criado pela General Electric (GE) em 2005 e 

surgiu como uma estratégia inovadora daquela companhia para construir máquinas 

mais eficientes, que produzem energia, reduzem as emissões de gás do efeito 

estufa, limpam a água e reduzem o seu uso, lucrando enquanto isso é feito. Em 

seus primeiros dez anos de existência, o Ecomagination gerou uma receita de mais 

de 200 bilhões de dólares, se transformando em uma das iniciativas comerciais mais 

bem-sucedidas da história da GE (EGAN, 2015). 

Segundo Deb Frodl, Diretor executivo Global do Ecomagination, o objetivo do 

programa é o de criar um efeito em cadeia, inspirando as empresas a trabalharem 

juntas para atacar o grande problema mundial de recursos (EGAN, 2015). 

A GE estima, através de seus estudos, que a demanda de energia vai crescer 

vinte por cento nos próximos seis anos e a Agência Internacional de Energia prevê o 

crescimento dos mesmos vinte por cento nas emissões de dióxido de carbono 

proveniente da produção de energia para o mesmo período, ao passo que a 

economia poderá crescer trinta e três por cento, saindo de quase setenta e quatro 

trilhões de dólares em 2015 para noventa e oito trilhões de dólares até 2025. O 

crescimento da população e da economia já estão afetando tanto o meio ambiente 

quanto as fontes de água e energia (EGAN, 2015). 

Além dos mais de noventa produtos que a GE já lançou através dessa 

plataforma, a empresa também se mostra responsável com ações de 

sustentabilidade em sua própria operação. Em 2011, a GE diminuiu seu consumo de 

água em 35%, comparando com o ano de lançamento do projeto. Além disso, mais 

de 30 instalações globais da empresa diminuíram o consumo de energia em 805 

milhões de BTUs e emissões de gases causadores do efeito estufa em 125 mil 

toneladas de CO2 desde 2005 (SILVEIRA, 2019). 

No Brasil, além de fabricar mais de 40 produtos, nas cidades de Belo Horizonte 

e Salvador, cinquenta mil casas recebem energia gerada a partir do gás metano da 

decomposição do lixo dos aterros sanitários, como alternativa à energia 

convencional, melhorando a eficiência do uso dos recursos naturais (SILVEIRA, 

2019). 

O projeto Ecomagination pode ser aproveitado em nossa realidade como fonte 

de inspiração para estímulo à inovação, uma vez que a equipe técnica especializada 
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do METRÔ-DF pode criar novas tecnologias e meios de buscar a eficiência 

energética, tanto pelo uso de outras fontes de energia e otimização de 

equipamentos, como até mesmo ao proporcionar medidas de uso consciente. 

 

4.1.3. Vale S.A. 

Em apresentação realizada na 21ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

METROFERROVIÁRIA (OLIVEIRA, 2015) a Vale, que é uma das principais 

empresas de exploração de mineração, reconhecida mundialmente, expôs um 

programa interno de certificação, o Selo Verde, para a Estrada de Ferro Vitória a 

Minas - EFVM, a qual essa empresa opera e possui 905 quilômetros de malha 

ferroviária e várias edificações ao longo da via (estações, torres, oficinas de 

manutenção, estaleiros, centro de controle operacional, dentre outros), sendo 

responsável pelo transporte de 40% da carga ferroviária nacional e cerca de um 

milhão de passageiros/ano. 

Este programa adveio da necessidade de se criar uma metodologia própria 

para compatibilizar suas edificações ao conceito de Edifício Sustentável, atendendo 

aos quesitos ambientais e promovendo redução de custos. 

No âmbito da eficiência energética foram adotadas ações nas edificações que 

são avaliadas segundo critérios de pontuação do programa: energia renovável 

(solar, eólica e luz natural), aquecimento de água por energia solar, sensores de 

presença nas áreas comuns, iluminação artificial com lâmpadas de LED, eliminação 

de lanternas que utilizam pilhas. 

A gestão da energia foi o projeto que mais foi disseminado, após a gestão da 

água, principalmente pela intensa aplicação de placas de energia solar nas 

edificações (OLIVEIRA, 2015). 

O incentivo ao uso de energia solar já é um conceito aplicável ao METRÔ-DF, 

uma vez que ela já é utilizada em duas estações, com previsão de instalação de um 

parque de geração de energia solar no Complexo Administrativo Operacional. 

 

4.1.4. Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – 

Trensurb 

A Trensurb foi criada em abril de 1980, através do Decreto nº 84.640, para 

implantar e operar uma linha de trens urbanos no Eixo Norte da Região 

Metropolitana de Porto Alegre, atendendo diretamente às populações dos 
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municípios de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo 

Hamburgo. Integra o Ministério do Desenvolvimento Regional, possui uma linha com 

extensão de 43,8 quilômetros e transporta uma média diária de aproximadamente 

200 mil usuários por dia útil (TRENSURB, 2019). 

A partir do ano de 2016, a Trensurb promoveu a substituição das lâmpadas de 

25 trens da frota original (série 100) por lâmpadas de LED, com um investimento 

inicial de R$ 5.280,00 por trem e o retorno em um ano e três meses. Com isso, 

houve uma redução no consumo dessa frota em aproximadamente 55%, o que 

gerou uma economia de R$ 4,1 mil por trem, dada a sua eficiência e durabilidade, 

além da melhoria da iluminação e do não uso de materiais tóxicos, dentre outros 

benefícios (TRENSURB, 2017). 

Pela similaridade da Trensurb com o METRÔ-DF, esta iniciativa se mostra um 

tanto viável e de fácil aplicabilidade, uma vez que atualmente a frota desta Empresa 

utiliza iluminação convencional em seus 32 trens. 

 

4.1.5. Metropolitano de Londres 

O metrô de Londres transporta mais de um bilhão de usuários por ano, mais de 

4 milhões de passageiros por dia em cerca de 400 km de extensão, com 16 linhas 

que operam 4040 trens (TRANSPORT FOR LONDON, 2019). 

Conforme reportagem da ASE (2013), o metrô de Londres tem iniciativas de 

eficiência energética, tais como: escadas rolantes com partida automática com 

ativação somente quando pedestres passam por sensores, uso de ventilação natural 

para evitar o uso de ar condicionado e luz natural para minimizar o uso de luz 

artificial. 

A Agência de Ambiente e Energia informou, em 2015, que o metrô de Londres 

instalou um sistema inversor que converte a energia da frenagem em energia 

elétrica, que estava na época em fase de testes e cuja aplicação em toda a sua rede 

metroviária resultaria numa economia anual de US$ 9 milhões. Ressalta ainda que 

por meio da frenagem regenerativa poderia deixar os túneis com melhor 

temperatura, o que exigiria gastos menores para o controle de temperatura nas 

estações (AMBIENTE E ENERGIA, 2015). 

Este sistema de inversores de energia representa um importante avanço para o 

setor metroferroviário. Entendemos que, após testado e validado, significará uma 

inovação nos sistemas metroferroviários, com importantes ganhos para o setor. 
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4.1.6. Metropolitano de Nova Iorque 

O metrô de Nova Iorque, um dos maiores do mundo com cerca de 468 

estações, transporta 1,6 bilhões de passageiros por ano, realizou as seguintes 

ações: substituição de quase 100% das lâmpadas incandescentes dos sinaleiros de 

via por lâmpada de LED, com uma economia de 6.000 MWh de eletricidade por ano; 

substituição de 100.000 lâmpadas no terminal central com o uso de lâmpadas 

fluorescentes compactas, proporcionando uma economia de US$ 100.000 por ano; 

dentre outras medidas (ASE, 2013). 

Novamente, a substituição de lâmpadas é uma alternativa barata, eficaz e, o 

metrô de Nova Iorque traz ainda a perspectiva das trocas em equipamentos de via 

também, cuja utilização é ininterrupta, podendo significar uma redução considerável, 

dentre as alternativas propostas. 

 

4.1.7. Companhia de Transporte de Passageiros Metro S.A - Metrô de 

Santiago 

A Companhia de Transporte de Passageiros Metro S.A. é uma Sociedade 

Anônima desde janeiro de 1990, cujos acionistas são a Corporação de 

Desenvolvimento de Produção, CORFO, com 65,79% e o Tesouro Chileno com 

34,21%. É a continuação legal da antiga Dirección General de Metro del Ministerio 

de Obras Públicas, criada em 1974 pelo Decreto-Lei nº 257. Transporta mais de 2,3 

milhões de usuário diariamente, atuando como um modal moderno, sendo este o 

centro do transporte público da cidade e conta com 118 estações, 6 linhas e cerca 

de 120 quilômetros de extensão (METRO DE SANTIAGO, 2019). 

 Em 2016, o Chile se comprometeu a reduzir em 30% até o ano de 2020 as 

emissões de gases de efeito-estufa (GEE) por meio de uma série de projetos, dentre 

eles, o acordo com usinas da área de energia renováveis para o fornecimento de 

energia solar e eólica para o metrô de Santiago, parte ainda em construção, dado o 

grande potencial de instalação de parque solar do país. Em janeiro de 2018, o 

governo local inaugurou a usina solar El Pelicano, que irá prover energia solar ao 

metrô, suprindo 42% do total de seu consumo. Estima-se que o metrô da capital 

chilena seja abastecido com 40% de energia convencional, aproximadamente 42% 

de energia solar e 18% de energia eólica (Valor Econômico, 2016). 

Dada grande complexidade dos sistemas metroviários, a implementação do 

uso de energia solar no Chile certamente sinaliza que temos potencial para 
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implementação do mesmo tipo de energia renovável, nos valendo do nosso clima, 

tipicamente ensolarado, praticamente todos os dias do ano. 

 

4.1.8. MetrôRio 

O metrô do Rio de Janeiro foi inaugurado em março de 1979, transportando 

cerca de 60 mil usuários por dia. Atualmente, o Grupo Invepar – Investimentos e 

Participações em Infraestrutura administra e opera suas linhas, que possuem 41 

estações, 3 linhas em atividade e 14 pontos de integração, com uma equipe de mais 

de 2500 funcionários.  

A Secretaria de Transportes do Governo do Rio de Janeiro apresentou 

proposta de redução das tarifas de energia para trens e metrôs, com a criação de 

um fundo para investir os valores economizados em atualização tecnológica das 

operadoras. O modal metrô tem um consumo de 0,80 kWh/passageiro, já o ônibus 

convencional e o automóvel têm consumos de 2,00 e 13,10 kWh/passageiro, 

respectivamente, sendo que as tarifas de energia estão entre as mais caras do 

mundo. A Secretaria de Transportes propõe ainda que o Governo Federal reduza a 

zero as alíquotas de PIS/COFINS e negocie com o estado a redução do ICMS das 

faturas de energia das operadoras, com base em legislações existentes para as 

tarifas de energia de tração. Apresenta ainda que o consumo das operadoras de 

transporte público movidas a energia de tração consome 0,5% do consumo total de 

energia do país (dados de 2011 e não contabilizado o METRÔ-DF) com um custo 

médio de 14% da passagem referente aos gastos com energia (PINHO, 2012). 

 

4.1.9. T-BOX 

Uma ferramenta inovadora na geração de energia ao longo da Via Permanente 

é o T-BOX que são caixas geradoras de energia, que utilizam a energia eólica 

oriunda da passagem de um trem, convertendo a energia cinética gerada pelo ar em 

elétrica, fixadas entre os dormentes, conforme a Figura 1. 
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Figura 1: T-Box instalados na linha férrea  

 

Fonte: YANKO DESIGN (2011) 

Um exemplo da aplicação informa que para um trecho de via de 1000 metros, 

um trem de comprimento de 200 metros a uma velocidade 300 km/h levaria 18 

segundos para percorrê-la e as T-Box, espaçadas a cada 6,6 m, gerariam 2,6 kWh 

(YANKO DESIGN, 2011). 

 

4.2. BENCHMARKING REALIZADO / REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

Conforme trabalho apresentado na 22ª AEAMESP (CARVALHO, et al, 2016), 

foi realizado um estudo a respeito do consumo de energia do material rodante nas 

frotas do METRÔ-SP. Foram apresentados os dados do consumo anual de energia 

no ano de 2014, na ordem de 550 GWh, o que seria equivalente ao de Angola, no 

ano de 2015, e informado que os preços da energia elétrica tiveram significativa 

variação entre 2006 e 2016, com aumentos expressivos principalmente entre os 

anos de 2014 a 2016, carecendo de medidas para redução desses gastos. 

Diante disso, foi realizada medição do consumo real de energia elétrica nos 

trens durante um determinado período de operação comercial, por meio de técnicas 

de instrumentação para coleta de dados e modelos matemáticos para o cálculo do 

consumo, nas nove frotas de trens que operam nas linhas 1 - Azul, 2 - Verde e 3, 

estabelecendo uma metodologia que permitisse comparar o padrão energético entre 

as frotas, permitindo a opção de se adotar uma estratégia operacional mais barata 

bem como uma especificação técnica de novos trens com parâmetros de eficiência 

energética (CARVALHO, et al, 2016).  

O Relatório de sustentabilidade do METRÔ-SP para o ano de 2014 apresentou 

as diretrizes daquela Companhia para a mobilidade sustentável, dentre várias outras 
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informações, sendo que para a temática ambiental estava incluída a eficiência 

energética (METRÔ-SP, 2014). Verificou-se que o dispêndio com energia elétrica 

nas áreas de operação e manutenção foi 500 GWh, onde 90% desse valor foi gasto 

com a operação da rede metroviária. Informa, ainda, que neste mesmo ano foi 

lançada a Política de Fontes Alternativas de Energia e Eficiência Energética – POL 

10-200, contendo indicações para adoção de fontes alternativas de energia e de 

medidas de eficiência energética tanto para Sistemas quanto para o Material 

Rodante, seja na modernização as linhas existentes ou das novas, promovendo 

melhorias tecnológicas e redução dos gastos com custeio.  

São exemplos de propostas: aproveitamento da energia solar térmica em 

coberturas de algumas edificações; substituição de lâmpadas das estações e trens 

por lâmpadas de LED; ampliação da área envidraçada das estações; escadas 

rolantes com velocidade variável; trens com motores com corrente alternada; e 

utilização de terceiro trilho com materiais de alta condutibilidade (METRÔ-SP, 2014). 

Conforme consulta ao Relatório de sustentabilidade do METRÔ-SP para o ano 

de 2016 (METRÔ-SP, 2016), desde a modernização dos trens das frotas A, C, e D 

da Linha 1 - Azul e 3 – Vermelha, até aquele ano possibilitou que essa Companhia 

economizasse 150 GWh.  

Autores de um artigo sobre eficiência energética no METRÔ-SP fizeram uma 

projeção de economia anual de cerca de 10% nos gastos com energia elétrica, em 

função da modernização do Sistema de propulsão dos trens (CLÍMACO et al, 2011). 

Com base nas informações supracitadas, foi elaborado um questionário e, 

posteriormente, encaminhado ao METRÔ-SP. Nele constam questões específicas 

sobre seus projetos voltados para a promoção da sustentabilidade e eficiência 

energética.  

Em relação ao questionamento sobre o sistema de governança e de gestão do 

METRÔ-SP, voltados para a sustentabilidade e a questão de energia, informaram 

que, atualmente, existem 3 (três) áreas na empresa e 1 (um) Comitê de Energia que 

estão envolvidos nas questões de sustentabilidade e da gestão de energia.  

A sustentabilidade é tratada por uma coordenação dentro da Gerência de 

Planejamento e Meio Ambiente e a gestão da energia é tratada em 2 (duas) 

coordenações, em função da localidade do uso da energia e dos respectivos 

contratos junto à distribuidora. 
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A coordenação dentro da Gerência de Operações faz a gestão técnica e 

administrativa da energia de Alta Tensão que “alimenta” o sistema de tração e os 

equipamentos das estações. A gestão dessa energia está dentro dos conceitos do 

Mercado Livre de Energia. 

Já a coordenação dentro da Gerência de Recursos e Infraestrutura faz a 

gestão técnica e administrativa da energia de Média e Baixa Tensão que “alimenta” 

os canteiros de obra, edifícios administrativos, quiosques e lojas nas estações e 

terminais de ônibus com fornecimento independente. A gestão dessa energia se faz 

dentro dos conceitos do Mercado Regulado de Energia. 

Em 2016 foi criado o Comitê de Energia, de caráter multidisciplinar e formado 

por integrantes de diversas áreas da Companhia que propõe e implanta diversas 

ações, as quais fazem parte do planejamento estratégico do METRÔ-SP, para 

redução de consumo e melhoria da eficiência energética. Como indicador, utiliza-se 

a verificação do consumo de tração por quilômetro percorrido. 

Cabe ressaltar que não houve contratação de empresa que prestasse o serviço 

de consultoria para a elaboração das ações e implantação das mesmas, pois os 

conhecimentos aplicados e as ações implantadas foram desenvolvidas, em sua 

totalidade, com a experiência das equipes de diversas áreas de atuação no METRÔ-

SP. Houve alteração no Programa de Oferta de Trens, nos controles de tração dos 

trens e até no sistema de sinalização. 

Ainda em relação às ações de redução de gastos com energia, destacam-se 

como principais áreas envolvidas as coordenações da Gerência de Operações e da 

Gerência de Manutenção que tratam do material rodante, sinalização, programação 

horária dos trens e equipamentos fixos das estações tais como, iluminação, escadas 

rolantes e ventilação principal.  

Dentre as principais ações implantadas pelo METRÔ-SP que resultaram em 

redução de gastos com energia, podemos destacar as seguintes: 

 Desenvolvimento de Adequações Operacionais no Nível de Desempenho 

do Sistema de Controle Central considerando a demanda e oferta durante 

todo horário comercial e finais de semana; 

 Modernização dos Sistemas de Controle Central, Sinalização e Tração 

Elétrica; 

 Revisão do POT – Programa de Oferta de Trens e maximização nos níveis 

de desempenho dos trens em função do horário; 
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 Gestão do consumo de energia de cada frota de trem; 

 Definição e implantação do desempenho padrão nas frotas de trens; e 

 Substituição de lâmpadas nas estações e trens por lâmpadas de LED. 

Essas ações representam, ao todo, uma redução média real que varia entre 

18% e 22%, em função da época do ano e dos eventos na cidade de São Paulo. 

As ações de redução de gastos com energia, não fazem parte de um programa 

único, entretanto, os programas que afetam a redução do consumo de energia são 

ligados à redução do custeio de energia elétrica da Companhia e melhoria nos 

Indicadores de Desempenho Operacionais. 

No intuito de obter resultados significativos com as ações de redução de gastos 

no METRÔ-SP, foi realizado um trabalho de mudança cultural no que diz respeito a 

passar a considerar o desempenho energético na Operação do Sistema Metroviário, 

sendo desenvolvidos critérios de otimização do Desempenho Operacional versus o 

consumo de energia para cada demanda de passageiros. 

Os custos de energia mensal são bastante representativos e significam 9% 

sobre o total dos custos necessário para prestação dos serviços aos passageiros. 

Em valores absolutos, são da ordem de R$ 18 milhões por mês. 

O METRÔ-SP iniciou a compra de energia do Mercado Livre em 2005 e, 

consequentemente, ocorreram as reduções de consumo que afetaram o contrato de 

energia no Mercado Livre, uma vez que o principal objeto do contrato é a quantidade 

de energia a ser consumida e faturada.  

 evido ao  ato de haver no contrato uma cláusula de ‘take or pay”, caso o 

consumo fique abaixo do limite inferior, o montante de energia não consumido pode 

ser renegociado ou ‘liquidado” na CC   – Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica, conforme regras vigentes. Tal processo de liquidação pode gerar receita na 

venda de energia ao mercado. 

Os principais desafios apresentados na implantação das ações em questão, 

foram voltados para a mudança na concepção de maximizar o desempenho do 

sistema metroviário com foco em um menor consumo de energia. Foram estudados 

e modificados vários modelos operacionais buscando aprimoramento no 

desempenho e redução do consumo de energia. 

Estão previstas as implantações de futuras ações para a redução do custo de 

energia, sendo as principais:  

 Implantação do CBTC nas Linha 1 – Azul e na Linha 3 – Vermelha; 
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 Continuidade da substituição de lâmpadas nas estações e trens por LED; 

 Redução da tensão nominal na saída das Subestações Retificadoras das 

Linhas 1, 2 e 3; 

 Implantação de micro geração fotovoltaica no CCO – Centro de Controle 

Operacional; 

 Estudo de viabilidade técnico-econômica de autoprodução de energia Eólica 

e Solar nas estações e Pátios de Manutenção. 

Quanto ao questionamento de um benefício principal com essas ações, a 

sustentabilidade ambiental ou a redução significativa nos custos com energia, os 

gestores informaram que os benefícios são multiplicados para cada uma das áreas 

de interesse na redução do consumo de energia. Como grandes consumidores de 

energia, todos os aspectos de sustentabilidade são significativos e as variáveis 

econômicas afetam diretamente os resultados financeiros da Companhia.  

Os gestores do METRÔ-SP consideram como extrema importância a gestão do 

consumo de energia para todas as Operadoras de Sistemas Metroviários e 

Ferroviários, visto que a fonte de movimentação de trens sempre são as partes mais 

significativas no consumo de energia.  

Nesse contexto, informaram que o consumo de Tração significa para os 

Sistemas Metroviários e Ferroviários de 60% a 80% do consumo de energia nessas 

Companhias, sendo esses valores válidos inclusive para outros Metrôs e Ferrovias 

no mundo. 

Por fim, destacaram que em debates internacionais, a atenção com a gestão 

de energia torna-se prioridade a cada intervenção ou construção de novos Sistemas.   
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4.3. A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 

 

O METRÔ-DF é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de 

sociedade de ações, instituída pelo artigo 1º da Lei GDF nº 513, de 28 de julho de 

1993, regida pela Lei Federal nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, que integra a 

Administração Indireta do Distrito Federal na forma do artigo 3º, inciso II e 

parágrafos, da Lei Federal nº 4545, de 10 de dezembro de 1964 (METRÔ-DF, 

2017a).  

Sua história foi iniciada em janeiro de 1991, com a criação de um Grupo 

Executivo de trabalho e a elaboração dos primeiros estudos sobre o impacto 

ambiental da obra referente à construção do metrô de Brasília, cujo planejamento 

inicial era 42 km de vias. Ainda nesse ano, no mês de maio, foi criada a 

Coordenadoria Especial, composta por técnicos de diversas áreas do Governo do 

Distrito Federal, cuja missão era gerenciar essa construção (METRÔ-DF, 2018b). 

Em agosto de 1991, foi lançado o edital de concorrência pública e após 

transcorrido o processo licitatório. O Consórcio Brasmetrô foi declarado vencedor do 

certame e sua obrigação era o fornecimento de bens e serviços necessários à 

implantação do projeto (METRÔ-DF, 2018b). 

O início das obras para a construção do metrô de Brasília ocorreu em 7 de 

janeiro de 1992 (METRÔ-DF, 2018). Nesse mesmo ano, coincidentemente, houve a 

interrupção da circulação do trem de passageiros que chegava até Brasília, por meio 

de uma linha férrea da Companhia Mogiana, existente à época, colocando fim ao 

transporte ferroviário de passageiros na capital federal (BERNADES e 

NIEDERAUER, 2018).  

Então, em 15 de dezembro de 1993, foi criado o METRÔ-DF, que é o atual 

nome da empresa, com a missão de operar o sistema metroviário em Brasília. No 

mês de outubro de 1994, as obras foram interrompidas, porém, dois anos depois, 

em maio de 1996, foram retomadas (METRÔ-DF, 2018b). 

 O ingresso dos primeiros empregados concursados da Companhia ocorreu 

julho de 1997, quando o treinamento de um grupo, composto por Engenheiros, 

Controladores de Operação, Inspetores de Segurança Operacional, Inspetores de 

Tráfego e Inspetores de Estação, foi realizado no Metrô de São Paulo (METRÔ-DF, 

2018b). 
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Em dezembro de 1997, a força de trabalho era de 110 (cento e dez) 

empregados efetivos e, atualmente, junho de 2019, o quadro da Companhia é 

composto por 1271 (um mil duzentos e setenta e um) empregados, sendo: 1179 (mil 

cento e setenta e nove) efetivos, 57 (cinquenta e sete) comissionados sem vínculo e 

35 (trinta e cinco) requisitados de outros órgãos do Governo do Distrito Federal 

(METRÔ-DF, 2019c). 

Após a realização dos treinamentos dos empregados da Companhia, foi 

iniciado o Programa de Viagens Experimentais, no mês de janeiro de 1998, em um 

trecho de 22,5 km de linha já concluída, que liga Samambaia a Taguatinga, Águas 

Claras, Guará e Plano Piloto, que tinha como objetivo apresentar o novo sistema de 

transporte à população de Brasília, bem como aprimorar o conhecimento prático dos 

responsáveis pela operação do sistema (METRÔ-DF, 2018b). 

No dia 17 de agosto desse mesmo ano foi iniciada a Operação Branca, que 

consistia na circulação de trens para os testes necessários antes do início da 

operação comercial, no trecho entre o Terminal Samambaia e Estrada Parque de 

Indústria e Abastecimento – EPIA (METRÔ-DF, 2018b). Desde então, o METRÔ-DF 

tornou-se um consumidor1 de energia elétrica da concessionária2 CEB. 

A conclusão dos 42 quilômetros de malha metroviária ocorreu em abril de 

2008, com a execução das vias entre as Estações Ceilândia Sul e Terminal 

Ceilândia (METRÔ-DF, 2018b). Os 42 quilômetros de via comercial ficaram 

dispostos em uma configuração em Y, permitindo que a circulação ocorra com dois 

destinos diferentes a partir da Estação Central (CTL): a Linha Verde que atende ao 

ramal Ceilândia, com 32,6 km de extensão e 8 estações operacionais, e a Linha 

Laranja que atende ao ramal Samambaia, com 27,5 km de extensão e 4 estações 

operacionais. O trecho em comum é denominado de Tronco, que possui 19,4 km e 

12 estações operacionais, compreendendo o trecho de vias entre as Estações 

Central (CTL) e Águas Claras (CLA) (METRÔ-DF, 2017a). 

 

 

                                                 
1
Consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que 

solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as 

obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo disposto nas normas e 

nos contratos (Resolução Normativa N° 414/2010 da ANEEL). 
2
Concessionária: agente titular de concessão federal para prestar o serviço público de distribuição de 

energia elétrica, doravante denominado “distribuidora” (Resolução Normativa Nº 414/2010 da ANEEL) 
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Tabela 1: Relação de Estações Operacionais do METRÔ-DF  

ESTAÇÕES OPERACIONAIS 

TRONCO RAMAL CEILÂNDIA RAMAL SAMAMBAIA 

ESTAÇÃO SIGLA ESTAÇÃO SIGLA ESTAÇÃO SIGLA 

CENTRAL CTL CONCESSIONÁRIAS CON 

TAGUATINGA 

SUL TAS 

GALERIA DOS 

ESTADOS GAL 

PRAÇA DO 

RELÓGIO REL FURNAS FUR 

102 SUL 102 

CENTRO 

METROPOLITANO MET 

SAMAMBAIA 

SUL SAS 

108 SUL 108 CEILÂNDIA SUL CES SAMAMBAIA SAM 

112 SUL 112 GUARIROBA GBA     

114 SUL 114 

CEILÂNDIA 

CENTRO CEC     

ASA SUL  ASA CEILÂNDIA NORTE CEN     

SHOPPING SHP CEILÂNDIA CEI     

FEIRA  FEI         

GUARÁ GUA         

ARNIQUEIRAS ARN         

ÁGUAS 

CLARAS CLA         

LINHA VERDE: CTL A CEI 

LINHA LARANJA: CTL A SAM 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

Concomitantemente à conclusão dos 42 quilômetros de via, o sistema de 

energia da Companhia também foi finalizado, pois nesse último trecho construído, 

ou seja, entre as Estações Ceilândia Sul e Terminal Ceilândia, havia duas 

Subestações Retificadoras3 (SR-13 e SR-14) e cinco Subestações Auxiliares4 (SA-

23; SA-24; SA-25; SA-26 e SA-27) projetadas. 

                                                 
3
 Subestação Retificadora: são subestações elétricas que retificam a tensão alternada em tensão contínua 

para alimentar o sistema de terceiro trilho, sendo responsável por alimentações os trens. 
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Para melhor entendimento do sistema de energia da Companhia, a Figura 2, 

que apresenta as Subestações Elétricas da CEB5 e as Subestações Retificadoras do 

METRÔ-DF: 

 

Figura 2: Traçado do METRÔ-DF com a posição das SRs 

SR 13

SR 12

SR 9 SR 8 SR 6

SR 15

SR 1SR 2

ESTAÇÃO TERMINAL

CEILÂNDIA

ESTAÇÃO TERMINAL

RODOVIÁRIA

SE-CEB - BC

SE-CEB - AC

SE-CEB - CS

SM

ESTAÇÃO TERMINAL

SAMAMBAIA

SR 3SR 4SR 7 SR 5

SR 11

SR 10

SR 14

SR 16

- Trecho  em  túnel

- SR  em  superfície

- Trecho  em  superfície

- SR  em  túnel

E27

E33

E01

 

Fonte: Manual de Manutenção do METRÔ-DF (2001) 

Com a conclusão do último trecho de via em 2018, que por consequência 

também concluiu a construção das SRs e SAs da Companhia, iniciou-se a 

configuração em anel, conforme apresentado na Figura 2 abaixo. A partir de então, o 

METRÔ-DF começou a ter uma referência mensal de consumo de energia, pois o 

sistema projetado em 1992 estava pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
4
 Subestações Auxiliares: são subestações elétricas nas Estações de Passageiros que rebaixam a tensão 

alternada de 13800 V em 380 V, para alimentar as cargas auxiliares das estações.  
5
 Subestações Elétricas da CEB: são subestações elétricas responsáveis por rebaixar o nível de tensão 

das linhas de transmissão para tensões de nível das redes de distribuição. 
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Figura 3: Diagrama da Rede Elétrica em 13,8 kV 

 

Fonte: Manual de Manutenção do METRÔ-DF (2001) 

Essa configuração representa três pontos de alimentação elétrica da CEB ao 

METRÔ-DF, sendo: 

 SE-AC, Subestação Elétrica de Águas Claras; 

 SE-BC, Subestação Elétrica de Brasília Centro; e 

 SE-CS, Subestação Elétrica de Ceilândia Sul. 

Para fins de pagamento, até agosto de 2014, os três pontos supracitados 

geravam uma única fatura, com base na integração das medições dos mesmos. No 

entanto, de acordo com o entendimento da CEB, de que deveria haver uma medição 

em cada ponto de entrada, o METRÔ-DF assinou um novo contrato que estabelecia 

o pagamento de nove faturas, devido à existência dos nove pontos de alimentação 

elétrica, mesmo sendo mantida a configuração em anel demonstrada na Figura 2. 

De acordo com o artigo 2º, inciso XXXVI, da Resolução Normativa nº 775, de 

10.07.2017, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2017) podemos 

entender o conceito de fatura da seguinte forma: 

XXXVI – fatura: documento comercial que apresenta a quantia 
monetária total que deve ser paga pelo consumidor à distribuidora, em 
função do fornecimento de energia elétrica, da conexão e uso do sistema ou 
da prestação de serviços, devendo especificar claramente os serviços 
fornecidos, a respectiva quantidade, tarifa e período de faturamento de 
modo a possibilitar ao consumidor o acompanhamento de seu consumo 
mensal. A fatura pode ser apresentada impressa ou em meio eletrônico; 
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(Redação dada pela RENA ANEEL 775 de 10.07.2017) (BRASIL, 2017, 
pág. 104) 

A fundamentação legal do entendimento da CEB, o qual determinou ao 

METRÔ-DF o pagamento de nove faturas, foi o art.17 da Resolução Normativa nº 

414/2010, de 09/09/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2010), 

conforme descrito abaixo: 

Art. 17.  Em empreendimento com múltiplas unidades, cuja utilização 
da energia elétrica ocorra de forma independente, cada fração caracterizada 
por uso individualizado constitui uma unidade consumidora (Resolução 
Normativa N° 414/2010 da ANEEL - BRASIL, 2017, pág. 104) 

Com isso, desde setembro de 2014, o METRÔ-DF realiza mensalmente o 

pagamento de nove faturas de energia elétrica, cujos valores têm aumentado 

significativamente (METRÔ-DF, 2014d). 

Em agosto de 2014, o valor da  fatura foi de R$ 2.029.293,88 (dois milhões, 

vinte e nove mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) (METRÔ-

DF, 2014d) e a última fatura registrada no Relatório Contábil-Financeiro da 

Companhia, de setembro de 2018, foi no valor de R$ 4.108.301,80 (quatro milhões, 

cento e oito mil, trezentos e um reais e oitenta centavos) (METRÔ-DF, 2018e), ou 

seja, após as alterações contratuais, em um período de quatro anos, o valor pago 

mais que dobrou, quando comparado ao valor da fatura de agosto de 2014. 

De acordo com os dados dos Relatórios Contábeis-Financeiros do METRÔ-DF 

(METRÔ-DF, 2018), ao se comparar os custos de energia elétrica com os demais 

custos do METRÔ-DF, temos os seguintes percentuais: 

Tabela 2: Percentagem do Custo de Energia 

 

CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA X DEMAIS CUSTOS DO 

METRÔ-DF 

PERÍODO DE REFERÊNCIA PERCENTUAL 

Agosto/2014 5,08% 

Setembro/2018 10,84% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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Como pode ser observado nos dados apresentados acima, o percentual de 

custo de energia elétrica majorou consideravelmente nos últimos quatro anos. 

No período de 2014 até 2018, com o intuito de reduzir o consumo de energia 

elétrica, houve a substituição de todas as luminárias com reatores e lâmpadas 

fluorescentes de 40 W, dos corredores de acesso da Estação Central até a 

rodoviária do Plano Piloto, bem como da estação Praça do Relógio até a escada de 

acesso à área comercial de Taguatinga, por luminárias de LED de 28 W. Essa ação 

foi realizada sem planejamento prévio, projeto executivo ou qualquer estudo que 

justificasse tecnicamente e financeiramente sua execução. Naquele momento, 

houve o interesse, tão somente, de substituir as luminárias de maior consumo de 

energia por luminárias mais econômicas, sem quantificar a redução do consumo de 

energia elétrica (METRÔ-DF,2018f). 

Em 14 de dezembro de 2016, o METRÔ-DF publicou um Aviso de Licitação 

para a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação da 

primeira mini usina fotovoltaica da América Latina em uma estação de metrô 

(METRÔ-DF, 2016g), conforme transcrito abaixo. De acordo com o projeto 

executivo, a produção de energia está estimada em 288 MWh/ano. 

 

Aviso de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2016 – UASG 925046 
O METRÔ-DF, através do Pregoeiro, torna pública a realização da licitação 
para Aquisição de Equipamentos com Montagem e Instalação de Sistema 
de Energia Solar Fotovoltaica – SESFV na Estação Guariroba, conforme 
processo n° 097.000.873/2016. A presente contratação tem valor estimado 
para 2017 de R$ 1.383.772,15 e para 2018 R$ 33.591,60, conforme 
cronograma constante nos autos. PT 26.453.6216.3277.0001, ND 44.90.52, 
Fonte 100. Data e horário para recebimento das propostas: até 10:00 do dia 
18 de janeiro de 2017. O respectivo Edital poderá ser retirado nos 
endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-cadastro realizado 
neste último para participação da licitação. (Diário Oficial do Distrito Federal, 
página 43 de 14 de dezembro de 2016) (METRÔ-DF, 2017). 

No início de 2018, o METRÔ-DF lançou o segundo Aviso de Licitação referente 

a uma mini usina fotovoltaica para a Estação Samambaia Sul (METRÔ-DF, 2018h), 

conforme segue abaixo. O projeto executivo estimou a produção anual de energia 

em 308 MWh/ano. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 – UASG 925046 
O METRÔ-DF, através do Pregoeiro, torna pública a realização da licitação 
para contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

http://www.metro.df.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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equipamentos com montagem e instalação de Sistema de Energia Solar 
Fotovoltaica – SESFV na Estação Samambaia Sul, conforme processo n° 
097.001.024/2017. A presente contratação tem valor estimado R$ 
1.297.224,24 e estão assegurados na LOA 2018, PT 26.453.6216.3277.001 
e 26.453.6216.3277.002, ND 44.90.52, Fonte 100 e 101. Data e horário 
para recebimento das propostas: até 09:00 do dia 7 de março de 2018. O 
respectivo Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos 
www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-
cadastro realizado neste último para participação da licitação. (BRASIL, 
2018, pág. 38) 

Em 2017, foi constituído um grupo de trabalho no METRÔ-DF que elaborou o 

Plano Estratégico Institucional – PEI para os próximos 05 (cinco) anos – 2017 até 

2021 (METRÔ-DF, 2017a). Nele consta a informação de que o contexto do PEI está 

coadunado com as metas prioritárias da Companhia para o Plano Plurianual – PPA 

2017-2019 e que a elaboração desse Plano permite o alinhamento das diretrizes, 

metas, indicadores estratégicos e medidas de alto impacto estratégico na obtenção 

de resultados otimizados (METRÔ-DF, 2017a). Nesse trabalho, entretanto, não 

existe qualquer proposta referente à eficiência energética, mesmo havendo a 

informação de que os custos da Companhia com energia continuam bastante 

elevados e que podem, em breve, chegar à quantia de 50 milhões de reais por ano 

(METRÔ-DF, 2017a). 

Atualmente, o governo do Distrito Federal estuda a possibilidade de realização 

de Concessão do METRÔ-DF, bem como a expansão das linhas por meio de 

Parceria Público-Privada – PPP, tendo em vista o déficit gerado aos cofres do 

Tesouro local, considerando que uma das maiores despesas da empresa é com a 

energia elétrica, mesmo tendo a Companhia realizado ações pontuais voltadas para 

a economia de energia, conforme apresentado anteriormente (BARBIERI e 

ALCÂNTARA, 2018). 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo propor um Programa para 

maior eficiência energética e sustentabilidade para o METRÔ-DF, com medidas para 

reduzir os gastos com a energia elétrica consumida da concessionária local. 

Para tanto, a metodologia de pesquisa adotada neste trabalho para 

consecução dos objetivos propostos foi à pesquisa exploratória qualitativa, utilizando 

ainda as pesquisas bibliográfica e documental, conforme explicado no Capítulo 3 

(Metodologia). 

  

http://www.metro.df.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

5.1. ATIVIDADE 1 

 

Para o desenvolvimento deste Projeto Aplicativo, fizemos a análise do 

consumo energético da METRÔ-DF, conforme apresentado no Capítulo 4 – 

Levantamento e Análise de Informações, Tópico 4.3 – Realidade atual da empresa. 

A análise das práticas de sucesso em relação ao aumento de eficiência 

energética, bem como o estudo de novas tecnologias e tendências do mercado de 

energia foram feitas também no Capítulo 4, Tópico 4.1 – Análise do Setor e Tópico 

4.2 – Benchmarking, de onde pudemos extrair boas práticas, conhecer o que vem 

sendo feito e quais são as novas perspectivas no tange à eficiência energética e 

sustentabilidade para balizar a formatação de nosso estudo de viabilidade das ações 

propostas no Programa para serem implementadas no METRÔ-DF. 

Como próximas atividades, faremos o estudo de viabilidade de várias medidas 

para redução do consumo, uso de energias renováveis e para aumento da 

sustentabilidade no uso de energia elétrica, conforme se segue: 

 Substituição de todas as lâmpadas fluorescentes existentes nas edificações 

do METRÔ-DF por lâmpadas de LED. As áreas alcançadas serão as 24 

estações operacionais, o Complexo Administrativo e Operacional, o Pátio 

Asa Sul, Pátio Águas Claras, Complexo de Manutenção, Subestações 

Retificadoras, Subestação de Manutenção, entre outros; 

 Implantação de dispositivos de acionamento automático nas escadas 

rolantes das estações do METRÔ-DF e modernização de grande parte dos 

atuais elevadores, que hoje são hidráulicos, para o uso de sistemas de 

movimentação elétricos, mais eficientes; 

 Fomento das atividades do Laboratório de Inovação Metroviária, para que 

possa, continuamente, estudar e propor inovações tecnológicas para os 

Sistemas do METRÔ-DF; 

 Implantação de mini usina eólica no Complexo Administrativo e Operacional 

do METRÔ-DF para geração de energia elétrica; 
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 Substituição de telhas opacas do Complexo de Manutenção por telhas 

translúcidas, para que haja maior iluminação natural nestas grandes 

edificações, reduzindo consideravelmente o uso de energia elétrica; 

 Implantação de sensores de presença nas edificações do METRÔ-DF, para 

uso racional e consciente da iluminação; 

 Substituição de todas as lâmpadas dos trens das Séries 1000 e 2000 bem 

como dos sinaleiros de via do METRÔ-DF por lâmpadas de LED, por serem 

modernas e eficientes; 

 Adoção de ventilação natural em algumas áreas da Companhia, de modo a 

reduzir o consumo de energia devido ao uso de aparelhos de ar 

condicionado; 

 Melhor aproveitamento da energia oriunda da regeneração dos trens 

durante a frenagem para parada nas estações; 

 Alteração de legislações estaduais e federais com vistas à redução dos 

tributos incidentes nas faturas de energia de tração, tal como o ICMS, por 

se tratar de uma prestação de serviço público; 

 Implantação de usina solar no Complexo Administrativo e Operacional; 

 Desligamento de um transformador de força das Subestações Auxiliares; 

 Desligamento de um transformador de tração das Subestações 

Retificadoras durante os fins de semana, bem como o desligamento dos 

dois transformadores de tração durante a madrugada quando não houver 

necessidade de terceiro trilho energizado; e 

 Adesão ao Mercado Livre de Energia para aquisição de energia elétrica 

mais barata. 

Em seguida, elaboraremos um Plano de Ação para implementação das 

medidas consideradas viáveis para o Programa, para que seja efetivamente aplicado 

ao METRÔ-DF. 
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5.2. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Como proposta de solução, desenvolvemos um Programa de eficiência 

energética e sustentabilidade continuado, que deve ser formalizado através de 

Instrução de Serviço, composto por uma equipe multidisciplinar, a exemplo do 

Metrô-SP, conforme mostra o item 4.2 – Benchmarking. 

Para desenvolver a Proposta de Solução do Programa, optamos por utilizar 

a metodologia do 5W2H para apresentar o detalhamento das ações a serem 

estudadas, pois entendemos que por meio dele é possível definir as atividades 

necessárias para a consecução das propostas, e por ser mais eficaz para 

identificarmos as barreiras potenciais para sua implantação, bem como para 

facilitar as análises de viabilidade dos projetos. 

Conforme PERIARD, 2009, o 5W2H é um checklist de atividades que 

precisam ser desenvolvidas em um processo e funciona como um mapeamento 

que determina o que será feito, quem o fará, em quanto tempo, qual o local da 

atividade, o porquê de ela ser executada, como e quanto custará. 

Segundo NAKAGAWA, 2017, o 5W2H é uma técnica que consiste em fazer 

sete perguntas básicas e até óbvias: 

 What - O que deve ser feito? Ação ou atividade que deve ser 

executada ou o problema ou o desafio que deve ser solucionado. 

 Why - Por que deve ser implementado? Justificativa dos motivos e 

objetivos daquilo estar sendo executado ou solucionado. 

 Who - Quem é o responsável pela ação? Definição de quem será 

(serão) o(s) responsável(eis) pela execução do que foi planejado. 

 Where - Onde deve ser executado? Informação sobre onde cada um 

dos procedimentos será executado. 

 When - Quando deve ser implementado? Cronograma sobre quando 

ocorrerão os procedimentos. 

 How - Como deve ser conduzido? Explicação sobre como serão 

executados os procedimentos para atingir os objetivos pré-

estabelecidos. 

 How much - Quanto vai custar a implementação? Limitação de quanto 

custará cada procedimento e o custo total do que será feito. 

Desta forma, seguem os quadros 5W2H das propostas de projetos avaliadas: 
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Tabela 3: 5W2H - Mini usina eólica 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019)  

Projeto 1

Início Fim

Elaborar o Termo de 

Referência/Projeto Básico 

contendo especificação  dos 

equipamentos, materiais e 

serviços necessários

Departamento de Projetos - 

TPE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/08/2019 30/09/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar Orçamento utilizando 

pesquisa de preço no mercado 

e buscando referência na tabela 

SICRO e SINAPI

Departamento de Projetos - 

TPE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/10/2019 31/10/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar o Edital de Licitação 

contendo as exigências para as 

empresas participarem do 

certame

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/11/2019 15/11/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Realizar a Licitação

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM, Departamento 

Econômico-Financeiro - FFI, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Assessoria de Comunicação 

Social - ACS 

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

16/11/2019 31/12/2019

hxh empregados do METRÔ-

DF +custos publicação na 

imprensa

Contratar a empresa vencedora

Presidência - PRE, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Diretoria técnica - DTE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

02/01/2020 09/01/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Designar Comissão Gestora do 

Contrato
Presidência - PRE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

10/01/2020 15/01/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Executar o empreendimento
Departamento de Implantação - 

TIP

Área externa do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

16/01/2020 15/01/2021
 *Definido na análse de 

viabilidade 

Geração de Energia Elétrica  de 

forma sustentável e redução 

dos gastos com energia elétrica 

fornecida pela Concessionária

Implantar mini usina éolica nas 

dependências do METRÔ-DF

 Miniusina eólica

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 4: 5W2H - Sensores de presença 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

 

 

 

Projeto 2

Início Fim

Elaborar o Termo de 

Referência/Projeto Básico 

contendo especificação  dos 

equipamentos, materiais e 

serviços necessários

Departamento de Projetos - 

TPE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/08/2019 15/09/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar Orçamento utilizando 

pesquisa de preço no mercado 

e buscando referência na tabela 

SICRO e SINAPI

Departamento de Projetos - 

TPE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

16/09/2019 30/09/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar o Edital de Licitação 

contendo as exigências para as 

empresas participarem do 

certame

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/10/2019 15/10/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Realizar a Licitação

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM, Departamento 

Econômico-Financeiro - FFI, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Assessoria de Comunicação 

Social - ACS 

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

16/10/2019 30/11/2019

hxh empregados do METRÔ-

DF +custos publicação na 

imprensa

Contratar a empresa vencedora

Presidência - PRE, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Diretoria técnica - DTE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/12/2019 08/12/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Designar  Gestor do Contrato Presidência - PRE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

09/12/2019 14/12/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Executar os serviços nas 

edificações

Departamento de Implantação - 

TIP

Áreas internas dos Edifícios do 

Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO, Pátio Asa 

Sul e Estações do METRÔ-DF

15/12/2019 15/03/2020
 *Definido na análse de 

viabilidade 

Instalar  Sensores de Presença 

nas Edificações do METRÔ-DF

Ter uso racional/consciente da 

iluminação e redução dos 

gastos com energia elétrica 

fornecida pela Concessionária

Sensores de Presença

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?



 

 | 63 | 

Tabela 5: 5W2H - Lâmpadas dos Trens 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

  

Projeto 3

Início Fim

Elaborar o Termo de 

Referência/Projeto Básico 

contendo especificação  dos 

equipamentos, materiais e 

serviços necessários

Departamento de Projetos - 

TPE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/08/2019 30/09/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar Orçamento utilizando 

pesquisa de preço no mercado 

e buscando referência na tabela 

SICRO e SINAPI

Departamento de Projetos - 

TPE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/10/2019 31/10/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar o Edital de Licitação 

contendo as exigências para as 

empresas participarem do 

certame

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/11/2019 15/11/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Realizar a Licitação

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM, Departamento 

Econômico-Financeiro - FFI, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Assessoria de Comunicação 

Social - ACS 

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

16/11/2019 31/12/2019

hxh empregados do METRÔ-

DF +custos publicação na 

imprensa

Contratar a empresa vencedora

Presidência - PRE, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Diretoria técnica - DTE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

02/01/2020 09/01/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Designar Comissão Gestora do 

Contrato
Presidência - PRE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

10/01/2020 15/01/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Executar os serviços nos trens
Departamento de Implantação - 

TIP

Áreas internas dos Edifícios do 

Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO, Pátio Asa 

Sul e Estações do METRÔ-DF

01/02/2020 31/03/2020
 *Definido na análse de 

viabilidade 

Substituir as Lâmpadas 

fluorescentes dos trens da 

Série 1000 e 2000 por 

lâmapadas de Tecnologia LED

Uso de tecnologia mais 

moderna/eficiente e redução 

dos gastos com energia elétrica 

fornecida pela Concessionária

Lâmpadas dos Trens

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 6: 5W2H - Sinaleiros de Via 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

 

 

Projeto 4

Início Fim

Elaborar o Termo de 

Referência/Projeto Básico 

contendo especificação  dos 

equipamentos, materiais e 

serviços necessários

Departamento de Projetos - 

TPE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/08/2019 30/08/2019
hxh empregados do 

METRÔ-DF

Elaborar Orçamento utilizando 

pesquisa de preço no mercado 

e buscando referência na tabela 

SICRO e SINAPI

Departamento de Projetos - 

TPE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/09/2019 30/09/2019
hxh empregados do 

METRÔ-DF

Elaborar o Edital de Licitação 

contendo as exigências para as 

empresas participarem do 

certame

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/10/2019 15/10/2019
hxh empregados do 

METRÔ-DF

Realizar a Licitação

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM, Departamento 

Econômico-Financeiro - FFI, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Assessoria de Comunicação 

Social - ACS 

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

16/10/2019 31/11/2019

hxh empregados do 

METRÔ-DF +custos 

publicação na 

imprensa

Contratar a empresa vencedora

Presidência - PRE, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Diretoria técnica - DTE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/12/2019 08/12/2019
hxh empregados do 

METRÔ-DF

Designar Gestor do Contrato Presidência - PRE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

09/12/2019 14/12/2019
hxh empregados do 

METRÔ-DF

Executar os serviços nos 

sinaleiros de via

Departamento de Implantação - 

TIP

Áreas internas dos Edifícios do 

Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO, Pátio Asa 

Sul e Estações do METRÔ-DF

15/12/2019 15/02/2020
 *Definido na análse 

de viabilidade 

Substituiro as Lâmpadas 

fluorescentes dos 

sinaleiros da via 

permanente do METRÔ-

DF por lâmapadas de 

Tecnologia LED

Uso de tecnologia mais 

moderna/eficiente e 

redução dos gastos com 

energia elétrica fornecida 

pela Concessionária

Sinaleiros de Via

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 7: 5W2H - Regeneração de Energia nas Subestações Retificadoras de Superfície 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

  

Projeto 5

Início Fim

Elaborar o Termo de 

Referência/Projeto Básico 

contendo especificação  dos 

equipamentos, materiais e 

serviços necessários

Departamento de Projetos 

TPR

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/08/2019 31/01/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar Orçamento utilizando 

pesquisa de preço no mercado 

e buscando referência na tabela 

SICRO e SINAPI

Departamento de Projetos

TPR

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/02/2020 31/03/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar o Edital de Licitação 

contendo as exigências para as 

empresas participarem do 

certame

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/04/2020 30/04/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Realizar a Licitação

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM, Departamento 

Econômico-Financeiro - FFI, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Assessoria de Comunicação 

Social - ACS 

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/05/2020 30/06/2020

hxh empregados do METRÔ-

DF +custos publicação na 

imprensa

Contratar a empresa vencedora

Presidência - PRE, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Diretoria técnica - DTE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/07/2020 08/07/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Designar Gestor do Contrato Presidência - PRE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

09/07/2020 14/07/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Executar os serviços: Montar as 

infraestrutras; Montar os 

Contêineres; Montar o 

cabeamento elétrico; Testar e 

Comissionar o Sistema; Treinar 

os técnicos e engenheiros do 

Metrô-DF

Departamento de Implantação - 

TIP

Subestações Retificadoras de 

Superfície do Metrô-DF
15/07/2020 15/10/2021

 *Definido na análse de 

viabilidade 

Instalação do Sistema de 

Regeneração de Energia 

nas Subestações 

Retificadoras de Superfície

Aproveitamento da 

energia gerada durante 

a frenagem dos trens e 

redução dos gastos 

com energia elétrica 

fornecida pela 

Concessionária

Regeneração de Energia nas Subestações Retificadoras de Superficie

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 8: 5W2H - Transformador de Tração das Subestações Retificadoras 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

 

Tabela 9: 5W2H - Transformador de Força das Subestações Auxiliares 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

  

Projeto 6

Início Fim

Apresentar proposta de 

desenergizar um 

Transformador de tração das 

Subestações Retificadoras

Departamento de Projetos

TPR

Complexo Administrativo

e Operacional - CAO

do METRÔ-DF

01/08/2019 31/08/2019
hxh empregados do 

METRÔ-DF

Realizar a abertura do Disjuntor 

correspondente ao 

transformador a ser desligado 

no período determinado

Departamento de Operação

OPE

Departamento de Manutenção 

OMT

Subestações Retificadoras 

Operacionais
01/09/2019 15/10/2019

hxh empregados do 

METRÔ-DF

Retirar de operação um 

Transformador de Tração das 

Subestações Retificadoras nos 

fins de semana e durante o 

período sem operação

Uso otimizado dos 

equipamentos e redução dos 

gastos com energia elétrica 

fornecida pela Concessionária

Transformador de Tração das Subestações Retificadoras

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?

Projeto 7

Início Fim

Apresentar proposta de 

desenergizar um transformador 

de força das Subestações 

Auxiliares das Estações de 

Passageiros

Departamento de Projetos

TPR

Complexo Administrativo

e Operacional - CAO

do METRÔ-DF

01/08/2019 31/08/2019
hxh empregados do 

METRÔ-DF

Realizar a abertura da Chave 

Seccionadora correspondente 

ao transformador de força a ser 

desligado

Departamento de Operação

OPE

Departamento de Manutenção 

OMT

Subestações Auxiliares

nas Estações de Passageiros
01/09/2019 15/10/2019

hxh empregados do 

METRÔ-DF

Retirar de operação um 

Transformador de Força das 

Subestações Auxiliares em 

tempo integral

Uso otimizado dos 

equipamentos e redução dos 

gastos com energia elétrica 

fornecida pela Concessionária

Transformador de Força das Subestações Auxiliares

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 10: 5W2H - Usina Solar no CAO 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

  

Projeto 8

Início Fim

Elaborar o Termo de 

Referência/Projeto Básico 

contendo especificação  dos 

equipamentos, materiais e 

serviços necessários

Departamento de Projetos

TPR

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/08/2019 31/10/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar Orçamento utilizando 

pesquisa de preço no mercado 

e buscando referência na tabela 

SICRO e SINAPI

Departamento de Projetos

TPR

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/11/2019 30/11/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar o Edital de Licitação 

contendo as exigências para as 

empresas participarem do 

certame

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/12/2019 31/12/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Realizar a Licitação

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM, Departamento 

Econômico-Financeiro - FFI, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Assessoria de Comunicação 

Social - ACS 

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

02/01/2020 29/02/2020

hxh empregados do METRÔ-

DF +custos publicação na 

imprensa

Contratar a empresa vencedora

Presidência - PRE, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Diretoria técnica - DTE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/03/2020 08/03/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Designar Comissão Gestora do 

Contrato
Presidência - PRE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

09/03/2020 14/03/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Executar os serviços: Montar as 

infraestrutras; Montar as placas; 

Montar o cabeamento elétrico; 

Montar os painéis; Montar a 

Subestação Elétrica; Teste e 

Comissionar o Sistema; Treinar 

os técnicos e engenheiros do 

Metrô-DF

Departamento de Implantação 

TIP

Complexo Administrativo

e Operacional - CAO

do METRÔ-DF

15/03/2020 15/10/2021
 *Definido na análse de 

viabilidade 

Implantar a Unisa Solar de 3,97 

MW no Complexo 

Administrativo e Operacional do 

METRÔ-DF

Geração de Energia Elétrica  de 

forma sustentável e redução 

dos gastos com energia elétrica 

fornecida pela Concessionária

Usina Solar no CAO

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 11: 5W2H - Elevadores 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

  

Projeto 9

Início Fim

Elaborar o Termo de 

Referência/Projeto Básico 

contendo especificação  dos 

equipamentos, materiais e 

serviços necessários

Departamento de Manutenção - 

OMT

 Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO do METRÔ-

DF

01/08/2019 30/09/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar Orçamento utilizando 

pesquisa de preço no mercado 

e buscando referência na tabela 

SICRO e SINAPI

Departamento de Manutenção - 

OMT

 Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO do METRÔ-

DF

01/10/2019 30/10/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar o Edital de Licitação 

contendo as exigências para as 

empresas participarem do 

certame

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/11/2019 30/11/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Realizar a Licitação

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM, Departamento 

Econômico-Financeiro - FFI, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Assessoria de Comunicação 

Social - ACS 

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/12/2019 31/01/2020

hxh empregados do METRÔ-

DF +custos publicação na 

imprensa

Contratar a empresa vencedora

Presidência - PRE, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Diretoria de Operação e 

Manutenção

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/02/2020 08/02/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Designar Gestor do Contrato Presidência - PRE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

09/02/2020 14/02/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Executar os serviços nos 

elevadores

Departamento de Manutenção - 

OMT

Complexo Administrativo

e Operacional - CAO

do METRÔ-DF

15/03/2020 15/03/2021
 *Definido na análse de 

viabilidade 

Modernizar os elevadores do 

METRÔ-DF, migrando de 

sistemas hidráulicos para 

elétricos

Uso de tecnologia mais 

moderna/eficiente e redução 

dos gastos com energia elétrica 

fornecida pela Concessionária

Elevadores

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 12: 5W2H - Escadas Rolantes 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

  

Projeto 10

Início Fim

Configurar dispositivo de 

acionamento automático nas 

escadas rolantes das estações 

do METRÔ-DF

Uso otimizado dos 

equipamentos e redução dos 

gastos com energia elétrica 

fornecida pela Concessionária

Executar os serviços nas 

escadas rolantes

Departamento de Manutenção - 

OMT

Complexo Administrativo

e Operacional - CAO

do METRÔ-DF

01/08/2019 30/09/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Escadas Rolantes

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 13: 5W2H - Lâmpadas das Estações 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

Projeto 11

Início Fim

Elaborar o Termo de 

Referência/Projeto Básico 

contendo especificação  dos 

equipamentos, materiais e 

serviços necessários

Departamento de Manutenção - 

OMT

 Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO do METRÔ-

DF

01/08/2019 15/09/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar Orçamento utilizando 

pesquisa de preço no mercado 

e buscando referência na tabela 

SICRO e SINAPI

Departamento de Manutenção - 

OMT

 Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO do METRÔ-

DF

16/10/2019 31/10/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar o Edital de Licitação 

contendo as exigências para as 

empresas participarem do 

certame

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/11/2019 30/11/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Realizar a Licitação

Departamento de Recursos 

Materiais - ARM, Departamento 

Econômico-Financeiro - FFI, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Assessoria de Comunicação 

Social - ACS 

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/12/2019 31/01/2020

hxh empregados do METRÔ-

DF +custos publicação na 

imprensa

Contratar a empresa vencedora

Presidência - PRE, 

Procuradoria Jurídica - PJU e 

Diretoria de Operação e 

Manutenção

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/02/2020 08/02/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Designar Gestor do Contrato Presidência - PRE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

09/02/2020 14/02/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Executar os serviços nas 

edificações 

Departamento de Manutenção - 

OMT

 As áreas alcançadas serão as 

24 estações operacionais, o 

Complexo Administrativo e 

Operacional, o Pátio Asa Sul, 

Pátio Águas Claras, Complexo 

de Manutenção, Subestações 

Retificadoras, Auxiliares, 

Subestação da Manutenção, 

entre outros.

15/03/2020 15/09/2020
 *Definido na análse de 

viabilidade 

Substituir todas as 

lâmpadas existentes nas 

edificações do METRÔ-

DF, sejam elas 

incandescentes ou 

fluorescentes, por 

lâmpadas de LED.

Uso de tecnologia 

mais 

moderna/eficiente e 

redução dos gastos 

com energia elétrica 

fornecida pela 

Concessionária

Lâmpadas das Estações

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 14: 5W2H - Telhas 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto 12

Início Fim

Elaboração de Planejamento 

para implementação das telhas 

translúcidas.

Departamento de Manutenção - 

OMT

 Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO do METRÔ-

DF

01/04/2020 15/04/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Envio da demanda para a 

empresa contratada da 

manutenção de edificações 

para elaboração de orçamento.

Departamento de Manutenção - 

OMT

Empresa Contratada da 

Manutenção de Edificações.

 Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO do METRÔ-

DF

16/04/2020 23/04/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Aprovação do orçamento e 

cronograma para execução do 

serviço de colocação, fixação e 

calafetação de telhas 

translúcidas novas.

Departamento de Manutenção - 

OMT

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

24/04/2020 30/04/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Execução do Serviço de 

Colocação, Fixação e 

Calafetação das Telhas 

Translúcidas Novas.

Departamento de Manutenção - 

OMT

(Galpão do Material Rodante, 

Galpão de Oficina 

Eletromecânica, e Galpão da 

Via Permanente e Edificações)

01/05/2020 31/07/2020
 *Definido na análse de 

viabilidade 

Substituir telhas translúcidas 

opacas do Complexo de 

Manutenção  por telhas 

translúcidas novas, para que 

haja maior iluminação natural.

Uso de iluminação natural e 

redução dos gastos com 

energia elétrica fornecida pela 

Concessionária

Telhas

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 15: 5W2H – Laboratório de Inovação Metroviária - LIMA 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 
Tabela 16: 5W2H - Ventilação 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

  

Projeto 13

Início Fim

Identificando potenciais 

intelectuais dentro da 

Companhia.

Departamento de Recursos 

Humanos - ARH

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/08/2019 30/09/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Estabelecer um plano de 

recompensas para idéias 

aplicáveis

Departamento de Recursos 

Humanos - ARH

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/10/2019 31/12/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Aprimorar o Projeto do 

Laboratório

Departamento de Planejamento 

e Estudos - TPGE

 Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO do METRÔ-

DF

01/09/2019 31/12/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Dar ampla publicididade sobre o 

LIMA na empresa

Assessoria de Comunicação 

Social

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/10/2019 31/10/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Firmar convênios e acordos de 

cooperação técnica com 

instituições relacionadas 

(universidades, escolas 

técnicas, isntitutos de 

pesquisas, entre outros)

Diretoria Técnica - DTE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

02/01/2020 31/03/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Fomentar da atividades de 

inovação no Laboratório de 

Inovação Metroviária

Aproveitar os potenciais dentro 

da Companhia, para estudar e 

propor ações tecnológicas 

modernas para promover a 

sustentabilidade e eficiência 

energética no Metrô-DF

Laboratório de Inovação Metroviária - LIMA

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?

Projeto 14

Início Fim

Identificar as áreas potencias para 

uso de ventilação natural

Departamento de Projetos - 

TPE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/08/2019 30/09/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Utilizar infraestrutura existente e 

promover a conscientização dos 

empregados

Departamento de Projetos - 

TPE

Assessoria de Comunicação 

Social

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/10/2019 31/12/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Valorizar esta iniciativa em novos 

projetos

Departamento de Projetos - 

TPE

 Complexo Administrativo e 

Operacional - CAO do METRÔ-

DF

02/01/2020 -
hxh empregados do METRÔ-

DF

Adotar ventilação natural em 

algumas áreas da Companhia

Reduzir o consumo de energia 

devido ao uso de aparelhos de 

ar condicionado

Ventilação 

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?
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Tabela 17: 5W2H - Benefícios Fiscais 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

Projeto 15

Início Fim

Elaborar de estudo e proposta 

de: 1) isenção; e 2) redução de 

50% do ICMS na fatura de 

energia para METRO-DF, para 

aprovação da Diretoria

Departamento de Manutenção - 

OMT

Diretoria de Operação e 

Manutenção - DOM

 Procuradoria Jurídica - PJU 

Presidência - PRE

Edifício Sede METRÔ-DF 

(CAO)
01/08/2019 31/10/2019

h x h dos 

empregados do 

METRÔ-DF

Discutiro/alinhar a proposta 

com a Secretaria de Mobilidade 

Urbana do GDF, CEB e Casa 

Civil do GDF

Diretoria do Metrô-DF, Diretoria 

da Companhia Energética de 

Brasília (CEB) e Casa Civil do 

GDF

Edifício Sede METRÔ-DF, Sede 

da CEB e Casa Civil do GDF
01/11/2019 31/12/2019

h x h dos 

empregados do 

METRÔ-DF

Eaborar de Projeto de Lei  de 

isenção ou redução do ICMS 

para o Metrô-DF e 

apresentação na Câmara 

Legislativa do DF

Poder Executivo - Casa 

Civil/Assessoria Jurídico-

Legislativa

Palácio do Buriti 02/01/2020 29/02/2020 h x h

Tramitar o Projeto de Lei de 

isenção fiscal na Câmara 

Legislativa do DFe aprovar

Presidente da Câmara 

Legislativa
Câmara Legislativa do DF 01/03/2020 31/05/2020 h x h

Sancionar Lei Distrital e 

Publicação na imprensa oficial

Casa Civil do GDF 

(Governador)
Palácio do Buriti 01/06/2020 05/06/2020 h x h

Reduzir a despesa com energia 

elétrica do Metrô-DF, impedindo 

a cobrança da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD) 

na base de cálculo do ICMS 

sobre a energia elétrica

Acompanhar a decisão do 

Recurso Especial nº 1.163.020 

em trâmite do STJ, que discute 

a não inclusão da TUSD na 

base de cálculo do ICMS sobre 

energia, e atuar na ação (se 

possível)

Procuradoria Jurídica do Metrô-

DF
STJ 01/08/2019

até a decisão 

final da ação
h x h 

Obter isenção ou 

redução de impostos e 

taxas cobrados na fatura 

de energia elétrica

Reduzir a despesa com energia 

elétrica do Metrô-DF, por meio 

de isenção ou redução do ICMS 

cobrado na fatura de energia - 

atualmente em 21%.

Reduzir a despesa com energia 

elétrica do Metrô-DF, isentando 

ou baixando 

impostos/contribuições federais 

cobrados na fatura de energia, 

como PIS/PASEP (0,92%) e 

COFINS (4,23%)

Apoiar a aprovação do Projeto 

de Lei 1517/2015 (isenta 

PIS/COFINS) em trâmite na 

Câmara dos Deputados, por 

meio de atuação própria e 

institucional (Associação 

Nacional  das concessionárias 

de metrôs - ANPTrilhos)

Diretoria do Metrô-DF e 

ANPTrilhos
Congresso Nacional 01/08/2020

até a 

aprovação do 

PL no 

Congresso e 

publicação da 

Lei

h x h

Benefícios Fiscais

Quando
Quanto?O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
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Tabela 18: 5W2H - Mercado Livre 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

Projeto 16

Início Fim

Elaborar Termo de Referência/Projeto 

Básico para contratar empresa 

especializada em gestão de compra de 

energia no Mercado Livre

Departamento de Projetos

TPR

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/08/2019 31/11/2019
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar Orçamento utilizando pesquisa 

de preço no mercado

Departamento de Projetos

TPR

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/12/2019 31/01/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar o Edital de Licitação contendo as 

exigências para as empresas 

participarem do certame de contratação 

de empresa especializada em gestão de 

compra de energia no Mercado Livre

Departamento de Recursos Materiais - 

ARM

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/02/2020 29/02/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Realizar a Licitação

Departamento de Recursos Materiais - 

ARM, Departamento Econômico-

Financeiro - FFI, Procuradoria Jurídica - 

PJU e Assessoria de Comunicação 

Social - ACS 

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/03/2020 31/03/2020

hxh empregados do METRÔ-

DF +custos publicação na 

imprensa

Contratar a empresa de gestão 

vencedora do certame

Presidência - PRE, Procuradoria 

Jurídica - PJU e Diretoria técnica - DTE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/04/2020 30/09/2022
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar Termo de Referência/Projeto 

Básico para realizar Leilão para  contratar 

a energia com menor custo no Mercado 

Livre

Departamento de Projetos

TPR e empresa vencedora de 

gerenciamento

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/02/2020 30/04/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Elaborar o Edital de Licitação do Tipo 

Leilão contendo as exigências para as 

empresas participarem do certame

Departamento de Recursos Materiais - 

ARM

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/05/2020 31/05/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Realizar o Leilão para contratar a 

Comercializador que fornecer melhores 

condições para o METRÔ-DF

Departamento de Recursos Materiais - 

ARM, Departamento Econômico-

Financeiro - FFI, Procuradoria Jurídica - 

PJU e Assessoria de Comunicação 

Social - ACS 

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/06/2020 31/07/2020

hxh empregados do METRÔ-

DF +custos publicação na 

imprensa

Contratar a empresa comercializado 

vencedora

Presidência - PRE, Procuradoria 

Jurídica - PJU e Diretoria técnica - DTE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/08/2020 31/08/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Designar Comissão Gestora do Contrato 

do METRÔ-DF junto à empresa 

Comercializadora

Presidência - PRE

Edifício Sede do Complexo 

Administrativo e Operacional -

CAO do METRÔ-DF

01/09/2020 15/09/2020
hxh empregados do METRÔ-

DF

Executar o contrato, ou seja, elaborar 

contrato de compra e venda da energia do 

Mercado Livre. O contrato deverá ser 

firmado junto a Câmara Comercializadora 

de Energia Elétrica

Comissão Gestora, responsável pela 

compra de energia no Mercado Livre 

juntamente com a empresa 

especializada na gestão

Complexo Administrativo

e Operacional - CAO

do METRÔ-DF

01/10/2020 30/09/2022
 *Definido na análse de 

viabilidade 

Adquirir Energia no Mercado 

Livre para o Consumo do 

METRÔ-DF

O consumidor consegue 

negociar uma preço 

melhor de tarifa de 

consumo no Mercado 

Livre por meio de leilão 

público

Mercado Livre de Energia

O que? Por quê? Como? Quem? Onde?
Quando

Quanto?



  

 

                     

 

5.3. Análise de Viabilidade 

 

Para construir a análise de viabilidade, com base no que foi incorporado ao 

Capítulo 4, Tópico 4.1 – Análise do Setor e Tópico 4.2 – Benchmarking, fizemos um 

alinhamento com o Plano Estratégico Institucional do METRÔ-DF. 

O Planejamento Estratégico Institucional - PEI (2017-2021), foi elaborado de 

forma inclusiva e multidisciplinar, envolvendo diversas lideranças e gestores da 

instituição, com base da metodologia do Balanced Scorecard (BSC).  

Esta construção culminou em um Mapa Estratégico, que é uma ferramenta de 

gestão que orienta a Companhia e é utilizado para alinhar as áreas e as 

equipes/indivíduos em torno das diretrizes organizacionais gerais, ou seja, a 

estratégia da empresa (METRÔ-DF, 2019). 

O Mapa Estratégico do METRÔ-DF une realidade empresarial e a base 

estratégica do METRÔ-DF, em plena consonância com os interesses públicos 

perseguidos, com os objetivos de governo e igualmente de Estado, voltados para o 

planejamento estratégico de longo prazo, sustentável e eficiente (METRÔ-DF, 

2019). 

O mapeamento estratégico da Companhia apresenta as seguintes 

perspectivas, conforme Figura 4 abaixo: 

Figura 4: Mapa estratégico do METRÔ-DF 

 

Fonte: Mapa Estratégico 2017-2021 (METRÔ-DF, 2017) 
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Portanto, as ações apresentadas neste Projeto Aplicativo podem ser 

enquadradas, além da Missão, Visão e Valores, nas seguintes perspectivas 

apresentadas na Tabela 19 abaixo: 

 

Tabela 19: Perspectivas do Planejamento Estratégico 

SOCIEDADE/GOVERNO 

Contribuir para o 

desenvolvimento integrado 

e sustentável 

Desenvolver uma imagem 

de referência nacional 

FINANCEIRO Reduzir a dependência financeira 

PROCESSOS INTERNOS Incorporar novas tecnologias operacionais e de gestão 

INFRAESTRUTURA Expandir e modernizar o sistema metroviário. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

Para facilitar o entendimento, detalhamos as propostas de ação estudadas 

neste Projeto, bem como suas análises de viabilidade. 

Na análise da viabilidade dessas propostas, estruturamos um mapa de 

processo, onde definimos o fluxo da análise, a abordagem, conforme a realidade do 

METRÔ-DF, e as prioridades que devem ser avaliadas internamente a fim de 

seguirmos adiante com sua implementação, conforme figura abaixo: 
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Figura 5: Mapa de Processos 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 
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5.3.1. Proposta 1 - Implantar mini usina eólica nas dependências do METRÔ-

DF 

 

5.3.1.1. Análise de Viabilidade: 

A análise da viabilidade da implantação de mini usina eólica nas dependências 

do METRÔ-DF foi realizada considerando o fluxo constante do Mapa de Processos, 

conforme Figura 5.  

 

5.3.1.1.1. Análise Estratégica 

Conforme definição estabelecida no Capítulo 4, a geração de energia elétrica 

por meio de usina eólica é considerada uma fonte de energia renovável, o que faz 

com que este Projeto se enquadre na Missão do METRÔ-DF (Figura 4), 

especificamente quanto à eficiência e sustentabilidade. 

Além disso, essa geração de energia também se enquadra nas perspectivas do 

planejamento estratégico, quais sejam: Sociedade/Governo (Contribuir para o 

desenvolvimento integrado e sustentável), Financeiro (Reduzir a dependência 

financeira) e Processos Internos (Incorporar novas tecnologias operacionais e de 

gestão). 

 

5.3.1.1.2. Análise da Legalidade 

As Centrais Geradoras Eólicas (EOL) são reguladas pela Resolução Normativa 

nº 391, de 15 de dezembro de 2009 e, subsidiariamente, por outros normativos que 

estabelecem os requisitos necessários junto à ANEEL, para a outorga de 

autorização para exploração e alteração da capacidade instalada de usinas eólicas, 

bem como os procedimentos para registro de centrais geradoras com capacidade 

instalada reduzida. 

Portanto, as pessoas jurídicas que produzam ou que venham a produzir 

energia elétrica proveniente de fonte eólica destinada à produção independente de 

energia elétrica devem apresentar documentação necessária para a outorga e/ou 

registro dessas centrais geradoras, o que demonstra amparo legal para execução do 

Projeto. 

 

 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/bren2009391.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/bren2009391.pdf
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5.3.1.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Não há norma ou procedimento interno no METRÔ-DF que imponha restrição 

quanto ao uso desta fonte de energia renovável. Somente após a implantação deste 

sistema, tais documentações deverão ser criadas e incorporadas aos acervos 

técnicos da Companhia, no âmbito do Projeto de Engenharia, da Operação e da 

Manutenção. 

 

5.3.1.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF dispõe de equipe técnica de Engenharia qualificada para 

realização dos estudos necessários a contratação dos serviços de implantação 

deste Sistema, devendo as equipes técnicas de Operação e Manutenção ser 

treinadas, posteriormente, para o adequado manuseio e manutenção da mini usina. 

 

5.3.1.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Há recursos tecnológicos no mercado brasileiro e no mundo para implantação 

deste Sistema, contando com vários fornecedores. 

A Tabela 20 abaixo apresenta os principais fabricantes de sistemas eólicos no 

mundo. 

 

Tabela 20: Empresas que lideram o mercado global de energia eólica 

 

Fonte: Revista Exame (2018) 
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Em janeiro de 2013, o Brasil possuía 86 usinas de geração de energia eólica e 

em janeiro de 2017 já se aproximava de 500 instalações. Essa expansão do parque 

eólico nacional fez com que o Brasil ficasse entre os dez países com maior 

capacidade instalada de geração eólica no mundo, atingindo o montante de 10.444 

MW nesta data (SANTANA, 2017). 

 

5.3.1.1.6. Análise de Viabilidade Técnica 

A Figura 6 abaixo apresenta o potencial eólico brasileiro, em que são 

apresentadas as velocidades médias anuais do vento a 50 m de altura. 

 

Figura 6: Potencial eólico brasileiro 

 

Fonte: Feitosa (2003) 

 

Como se pode observar na Figura 6, no Distrito Federal haveria uma 

velocidade média do vento variando entre 3,0 a 8,5 m/s (Classe 2 de energia), 

dependendo do tipo de vegetação e relevo no local. Contudo, a posição geográfica 

em que fica a sede do METRÔ-DF nesta unidade federativa, área com dimensões 

para receber uma mini usina eólica, pode ser classificada como campo parcialmente 
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aberto, o que delimita a velocidade entre 4,5 a 6,0 m/s, podendo ser considerada 

como não favorável à implantação de usina eólica devido a sua condição 

topográfica. 

Conforme Tabela 21, a densidade de energia média na Região do Distrito 

Federal (Classe 2) seria de entre 80 a 200 W/m², bastante inferior aos valores das 

classes 3 e 4 para regiões de morros e montanhas. 

 

Tabela 21: Velocidade do vento e densidade de energia média 

 

Fonte: Feitosa (2003) 

 

Além disso, a Região Administrativa de Águas Claras e sua vizinhança, onde 

se situa a sede do METRÔ-DF e seria instalada a mini usina eólica, é uma região de 

várias edificações verticais (prédios que chegam a 32 andares ou cerca de 108 

metros), fato que reduziria mais ainda a velocidade do vento, e consequentemente, 

o potencial eólico da região.  

Também ter-se-iam impactos socioambientais negativos das usinas eólicas 

nessa Região, entre eles os visuais (conjunto de torres e aero geradores) e os 

auditivos (ruído dos rotores), que com a proximidade dos prédios vizinhos, poderia 

causar transtornos aos moradores e comprometer o atendimento às normas e 

padrões definidos pela legislação vigente (lei do silêncio, volume máximo de 

decibéis, entre outras). Registra-se ainda que o METRÔ-DF é, todos os anos, alvo 

de várias reclamações de usuários quanto aos ruídos provenientes das 

manutenções dos trens, da via permanente e dos serviços de roço com máquinas a 

combustão. 

Conforme Santana (2017), a energia eólica ocupa uma área 53% superior à 

energia solar fotovoltaica, por Megawatt instalado, além de se ter uma estrutura mais 

robusta para construção da usina, o que desta forma mostra ser mais vantajoso, em 

termos de produção de energia, construir uma usina solar.   

Diante dessas considerações e sabendo que a área disponível para 

implantação destas usinas seria da ordem 44.800m², sendo também muito próxima 



 

 | 82 | 

fisicamente ao trânsito de veículos e pessoas, a solução proposta de implantação de 

mini usina eólica no METRÔ-DF torna-se inviável do ponto de vista técnico. 

 

5.3.1.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Não se aplica ao presente projeto, devido a sua inviabilidade técnica. 

 

5.3.1.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

Não se aplica ao presente projeto, devido a sua inviabilidade técnica. 

 

 

5.3.2. Projeto 2: Instalar Sensores de Presença nas Edificações do METRÔ-

DF 

 

5.3.2.1. Análise de Viabilidade 

A análise da viabilidade da instalação de sensores de presença nas edificações 

do METRÔ-DF foi realizada considerando o fluxo constante do Mapa de Processos, 

conforme Figura 5.  

Os sensores de presença são aparelhos pequenos instalados nas edificações 

horizontais ou verticais, que permitem identificar uma movimentação em ambiente, 

acionando as suas lâmpadas, ou seja, funcionam como interruptores automáticos, 

ligando e desligando luzes. 

 

5.3.2.1.1. Análise Estratégica 

Na Figura 4 são apresentados o Mapa Estratégico e as estratégias do METRÔ-

DF.  

A instalação de sensores de presença proporcionará o uso de tecnologia mais 

moderna/eficiente bem como a redução dos gastos com energia elétrica fornecida 

pela CEB, o que faz com que este projeto se enquadre na Missão do METRÔ-DF 

(Figura 4), especificamente quanto à eficiência e sustentabilidade. Além disso, essa 

redução dos gastos com energia também se enquadra nas perspectivas do 

planejamento, quais sejam: Sociedade/Governo (Contribuir para o desenvolvimento 

integrado e sustentável), Financeiro (Reduzir a dependência financeira) e 

Infraestrutura (Expandir e Modernizar o Sistema Metroviário). 
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5.3.2.1.2. Análise da Legalidade 

Não há óbice legal quanto à incorporação dessa tecnologia nas edificações do 

METRÔ-DF.  

 

5.3.2.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Não há descumprimento de normas e procedimentos internos quanto à 

incorporação dessa tecnologia nas edificações do METRÔ-DF. 

 

5.3.2.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF dispõe de equipe técnica de Engenharia qualificada para 

realização dos estudos necessários para especificação, compra dos sensores de 

presença e contratação dos serviços de instalação.  

Posteriormente, as equipes técnicas de Manutenção devem ser treinadas para 

o conhecimento da solução tecnológica adotada, bem como para a adequada 

manutenção dos equipamentos. 

 

5.3.2.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Há recursos tecnológicos no mercado brasileiro para implantação deste 

Sistema, contando com vários fornecedores de sensores de presença e de fácil 

acesso para aquisição, podendo ser encontrado inclusive em estabelecimentos 

populares de pequeno porte. 

Segundo Di Santo (2013), de forma sucinta, os sensores de presença possuem 

fabricação diversos tipos de tecnologia dependo da sua aplicação, tais como: 

 Raios Infravermelhos Passivos (PIR): a movimentação do corpo humano é 

detectada pela diferença de calor emitido entre o corpo e o ambiente, 

definindo com maior precisão a área de cobertura almejada. Muito utilizado 

em: depósitos, laboratórios, salas de computadores, escritórios fechados, 

entre outros; 

 Ultrassônica: Detecta a presença de corpo humano por meio de ondas 

sonoras, que em contato com os corpos retorna ao sensor com frequência 

distintas. Muito utilizado em salas de reuniões amplas, escritórios abertos 

com divisórios e banheiros (ondas ultrassônicas ultrapassam as divisórias); 

e 
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 Dual: utiliza a combinação das tecnologias dos sensores PIR e ultrassônico, 

sendo um sensor mais confiável e com melhor controle dos acionamentos. 

Muito utilizado em: salas de aula, áreas com necessidade de previsão de 

cobertura e sala de informática. 

 

5.3.2.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

As Edificações do METRÔ-DF são constituídas pelas seguintes Macro 

Edificações: Estação Central - CTL, Estação Galeria - GAL, Estação 102 Sul, 

Estação 104 (não operacional), Estação 106 Sul (não operacional), Estação 108 Sul, 

Estação 110 Sul (não operacional), Estação 112 Sul, Estação 114 Sul, Estação Asa 

Sul – ASA, Estação Shopping - SHP,  Estação Feira - FEI, Estação Guará - GUA,  

Estação Arniqueiras - ARN,  Estação Águas Claras - CLA, Estação Concessionárias 

- COM, Estação Estrada Parque - EPQ (não operacional), Estação Praça do Relógio 

- REL, Estação Onoyama - ONO (não operacional), 20 Estação Metropolitana - MET, 

Estação Ceilândia Sul - CES, Estação Guariroba - GBA, Estação Ceilândia Centro - 

CEC, Estação Ceilândia Norte - CEN, Estação Terminal Ceilândia - CEI, Estação 

Taguatinga Sul - TAS, Estação Furnas - FUR, Estação Samambaia Sul - SAS, 

Estação Terminal Samambaia - SAM, Complexo Administrativo e Operacional - 

CAO, Complexos de Manutenção - Galpões das Oficinas, Torres do Pátio Asa Sul – 

PAS e Torre do Pátio Águas Claras – PAC. 

Cada uma dessas Edificações se subdivide em áreas internas, como as 

estações (bilheterias, banheiros, salas técnicas, sala de supervisão de segurança 

operacional, copas, dentre outros) e o Complexo Administrativo e Operacional 

(CAO), que abrange uma área de cerca de 600 mil metros quadrados, com 

aproximadamente 12,4 km de vias operacionais, onde se tem as unidades 

administrativas da Companhia, o Pátio Águas Claras, com oficinas de manutenção e 

várias edificações com fito de realização das atividades de manutenção dos 

sistemas do METRÔ-DF. As edificações do METRÔ-DF possuem uma área 

construída de 359.941,04 m².  

A definição das áreas para instalação dos sensores de presença não poderia 

ser feita de forma arbitrária, sob pena de não proporcionar a redução do consumo de 

energia desejada.  

A utilização de sensores nem sempre se apresenta benéfica como se tende a 

acreditar, pois envolve uma série de estudos que buscam responder se é viável a 
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utilização de iluminação automática (AZEVEDO, TAHARA, SATO e PEDROSA, 

2014). 

Segundo Di Santo (2013), deve-se conhecer minuciosamente o ambiente onde 

ocorrerá a implantação do sensor de presença, observando as seguintes 

características: área, formato, ocupação, localização de janelas e portas, iluminação 

natural, uso, dentre outros, para então poder selecionar a tecnologia mais adequada. 

E para tanto, é recomendável a utilização do fluxograma da Figura 7 abaixo: 

 

Figura 7: Fluxograma para escolha da tecnologia de sensor de presença adequado 

 

Fonte: LEGRAND (2011) 
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Posteriomente a esta etapa, deve ser feito o projeto contendo a especificação 

dos sensores, adequando-se ao ambiente em que será instalado. 

Portanto, tendo em vista a metodologia para a implantação de sensores de 

presença, e considerando a grande dimensão das edificações do METRÔ-DF, a 

análise técnica desta Proposta de Solução torna-se inviável neste momento, 

podendo ser realizada em um trabalho futuro específico para tal fim. 

Além disso, concentrar os esforços nos estudos dessa tecnologia, mesmo se 

adotassemos áreas específicas das edificações do METRÔ-DF, poderia 

comprometer os outros projetos, em especial os que mais proporcionarão redução 

dos gastos com energia, como o da usina solar. 

 

5.3.2.1.7. Análise da Viabilidade Financeira  

Não se aplica, devido à inviabilidade técnica neste momento. 

 

5.3.2.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

Não se aplica, devido à inviabilidade técnica neste momento. 

 

 

5.3.3. Projeto 3: Substituir as lâmpadas fluorescentes e incandescentes dos 

Trens do METRÔ-DF por lâmpadas de LED 

 

5.3.3.1. Análise de Viabilidade 

A análise da viabilidade da substituição das lâmpadas dos trens foi realizada 

considerando o fluxo constante do Mapa de Processos, conforme Figura 5.  

O METRÔ-DF dispõe de duas frotas de Trens de quatro carros cada, sendo 20 

Trem Unidade Elétrica (TUE) da Série 1000 (adquiridos na década de 90 e 

recebidos entre os anos de 1993/1994) e 12 TUEs série 2000 (adquiridos em 2009 e 

recebidos entre os anos de 2010/2011). 

A proposta deste projeto é substituir as atuais lâmpadas incandescentes dos 

faróis e luzes de cauda dos carros líderes, e as lâmpadas fluorescentes do salão de 

passageiros e indicadores de destinos dos trens. Tais lâmpadas são essenciais 

tanto para a adequada condução dos trens nos túneis e períodos noturnos quanto 

para iluminação dentro dos carros, possibilitando maior conforto e segurança aos 

passageiros, respectivamente. 
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A Figura 8 mostra as duas frotas dos trens que atualmente o METRÔ-DF 

dispõe. 

 

Figura 8: Trens da Série 1000 (direita) e 2000 (esquerda) 

 

Fonte: METRÔ-DF (2012) 

 

5.3.3.1.1. Análise Estratégica 

Na Figura 4 são apresentados o Mapa Estratégico e as estratégias do 

METRÔ-DF.  

A substituição das lâmpadas fluorescentes dos trens por lâmpadas de LED 

proporcionará o uso de tecnologia mais moderna e eficiente, bem como e redução 

dos gastos com energia elétrica fornecida pela CEB, o que faz com que este projeto 

se enquadre na Missão do METRÔ-DF (Figura 4), especificamente quanto à 

eficiência e sustentabilidade. Além disso, essa geração de energia também se 

enquadra nas perspectivas do planejamento, quais sejam: Sociedade/Governo 

(Contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentável), Financeiro (Reduzir a 

dependência financeira), Cliente (Garantir a excelência na Prestação dos Serviços) e 

Infraestrutura (Expandir e Modernizar o Sistema Metroviário). 

 

5.3.3.1.2. Análise da Legalidade 

Não há óbice legal quanto à incorporação de lâmpadas de LED nos trens do 

METRÔ-DF. 

Contudo, somente lâmpadas de LED que tenham um Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro poderão ser comercializadas por atacadistas e varejistas, 
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sendo o produto considerado mais eficiente e econômico, com vida útil até 70 vezes 

maior do que a das lâmpadas incandescentes (INMETRO, 2017). 

Há ainda a Portaria Inmetro 144/2015 para ser observada, estabelecida para 

Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para lâmpadas de LED com 

Dispositivo Integrado à Base.  

 

5.3.3.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

No METRÔ-DF, o Procedimento Operacional 1.MOP.PO.007-00 - TESTES DE 

PARTIDA E DE CHEGADA define um checklist que deve ser conferido todas as 

vezes que um trem é recolhido aos pátios de estacionamento e manutenção ou 

injetado na via principal, onde tanto a iluminação do salão quanto os faróis e luzes 

de cauda são objetos de verificação. Caso seja identificado algum mau 

funcionamento ou queima das lâmpadas, são abertas ordens de serviço para 

correção da falha. 

A substituição das atuais lâmpadas por lâmpadas de LED não altera o 

procedimento vigente, aliás, proporcionará maior luminescência e conforto aos 

usuários. 

 

5.3.3.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF dispõe de equipe técnica de Engenharia qualificada para 

realização dos estudos necessários para especificação e, posteriormente, para 

aquisição das lâmpadas para os trens.  

Posteriormente, as equipes técnicas de manutenção deveriam ser treinadas, 

para o conhecimento da solução tecnológica adotada bem como para a adequada 

manutenção do equipamento. 

 

5.3.3.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Há recursos tecnológicos no mercado brasileiro e no mundo para implantação 

deste Sistema, contando com vários fornecedores de luminárias elétricas e seus 

componentes. 

A empresa Trensurb, por exemplo, já iniciou a substituição das lâmpadas 

fluorescentes dos seus trens (frota antiga) por lâmpada de LED (TRENSURB, 2018). 
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5.3.3.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

Iniciando a análise para os trens da Série 1000, o sistema de iluminação de 

cada um dos 20 trens possui as seguintes características técnicas: 

 Iluminação de Cabine: proporciona a visibilidade dos comandos e dispositivos 

de controle pelo condutor. É constituída por uma luminária com uma lâmpada 

fluorescente de 40 W com inversor alimentado pelo sistema bateria retificador 

do mesmo tipo do sistema de iluminação de emergência. Portanto, como 

cada trem tem duas cabines, têm-se um total de 80 lâmpadas de 40 W e 220 

V para os 20 trens dessa frota; 

 Iluminação Principal: constituída por lâmpadas fluorescentes de 40 W 

alimentadas através de circuitos de corrente alternada 220 V 60 Hz. Os carros 

tipo “A” possuem 13 luminárias e os do tipo “B” possuem 15 luminárias, 

totalizando 56 luminárias por trem. Para toda frota, têm-se um total de 1120 

lâmpadas; 

 Iluminação de Emergência: todos os quatro carros possuem três luminárias 

de iluminação de emergência cada, instaladas na região das portas, para o 

caso de falha de alimentação da iluminação principal. As lâmpadas de 

emergência são alimentadas por inversores ligados no sistema de baixa 

tensão bateria/retificador, têm potência de 40 W e totalizam 240 lâmpadas; 

 Farol e Luz de cauda: em um trem, os dois carros "A" possuem dois faróis 

redondos e duas luzes de cauda retangulares cada (lente de cor vermelha), 

os quais são energizados através do sistema de baixa tensão, via Bateria-

Retificador: 

o As lâmpadas dos  aróis são de 30 V e 200 W. Cada carro “A” possui 

uma lâmpada por farol, para um total de quatro, sendo o total de 8 

lâmpadas por trem e 160 para frota. 

o As lâmpadas de cauda são de 24 V e 25 W. Cada carro “A” possui uma 

lâmpada por luz de cauda, para um total de dois, sendo o total de 4 

lâmpadas por trem e 80 para frota. 

 Indicador de Destino: situa-se na parte  rontal dos carros “A” e possibilita que 

que toda a superfície do visor do indicador receba iluminação distribuída por 

igual e de intensidade apropriada, sem formar regiões escuras ou perder 

partes das letras. Cada indicador, possui uma lâmpada fluorescente de 40 W 
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alimentadas através de circuitos de corrente alternada 220 V 60 Hz. Desta 

forma, perfaz um total de 2 lâmpadas por trem e 40 lâmpadas na frota Série 

1000. 

Portanto, a proposta técnica simplificada para os trens da Série 1000 seria 

substituir as atuais lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, 

sem alterar a estrutura física das luminárias e faróis dos trens. Contudo, 

considerando que para os faróis seria necessário a substituição completa por ser um 

equipamento com a lâmpada embutida (selado) e que necessitaria também 

adequações no soquete da luz de cauda, optou-se, neste estudo, pela substituição 

das lâmpadas fluorescentes, que são padronizadas (220 V e 40 W) para Iluminação 

de Cabine, Indicador de Destino, Iluminação Principal e Iluminação de Emergência, 

resultando em um total de 1480 lâmpadas a serem instaladas, com a retirada dos 

reatores existentes.  

A lâmpada sugerida é o modelo TL18316, tubular de LED, potência de 20 W do 

fabricante EMPALUX. 

Iniciando a análise para os Trens da Série 2000, o Sistema de iluminação de 

cada um dos 12 trens possui as seguintes características técnicas: 

 Iluminação de Cabine: proporciona a visibilidade dos comandos e dispositivos 

de controle pelo condutor. É composta por duas luminárias de 20 W com duas 

lâmpadas cada e alimentação pela bateria (72 Vcc) através do circuito de 

tensão permanente. Há também duas luzes direcionais no teto da cabina tipo 

“spot” com duas lâmpadas de 10 W e 24 Vcc. Portanto, como cada trem tem 

duas cabines, têm-se um total de 48 lâmpadas de 20 W e 48 lâmpadas de 10 

W do tipo “spot” para os 12 trens dessa frota; 

 Iluminação do Salão: constituída por lâmpadas fluorescentes de 32 W 

alimentadas 220 Vac. Os carros tipo “A” possuem 12 luminárias com 2 

lâmpadas cada e os do tipo “B” possuem 14 luminárias com duas lâmpadas 

cada, totalizando 52 luminárias por carro. Para a frota de 12 trens (48 carros), 

têm-se um total de 1248 lâmpadas; 

 Iluminação de Emergência: cada um dos quatro carros possui quatro 

luminárias de iluminação de emergência com duas lâmpadas cada, instaladas 

na região das portas, para o caso de falha de alimentação da iluminação 

principal. As lâmpadas de emergência são alimentadas pela bateria (72 Vcc) 
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através do circuito de tensão permanente, com uma potência de 32 W e 

totalizam 384 lâmpadas; e 

 Farol e Luz de cauda: em um trem, os dois carros "A" possuem dois faróis 

redondos e duas luzes de cauda redondas e duas luzes demarcadoras cada 

os quais são energizados através do sistema de baixa tensão, via Bateria-

Retificador.  

As lâmpadas dos  aróis são de 30 V e 200 W. Cada carro “A” possui uma 

lâmpada por farol, para um total de quatro, sendo o total de 4 lâmpadas por trem e 

um total de 48 lâmpadas para a frota. 

As lâmpadas de cauda e luz demarcadora (em frente e em ré na cabine 

oposta) são de LED, as potências das mesmas não estão especificadas nos 

manuais nem no conjunto lâmpada/carcaça. Cada carro “A” possui uma lâmpada por 

luz de cauda e uma lâmpada por luz demarcadora, para um total de quatro por carro 

“A”, sendo o total de 8 lâmpadas por trem e 96 para  rota. 

 Indicador de Destino: na cabeceira  rontal de cada carro “A” encontra-se 

instalado, centralizado na parte superior do para-brisa, pelo lado de dentro da 

cabine. O mostrador é do tipo display digital de mensagem programável, ou 

seja, não tem lâmpadas incandescentes/fluorescentes para substituição. 

Portanto, a proposta técnica simplificada para os trens da Série 2000 seria 

substituir as atuais lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, sem alterar a 

estrutura física das luminárias. Optou-se neste estudo pela: substituição das 

lâmpadas fluorescentes, que são padronizadas (220 V e 32 W) para Iluminação 

Principal e Iluminação de Emergência, resultando em um total de 1632 lâmpadas a 

serem instaladas, com a retirada dos reatores existentes.  

A lâmpada sugerida é o modelo T5-18, tubular de LED, potência de 18 W do 

fabricante LEDSTAR. 

 

5.3.3.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Para aquisição das 1480 lâmpadas de LED para os trens da Série 1000, 

compatíveis com as luminárias existentes, ao custo unitário de R$ 44,75 alcançado 

por meio de pesquisas de preços e com BDI de 20,94%, seria necessário um 

montante de R$ 67.226,74 (sessenta e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e 

setenta e quatro centavos). 
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Para aquisição das 1630 lâmpadas de LED para os trens da Série 2000, 

compatíveis com as luminárias existentes, ao custo unitário de R$ 32,00, alcançado 

por meio de pesquisas de preços e com BDI de 20,94%, seria necessário um 

montante de R$ 52.161,18 (cinquenta e dois mil, cento e sessenta e um reais e 

dezoito centavos).  

Portanto, os custos com a aquisição de lâmpada para os trens seriam de R$ 

119.387,92 (cento e dezenove mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e dois 

centavos). 

Os serviços de substituição das lâmpadas seriam realizados por meio do 

Contrato de manutenção vigente, que já contempla em seus custos fixos a execução 

desta atividade, dentre outras necessárias à manutenção do sistema de sinalização, 

com equipe de Técnicos e Engenheiros com remuneração mensal. Desta forma, 

para fins desta proposta consideram-se somente os custos para aquisição dos 

produtos 

Considerando a especificação das lâmpadas fluorescentes instaladas 

atualmente nos trens da série 1000 (220 V e 40 W) e das lâmpadas a serem 

instaladas (220 V e 20 W), nota-se que haverá uma redução da potência em 20 

Watts por lâmpada. Considerando o tempo de funcionamento das lâmpadas como o 

mesmo tempo de operação do METRÔ-DF em dias úteis, que é de 18h e, 

considerando que todas as lâmpadas fiquem ligadas nesse período, inclusive as de 

emergência, para fins desta análise teríamos 1840 lâmpadas em funcionamento 18 

horas por dia.  

E considerando a especificação das lâmpadas fluorescentes instaladas 

atualmente instaladas nos trens da série 2000 (220 V e 32 W) e das lâmpadas a 

serem instaladas (220 V e 18 W), nota-se que haverá uma redução da potência em 

14 Watts por lâmpada. Considerando como tempo de funcionamento das lâmpadas 

o mesmo tempo de operação do METRÔ-DF em dias úteis, que é de 18 horas e, 

considerando que todas as lâmpadas fiquem ligadas nesse período, inclusive as de 

emergência, para fins desta análise, teríamos 1630 lâmpadas em funcionamento 18 

horas por dia.  

Desta maneira, conforme a Tabela 22 abaixo apresenta-se a memória de 

cálculo para a redução de consumo de energia para as duas frotas de trens do 

METRÔ-DF: 
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Tabela 22: Memória de Cálculo para redução de consumo de energia nas duas 

frotas de Trens do METRÔ-DF 

Frota 

de 

Trens 

Total de 

Lâmpad

as 

(unid.) 

Potência 

Reduzid

a (W) 

Tempo de 

Funcionam

ento (h/dia) 

Período de 

Funcioname

nto 

(dias/mês) 

Redução do 

Consumo de 

Energia 

(kWh) 

Tarifa de 

Consumo 

Fora Pico 

(R$/kWh)* 

Valor Total 

Economiza

do 

(R$/mês) 

Série 

1000 
1480 20 18 30 15.984,00 

0,51496

18 
8.231,15 

Série 

2000 
1630 14 18 30 12.322,80 

0,51496

18 
6.345,77 

Total 3110 34 - - 28.306,80 - 14.576,92 

* Tarifa Horo-Sazonal Azul (Bandeira Amarela) de consumo fora-ponta, mês de maio 
de 2019, para consumidor A4 - Serviço Público Tração Elétrica. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Através da memória de cálculo apresentada na Tabela 23 abaixo, chegou-se 

ao payback de 9 meses do empreendimento: 

Tabela 23: Cálculo de payback devido à substituição das lâmpadas nos trens  

Tempo 
Reembolso 

 (R$) 

CAPEX 

(R$) 

OPEX  

(R$) * 

Fluxo de Caixa  

Acumulado (R$) 

Ao final do 1º mês 14.576,92 119.387,92 0,00 -104.811,00 

Ao final do 2º mês 14.576,92 0,00 0,00 -90.234,08 

Ao final do 3º mês 14.576,92 0,00 0,00 -75.657,16 

Ao final do 4º mês 14.576,92 0,00 0,00 -61.080,24 

Ao final do 5º mês 14.576,92 0,00 0,00 -46.503,32 

Ao final do 6º mês 14.576,92 0,00 0,00 -31.926,40 

Ao final do 7º mês 14.576,92 0,00 0,00 -17.349,48 

Ao final do 8º mês 14.576,92 0,00 0,00 -2.772,56 

Ao final do 9º mês 14.576,92 0,00 0,00 11.804,36 

* Não foram considerados gastos com manutenção, uma vez que as lâmpadas de 
LED quando queimam devem ser substituídas por novas e sua vida útil é muito 
superior ao tempo do Payback. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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Diante do exposto, essa Proposta de Solução é viável do ponto de vista 

financeiro e tem um tempo de retorno muito baixo, considerando que a vida útil 

destas lâmpadas de LED é de 25.000 horas (2,8 anos). 

No entanto, não se pode afirmar que a troca é válida para todos os fabricantes e 

modelos de fluorescentes e LEDs do mercado, pois há uma enorme variedade de 

potências, preços e durabilidade. Deve-se sempre observar, além do preço, se o fluxo 

luminoso se assemelha ao da lâmpada que se deseja substituir, se a potência do LED é 

realmente menor (consequentemente, menor o consumo energético), se o tamanho da 

lâmpada e a calha são compatíveis, compatibilizar a temperatura de cor, os índices de 

reprodução de cor, e em um futuro muito próximo, se os LEDs possuem certificação de 

qualidade (FERREIRA, 2014). 

 

5.3.3.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

A Proposta de Solução apresentada requer uma quantidade baixa de recurso 

financeiro, enquadrando-se na fonte de custeio e que não se observam barreiras 

para sua implantação, mesmo o GDF estar passando por um período de escassez 

de recurso orçamentário. 

 

 

5.3.4. Substituir as Lâmpadas incandescentes dos sinaleiros da via 

permanente do METRÔ-DF por lâmpadas de LED 

 

5.3.4.1. Análise de Viabilidade 

A análise da viabilidade da substituição das lâmpadas dos sinaleiros de via foi 

realizada considerando o fluxo descrito no Mapa de Processos, conforme Figura 5.  

O sinaleiro de via é uma unidade de sinal modelo "N-2", sendo considerado um 

equipamento robusto, altamente confiável, totalmente à prova de tempo, utilizado 

para transmitir indicações luminosas aos condutores dos trens, por meio de focos 

coloridos, quais sejam: duas unidades luminosas dispostas verticalmente, sendo a 

inferior com tonalidade amarela e a superior com tonalidade vermelha.  

A indicação luminosa amarela contínua mostra que a composição tem rota 

alinhada, podendo o condutor de trens seguir em frente passando pelo Aparelho de 

Mudança de Via (AMV). A indicação vermelha contínua mostra que não tem rota 

alinhada, devendo o condutor aguardar o alinhamento de rota. A indicação vermelha 
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intermitente permite prosseguir em frente com o trem na modalidade manual (até 

40km/h), autorizado pelo Centro de Controle Operacional. 

A Figura 9 abaixo ilustra um sinaleiro na Via Permanente do METRÔ-DF: 

 

Figura 9: Sinaleiro de Via do METRÔ-DF 

 

Fonte: METRÔ-DF (2015) 

 

5.3.4.1.1. Análise Estratégica 

Na Figura 4 são apresentados o Mapa Estratégico e as estratégias do METRÔ-

DF.  

A substituição das lâmpadas incandescentes dos sinaleiros da via permanente 

por lâmpadas de LED proporcionará o uso de tecnologia mais moderna e eficiente 

bem como a redução dos gastos com energia elétrica fornecida pela 

Concessionária, o que faz com que este projeto se enquadre na Missão do METRÔ-

DF (Figura 4), especificamente quanto à eficiência e sustentabilidade. Além disso, 

essa geração de energia também se enquadra nas perspectivas do planejamento, 

quais sejam: Sociedade/Governo (Contribuir para o desenvolvimento integrado e 

sustentável), Financeiro (Reduzir a dependência financeira), Cliente (Garantir a 

excelência na Prestação dos Serviços) e Infraestrutura (Expandir e Modernizar o 

Sistema Metroviário). 
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5.3.4.1.2. Análise da Legalidade 

Não há óbice legal quanto a incorporação lâmpadas de LED nos sinaleiros de 

via do METRÔ-DF. 

Contudo, somente lâmpadas de LED que tenham um Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro poderão ser comercializadas por atacadistas e varejistas, 

sendo o produto considerado mais eficiente e econômico, com vida útil até 70 vezes 

maior do que a das lâmpadas incandescentes (INMETRO, 2017). 

Há ainda a Portaria Inmetro 144/2015 a ser observada, estabelecida para 

Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para lâmpadas de LED com 

Dispositivo Integrado à Base.  

 

5.3.4.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Há dois procedimentos operacionais no METRÔ-DF, que estabelecem a 

importância do correto funcionamento dos sinaleiros das vias e pátios, como 

requisitos fundamentais para o tráfego seguro de trens. O procedimento 

1.ROG.PP.016-01 - CONDUÇÃO DE TREM DESASSISTIDA determina a adoção da 

condução desassistida para evitar a permanência de trem fora das regiões de 

plataforma das estações operacionais, em casos de falha de sinalização na via 

principal, define os critérios e estabelece as responsabilidades relativas à esta 

condução, entre outras providências; e o procedimento 1.MOP.PP.003-00 - 

MOVIMENTAÇÃO DE TRENS NA VIA PRINCIPAL E PÁTIOS, que, conforme o 

próprio nome exemplifica, define normas para a condução dos trens nas vias 

principais e pátios. 

A substituição das atuais lâmpadas de LED não altera o procedimento vigente, 

aliás, proporcionará melhor visibilidade do Piloto de trem durante as viagens.  

 

5.3.4.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF dispõe de equipe técnica de Engenharia de qualificada para 

realização dos estudos necessários para especificação e compra das lâmpadas para 

os Sinaleiros.  

Posteriormente, as equipes técnicas de manutenção deveriam ser treinadas, 

posteriormente, para o conhecimento da solução tecnológica adotada, bem como 

para a adequada manutenção do equipamento. 
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5.3.4.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Há recursos tecnológicos no mercado brasileiro e no mundo para implantação 

deste sistema, contando com vários fornecedores de luminárias elétricas e seus 

componentes. 

Outros metrôs no Brasil, como a Companhia de Trens urbanos de Porto Alegre, 

o Metrô da cidade de Recife e algumas linhas do METRÔ-SP já utilizam sinaleiros 

de via com lâmpadas de LED. 

Com vistas a buscar melhoria da eficiência energética, devido aos gastos com 

energia elétrica, o Metrô de Nova York substituiu as lâmpadas dos seus sinaleiros, 

resultando em uma economia de 6.000 MWh de eletricidade por ano (SOUZA, 

2015). 

A implantação de novas linhas de metrô tem adotado a utilização de sinaleiros 

com lâmpadas de LED.  

 

5.3.4.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

O METRÔ-DF dispõe atualmente de 145 sinaleiros de via dispostos em toda a 

extensão de sua linha entre as estações do metrô, incluindo o Pátio Asa Sul e Pátio 

Águas Claras, antes e depois de cada AMV. 

Este conjunto óptico do sinaleiro possui uma unidade de lâmpada e lente dupla, 

conforme ilustra a Figura 10 abaixo: 

 

Figura 10: Esquemático do Sinaleiro de Via do METRÔ-DF 
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Fonte: METRÔ-DF (1993) 

 

Como pode se observar na Figura 10, cada conjunto de duas lentes é protegido 

por um anteparo horizontal, que possibilita boa visibilidade dos aspectos luminosos, 

protegendo-os também da incidência direta de raios solares.  

Cada sinaleiro possui duas lâmpadas incandescentes, com especificação 

técnica de tensão 12 V, potência de 21 W e de corrente alternada com soquete tipo 

baioneta, conforme exemplifica a Figura 11 abaixo: 

 

Figura 11: Esquemático do Sinaleiro de Via do METRÔ-DF 

 

 

Fonte: METRÔ-DF (1993) adaptado. 

 

Além de uma qualidade melhor na luminescência dos sinaleiros, tem-se o 

aspecto de manutenção também. Conforme estudos internos do Departamento de 
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Manutenção do METRÔ-DF, há uma queima relevante de lâmpadas nos sinaleiros, 

sendo que no ano de 2017 foram substituídas 71 lâmpadas, e no ano de 2018 foram 

152 lâmpadas trocadas, de um total de 290 lâmpadas instaladas nos sinaleiros, o 

que sugere a possibilidade de realizar troca dessas lâmpadas por um modelo com 

maior durabilidade, ou seja, com periodicidade maior em manutenções preventivas, 

como as de LED, de modo a gerar menos transtornos durante a operação comercial 

do METRÔ-DF. 

A Figura 12 demonstra um sinaleiro de via do METRÔ-DF em que foi instalado, 

em caráter de teste, lâmpadas de LED (12 V e 3 W), onde se observa uma 

qualidade superior na visualização, quando comparado com lâmpada 

incandescente. 

 

 

Figura 12: Sinaleiro de Via do METRÔ-DF 

 

Fonte: METRÔ-DF (2015) 

 

A lâmpada sugerida é do modelo T10 PINGÃO 28 LEDs, potência de 3 W do 

fabricante ANXLEDs. 

Desta forma, a modernização dessas lâmpadas para LED requer a aquisição 

de 290 lâmpadas, com especificação de tensão de 12 V, potência de 3 W e corrente 

contínua para substituição em todos os sinaleiros. A adoção desta solução exige 

ainda a utilização de um cartão inversor, que também tem um elevado índice de 
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falhas, o que permitirá uma maior vida útil dos componentes e, consequentemente, 

maior disponibilidade do sinaleiro para a operação do METRÔ-DF. 

Foi estabelecido o fim da importação e comercialização das lâmpadas 

incandescentes de uso geral a partir de julho de 2017 e conforme dados divulgados 

pela Organização das Nações Unidas, a troca de lâmpadas incandescentes 

economizaria 5% de toda a energia elétrica utilizada no planeta. Uma lâmpada de 

LED, comparada a uma lâmpada incandescente, economizaria 85% no consumo de 

energia (Ministério de Minas e Energia, 2016). 

Uma lâmpada de LED pode durar até 50 vezes mais e ser 80% mais 

econômica que uma lâmpada incandescente (ABILUMI, 2017). 

É importante ressaltar também que no mercado nacional já se verifica uma 

redução nas lâmpadas incandescentes produzidas, devido à aceitabilidade, uso e 

eficiência da Tecnologia LED, o que em médio prazo deverá levar ao encerramento 

da produção das mesmas.  

 

5.3.4.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Para aquisição das 290 lâmpadas de LED deste modelo, ao custo unitário de 

R$ 10,27 (dez reais e vinte sete centavos) alcançado por meio de pesquisas de 

preços, seria necessário um montante de R$ 2.978,30 (dois mil, novecentos e 

setenta e oito reais e trinta centavos).  

Os serviços de substituição das lâmpadas seriam realizados por meio do 

Contrato de manutenção vigente, que já contempla em seus custos fixos a execução 

desta atividade, dentre outras necessárias a manutenção do sistema de sinalização, 

com equipe de Técnicos/Engenheiros com remuneração mensal. Desta forma, para 

fins desta proposta considera-se somente os custos para aquisição dos produtos. 

Considerando a especificação das lâmpadas incandescentes atualmente 

instaladas (12 V e 21 W) e das lâmpadas a serem instaladas (12 V e 3 W), nota-se 

que haverá uma redução da potência em 18 W por lâmpada. Sabendo que os 

sinaleiros funcionam 24 horas por dia e considerando que as lâmpadas são ligadas 

de forma alternada, teríamos 145 lâmpadas em funcionamento pleno por dia.  

Desta maneira, conforme a Tabela 24 abaixo tem-se a memória de cálculo para 

redução mensal dos gastos com energia. 
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Tabela 24: Memória de Cálculo de redução do consumo de energia devido à 

substituição das lâmpadas nos sinaleiros de Via 

Total de 

Lâmpadas 

(unid.) 

Potência 

Reduzida 

(W) 

Tempo de 

Funcionament

o (h/dia) 

Período 

de 

Funciona

mento 

(dias/mês) 

Redução 

do 

Consumo 

de Energia 

(kWh) 

Tarifa de 

Consumo Fora 

Pico 

(R$/kWh)* 

Valor Total 

Economizado 

(R$/mês) 

145 18 24 30 1879,20 0,5149618 967,72 

* Tarifa Horo-Sazonal Azul (Bandeira Amarela) de consumo fora-ponta, mês de maio de 2019, para 
consumidor A4 - Serviço Público Tração Elétrica. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Através da memória de cálculo apresentada na tabela 25 abaixo, chegou-se 

ao payback de 4 meses do empreendimento. 

 

 

Tabela 25: Cálculo do payback devido à troca das lâmpadas dos Sinaleiros de Via 

Tempo Reembolso (R$) 
CAPEX  

(R$) 

OPEX  

(R$)* 

Fluxo de Caixa 

Acumulado (R$) 

Ao final do 1º mês 967,72 2978,30 0,00 -2.010,58 

Ao final do 2º mês 967,72 0,00 0,00 -1.042,86 

Ao final do 3º mês 967,72 0,00 0,00 -75,14 

Ao final do 4º mês 967,72 0,00 0,00 892,58 

* Não foram considerados gastos com manutenção, uma vez que as lâmpadas de LED quando 
queimam devem ser substituídas por novas e sua vida útil é muito superior ao tempo do payback. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Diante do exposto, essa Proposta de Solução é viável do ponto de vista 

financeiro e tem um tempo de retorno baixo, considerando que a vida útil de 

lâmpadas de LED está entre 20.000 horas (2,2 anos) a 50.000 horas (5,7 anos). 

 

5.3.4.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

A Proposta de Solução apresentada requer uma quantidade baixa de recurso 

financeiro, enquadrando-se na fonte de custeio e que não se vê barreiras para sua 

implantação, mesmo o GDF estar passando por um período de escassez de recurso 

orçamentário. 
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5.3.5. Projeto 5: Implantar Sistema de Regeneração de Energia nas 

Subestações Retificadoras 

 

5.3.5.1. Análise de Viabilidade 

 

5.3.5.1.1. Análise Estratégica 

A Proposta de Solução de um sistema de regeneração de energia nas SRs 

está alinhada com o Planejamento Estratégico da Companhia, tendo em vista que a 

adoção dessa proposta se enquadra no tema de eficiência energética, que é uma 

das estratégias citadas no item 5.7.2 – Consolidar o Programa Metrô Sustentável, do 

Plano Estratégico Institucional 2017-2021, versão 1.1. 

 

5.3.5.1.2. Análise da Legalidade 

A Proposta de Solução é uma condição de operação interna do sistema elétrico 

do METRÔ-DF, ou seja, não afeta a rede da concessionária ou outros consumidores 

adjacentes da CEB. Portanto, a operação não necessita de liberação de outros 

órgãos, a não ser dos departamentos de projetos e operação/manutenção do próprio 

METRÔ-DF. 

 

5.3.5.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Caso o METRÔ-DF implante essa Proposta de Solução, os analistas do 

METRÔ-DF deverão revisar os procedimentos internos de manutenção e operação 

do sistema elétrico da Companhia, haja vista que um sistema de regeneração de 

energia será conectado às SRs. 

 

5.3.5.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF dispõe de equipe técnica de engenharia qualificada para 

elaboração do termo de referência, do orçamento, da gestão e fiscalização de um 

possível contrato de implantação. Além disso, tem profissionais administrativos 

capacitados para elaborar o edital de licitação e realizar todos os trâmites 

necessários para a licitação, até adjudicar a empresa vencedora do certame. 
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5.3.5.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Para essa Proposta de Solução existem no mercado internacional empresas 

com know-how de projeto e implantação. As seguintes empresas detêm tecnologia 

em sistemas que regeneram energia vinda da frenagem de trens: 

 Alstom – Produto Comercial: HESOP; 

 Siemens – Produto Comercial: Sitras-TCI; 

 Ingeteam – Produto Comercial: INGEBER; e 

 ABB – Produtos Comerciais: ENVILINE TCR e ENVILINE ERS. 

 

5.3.5.1.6. Análise de Viabilidade Técnica 

A regeneração de energia em sistema metroviário é algo bastante complexo do 

ponto de vista do controle. O METRÔ-DF, atualmente, não possui qualquer tipo de 

ferramenta que supervisione a regeneração de energia dos trens para o sistema de 

terceiro trilho (sistema responsável por alimentar eletricamente os trens nas vias) e 

SRs. As composições metroviárias (também conhecidas como trens ou TUEs) do 

METRÔ-DF, que são as séries 1000 (trens com motores cc) e 2000 (trens com 

motores ca), possuem banco de resistores para dissipar energia na forma de calor 

quando a energia produzida pelos trens, durante a frenagem, não está sendo 

recebida pelo sistema de terceiro trilho e pelas SRs. 

Segundo Souza (2015) as tecnologias e as estratégias mais favoráveis para 

maximizar a recuperação de energia oriunda da frenagem das composições 

metroviárias são: 

 Supercapacitores instalados nas próprias composições, que vão armazenar 

a energia de frenagem quando as mesmas estiverem chegando a uma 

estação qualquer e os mesmos capacitores irão fornecer a energia para 

acelerar a composição; 

 Sistema de regeneração CC/CA instalados próximo as SRs, que recebem a 

energia de frenagem das composições em corrente contínua e a inverte em 

corrente alternada, enviando-a para as redes de alimentação em média 

tensão. Também chamado de subestações reversíveis; e 
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 Algoritmo de otimização e controle de tráfego de trens, que faz o controle 

das paradas e partidas dos trens, de forma que um trem partido aproveite o 

máximo de energia produzida durante a parada de outro trem. 

O trabalho que Souza (2015) desenvolveu durante a elaboração de sua tese de 

doutorado focou na elaboração de um algoritmo de otimização e controle de tráfego 

de trens, que foi batizado de ACTREM. As simulações realizadas na linha 4, com o 

algoritmo desenvolvido, mostraram que a economia poderia a chegar a 9,5% da 

energia consumida e a capacidade de transporte do sistema não sofreria mudanças 

relevantes. 

Quanto ao sistema de regeneração baseado na conversão de corrente 

contínua em corrente alternada, é de conhecimento notório que a empresa francesa 

Alstom já desenvolveu e implantou nos Metrôs de Londres e de Milão subestações 

reversíveis, conhecidas como HESOP (Harmonic and Energy Saving Optimiser). 

Esse sistema, nada mais é que uma subestação reversível com um único conversor 

(retificador e inversor) para redes de 600 Vcc a 1500 Vcc e potência variando de 900 

kW a 4 MW. Os benefícios desse sistema são: 

 Recuperação de energia de frenagem acima de 99%; 

 Redução de consumo de energia de todo o sistema de energia; e 

 Remoção dos resistores de frenagem das composições. 

O projeto do HESOP implantado no Metrô de Londres, com tensão de 600 VCC 

e potência instalada de 1 MW está gerando uma economia de 800 kWh/dia, em 

média, segundo o Ministério da Coesão Territorial e Relações com Autoridades 

Locais (FRANÇA, 2015). O HESOP implantado atende a uma linha de 

aproximadamente 21 km e custou aos cofres londrinos o equivalente 1,5 milhões de 

libras esterlinas. O contrato foi assinado em abril de 2013. 

Já em Milão, na linha 3 (Amarela) da operadora Azienda Trasporti Milanesi foi 

instalado um sistema HESOP com tensão de 1500 Vcc e potência de 4 MW. O 

objetivo inicial dos testes era economizar pelo menos 15% da energia. Contudo, 

depois de 10 meses em operação chegou-se a uma economia de 22% no consumo 

de energia elétrica. 

Baseado no fato da economia de 22% no consumo de energia elétrica com a 

implantação de sistema de subestação reversível, optou-se por estudar a viabilidade 

técnica desse tipo de sistema e apresentar ao METRÔ-DF como Proposta de 

Solução, tendo em vista a maior eficiência energética. 
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Portanto, a Proposta de Solução é adquirir um sistema de regeneração de 

energia para captar a energia da frenagem dos trens. 

Por fim, acredita-se que essa Proposta de Solução é viável tecnicamente, visto 

que as SRs podem ser adaptadas para receberem um conversor de energia e assim 

regenerar a energia de frenagem dos trens. 

 

5.3.5.1.7. Análise de Viabilidade Financeira 

Tendo em vista que essa Proposta de Solução apresentou viabilidade técnica, 

será exposto nesta etapa os argumentos voltados ao aspecto financeiro. 

Para implantação desse Proposta de Solução será necessário um CAPEX da 

ordem de R$ 21.949.532,86 (vinte e um milhões, novecentos e quarenta e nove mil, 

quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos). Esse valor seria 

empregado na elaboração dos estudos técnicos, projeto executivo e projeto as built, 

na execução das obras, no treinamento das equipes de operação e manutenção e 

na operação assistida de dois sistemas HESOP de 1 MW cada. 

Foram considerados dois HESOPs baseado na informação que um HESOP de 

1 MW atendeu aos 21 km de vias do Metrô de Londres. Como o METRÔ-DF tem 42 

km, adotaremos 2 sistemas HESOP de 1 MW cada. 

O custo do HESOP de Londres foi 1,5 milhão de libras esterlinas em abril de 

2013. O valor para dois sistemas seria de 3 milhões de libras esterlinas. 

Convertendo 3 milhões de libras esterlinas para reais, base maio de 2019, o valor 

corresponderia a R$ 15.568.869,89 (quinze milhões, quinhentos e sessenta e oito 

mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Corrigindo esse 

valor pelo IPCA, índice do IBGE de abril de 2013 a março de 2019, chega-se ao 

valor apresentado na Tabela 26 abaixo: 

 

Tabela 26: Cálculo de correção pelo IPCA de dois Sistemas de Regeneração 
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Fonte: IBGE (2019) 

 

Através da memória de cálculo apresentada na Tabela 27 abaixo, chega-se a 

um payback de aproximadamente 31 anos do empreendimento. 
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Tabela 27: Cálculo do payback dos Sistemas de Regeneração 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Diante do exposto, essa Proposta de Solução é inviável do ponto de vista 

financeiro, tendo em vista o payback elevado. 

 

5.3.5.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

A Proposta de Solução em epígrafe apresentou viabilidade técnica, porém não 

apresentou viabilidade financeira. Diante desse fato, não será feita a análise de 

disponibilidade de recursos financeiros. 

 

 

 

Tempo

Geração 

Reversível

(kWh)*

Tarifa de 

Consumo (R$)**

Reembolso 

Bruto (R$)

CAPEX

(R$)

OPEX 

(R$)***

Fluxo de Caixa

Acumulado (R$)

12 meses 584.000,00 0,5149618 300.737,69 21.949.532,86 109.747,66 -21.648.795,17

24 meses 584.000,00 0,5526055 322.721,62 0,00 116.332,52 -21.442.406,08

36 meses 584.000,00 0,5930010 346.312,57 123.312,48 -21.219.405,99

48 meses 584.000,00 0,6363493 371.628,02 130.711,22 -20.978.489,19

60 meses 584.000,00 0,6828665 398.794,02 138.553,90 -20.718.249,07

72 meses 584.000,00 0,7327840 427.945,87 146.867,13 -20.437.170,33

84 meses 584.000,00 0,7863505 459.228,71 155.679,16 -20.133.620,78

96 meses 584.000,00 0,8438328 492.798,33 165.019,91 -19.805.842,37

108 meses 584.000,00 0,9055169 528.821,89 174.921,10 -19.451.941,58

120 meses 584.000,00 0,9717102 567.478,77 185.416,37 -19.069.879,19

132 meses 584.000,00 1,0427422 608.961,46 196.541,35 -18.657.459,08

144 meses 584.000,00 1,1189667 653.476,55 208.333,83 -18.212.316,36

156 meses 584.000,00 1,2007632 701.245,68 220.833,86 -17.731.904,55

168 meses 584.000,00 1,2885389 752.506,74 234.083,89 -17.213.481,70

180 meses 584.000,00 1,3827311 807.514,98 248.128,93 -16.654.095,64

192 meses 584.000,00 1,4838088 866.544,33 263.016,66 -16.050.567,98

204 meses 584.000,00 1,5922752 929.888,72 278.797,66 -15.399.476,92

216 meses 584.000,00 1,7086705 997.863,58 295.525,52 -14.697.138,86

228 meses 584.000,00 1,8335743 1.070.807,41 313.257,06 -13.939.588,51

240 meses 584.000,00 1,9676086 1.149.083,43 332.052,48 -13.122.557,55

252 meses 584.000,00 2,1114408 1.233.081,43 351.975,63 -12.241.451,74

264 meses 584.000,00 2,2657871 1.323.219,69 373.094,16 -11.291.326,22

276 meses 584.000,00 2,4314162 1.419.947,05 395.479,81 -10.266.858,99

288 meses 584.000,00 2,6091527 1.523.745,17 419.208,60 -9.162.322,42

300 meses 584.000,00 2,7998818 1.635.130,95 444.361,12 -7.971.552,59

312 meses 584.000,00 3,0045531 1.754.659,02 471.022,79 -6.687.916,36

324 meses 584.000,00 3,2241859 1.882.924,59 499.284,15 -5.304.275,92

336 meses 584.000,00 3,4598739 2.020.566,38 529.241,20 -3.812.950,75

348 meses 584.000,00 3,7127907 2.168.269,78 560.995,68 -2.205.676,64

360 meses 584.000,00 3,9841957 2.326.770,30 594.655,42 -473.561,75

372 meses 584.000,00 4,2754404 2.496.857,21 630.334,74 1.392.960,72

Payback de dois sistemas de regeneração de energia na linha operacional

* Considerado 800kWh/dia/sistema HESOP. Dois HESOP = 1600kWh/dia. Considerado 365 dias seria economizado 584.000kWh/ano

** Tarifa Horo-Sazonal de Consumo Fora Ponta - Mês de Maio/2019. Consumidor do tipo A4 - Poder Público Tração Elétrica . O valor foi 

reajustado ao final de cada ano por um percentual igual a 7,31% ao ano.

*** Reajuste do OPEX considerado foi de 6% ao ano.
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5.3.6. Projeto 6: Operação dos Transformadores de Tração das SRs 

 

5.3.6.1. Análise de Viabilidade 

 

5.3.6.1.1. Análise Estratégica 

A Proposta de Solução de desenergizar um dos transformadores das SRs em 

determinados horários durante a semana está alinhada com o Planejamento 

Estratégico da Companhia, tendo em vista que a adoção dessa proposta se 

enquadra no tema de eficiência energética, que é uma das estratégias citadas no 

item 5.7.2 – Consolidar o Programa Metrô Sustentável, do Plano Estratégico 

Institucional 2017-2041, versão 1.1. 

 

5.3.6.1.2. Análise da Legalidade 

A Proposta de Solução é uma condição de operação interna das SRs do 

METRÔ-DF, ou seja, não afeta a rede da concessionária ou outros consumidores 

adjacentes da CEB. Portanto, a operação não necessita de liberação de outros 

órgãos, a não ser dos departamentos de projetos e operação/manutenção do próprio 

METRÔ-DF. 

 

5.3.6.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Caso o METRÔ-DF venha a implantar essa Proposta de Solução, os analistas 

do METRÔ-DF deverão revisar os procedimentos internos de operação das SRs da 

Companhia. 

 

5.3.6.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF dispõe de equipe técnica de operação e manutenção do sistema 

elétrico das SRs. Caso essa Proposta de Solução venha a se concretizar, essa 

equipe técnica deverá ser treinada para realizar este novo tipo de manobra, haja 

vista que os procedimentos internos de operação serão revisados. 
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5.3.6.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Para implantação dessa Proposta de Solução não será necessário recurso 

tecnológico, haja vista que haverá apenas o telecomando de um dos disjuntores que 

alimenta o grupo transformador/retificador da SR. 

 

5.3.6.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

Ao longo dos 42 km de vias do METRÔ-DF existem 16 SRs e uma Subestação 

de Manutenção (SM) no Complexo Administrativo e Operacional (CAO), sendo que 

em 5 delas os transformadores estão instalados dentro de edificações em túneis e 

nas outras 12 os transformadores estão instalados ao tempo. Os transformadores ao 

tempo têm suas partes energizadas isoladas por óleo mineral e os transformadores 

internos das edificações têm suas partes energizadas isoladas por resina (são a 

seco). 

Quando o projeto executivo das SRs foi concebido, a configuração de 

alimentação do painel de 1 kVcc, que é responsável por alimentar o terceiro-trilho 

que alimenta os trens, ficou definido que o grupo transformador-retificador deveria 

ser redundante, pois quando houvesse uma falha qualquer num grupo de uma SR, o 

mesmo sairia de operação de forma automática e o outro grupo assumiria toda 

carga elétrica, até que os técnicos de manutenção intervenham na madrugada para 

corrigir a falha. 

Atualmente os dois grupos transformador/retificador das SRs ficam 

energizados 24 horas por dia nos 7 dias da semana, mesmo sabendo que os grupos 

são redundantes. Durante o período da 00h:30min da 04h40min de todos os dias 

úteis da semana e do sábado os mesmos ficam a vazio, ou seja, ficam energizados 

somente para alimentar os seus núcleos. Eventualmente há circulação de um trem 

nesse período para treinamento dos pilotos, porém nada de uma carga significativa 

para tal redundância. 

Conforme exposto no item anterior, a operação em vazio de transformadores 

provoca consumo de energia desnecessária. Além disso, conforme Fitzgerald (2006) 

transformadores de força a vazio apresentam perdas de 1% a 2% da potência 

nominal. Os transformadores de força do METRÔ-DF têm as seguintes potências 

nominais: 2000 kVA; 2200 kVA; e 3025 kVA. 

A Proposta de Solução é desenergizar um dos dois grupos transformador-

retificador durante o período em que não há circulação de trens nas vias (durante a 
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madrugada) e durante a operação de fim de semana (quando há redução de até 

50% na quantidade de trens circulando nas vias), tendo em vista que esses grupos 

são telecomandados via CCO. 

Portanto, essa Proposta de Solução é viável tecnicamente, tendo em vista que 

o controle dos grupos transformadores-retificadores da SRs é telecomandado e a 

rotina de desligamento/religamento dos mesmos seria realizada pela equipe de 

controladores do METRÔ-DF. 

 

5.3.6.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Tendo em vista que essa Proposta de Solução apresentou viabilidade técnica, 

serão expostos nesta etapa os argumentos voltados ao aspecto financeiro. 

Para implantação dessa Proposta de Solução, caso seja aprovada pelas áreas 

envolvidas, será necessária somente mão de obra dos controladores do METRÔ-

DF. Portanto, será gasto somente homem x hora de profissionais já contratados pela 

Companhia. 

Atualmente a Companhia dispõe de 16 SRs nas linhas de operação. Nessas 

SRs existem grupos de transformadores/retificadores com potência de 2x1925 kVA, 

2x2200 kVA e 2x3025 kVA. Se nos horários de baixa demanda de trens forem 

desligados pelo menos um grupo por SRs a economia mensal será de 

aproximadamente R$ 8.701,11 (oito mil, setecentos e um reais e onze centavos) e 

anual de R$ 104.413,37 (cento e quatro mil, quatrocentos e treze reais e trinta e sete 

centavos). Segue abaixo Tabela 28, que apresenta a memória de cálculo da 

economia mensal e anual com essa Proposta de Solução: 

 

Tabela 28: Memória de Cálculo da economia devido ao desligamento de um 

Transformador de Tração nos fins de semana e na madrugada 
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Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

Como o custo de implantação é praticamente igual a zero, ou seja, será 

utilizado somente o valor homem x hora dos controladores do quadro do METRÔ-

DF, pode-se dizer que o payback desta Proposta de Solução é imediato. 

Portanto, essa Proposta de Solução é viável do ponto de vista financeiro, tendo 

em vista que o aporte financeiro inicial é praticamente igual a zero e os benefícios 

econômicos já são percebidos de imediato. 

 

5.3.6.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

A Proposta de Solução apresentada não requer recursos financeiros, conforme 

explanado anteriormente. Portanto, não cabe análise de disponibilidade de recurso 

financeiro para implantação desta Proposta de Solução. 

 

 

5.3.7. Projeto 7: Operação dos Transformadores de Força das SAs 

 

5.3.7.1. Análise de Viabilidade 

 

5.3.7.1.1. Análise Estratégica 

A Proposta de Solução de desenergizar um dos transformadores das SAs está 

alinhada com o Planejamento Estratégico da Companhia, tendo em vista que a 

adoção dessa proposta se enquadra no tema de eficiência energética, que é uma 
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das estratégias citadas no item 5.7.2 – Consolidar o Programa Metrô Sustentável, do 

Plano Estratégico Institucional 2017-2041, versão 1.1. 

 

5.3.7.1.2. Análise da Legalidade 

A Proposta de Solução é uma condição de operação interna das SAs do 

METRÔ-DF, ou seja, não afeta a rede da concessionária ou outros consumidores 

adjacentes da CEB. Portanto, a operação não necessita de liberação de outros 

órgãos, a não ser dos departamentos de projetos e operação/manutenção do próprio 

METRÔ-DF. 

 

5.3.7.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Caso o METRÔ-DF implante essa Proposta de Solução, os analistas do 

METRÔ-DF deverão revisar os procedimentos internos de manutenção e operação 

das SAs da Companhia. 

 

5.3.7.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF dispõe de equipe técnica de operação e manutenção do sistema 

elétrico das SAs. Caso essa Proposta de Solução venha a se concretizar, essa 

equipe técnica deverá ser treinada para realizar este novo tipo de manobra, haja 

vista que os procedimentos internos de manutenção e operação serão revisados. 

 

5.3.7.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Para implantação dessa Proposta de Solução não serão necessários recursos 

tecnológicos, haja vista que será apenas modificado o estado de uma seccionadora 

de 15 kV, sendo essa responsável por alimentar eletricamente o transformador a 

jusante. 

 

5.3.7.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

Em cada uma das Estações de Passageiros do METRÔ-DF existe uma SA. A 

SA tem como finalidade alimentar as cargas em corrente alternada e corrente 

contínua da Estação de Passageiros correspondente. 

Desde que foi implantada a primeira SA METRÔ-DF, a configuração de dois 

transformadores de força (TF1 e TF2) energizados e somente um alimentando as 
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cargas elétricas da estação foi estabelecida. Essa solução, conforme pode ser vista 

no diagrama unifilar da Figura 13, onde apresenta um intertravamento mecânico 

(identi icado como “k” na  igura), não deixa os dois trans ormadores trabalharem em 

paralelo, ou seja, um é redundância do outro. 

 

Figura 13: Diagrama Unifilar típico de uma SA do METRÔ-DF 

 

Fonte: Manual de Manutenção do METRÔ-DF (2001) 

 

Atualmente o METRÔ-DF possui 24 Estações de Passageiros operacionais e 5 

não operacionais, ou seja, existem 29 transformadores de força ligados de forma a 

consumir energia simplesmente para energizar o seu núcleo. 

Segundo Fitzgerald (2006) as perdas no núcleo (ou perdas à vazio) de 

transformador é a soma das perdas por histerese e correntes parasitas. Para 

transformadores de força do tipo distribuição e imerso em óleo, que é a maioria dos 

transformadores das SAs do METRÔ-DF a Norma NBR 5440/2014 determina os 

seguintes valores máximo de perdas a vazio, conforme Tabela 29 abaixo: 

 

Tabela 29: Perdas a Vazio máxima de um transformador 

   

Fonte: NBR 5440 (2014) 
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Essa operação em vazio causa um desperdício de energia desnecessário à 

Companhia, uma vez que um transformador energizado é suficiente para suprir toda 

a carga da Estação de Passageiros. Paralelo a isso, é importante salientar que a 

transferência das cargas elétricas de um transformador a outro é necessária a 

intervenção de dois técnicos de manutenção durante a madrugada, portanto não é 

automática. 

As manutenções nas SAs ocorrem mensalmente, semestralmente e 

anualmente. Mensalmente são feitas ações de inspeção visual. Semestralmente são 

feitas manutenções preventivas leves e anualmente são feitas as manutenções 

preventivas pesadas. 

A Proposta de Solução é deixar um desses dois transformadores 

desenergizado durante o período entre duas manutenções preventiva leves (a cada 

6 meses) da SA, ou seja, quando houver uma nova atividade preventiva semestral 

leve na SA em questão, inverte-se o transformador de força que alimentará a 

Estação de passageiros. Essa rotina de transferência gasta somente homem x hora 

de técnicos do METRÔ-DF para operar as chaves seccionadora 89.1 e 89.2, 

conforme pode ser visto na Figura 16 acima. 

Logo, essa Proposta de Solução é viável do ponto de vista técnico, tendo em 

vista que operações semestrais das chaves seccionadoras não degradam de forma 

significativa a vida útil das mesmas e cada um dos transformadores fica ligado 

metade de um ano e assim mantém a integridade física e química dos seus 

componentes. 

 

5.3.7.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Tendo em vista que essa Proposta de Solução apresentou viabilidade técnica, 

será exposto nesta etapa os argumentos voltados ao aspecto financeiro. 

Para implantação dessa Proposta de Solução, caso seja aprovada pelas áreas 

envolvidas, será necessária somente mão de obra dos técnicos do METRÔ-DF. 

Portanto, será gasto somente homem x hora de profissionais já contratados pela 

Companhia. 

Atualmente a Companhia dispõe em suas SAs transformadores com potência 

de 150 kVA, 225 kVA, 350 kVA e 500 kVA. Se em cada uma delas for desligado um 

transformador, a economia mensal será de aproximadamente R$ 11.420,12 (onze 

mil, quatrocentos e vinte reais e doze centavos) e anual de R$ 137.041,43 (cento e 
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trinta e sete mil, quarenta e um reais e quarenta e três centavos). Segue abaixo 

Tabela 30, que demonstra a economia mensal e anual dessa Proposta de Solução: 

 

Tabela 30: Memória de Cálculo de economia mensal/anual devido ao desligamento 

de um Transformador de Força das SAs 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

Como o custo de implantação é praticamente igual a zero, ou seja, será 

utilizado somente homem x hora de técnicos próprios, pode-se dizer que o payback 

desta Proposta de Solução é imediata. 

Portanto, essa Proposta de Solução é viável do ponto de vista financeiro, tendo 

em vista que o aporte financeiro inicial é praticamente igual a zero e os benefícios 

econômicos já são percebidos de imediato. 

 

5.3.7.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

A Proposta de Solução apresentada não requer recursos financeiros, conforme 

explanado anteriormente. Portanto, não cabe análise de disponibilidade de recurso 

financeiro para implantação dessa Proposta de Solução. 

 

 

5.3.8. Projeto 8: Usina Solar no CAO 

 

5.3.8.1. Análise de Viabilidade 

 

5.3.8.1.1. Análise Estratégica 
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A Proposta de Solução é uma das fontes de energia renovável existente no 

mercado, o que faz com que esse projeto se enquadre na Missão da Companhia, 

principalmente quanto a questão de sustentabilidade. Além disso, esse tipo de 

geração se enquadra nas perspectivas do planejamento estratégico, que são: 

Sociedade/Governo (Contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentável), 

Financeiro (Reduzir a dependência financeira) e Processos Internos (Incorporar 

novas tecnologias operacionais e de gestão). 

 

5.3.8.1.2. Análise da Legalidade 

A produção de energia elétrica através de usina solares são reguladas pelas 

Resolução Normativas nº 482 (2012) e nº 687 (2015) da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica das concessionárias. 

Portanto, consumidores ou produtores independentes que queiram produzir 

energia elétrica proveniente de energia solar devem atender as Resoluções 

Normativas da ANEEL, citadas anteriormente, bem como as normas das 

concessionárias locais, para que possam registrar e legalizar suas fontes geradoras 

e comercializar a energia produzida, com amparo legal. 

 

5.3.8.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Atualmente no METRÔ-DF não há normas e/ou procedimentos internos que 

regulamente a produção de energia por fontes renováveis ligadas ao sistema elétrico 

da Companhia. Se houver a implantação desta Proposta de Solução deverão ser 

realizadas as devidas alterações nos procedimentos internos de manutenção e 

operação, de forma a assegurar a segurança das pessoas envolvidas, bem como 

dos equipamentos do sistema elétrico da Companhia. 

 

5.3.8.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF dispõe de equipe técnica de engenharia qualificada para 

elaboração do termo de referência, do orçamento, da gestão e fiscalização de um 

possível contrato de implantação. Além disso, há profissionais administrativos 

capacitados para elaborar o edital de licitação e todos os trâmites necessários para 

a licitação, até adjudicar a empresa vencedora do certame. 
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5.3.8.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Para essa Proposta de Solução existem no mercado brasileiro diversas 

empresas com know-how de projeto e implantação. 

Quanto aos equipamentos e materiais a serem utilizados, o mercado brasileiro 

tem a presença de diversos fabricantes. Segue abaixo alguns fabricantes dos itens 

de maior relevância numa usina: 

 Placa solar – empresas: Canadian Solar; JinkoSolar; etc; e 

 Inversores – empresas: ABB; Fronius; SMA; SUNGROW; etc. 

 

5.3.8.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

Desde abril de 2012, quando a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 482, 

os consumidores que quiserem gerar energia elétrica com fontes renováveis para 

suas casas e fornecer o excedente para a rede de distribuição da concessionária 

local, podem realizar os investimentos necessários e solicitar a autorização de 

geração de energia própria. Para tanto, o consumidor deverá adequar o sistema de 

medição da sua unidade consumidora. 

Quanto aos custos necessários para adequar o sistema de medição da unidade 

consumidora, conforme o Artº 8 da Resolução Normativa citada, eles são de 

responsabilidade do interessado. 

A Resolução Normativa em questão permite a microgeração e minigeração 

distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica. Segue abaixo a definição 

desses dois tipos de geração apresentados no Artº 2 da Resolução Normativa nº 

482: 

 I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, 
com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com 
base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de 
distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; e 

 II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes 
com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de 
distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

Já em 2015, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 687 que alterava a 

Resolução Normativa nº 482 e os Módulos 1 e 3 Procedimentos de Distribuição – 
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Prodist. Nessa nova publicação os conceitos de microgeração e minigeração houve 

mudanças, conforme apresentado abaixo: 

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 
energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; e 

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes 
hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de 
energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras. 

O METRÔ-DF atualmente tem duas minigerações através de central geradora 

de energia elétrica com fonte de energia solar. As duas usinas estão instaladas em 

dois telhados de Estações. A primeira, foi instalada na Estação Guariroba (GBA) 

com capacidade de 184,96 kWP e segunda na Estação Samambaia Sul (SAS) com 

capacidade de 185,13 kWP. Os inconvenientes de usina solares sobre telhados são: 

 Alto custo de implantação da estrutura primária, que suporta: as placas 

solares; os inversores; e as passarelas de manutenção; 

 Infiltrações no telhado devido às intervenções no mesmo, devido aos 

pontos de fixação da estrutura primária; e 

 Dificuldade na manutenção das telhas e calhas das Estações de 

Passageiros devido a robustez da estrutura primária. 

Diante dos inconvenientes de implantação de usinas solares sobre os telhados 

das Estações de Passageiros, os engenheiros de projeto do METRÔ-DF 

recomendaram que novas usinas solares sejam instaladas no solo, por ser mais 

rápida a instalação, não causar interferência a outras estruturas existentes e pelo 

menor investimento em infraestrutura de suporte. 

O METRÔ-DF tem hoje no seu Complexo Administrativo e Operacional (CAO) 

duas áreas sem finalidade e que poderiam ser utilizadas para implantação futura de 

uma usina solar. Seguem abaixo as Figuras 14 e 15 dessas duas áreas: 
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Figura 14: Área 1 = 28.700 m² aproximadamente 

 

Fonte: Google Maps (2019) 

 

Essa área 1 tem um formato aproximado de um triângulo, está localizada ao 

lado do Complexo de Manutenção e tem nas suas laterais as seguintes vias: 

 3 e 4 (numeração definida em projeto), que são vias comerciais e ligam a 

região de Samambaia ao Plano Piloto; 

 TF1, que é a zona de transferência, que dá acesso as vias de manutenção 

do Pátio de Manutenção de Águas Claras; e 

 TF3, que é a zona de transferência identificada, que também dá acesso as 

vias de manutenção do Pátio de Manutenção de Águas Claras. 

 

Figura 15: Área 2 = 16.100 m² aproximadamente 
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Fonte: Google Maps (2019) 

Já essa área 2, está localizada entre a TF3 (zona de transferência entre a via 

comercial e as vias do Pátio de Manutenção de Águas Claras) e o muro que delimita 

a área do CAO do METRÔ-DF. 

No ano de 2017 foi realizado uma simulação no software HelioScope que 

apresentou capacidade de instalação de uma usina de 3,97 MWP, conforme 

distribuição de placas apresentadas na Figura 16 abaixo: 

Figura 16: Distribuição de Placas Solares nas áreas 1 e 2 

 

Fonte: Simulação no Software HelioScope (2019) 

Como pode ser visto na tabela 31 abaixo, na implantação dessa Proposta de 

Solução seriam instaladas 12.412 placas solares de 320 Wp cada, em uma área 

total de 44.800 m², chegando à potência instalada da usina solar de 3,97 MWp. 

 

Tabela 31: Quantidade de Placas e Potência da Usina Solar do CAO 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 
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Portanto, a Proposta de Solução para reduzir a dependência de energia elétrica 

da CEB e utilizar uma fonte de energia renovável, seria a instalação de uma usina 

solar do tipo minigeração distribuída (menor que 5 MW de potência instalada) em 

duas áreas sem fim comerciais e operacionais do METRÔ-DF, conforme explanado 

acima. 

Desse modo, essa Proposta de Solução é viável do ponto de vista técnico, 

tendo em vista que as áreas indicadas estão desocupadas e sem outros fins, a 

solução de usinas solares já é uma tecnologia dominada por muitas empresas de 

engenharia no Brasil, além de ser uma solução bastante utilizada no mercado 

europeu. 

 

5.3.8.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Tendo em vista que essa Proposta de Solução apresentou viabilidade técnica, 

será exposto nesta etapa os argumentos voltados ao aspecto financeiro. 

Para implantação dessa Proposta de Solução será necessário um aporte 

financeiro da Companhia na ordem de R$ 18.062.000,00 (dezoito milhões e cento e 

sessenta e dois mil de reais). Esse valor seria empregado para a elaboração do 

projeto executivo, execução das obras, elaboração do projeto as built, treinamento 

das equipes de operação e manutenção e da operação assistida da usina por seis 

meses. 

O valor apresentado foi baseado na última contratação que o METRÔ-DF 

implantou uma usina solar (no ano de 2018). A usina solar implantada foi de 185,13 

kWp a um custo R$ 804.500,00 (oitocentos e quatro mil e quinhentos reais), valor 

base de março de 2018. Para chegar no valor aproximado da usina solar de 3,97 

MWp foi corrigido o valor da usina de 185,13 kWp de março de 2018 a março de 

2019, com índice de correção IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e 

extrapolado o valor para a usina da Proposta de Solução. Segue abaixo a Tabela 32, 

com a memória de cálculo para chegar ao valor do empreendimento: 
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Tabela 32: Memória de Cálculo do valor da Usina Solar de 3,97 MW no CAO 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

Através da memória de cálculo apresentada na Tabela 33 abaixo, chegou-se 

ao payback de 4 anos e 6 meses do empreendimento. 

 

Tabela 33: Cálculo de payback da Usina Solar de 3,97 MW no CAO 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 
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Diante do exposto, essa Proposta de Solução é viável do ponto de vista 

financeiro, mesmo contando com um aporte financeiro inicial alto, porém o tempo de 

retorno é baixo considerando que a vida útil de uma usina solar é em torno de 25 

anos. 

 

5.3.8.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

A Proposta de Solução apresentada requer uma quantidade de recurso 

financeiro considerável em relação aos valores investidos nas duas usinas solares já 

implantadas no METRÔ-DF. Além disso, o GDF está passando por um período de 

escassez de recurso orçamentário e na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 do 

Distrito Federal não há recursos financeiros previstos para investimento em usina 

solar no METRÔ-DF. 

Diante desse cenário desfavorável, é necessário buscar recursos financeiros 

na iniciativa privada ou na esfera federal. Outra fonte possível de recursos financeiro 

seria o BNDES, porém o programa BNDES Finame – Energia Renovável, financia 

apenas sistemas geradores fotovoltaicos de até 375 kW. 

 

 

5.3.9. Projeto 9: Modernização dos Elevadores 

 

5.3.9.1. Análise de Viabilidade 

O METRÔ-DF tem, em suas instalações do CAO e das 24 Estações de 

Passageiros, 57 elevadores que operam desde janeiro de 1998. Os elevadores 

possuem um sistema de deslocamento hidráulico, cujo deslocamento é mecânico 

(motores elétricos e tambores acionando cabos de aço). 

  A Companhia é dotada de contrato de prestação de serviços continuados de 

manutenção de elevadores e escadas rolantes. Os serviços são orientados por um 

plano de manutenção, para que a manutenção preventiva seja compatível com a 

instalação e para que o tempo de manutenção seja reduzido o máximo possível, 

sem prejudicar a segurança das pessoas e minimizar o tempo não operacional dos 

equipamentos. 

Com o decorrer dos tempos, os equipamentos, em face das inovações 

tecnológicas, tornaram-se obsoletos, principalmente no quesito eficiência energética. 
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Os novos designs buscam a tecnologia para transformar o desempenho, a 

confiabilidade, a segurança e a estética. 

 

5.3.9.1.1. Análise Estratégica 

Em consonância com a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e o Plano 

Plurianual – 2016-2019 que se constitui em planejamento do Governo do Distrito 

Federal, o METRÔ-DF elaborou o Plano Estratégico Institucional – PEI – 2017-2021. 

A modernização dos elevadores proporcionará o uso de tecnologia mais 

moderna/eficiente bem como a redução dos gastos com energia elétrica fornecida 

pela CEB, o que faz com que este projeto se enquadre na Missão do METRÔ-DF 

(Figura 4), especificamente quanto à eficiência e sustentabilidade. Além disso, essa 

geração de energia também se enquadra nas perspectivas do planejamento, quais 

sejam: Sociedade/Governo (Contribuir para o desenvolvimento integrado e 

sustentável), Financeiro (Reduzir a dependência financeira), Cliente (Garantir a 

excelência na Prestação dos Serviços) e Infraestrutura (Expandir e Modernizar o 

Sistema Metroviário). 

 

5.3.9.1.2. Análise da Legalidade 

Os elevadores são integrantes da promoção de acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. O Decreto nº 5.296, de 2 de 

de embro de 2004, esclarece que “a construção, a ampliação ou re orma de 

edificações de uso público deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu 

interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de 

barreiras e de obstáculos que impeçam ou di icultem a sua acessibilidade”. 

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, define a acessibilidade como 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes 

e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

Ainda, a Lei nº 10.295 de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Conservação e uso Racional de Energia, prevê que incumbe ao Poder Executivo 

estabelecer mecanismos para promover a eficiência energética nas edificações, 

máquinas e aparelhos consumidores de energia. Abaixo conferimos os dispositivos 

em questão: 
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Art. 2º O poder executivo estabelecerá níveis máximos de consumo 
específico de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e 
aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no País, 

com base em indicadores pertinentes. 

 

Além disso, os serviços de manutenção são orientados pela norma técnica 

ABNT NBR 16083/2012 – Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras 

rolantes – Requisitos para instruções de manutenção.  

 

5.3.9.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Não há óbices para a implantação de modernização de elevadores nas normas 

organizacionais e procedimentos da Companhia.  

 

5.3.9.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O quadro de funcionários do corpo de engenharia do METRÔ-DF possui a 

capacitação necessária para o desenvolvimento de projetos com vistas à 

contratação dos serviços de implantação da modernização dos elevadores. 

Posteriormente, as equipes técnicas de Manutenção e Operação deveriam ser 

treinadas para o conhecimento da solução tecnológica adotada, bem como para o 

uso e adequada manutenção dos equipamentos. 

 

5.3.9.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Verifica-se no mercado que há vários fornecedores de equipamentos e serviços 

para escadas rolantes e elevadores, que especificamente realizam serviços de 

modernização de elevadores, dentre os quais pode-se citar os principais: OTIS 

ELEVADORES S.A. e THYSSENKRUPP ELEVADORES.  

Desta forma há recursos tecnológicos disponíveis no mercado para a 

modernização proposta. 

 

5.3.9.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

Em consulta realizada em 04.05.2019, ao site do fabricante OTIS 

ELEVADORES S.A., verificamos os seguintes itens de modernização dos 

equipamentos: 
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 Cabos de aço revestidos: cabos de aço revestidos de poliuretano que duram 

o dobro em relação aos cabos de aço convencionais e dispensam 

lubrificação; 

 Máquina sem engrenagem: a máquina sem engrenagem de imã permanente 

é 80 por cento menor que máquinas convencionais e elimina a necessidade 

de ter sala de máquinas; 

 Drive ReGen: uma inovação que captura energia, geralmente desperdiçada 

como calor, e a devolve ao edifício como energia limpa; 

 Luminárias de LED: claros e eficientes, os LEDs melhoram a experiência do 

passageiro e a atmosfera do seu prédio; 

 Operador de porta de circuito fechado: esta característica oferece uma 

performance silenciosa e garante a segurança dos passageiros; 

 Cabeamento: o cabeamento robusto garante uma comunicação confiável e 

estável em todo o sistema; 

 Sem lubrificação: cabos de aço revestidos e rolamentos selados, ambos 

patenteados, que dispensam totalmente a lubrificação; 

 Luminárias de LED: LED significa menor consumo de energia; e 

 Sleep mode (modo hibernação): Para eficiência otimizada, as luzes e 

ventiladores desligam automaticamente quando não utilizados. 

A modernização tecnológica dos elevadores significa, por exemplo, máquinas 

de tração mais eficientes, quadros de comando mais inteligentes na distribuição das 

cabinas a cada chamada feita pelos passageiros e tetos com iluminação a LED. 

A modernização elimina ruídos, trancos e degraus entre o piso dos elevadores 

e os pavimentos, proporcionando viagens muito mais silenciosas e confortáveis aos 

passageiros (Efrata Elevadores, 2019). 

Com a modernização, é possível substituir sistemas mecânicos por 

eletroeletrônicos, o que melhora o desempenho do equipamento e diminui a 

frequência de trocas de peças, permitindo maior disponibilidade dos elevadores e 

viagens muito mais rápidas e suaves. 

A modernização permite que se façam todas as adaptações necessárias para 

que seus elevadores ofereçam acessibilidade aos portadores de necessidades 

especiais, garantindo que todas as pessoas possam chegar aos seus destinos com 

segurança, qualidade e facilidade (Efrata Elevadores, 2019). 
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Portanto, a modernização dos elevadores proporciona as incorporações 

tecnológicas, bem como aderências às normas técnicas vigentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e é viável tecnicamente. 

 

5.3.9.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Dos 57 elevadores que o METRÔ-DF possui, considerou-se para fins desta 

análise somente o total de 44 elevadores, os quais são alimentados pelas SRs e 

estão dentro das áreas internas das estações. 

Tendo em vista o nível de amplitude dos serviços de modernização de 

elevadores do METRÔ-DF e a necessidade de estudos técnicos detalhados bem 

como a busca de vários fornecedores para adoção da melhor solução, considerou-

se, para fins desta Análise de Viabilidade Financeira, algumas informações 

fornecidas pelos Fabricantes OTIS ELEVADORES, conforme a Tabela 34 abaixo:  

 

Tabela 34: Comparativo de consumo de energia entre elevadores com tecnologias 

de operação distintas 

 

Fonte: OTIS (2019) adaptado 

 

 Desta forma, por meio de uma análise mais conservadora para este projeto, 

foram escolhidos os consumos de energia de 3.640 kWh/ano e 9930 kWh/ano, para 

o cálculo da redução de consumo após adoção de uma tecnologia mais moderna em 

elevadores, conforme a Tabela 35 abaixo: 

 

Tabela 35: Memória de Cálculo da redução do consumo em função da 

modernização dos elevadores 
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Energia 
Economizada 

(kWh/ano)  

Energia 
Economizada 

(kWh/mês)  

Quantitativo de 
elevadores (unid.) 

Redução do Consumo 
de Energia (kWh/ano) 

6.290,00 524,17 44 23.063,33 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

Considerando o preço de referência de R$ 51.193,08 (cinquenta e um mil, 

cento e noventa e três reais e oito centavos), oriundo de proposta de modernização 

de um elevador da embaixada do Reino Unido em Brasília-DF, pela empresa OTIS 

ELEVADORES, obtém-se para os 44 elevadores do METRÔ-DF uma necessidade 

de investimento de R$ 2.252.495,52 (dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para realização 

de serviços de modernização. 

 Conforme Tabela 36, tem-se o memorial de cálculo do payback para a 

modernização dos elevadores, em que se observa uma inviabilidade do 

investimento, pois a partir do 1º ano o fluxo de caixa tende a aumentar 

negativamente, ou seja, não há retorno, pois, os gastos de manutenção (serviço 

continuado de manutenção preventiva e corretiva) seriam maiores que a economia 

proporcionada pelo consumo de energia. 
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Tabela 36: Memória de Cálculo do payback devido a modernização dos elevadores 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)
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 Contudo, mesmo a modernização sendo inviável do ponto de vista financeiro 

para fins de redução de gastos com energia, outros fatores devem ser observados 

na decisão de prosseguimento do projeto, que fogem do escopo deste trabalho, 

quais sejam: redução das falhas em equipamentos, indisponibilidade dos atuais 

equipamentos, fim de vida útil, parâmetros de acessibilidade, entre outros. 

 

5.3.9.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

A Proposta de Solução apresentada é inviável do ponto de vista financeiro, o 

que torna esta análise de disponibilidade de recursos desnecessária. 

 

5.3.10. Projeto 10: Implantar dispositivo de acionamento automático nas 

escadas rolantes das Estações do METRÔ-DF 

 

5.3.10.1. Análise de Viabilidade 

O METRÔ-DF, em suas instalações do das 24 Estações de Passageiros, 

dispõe de 80 Escadas Rolantes que operam desde janeiro de 1998. 

A Companhia é dotada de contrato de prestação de serviços continuados de 

manutenção de elevadores e escadas rolantes. Os serviços são orientados por um 

plano de manutenção para que a manutenção preventiva seja compatível com a 

instalação e para que o tempo de manutenção seja reduzido o máximo possível, 

sem interferir na segurança das pessoas e minimizar o tempo não operacional da 

instalação. Os serviços são orientados pela norma técnica ABNT NBR 16083/2012 – 

Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes – Requisitos para 

instruções de manutenção.  

Com o decorrer dos tempos, os equipamentos, em face das inovações 

tecnológicas se tornaram obsoletos, principalmente no quesito eficiência energética.  

Aparência moderna e bom estado de conservação de elevadores e escadas 

rolantes transmitem confiabilidade e dão conforto aos usuários. A modernização 

valoriza o imóvel com projetos de atualização estética e tecnológica que destacam a 

arquitetura e a decoração do edifício e ampliam a segurança e a comodidade dos 

passageiros. Com a modernização, priorizam-se as possibilidades de economia de 

energia, conforto e a maior disponibilidade dos elevadores para atender aos 

usuários. 
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5.3.10.1.1. Análise Estratégica 

Em consonância com a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e o Plano 

Plurianual – 2016-2019 que se constitui em planejamento do Governo do Distrito 

Federal, o METRÔ-DF elaborou o Plano Estratégico Institucional – PEI – 2017-2021. 

O Mapa  stratégico expõe como diretri  “Promover a Excelência na Operação 

e Manutenção”. Já o PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL, que promove a 

racionalização do consumo de energia elétrica objetiva a promoção da 

sustentabilidade ambiental nas operações e atividades do METRÔ-DF, através do 

desenvolvimento de ações que reduzam ao máximo o impacto dessas atividades ao 

meio ambiente e à saúde humana. Para mitigar o impacto das atividades, o 

Programa estabelece metas de eficiência energética, melhorias operacionais, 

gerenciamento de resíduos sólidos, pesquisa, fontes renováveis e uso eficiente de 

recursos naturais, produtos, serviços e materiais. (METRÔ-DF, PEI 2017-2021). 

 

5.3.10.1.2. Análise da Legalidade 

A Lei nº 10.295 de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação 

e uso Racional de Energia, incumbe ao Poder Executivo estabelecer mecanismos 

para promover a eficiência energética nas edificações, máquinas e aparelhos 

consumidores de energia.  

Art. 2º O poder executivo estabelecerá níveis máximos de consumo 
específico de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e 
aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no País, 
com base em indicadores pertinentes. 

5.3.10.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Caso o METRÔ-DF venha a implantar essa Proposta de Solução, os analistas 

do METRÔ-DF deverão revisar os procedimentos internos de operação das Escadas 

Rolantes da Companhia e instituir nova rotina para operação das mesmas. 

 

5.3.10.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O quadro de funcionários do corpo de engenharia do METRÔ-DF possui a 

capacitação necessária para o desenvolvimento de projetos e implantação, da 

modernização das escadas rolantes. 
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5.3.10.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Atualmente, encontra-se com bastante facilidade no mercado escadas rolantes 

com dispositivos de acionamento automático, inclusive, após análise das 

especificações técnicas contidas nos manuais, bem como visitas em campo, 

concluímos que as escadas instaladas em nossas dependências já possuem esta 

tecnologia. 

 

5.3.10.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

Conforme especificação técnica das escadas rolantes, as mesmas são dotadas 

das seguintes tecnologias: 

 Dispositivo que aplica velocidade variável de acordo com a carga da escada; 

 Operação em modo stand by, ou seja, a escada reinicia com a presença de 

passageiro; e 

 Variador de frequência com configuração personalizada, a fim que a 

velocidade seja diminuída nos horários de baixa frequência de passageiros. 

Velocidade nominal de operação (v): 0,50 m/s, com variador de frequência, 

configurável pelo METRÔ-DF, para manter a escada funcionando com baixo 

consumo de energia fora dos horários de major movimento de usuários e com 

possibilidade de operação em modo "espera" (stand by) (METRÔ-DF, 2009). 

Por estas razões, entendemos que este Projeto 10, para implantar dispositivo 

de acionamento automático nas escadas rolantes das Estações do METRÔ-DF, não 

é aplicável, pois é necessária somente uma revisão técnica e administrativa da 

rotina de sua operação para a aplicabilidade desta proposta, visto que já se tem a 

solução tecnológica implantada. 

Dito isto, será feita proposta à Companhia para que o corpo técnico, em 

conjunto com a equipe de operação, analise a viabilidade de mudar este 

procedimento. 

 

5.3.10.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Considerando uma decisão da Companhia em ajustar os parâmetros técnicos 

de funcionamento das escadas rolantes, procede-se com a análise de viabilidade. 

Desta forma, os seguintes parâmetros operacionais foram adotados na 

memória de cálculo da redução do consumo de energia: 

 Viagens consideradas de trens 
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o Dia considerado: 30/04/2019 (útil) 

 CTL para CEI = 117 VIAGENS; 

 CTL para SAM = 91 VIAGENS; 

 CEI para CTL = 116 VIAGENS; e 

 SAM para CTL = 91 VIAGENS. 

o Dia considerado: 27/04/2019 (sábado) 

 CTL para CEI = 75 VIAGENS; 

 CTL para SAM = 75 VIAGENS; 

 CEI para CTL = 75 VIAGENS; e 

 SAM para CTL = 75 VIAGENS. 

o Dia considerado: 28/04/2019 (domingo) 

 CTL para CEI = 75 VIAGENS; 

 CTL para SAM = 75 VIAGENS; 

 CEI para CTL = 75 VIAGENS; e 

 SAM para CTL = 75 VIAGENS.  

 Total de escadas rolantes nas estações 

o Total: 66 unidades, pois foram excluídas 14 escadas rolantes que 

estão nas áreas de acesso às estações e que também não são 

alimentadas pela SR. 

 Tempo de acesso a escadas rolantes por usuários 

o Total: foi adotado 2 minutos – foi medido por meio de imagens do 

CFTV, no dia 30/04/2019, terça-feira, na plataforma 2 da Estação 

Central (CTL), que chegou a um tempo aproximado de 

1min48segundos. Porém, iremos adotar 2 minutos. 

 Potência das escadas rolantes 

o Pot. = 2 kW em situação normal de velocidade; e 

o Pot. = 1 kW em situação de redução de velocidade. 

 Dias considerados no mês 

o 23 dias úteis no mês de maio de 2019; 

o 4 sábados no mês de maio de 2019; e 

o 4 domingos no mês de maio de 2019. 

 Tempo de operação 

o 18 horas em dias úteis; 
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o 18 horas nos sábados; e 

o 12 horas nos domingos. 

 Metodologia dos Cálculos realizados 

o Consumo (kWh/mês) = Pot. (kW) x tempo (h) x Dias (unid.)/mês - 

Para aquelas escadas rolantes que são acessadas por pessoas a 

qualquer momento, ou seja, escadas rolantes que não atendem ao 

público de desembarque de passageiros consideramos: 70% do 

tempo as escadas ficam ligadas normalmente (potência de consumo 

igual 2 kW) e 30% do tempo elas ficam com a velocidade reduzida 

(potência de consumo igual 1 kW). 

 Portanto, conforme as Tabelas 37, 38 e 39, tem-se a memória de cálculo 

da economia de energia com uso otimizado das escadas rolantes. 
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Tabela 37: Memória de Cálculo da economia com acionamento automático das escadas rolantes em dias úteis 

Situação: Escadas Rolantes Operando com usuários (Velocidade Normal) 
Dias: úteis (de segunda-feira a sexta-feira) - 18 horas de operação 

 - 

Quant.  
(unid.) 

-  -  
Tempo Total em Uso 

(h) 
Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes Total 66 -   - 18 2 23 54.648,00 

 
    

Total --> 54.648,00 
Situação: Escadas Rolantes Operando com usuários (Velocidade Normal) 

Dias: úteis (de segunda-feira a sexta-feira) - 18 horas de operação 

  

Quant.  
(unid.) 

Viagens 
dias úteis 
(unid./dia)* 

Tempo  
de uso 

(min/viagens)** 

Tempo Total em Uso 
[viagens x tempo] 

(min) 

Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes CTL-CLA 9 208 2 416 2 23 2.870,4 

Escadas Rolantes CLA-CTL 11 207 2 414 2 23 3491,4 

Escadas Rolantes TAS-SAM 4 91 2 182 2 23 558,133333 

Escadas Rolantes SAM-TAS 4 91 2 182 2 23 558,133333 

Escadas Rolantes CEI-CON  7 116 2 232 2 23 1245,06667 

Escadas Rolantes CON-CEI  7 117 2 234 2 23 1255,8 

  Total --> 9.978,93 
* Valores levantado junto ao CCO, referentes ao dia 30/04/2019. 
** Valor verificado junto ao Sistema de CFTV da Estação Central em horário de pico. Data: 30/04/2019 às 07h35min. 

Situação: Escadas Rolantes Operando sem usuários (Velocidade Reduzida) 

Dias: úteis (de segunda-feira a sexta-feira) - 18 horas de operação 

  

Quant.  
(unid.) 

Viagens 
dias úteis 
(unid./dia) 

Tempo  
de uso 

(min/viagens) 

Tempo Total sem Uso 
[viagens x tempo] 

(min)*** 

Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes CTL-CLA 9 208 - 664 1 23 2290,8 

Escadas Rolantes CLA-CTL 11 207 - 666 1 23 2808,3 

Escadas Rolantes TAS-SAM 4 91 - 898 1 23 1376,93333 

Escadas Rolantes SAM-TAS 4 91 - 898 1 23 1376,93333 



 

 | 136 | 

Escadas Rolantes CEI-CON  7 116 - 848 1 23 2275,46667 

Escadas Rolantes CON-CEI  7 117 - 846 1 23 2270,1 

  Total --> 12.398,53 
*** Valor calculado. Tempo: 18 horas de operação - Tempo Total de Uso 
 
 

Situação: Escadas Rolantes Operando com usuários (Velocidade Normal) 

Dias: úteis (de segunda-feira a sexta-feira) - 18 horas de operação 

  

Quant.  
(pç.) 

Viagens 
dias úteis 
(unid./dia) 

Tempo de uso 
(min/viagens) 

Tempo Total em 
Uso (h)**** 

Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes CTL-CLA e CLA-CTL 18 208 - 12,6 2 23 10432,8 

Escadas Rolantes TAS-SAM e SAM-TAS 0 91 - 12,6 2 23 0 

Escadas Rolantes CEI-CON e CON-CEI  6 116 - 12,6 2 23 3477,6 

  Total --> 13.910,40 
**** Valor adotado igual a 70% das 18 horas diária. Considerando os acessos as escadas rolantes para acessar o trem. 
 

Situação: Escadas Rolantes Operando sem usuários (Velocidade Reduzida) 
Dias: úteis (de segunda-feira a sexta-feira) - 18 horas de operação 

 

Quant.  
(unid.) 

Viagens 
dias úteis 
(unid./dia) 

Tempo  
de uso 

(min/viagens) 

Tempo Total em 
Uso(h)**** 

Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes CTL-CLA e CLA-CTL 18 208 - 5,4 1 23 2235,6 

Escadas Rolantes TAS-SAM e SAM-TAS 0 91 - 5,4 1 23 0 

Escadas Rolantes CEI-CON e CON-CEI  6 116 - 5,4 1 23 745,2 

  Total --> 2.980,80 

**** Valor adotado igual a 30% das 18 horas diária. Considerando os acessos as escadas rolantes para acessar o trem. 

   
Consumo Economizado por mês (kWh/mês) --> 15.379,33 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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Tabela 38: Memória de Cálculo da economia devido ao acionamento automático das escadas rolante nos sábados 

Situação: Escadas Rolantes Operando com usuários (Velocidade Normal) Dias: Sábado - 18 horas de operação 

 - 
Quant.  
(unid.) 

    Tempo Total em Uso (h) 
Pot. 
(kW) 

Dias no Mês 
(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes Total 66     18 2 4 9.504,00 

 
Total --> 9.504,00 

Situação: Escadas Rolantes Operando com usuários (Velocidade Normal) Dias: Sábados - 18 horas de operação 

 

Quant.  
(unid.) 

Viagens dias 
úteis (unid./dia)* 

Tempo de uso 
(min/viagens)** 

Tempo Total em Uso 
[viagens x tempo] (min) 

Pot. (kW) 
Dias no Mês 

(unid.) 
Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes CTL-CLA 9 150 2 300 2 4 360 

Escadas Rolantes CLA-CTL 11 150 2 300 2 4 440 

Escadas Rolantes TAS-SAM 4 75 2 150 2 4 80 

Escadas Rolantes SAM-TAS 4 75 2 150 2 4 80 

Escadas Rolantes CEI-CON  7 75 2 150 2 4 140 

Escadas Rolantes CON-CEI  7 75 2 150 2 4 140 

  Total --> 1.240,00 
* Valores levantados junto ao CCO, referentes ao dia 27/04/2019. 
** Valor verificado junto ao Sistema de CFTV da Estação Central em horário de pico. Data: 30/04/2019 às 07h35min. 

Situação: Escadas Rolantes Operando sem usuários (Velocidade Reduzida) Dias: Sábados - 18 horas de operação 

 - 

Quant.  
(unid.) 

Viagens 
dias úteis 
(unid./dia) 

Tempo  
de uso 

(min/viagens) 

Tempo Total sem Uso 
[viagens x tempo] 

(min)*** 

Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes CTL-CLA 9 150 - 780 1 4 468 

Escadas Rolantes CLA-CTL 11 150 - 780 1 4 572 

Escadas Rolantes TAS-SAM 4 75 - 930 1 4 248 

Escadas Rolantes SAM-TAS 4 75 - 930 1 4 248 

Escadas Rolantes CEI-CON  7 75 - 930 1 4 434 

Escadas Rolantes CON-CEI  7 75 - 930 1 4 434 
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  Total --> 2.404,00 
*** Valor calculado. Tempo: 18 horas de operação - Tempo Total de Uso 
 
 

Situação: Escadas Rolantes Operando com usuários (Velocidade Normal) 

Dias: Sábados - 18 horas de operação 

 - 

Quant.  
(unid.) 

Viagens 
dias úteis 
(unid./dia) 

Tempo  
de uso 

(min/viagens) 

Tempo Total   
em Uso 
(h)**** 

Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes 
CTL-CLA e CLA-CTL 

18 150 
- 

12,6 2 4 1814,4 

Escadas Rolantes  
TAS-SAM e SAM-TAS 

0 150 
- 

12,6 2 4 0 

Escadas Rolantes  
CEI-CON e CON-CEI  

6 150 
- 

12,6 2 4 604,8 

  Total --> 2.419,20 

**** Valor adotado igual a 70% das 18 horas diária. Considerando os acessos as escadas rolantes para acessar o trem. 

Situação: Escadas Rolantes Operando sem usuários (Velocidade Reduzida) 

Dias: Sábados - 18 horas de operação 

 - 

Quant.  
(unid.) 

Viagens 
dias úteis 
(unid./dia) 

Tempo  
de uso 

(min/viagens) 

Tempo Total   
em Uso 
(h)**** 

Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes 
CTL-CLA e CLA-CTL 

18 150 
- 

5,4 1 4 388,8 

Escadas Rolantes  
TAS-SAM e SAM-TAS 

0 150 
- 

5,4 1 4 0 

Escadas Rolantes  
CEI-CON e CON-CEI  

6 150 
- 

5,4 1 4 129,6 
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  Total --> 518,40 

**** Valor adotado igual a 30% das 18 horas diária. Considerando os acessos as escadas rolantes para acessar o trem. 

   
Consumo Economizado por mês (kWh/mês) --> 2.922,40 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

Tabela 39: Memória de Cálculo da economia devido ao acionamento automático das escadas rolantes aos domingos 

Situação: Escadas Rolantes Operando com usuários (Velocidade Normal) 

Dias: Sábado - 12 horas de operação 

 - 

Quant.  
(unid.) 

 -  - 
Tempo Total em Uso 

(h) 
Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes Total 66     12 2 4 6.336,00 

  Total --> 6.336,00 

Situação: Escadas Rolantes Operando com usuários (Velocidade Normal) 

Dias: Domingos - 12 horas de operação 

  

Quant.  
(unid.) 

Viagens 
dias úteis 
(unid./dia)

* 

Tempo  
de uso 

(min/viagens)** 

Tempo Total em Uso 
[viagens x tempo] 

(min) 

Pot. 
(kW) 

Dias 
no 

Mês 
(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes CTL-CLA 9 66 2 132 2 4 158,4 

Escadas Rolantes CLA-CTL 11 66 2 132 2 4 193,6 

Escadas Rolantes TAS-SAM 4 33 2 66 2 4 35,2 

Escadas Rolantes SAM-TAS 4 33 2 66 2 4 35,2 

Escadas Rolantes CEI-CON  7 33 2 66 2 4 61,6 

Escadas Rolantes CON-CEI  7 33 2 66 2 4 61,6 

  Total --> 545,60 
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* Valores levantado junto ao CCO, referentes ao dia 28/04/2019. 
** Valor verificado junto ao Sistema de CFTV da Estação Central em horário de pico. Data: 30/04/2019 às 07h35min. 
 
 
 
 
 

Situação: Escadas Rolantes Operando sem usuários (Velocidade Reduzida) Dias: Domingos - 12 horas de operação 

  

Quant.  
(unid.) 

Viagens 
dias úteis 
(unid./dia) 

Tempo  
de uso 

(min/viagens) 

Tempo Total sem Uso 
[viagens x tempo] 

(min)*** 

Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes CTL-CLA 9 66 - 948 1 4 568,8 

Escadas Rolantes CLA-CTL 11 66 - 948 1 4 695,2 

Escadas Rolantes TAS-SAM 4 33 - 1014 1 4 270,4 

Escadas Rolantes SAM-TAS 4 33 - 1014 1 4 270,4 

Escadas Rolantes CEI-CON  7 33 - 1014 1 4 473,2 

Escadas Rolantes CON-CEI  7 33 - 1014 1 4 473,2 

  Total --> 2.751,20 

*** Valor calculado. Tempo: 18 horas de operação - Tempo Total de Uso 

Situação: Escadas Rolantes Operando com usuários (Velocidade Normal) Dias: Domingos - 12 horas de operação 

  

Quant.  
(unid.) 

Viagens dias 
úteis (unid./dia) 

Tempo de uso 
(min/viagens) 

Tempo Total 
em Uso (h)**** 

Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes CTL-CLA e CLA-CTL 18 66 - 8,4 2 4 1209,6 

Escadas Rolantes TAS-SAM e SAM-TAS 0 66 - 8,4 2 4 0 

Escadas Rolantes CEI-CON e CON-CEI  6 66 - 8,4 2 4 403,2 

  Total --> 1.612,80 

**** Valor adotado igual a 70% das 18 horas diária. Considerando os acessos as escadas rolantes para acessar o trem. 
Situação: Escadas Rolantes Operando sem usuários (Velocidade Reduzida) Dias: Domingos - 12 horas de operação 

  

Quant.  
(unid.) 

Viagens dias 
úteis (unid./dia) 

Tempo de uso 
(min/viagens) 

Tempo Total  
em Uso (h)**** 

Pot. 
(kW) 

Dias no 
Mês 

(unid.) 

Consumo 
(kWh/mês) 

Escadas Rolantes CTL-CLA e CLA-CTL 18 66 - 3,6 1 4 259,2 



 

 | 141 | 

Escadas Rolantes TAS-SAM e SAM-TAS 0 66 - 3,6 1 4 0 

Escadas Rolantes CEI-CON e CON-CEI  6 66 - 3,6 1 4 86,4 

  Total --> 345,60 

**** Valor adotado igual a 30% das 18 horas diária. Considerando os acessos as escadas rolantes para acessar o trem. 

   
Consumo Economizado por mês (kWh/mês) --> 1.080,80 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

Desta forma, conforme a Tabela 40 abaixo, observa-se que o payback é imediato, o que torna o projeto viável do ponto de 

vista financeiro. 

 

Tabela 40: Memória de Cálculo do payback devido ao acionamento automático das escadas rolantes 

Tempo 
Energia 

Economizada 
(kWh)/mês* 

Tarifa de  
Consumo  

(R$)** 

Reembolso  
(R$) 

CAPEX 
(R$) 

OPEX  
(R$) 

Fluxo de Caixa 
Acumulado (R$) 

1 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 9.981,26 

2 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 19.962,53 

3 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 29.943,79 

4 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 39.925,06 

5 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 49.906,32 

6 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 59.887,59 

7 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 69.868,85 

8 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 79.850,11 

9 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 89.831,38 

10 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 99.812,64 

11 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 109.793,91 

12 mês 19.382,53 0,5149618 9.981,26 0,00 0,00 119.775,17 
* Conforme Memorial de Cálculo 
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** Tarifa Horo-Sazonal de Consumo Fora Ponta - Mês de Maio/2019. Consumidor do tipo A4 - Poder Público Tração Elétrica. 
Resultado: Imediato 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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5.3.10.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

Não aplicável, pois não há necessidade de recursos para viabilidade do projeto. 

 

5.3.11. Projeto 11: Substituição de Lâmpadas Fluorescentes por 

Lâmpadas de LED 

 

5.3.11.1. Análise de Viabilidade 

Substituir todas as lâmpadas fluorescentes tubulares existentes nas edificações 

do METRÔ-DF por lâmpadas de LED. 

O uso de lâmpadas fluorescentes é maior no setor comercial e de serviços 

públicos, onde uma redução do consumo energético com iluminação deve gerar 

economias significativas e reduzir a demanda energética total no setor. 

 Para reduzir esse consumo, é importante que sejam implantados projetos 

arquitetônicos mais bem elaborados que aproveitem a luz natural durante o dia, 

criem soluções de circulação de ar natural e sombreamento, reduzindo o uso de ar 

condicionado, além de um projeto de iluminação artificial mais eficiente, adequado 

aos usos e aos horários de utilização, com lâmpadas e luminárias mais econômicas, 

dentre outras estratégias de projeto (FERREIRA, 2014). 

As lâmpadas de LED podem durar, dependendo do modelo, pelo menos vinte e 

cinco vezes mais do que as lâmpadas incandescentes e quatro vezes mais do que 

as fluorescentes compactas. Entretanto, o tempo (em horas de funcionamento) 

estimado na embalagem não significa o tempo que ela vai levar para queimar e sim 

o período que a lâmpada passará a funcionar com mais ou menos 70% da 

capacidade luminosa original. Cabe destacar que alguns fatores não relacionados 

com a qualidade do produto podem afetar sua durabilidade, como oscilações da 

rede elétrica ou mau contato no ponto de instalação (INMETRO, 2016a). 

 

5.3.11.1.1. Análise Estratégica 

Em consonância com a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e o Plano 

Plurianual – 2016-2019 que se constitui em planejamento do Governo do Distrito 

Federal, o METRÔ-DF elaborou o Plano Estratégico Institucional – PEI – 2017-2021. 

Na Figura 4 são apresentados o Mapa Estratégico e as estratégias do METRÔ-

DF.  



 

 | 144 | 

A substituição das lâmpadas das Edificações do METRÔ-DF por lâmpadas de 

LED proporcionará o uso de tecnologia mais moderna e eficiente bem como e 

redução dos gastos com energia elétrica fornecida pela CEB, o que faz com que 

este projeto se enquadre na Missão do METRÔ-DF (Figura 4), especificamente 

quanto à eficiência e a sustentabilidade. Além disso, essa economia de energia 

também se enquadra nas perspectivas do planejamento, quais sejam: 

Sociedade/Governo (Contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentável), 

Financeiro (Reduzir a dependência financeira), Cliente (Garantir a excelência na 

Prestação dos Serviços) e Infraestrutura (Expandir e Modernizar o Sistema 

Metroviário). 

 

5.3.11.1.2. Análise da Legalidade 

Não há óbice legal quanto à incorporação de lâmpadas de LED nas luminárias 

do METRÔ-DF. 

Ainda, da Lei nº 10.295 de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia, prevê que incumbe ao Poder Executivo 

estabelecer mecanismos para promover a eficiência energética nas edificações, 

máquinas e aparelhos consumidores de energia. Abaixo conferimos os dispositivos 

em questão: 

Art. 2º O poder executivo estabelecerá níveis máximos de consumo 
específico de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e 
aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no País, 
com base em indicadores pertinentes. 

 
Deve haver ainda a observância da Portaria Inmetro 144/2015, estabelecida 

para “Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para lâmpadas de LED 

com Dispositivo Integrado à Base”. 

 

5.3.11.1.3.  Análise do Atendimento às Normas e 

Procedimentos Internos 

Não há óbice para a substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de 

LED nas normas organizacionais e procedimentos da Companhia. 
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5.3.11.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF dispõe de equipe técnica de Engenharia qualificada para 

realização dos estudos necessários para especificação e compra das lâmpadas de 

LED para as edificações do METRÔ-DF.  

Posteriormente, as equipes técnicas de Manutenção deverão ser treinadas 

para o conhecimento da solução tecnológica adotada, bem como para a adequada 

manutenção do material. 

 

5.3.11.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Há recursos tecnológicos no mercado brasileiro e no mundo para implantação 

deste sistema, contando com vários fornecedores de luminárias elétricas e seus 

componentes. 

 

5.3.11.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

O levantamento do quantitativo de luminárias fluorescentes realizou-se em 

consulta nos projetos as bult das Estações de Passageiros, do Complexo 

Administrativo Operacional – CAO (incluído o Complexo de Manutenção, que 

compreende três galpões). 

O METRÔ-DF tem hoje cerca de 7.943 lâmpadas fluorescentes tubulares nas 

Estações de Passageiros e cerca de 3.484 lâmpadas fluorescentes tubulares no 

CAO, conforme os tipos apresentados na Tabela 41 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | 146 | 

Tabela 41: Tipo e quantidade de luminárias e quantidade de lâmpadas fluorescentes 

tubulares nas Estações de Passageiros 

Designação 
dos autores 

↓ 

Tipo de 
Luminária 

com Lâmpadas 
Fluorescente 

Quant. 
Luminárias 

(unid.) 

Quant. 
Lâmpadas 

(unid.) 

Tipo 1 1 X 110 W 1159 1159 

Tipo 2 2 X 110 W 257 514 

Tipo 3 2 X 40 W 2115 4230 

Tipo 4 1 X 40 W 542 542 

Tipo 5 1 X 32 W 520 520 

Tipo 6 2 X 32 W 451 902 

Tipo 7 2 X 20 W 14 28 

Tipo 8 2 X 28 W 24 48 

Total de lâmpadas fluorescentes (unid.)--> 7943 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Tabela 42: Tipo e quantidade de luminárias e quantidade de lâmpadas fluorescentes 

tubulares no CAO 

Designação 
dos autores 

↓ 

Tipo de 
Luminária 

com Lâmpadas 
Fluorescente 

Quant. 
Luminárias 

(unid.) 

Quant. 
Lâmpadas 

(unid.) 

Tipo 3 2 X 40 W  1742 3484 

Total de lâmpadas fluorescentes (unid.)--> 3484 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

As lâmpadas fluorescentes instaladas têm as seguintes especificações: 

 110 W – Lâmpada Fluorescente Tubular HO 110 W, T12, Fluxo Luminoso: 

8300 lm, Fabricante: OSRAM; 

 40 W – Lâmpada Fluorescente Tubular 40 W, T10, Fluxo Luminoso: 2700 

lm, Fabricante: OSRAM; 

 32 W – Lâmpada Fluorescente Tubular 32 W, T8, Fluxo Luminoso: 2350 lm, 

Fabricante: OSRAM; 

 20 W – Lâmpada Fluorescente Tubular 20 W, T8, Fluxo Luminoso: 1060 lm, 

Fabricante: OSRAM; e 
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 28 W – Lâmpada Fluorescente Tubular 28 W, T5, Fluxo Luminoso: 2600 lm, 

Fabricante: OSRAM. 

A Proposta de Solução é a substituição das lâmpadas fluorescentes tubulares 

acima pelas correspondentes lâmpadas de LED, conforme segue: 

 110 W (fluorescente) por uma de 67 W (LED); 

 40 W (fluorescente) por uma de 24 W (LED); 

 32 W (fluorescente) por uma de 18 W (LED); 

 20 W (fluorescente) por uma de 13 W (LED); e  

 28 W (fluorescente) por uma de 24 W (LED). 

Já as lâmpadas de LED têm as seguintes especificações técnicas: 

 67 W – Luminária com módulos de LED, Potência: 67 W, Modelo: AS-168 

102x2280mm AE, Fabricante: Intral; 

 24 W – Lâmpada tubo LED, T5, Potência: 24 W, Modelo: T5-24, Fabricante: 

LEDSTAR; 

 18 W – Lâmpada tubo LED, T5, Potência: 18 W, Modelo: T5-18, Fabricante: 

LEDSTAR; e 

 13 W – Lâmpada tubo LED, T5, Potência: 13 W, Modelo: Master LEDTube 

13W840, Fabricante: Philips. 

São muitas as vantagens em se utilizar lâmpadas de LED (INMETRO, 2016a), 

tais como: 

 Baixo consumo de energia; 

 Vida útil maior; 

 Menor impacto ambiental; 

 Menor risco para saúde dos consumidores e meio ambiente; 

 Podem ser descartadas em lixo comum; 

 Não emitem radiação ultravioleta e infravermelha; e 

 São mais difíceis de quebrar. 

Portanto, com base nas especificações e informações supracitadas, a adoção 

de lâmpadas de LED, em substituição as fluorescentes, é viável. 
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5.3.11.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Considerando as vantagens auferidas pela viabilidade técnica da Proposta de 

Solução de substituição das lâmpadas fluorescentes tubulares por lâmpadas de 

LED, que deverá ser confirmada pela análise da viabilidade financeira. 

A Tabela 43 apresenta a economia mensal devido a substituição das lâmpadas 

fluorescentes tubulares das estações e do CAO. 

 

Tabela 43: Memória de Cálculo da economia devido a substituição das lâmpadas 

fluorescentes tubulares por lâmpadas de LED  

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Para a análise do tempo de luminárias acesas nas Estações de Passageiros, 

adotou-se, na coluna Tempo das Luminárias Acesas, o período de 18 horas de 

operação comercial e adição do período de limpeza das Estações de 2 horas, 

perfazendo 20 horas. Nos galpões das oficinas de manutenção, bem como CCO, as 

atividades são ininterruptas, ou seja, 24 horas por dia. A área administrativa do CAO 

desenvolve suas atividades em 12 horas, em horário comercial. 

 Para comparação dos gastos das lâmpadas fluorescentes e LED, e obtenção 

do payback, são relevantes os valores de investimento inicial somados aos gastos 
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mensais em R$/kWh de energia elétrica e desconsiderando o custo com 

manutenção (OPEX), pois no caso de queima da lâmpada, dentro do período de 

garantia, a mesma é substituída sem ônus, e findo o período de garantia, as 

lâmpadas de LED são substituídas com ônus. 

 O investimento inicial (CAPEX) registrou o montante de R$ 1.548.776,91 (um 

milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa 

e um centavos) oriundo da instalação das lâmpadas de LED, computando-se o custo 

para retirada do reator junto com as lâmpadas fluorescentes, e o reaproveitamento 

das calhas de suporte das luminárias. 

 No cálculo do payback, no primeiro mês, a energia economizada apresentou 

o valor de R$ 104.825,91 (cento e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e 

noventa e um centavos) concernente às Estações de Passageiros, e R$ 37.727,92 

(trinta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e dois reais) registrado 

para o CAO, considerando que o coeficiente de tarifa de energia elétrica é distinto: 

R$ 0,5149618 referente a Tarifa Horo-Sazonal de consumidor A4 - Serviço Público 

de Tração Elétrica em maio de 2019; R$ 0,5662164 referente a Tarifa Horo-Sazonal 

de consumidor A4 - Serviço Público em maio de 2019. 

 Conforme Tabela 44 abaixo, o payback para a substituição de lâmpadas 

fluorescentes é de 11 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 44: Memória de Cálculo do payback devido a substituição de lâmpadas 

fluorescentes tubulares por lâmpadas de LED 



 

 | 150 | 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Portanto, a Proposta de Solução, substituição das lâmpadas fluorescentes 

tubulares por lâmpadas de LED, é viável financeiramente.  

No entanto, não se pode afirmar que a troca é válida para todos os fabricantes e 

modelos de lâmpadas de LED do mercado, pois há uma enorme variedade de 

potências, preços e durabilidade. Deve-se sempre observar, além do preço, se o fluxo 

luminoso se assemelha ao da lâmpada que se deseja substituir, se a potência do LED é 

realmente menor (consequentemente, menor o consumo energético), se o tamanho da 

lâmpada e a calha são compatíveis, compatibilizar a temperatura de cor, os índices de 

reprodução de cor, e em um futuro muito próximo, se os LEDs possuem certificação de 

qualidade (FERREIRA, 2014). 

 

 

 

Tempo

Energia

Economizada

(kWh)/mês*

Tarifa de 

Consumo 

(R$)**

Reembolso 

(R$/mês)

CAPEX

(R$)***

OPEX 

(R$)****

Fluxo de Caixa

Acumulado 

(R$/mês)

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

203.560,56 0,5149618

66.631,68 0,5662164

9 mês

10 mês

* R$ 203.560,56/mês referente a economia com lâmpadas de LED nas Estações e R$ 66.631,68/mês 

referente a economia com lâmpadas de LED no CAO.

** R$ 0,5149618 referente a Tarifa Horo-Sazonal de consumidor A4 - Serviço Público de Tração Elétrica 

em maio de 2019; R$ 0,5662164 referente a Tarifa Horo-Sazonal de consumidor A4 - Serviço Público em

maio de 2019.

*** Valor referente a TCPU (Tabela de Composição de Preços Unitário).

**** Custo de Operação e Manutenção foi considerado igual a zero, pois o valor já está embutido no 

Contrato de Manutenção vigente.

142.553,86 0,00 0,00 -265.792,15

142.553,86 0,00 0,00 -123.238,29

11 mês 142.553,86 0,00 0,00 19.315,58

142.553,86 0,00 0,00 -408.346,01

6 mês

7 mês

8 mês

-693.453,74

142.553,86 0,00 0,00 -550.899,87

142.553,86 0,00 0,00

142.553,86 0,00 0,00

0,00 0,00 -1.121.115,32

4 mês 142.553,86 0,00 0,00 -978.561,46

Cálculo de payback da substituição das lâmpadas fluorescentes por LED

1 mês 142.553,86 1.548.776,91 0,00 -1.406.223,05

2 mês 142.553,86 0,00

5 mês -836.007,60

0,00 -1.263.669,19

3 mês 142.553,86
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5.3.11.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

A Proposta de Solução apresentada requer uma quantidade significativa de 

recurso financeiro, enquadrando-se na fonte de custeio. Mesmo considerando que o 

GDF está passando por um período de escassez de recursos orçamentários, 

recomenda-se a implantação da solução tendo em vista o resultado da análise da 

viabilidade financeira. 

 

5.3.12. Telhas Translúcidas 

 

5.3.12.1. Análise de Viabilidade 

O METRÔ-DF em suas instalações do CAO possui de três galpões no 

Complexo de Manutenção: Galpão do Material Rodante; Galpão da Oficina da Via 

Permanente e o Galpão da Oficina Eletromecânica. 

Tais edificações, em cobertura, constam telhas translúcidas que visam 

proporcionar iluminação natural, e dessa forma minorar o consumo de energia 

elétrica das luminárias. 

As edificações foram construídas no ano de 1998, e, com o passar dos anos as 

telhas translúcidas sofreram ação das intempéries, e então acumularam material 

particulado que comprometeram o seu índice de transparência. Por consequência, 

as luminárias são acionadas durante o dia contribuindo para o aumento do consumo 

de energia elétrica. 

 

5.3.12.1.1. Análise Estratégica 

Em consonância com a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e o Plano 

Plurianual – 2016-2019 que se constitui em planejamento do Governo do Distrito 

Federal, o METRÔ-DF elaborou o Plano Estratégico Institucional – PEI – 2017-2021. 

Na Figura 4 são apresentados o Mapa Estratégico e as estratégias do METRÔ-

DF.  

A substituição das telhas das Edificações do METRÔ-DF proporcionará o uso 

de tecnologia mais moderna/eficiente bem como e redução dos gastos com energia 

elétrica fornecida pela Concessionária, o que faz com que este projeto se enquadre 

na Missão do METRÔ-DF (Figura 4), especificamente quanto à eficiência e 

sustentabilidade. Além disso, essa geração de energia também se enquadra nas 

perspectivas do planejamento, quais sejam: Sociedade/Governo (Contribuir para o 
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desenvolvimento integrado e sustentável), Financeiro (Reduzir a dependência 

financeira), Cliente (Garantir a excelência na Prestação dos Serviços) e 

Infraestrutura (Expandir e Modernizar o Sistema Metroviário). 

 

5.3.12.1.2. Análise da Legalidade  

Não há óbice legal quanto à a implantação de telhas translúcidas nos galpões 

do Complexo de Manutenção. 

A Lei nº 10.295 de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação 

e Uso Racional de Energia, prevê que incumbe ao Poder Executivo estabelecer 

mecanismos para promover a eficiência energética nas edificações, máquinas e 

aparelhos consumidores de energia. Abaixo conferimos os dispositivos em questão: 

Art. 2º O poder executivo estabelecerá níveis máximos de consumo 
específico de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e 
aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no País, 
com base em indicadores pertinentes. 

 

5.3.12.1.3. Análise de Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Não constituem óbices para a implantação de telhas translúcidas nos Galpões 

do Complexo de Manutenção as normas organizacionais e procedimentos da 

Companhia.  

 

5.3.12.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O quadro de funcionários do corpo de engenharia do METRÔ-DF possui a 

capacitação necessária para o desenvolvimento de projetos e implantação de telhas 

translúcidas nos Galpões do Complexo de Manutenção. 

Posteriormente, as equipes técnicas de Manutenção deveriam ser treinadas 

para o conhecimento da solução tecnológica adotada bem como para a adequada 

manutenção das telhas e seus acessórios. 

 

 

 

5.3.12.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Há vários fornecedores de telhas translúcidas no mercado brasileiro, de modo 

que essa solução tecnológica seria de fácil acesso. 
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5.3.12.1.6.  Análise da Viabilidade Técnica 

Em consulta ao site eletrônico, acesso em 7.05.2019, do fabricante de telhas 

de fibra de vidro FIBRARTE LUZ TELHAS extraíram-se as características técnicas 

das telhas:  

 Fabricadas em resina de poliéster; 

 Reforço interno de fibra de vidro; 

 Véu superior de proteção (opcional); 

 Fabricada com processo totalmente automático e contínuo proporcionando 

uniformidade e alta qualidade; 

 Material Fixo-Plástico, não sofre deformação com variação de temperatura. 

 Resistentes, não estilhaçam; 

 Fabricada em cores diversas, possibilitando ótimo efeito estético de luz para 

qualquer finalidade; e 

 Suas espessuras e perfis acompanham o perfil das telhas de outros 

materiais, tendo ampla aplicação na construção civil como: coberturas, 

sheds, fechamentos laterais, fachadas, estufas de plantas, garagens, etc. 

A instalação dessas telhas é perfeitamente possível no lugar das telhas 

existentes, pois as dimensões e encaixes das telhas translúcidas são compatíveis 

com as estruturas e locais de instalação, devendo a telha translúcida estar apoiada 

na telha galvanizadas em ambos os lados. 

A área total coberta dos galpões representa 22.079 m² e para prover a 

iluminação natural serão instaladas telhas de fibra de vidro translúcidas com área 

total de 3.049,10 m², ou seja, 13,81% da área coberta. 

Desta forma, conforme a memória de cálculo da Tabela 45, tem-se a área total 

de telhas translúcidas. 

 

 

 

Tabela 45: Memória de Cálculo para dimensionamento do quantitativo de telhas 

Local de 

instalação 
Quantidade Unidade Largura Comprimento Total 
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Galpão 

OEM 

12 m² 1,00 30,00 360,00 

11 m² 1,00 27,50 302,50 

5 m² 1,00 27,50 137,50 

21 m² 1,00 27,50 577,50 

Galpão 

OMR 

56 m² 1,05 5,80 341,04 

182 m² 1,05 5,50 1051,05 

17 m² 1,05 2,50 44,63 

34 m² 1,05 2,00 71,40 

Galpão 

OVP 

24 m² 1,05 5,80 146,16 

3 m² 1,05 2,50 7,88 

3 m² 1,05 3,00 9,45 

Área Total - m² - - 3049,10 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

5.3.12.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Para esta análise de viabilidade, primeiramente foram realizados os cálculos 

para a aquisição das telhas translúcidas, conforme Tabela 46 considerando a área 

total obtida na Tabela 45. 

 

Tabela 46: Memória de Cálculo dos custos para implantação das telhas translúcidas  

Quant. 

(unid.) 
Unidade 

Preço 

Unitário 

(R$/m²) 

Preço Total 

(R$/m²) 

3049,1 m² 91,01 277.498,59 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

Para o cálculo da economia mensal de energia com a implantação das telhas 

translúcidas, considerou-se que as luminárias dos galpões permaneceriam ligadas 

somente por 12 horas por dia (18h00 min as 06h00min) e não mais pelo período de 

24h por dia, conforme Tabela 47 abaixo. 

 

Tabela 47: Memória de Cálculo de economia devido à instalação das telhas 

translúcidas 

Redução do consumo devido a instalação de Telhas Translúcidas 
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Quant. 

de 

luminári

as (unid) 

Potênci

a da 

luminár

ia (W)  

Tempo de 

Funcioname

nto (h/dia) 

Período de 

Funcioname

nto 

(dias/mês) 

Reduçã

o do 

Consu

mo de 

Energia 

(kWh) 

Tarifa 

de 

Consum

o Fora 

Pico 

(R$/kWh

)* 

Valor Total 

Economiza

do 

(R$/mês) 

445 250 12 30 40.050 
0,56621

64 
22.676,97 

* Tarifa Horo-Sazonal Azul (Bandeira Amarela) de consumo fora-ponta, mês de maio de 2019, para 
consumidor A4 - Poder Público. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

A partir dos cálculos dos custos para implantação das telhas e dos cálculos da 

redução de consumo mensal, tem-se o payback para de 13 meses do 

empreendimento, conforme Tabela 48 abaixo: 

 

Tabela 48: Memória de Cálculo do payback devido à instalação das telhas 

translúcidas 

Tempo 
Reembolso  

(R$) 

CAPEX 

 (R$) 

OPEX 

(R$) * 

Fluxo de 

Caixa 

Acumulado 

(R$/mês) 

Ao final do 1º mês 22.676,97 277498,59 0,00 -254.821,62 

Ao final do 2º mês 22676,97 0,00 0,00 -232144,66 

Ao final do 3º mês 22676,97 0,00 0,00 -209467,69 

Ao final do 4º mês 22676,97 0,00 0,00 -186790,72 

Ao final do 5º mês 22676,97 0,00 0,00 -164113,76 

Ao final do 6º mês 22676,97 0,00 0,00 -141436,79 

Ao final do 7º mês 22676,97 0,00 0,00 -118759,82 

Ao final do 8º mês 22676,97 0,00 0,00 -96082,86 

Ao final do 9º mês 22676,97 0,00 0,00 -73405,89 

Ao final do 10º mês 22676,97 0,00 0,00 -50728,92 

Ao final do 11º mês 22676,97 0,00 0,00 -28051,96 

Ao final do 12 º mês 22676,97 0,00 0,00 -5374,99 
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Ao final do 13 º mês 22676,97 0,00 0,00 17301,98 

* Não foram considerados os gastos com manutenção, uma vez que as telhas não passam por 
processo de manutenção preventiva após instaladas. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

Portanto, em pouco mais de um ano tem-se o retorno do investimento, o que 

dessa forma classifica este projeto como totalmente viável, considerando que a vida 

útil das telhas são dez anos. 

 

5.3.12.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

A Proposta de Solução apresentada requer uma quantidade significativa de 

recurso financeiro, enquadrando-se na fonte de investimentos. Mesmo considerando 

que o GDF está passando por um período de escassez de recursos orçamentários, 

cuja previsão orçamentária para essa fonte é zero, recomenda-se buscar recursos 

ou realizar o remanejamento de recursos da fonte de custeio para a implantação da 

solução, tendo em vista a análise da viabilidade financeira. 

 

5.3.13. Projeto 13: Fomentar atividades de Inovação no Laboratório de 

Inovação Metroviária – LIMa 

 

5.3.13.1. Análise de Viabilidade 

A análise da viabilidade de fomentar atividades de Inovação no Laboratório de 

Inovação Metroviária foi realizada considerando o fluxo constante do Mapa de 

Processos (Figura 5). 

 

5.3.13.1.1. Análise Estratégica 

Na Figura 5 são apresentados o Mapa Estratégico e as estratégias do METRÔ-

DF. Este projeto está em conformidade com o alinhamento estratégico da 

Companhia, pois está relacionado com a realização estudos e proposição de ações 

tecnológicas modernas para promover a sustentabilidade e eficiência energética no 

METRÔ-DF. Está alinhado também com as perspectivas: “Sociedade e Governo”, 

“Financeira”, “Processos Internos” e “In raestrutura”, pois contribuirá na obtenção de 

uma imagem de referência nacional, para o desenvolvimento sustentável, na 

redução da dependência financeira e na modernização do sistema metroviário. Além 

disso, o LIMa pode ser financiado com recursos oriundos do Fundo Eficiência 
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Energética a ser criado, previsto adiante do Projeto 15, diminuindo a dependência de 

recursos do GDF para projetos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). 

 

5.3.13.1.2. Análise da Legalidade 

De acordo com Alexandrino e Paulo, 2017, convênio administrativo pode ser 

definido como acordo firmado entre entidades públicas de qualquer espécie, ou 

entre estas e entidades privadas sem finalidade de lucro, destinados a possibilitar a 

colaboração mútua entre os participantes, visando à consecução de objetivos de 

interesse comum a eles. 

Nos convênios administrativos os “objetivos de interesse comum” devem 

obrigatoriamente ser objetivos que atendam ao interesse público 

A realização de convênios e acordos de cooperação técnica na Administração 

pública fundamenta-se pela Lei 13.019 de 31/07/2014, que institui normas gerais 

para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, 

em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 

estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em 

termos de fomento ou em acordos de cooperação. 

Nesse contexto, em regra, para a celebração de parcerias entre a 

administração pública e entidades da iniciativa privada, há instrumentos previstos na 

 ei 13.019/2014, como por exemplo: “termo de colaboração”, “termo de  omento” e 

“acordo de cooperação técnica”. 

Diante do exposto, podemos verificar que existe embasamento legal para a 

realização deste projeto, não havendo óbice legal alguma para sua implantação. 

 

5.3.13.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

Não há descumprimento de normas ou procedimentos internos da Companhia 

para a implantação desse projeto, pois existe uma Instrução de Serviço do METRÔ-

DF que estabelece a instituição do Laboratório de Inovação Metroferroviária (LIMa), 

cujo objetivo geral é promover o desenvolvimento tecnológico do sistema de 

transporte público coletivo sobre trilhos no Distrito Federal.  

 

5.3.13.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 
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O corpo técnico seria proveniente de instituições de ensino (universidades, 

escolas técnicas, institutos de pesquisa e etc.) e também de empregados do 

METRÔ-DF com potenciais intelectuais para esse fim. 

 

5.3.13.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Para esse projeto, a infraestrutura e os equipamentos utilizados serão os 

existentes nas instituições de ensino conveniadas, bem como no CAO que 

recentemente teve o prédio destinado ao LIMa reformado, conforme Contrato nº 

08/2018, que tem como objeto a contratação de serviços especializados de 

engenharia para reforma das edificações e da primeira etapa da Escola 

Metroferroviária na sede do METRÔ-DF.   

 

5.3.13.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

Desde 2016, um dos projetos previstos para o METRÔ-DF é a modernização 

do sistema metroviário, incluindo a instituição do LIMa. Conforme citado acima, o 

objetivo desse Laboratório é promover o desenvolvimento tecnológico do sistema de 

transporte público coletivo sobre trilhos no Distrito Federal.  

Conforme Instrução de Serviço nº 009/2016 - DTE, de 26/10/2016, o LIMa se 

constitui em espaço de produção, a ser provido de instalações e equipamentos 

destinados à pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, 

envolvendo as seguintes atividades: 

 Propor novos produtos, sistemas ou processos, bem como agregar novas 

funcionalidades ou características a produtos, sistemas ou processos já 

existentes, que possam resultar em melhorias ou em aumento da qualidade ou 

desempenho do sistema metroviário; 

 Elaborar estudos e pesquisas com vistas ao desenvolvimento de produtos, 

sistemas ou processos inovadores; 

 Promover ações visando à comprovação ou demonstração da viabilidade técnica 

ou funcional de novos produtos, sistemas ou processos, ou ainda, o 

aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos; 

 Confeccionar instrumentos específicos, realizar os ensaios e elaborar a 

documentação técnica necessária para o patenteamento de produto, sistema ou 

processos desenvolvidos; e 
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 Implantar e manter as instalações e/ou os equipamentos destinados, 

exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou 

inovação tecnológica de responsabilidade do LIMa. 

Tendo em vista a existência de verba para este projeto, foi realizada a reforma 

do prédio onde funcionará o LIMa, sendo destinada 01 (uma) sala para o LIMa, com 

31 m² (trinta e um metros quadrados). Atualmente, consta a mobília do local, mas 

ainda faltam equipamentos para que as atividades possam ser realizadas no 

laboratório. 

Cabe lembrar que há embasamento legal para a realização de convênios com 

instituições de ensino e METRÔ-DF e que na Companhia há empregados 

intelectualmente capacitados para desenvolver tais atividades. Dessa forma, 

podemos concluir que a análise técnica dessa proposta é viável e que, atualmente, 

algumas das ações para sua implementação encontram-se em andamento. 

 

5.3.13.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Não haverá ônus para o METRÔ-DF na realização dos convênios e dos 

acordos de cooperação técnica, portanto torna-se viável financeiramente. Além 

disso, é possível destinar recursos do Fundo Eficiência Energética a ser criado, 

previsto no Projeto 15, para a aquisição de equipamentos e desenvolvimentos de 

pesquisas. Com esta medida, as atividades do LIMa poderão ser parcial ou 

totalmente custeados pelos recursos do Fundo. 

 

5.3.13.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

Não haverá ônus para o METRÔ-DF na realização dos convênios e dos 

acordos de cooperação técnica, o que não necessitará de recursos. 

 

 

 

5.3.14. Projeto 14: Ventilação Natural  

 

5.3.14.1. Análise de Viabilidade 

A análise da viabilidade do uso de ventilação natural em detrimento ao uso de 

ar-condicionado foi realizada considerando o fluxo constante do Mapa de Processos, 

conforme Figura 5.  
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O uso de ventilação natural, além de economia financeira, pode proporcionar 

conforto e sensação de bem-estar aos empregados, uma vez, diferente do ar-

condicionado, a ventilação natural proporciona a renovação do ar do ambiente, além 

do conforto térmico. 

 

5.3.14.1.1. Análise Estratégica 

Na Figura 4 são apresentados o Mapa Estratégico e as estratégias do METRÔ-

DF.  

 

5.3.14.1.2. Análise da Legalidade 

Não há óbice legal quanto a incorporação dessa tecnologia nas edificações do 

METRÔ-DF. 

  

5.3.14.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 

 Não há descumprimento de normas e procedimentos internos quanto a 

incorporação dessa tecnologia nas edificações do METRÔ-DF. 

 

5.3.14.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF dispõe de equipe técnica de Engenharia qualificada para 

realização dos estudos necessários para especificação, compra dos equipamentos e 

contratação dos serviços de instalação.  

Posteriormente, as equipes técnicas de Manutenção deveriam ser treinadas 

para o conhecimento da solução tecnológica adotada bem como para a adequada 

manutenção dos equipamentos. 

 

 

 

5.3.14.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Atualmente, com a consciência da finitude dos recursos, muitas empresas têm 

buscado inovações tecnológicas para lidar com a sustentabilidade de edificações e o 

uso de ventilação natural é um deles. 

Segundo PEREIRA (2018) as principais formas de aproveitamento da 

ventilação natural são: 
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 Ventilação cruzada: ocorre quando a edificação possui possibilidade de 

entrada e saída de ar em paredes opostas ou adjacentes; 

 Ventilação natural induzida: utilizando como base preceitos da física, 

pelo ar quente ser mais leve que o ar frio, ele tende a subir enquanto o 

ar frio desce, portanto, posiciona-se uma entrada de ar no chão e uma 

saída de ar no teto, fazendo com que o ar frio que entra por baixo 

pressione o ar quente a sair pelo teto, levando com ele também 

impurezas do ambiente; 

 Efeito chaminé: semelhante à sistemática da ventilação natural 

induzida, o efeito chaminé é utilizado predominantemente em 

edificações verticais, com saídas de ar centrais ou em torres, 

permitindo a circulação do ar em todo o ambiente; 

 Resfriamento evaporativo: conta com o auxílio de lagos ou espelhos 

d’agua posicionados onde há predominância da corrente de ar para 

passagem do vento, transportando gotículas de água, melhorando a 

umidade do ambiente; e 

 Exaustores mecânicos e eólicos: são equipamentos instalados nos 

tetos que favorecem a saída do ar quente, propiciando também o 

conforto térmico. 

 

5.3.14.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

Conforme já citado, as edificações do METRÕ-DF são compostas por 33 macro 

edificações. 

Os projetos de ventilação natural são melhor executados quando 

desenvolvidos ainda em fase preliminar da obra do edifício, em sua concepção. Sua 

construção a posteriori acarretará obras de médio porte e, conforme projeto inicial da 

edificação, são inviáveis devido ao grande volume de adaptações que se fazem 

necessárias. 

Tendo em vista que a aplicação desta solução requer uma análise arquitetônica 

detalhada da estrutura das edificações do Metrô, da predominância das correntes de 

vento e das condições climáticas do Distrito Federal, entendemos que tratar deste 

tópico de forma superficial é leviano, sendo assim, propomos que esta solução, já 

utilizada no Metrô de Londres, seja objeto de estudos futuros, uma vez que 
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focaremos em outras ações propostas neste Projeto Aplicativo, com maiores 

possibilidades de efetivação e que, o montante de recursos financeiros que pode ser 

utilizado para esta solução, comprometa a execução das outras ações prioritárias. 

 

 

5.3.14.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Não se aplica, devido à inviabilidade técnica neste momento. 

 

5.3.14.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

Não se aplica, devido à inviabilidade técnica neste momento. 

 

 

5.3.15. Proposta 15: Benefícios Fiscais. Obter isenção ou redução de 

impostos e tarifas cobrados na fatura de energia elétrica 

Esta Proposta de Solução propõe a atuação política e institucional do METRÔ-

DF para obter a alteração de legislação distrital e federal com vistas à redução dos 

tributos incidentes nas faturas de energia de tração, tais como o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), as contribuições federais para o 

Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) e as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de 

Uso do sistema de Distribuição (TUSD), por se tratar de uma prestação de serviço 

público. 

A análise da viabilidade desta Proposta de Solução foi realizada considerando 

os valores efetivamente pagos pelo METRÔ-DF, no total das 9 (nove) faturas de 

cada mês no período de um ano, considerando a partir de janeiro/2018 até 

dezembro/2018, e avaliando de forma segregada os valores de ICMS, PIS e 

COFINS e de Encargos no período. 

 Contudo, como se trata de três ações distintas, elas serão analisadas 

separadamente, na forma de subprojetos, quais sejam: 

Subprojeto 1 - Reduzir a despesa com energia elétrica do METRÔ-DF, por 

meio de redução do ICMS cobrado na fatura de energia e criação de um Fundo de 

Sustentabilidade e Eficiência; 
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Subprojeto 2 - Reduzir a despesa com energia elétrica do METRÔ-DF, 

isentando as contribuições federais cobradas na fatura de energia, como PIS e 

COFINS; e 

Subprojeto 3 - Reduzir a despesa com energia elétrica do METRÔ-DF, para 

evitar a cobrança da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre a energia 

elétrica. 

 

5.3.15.1. Subprojeto 1: Reduzir a despesa com energia elétrica do 

METRÔ-DF, por meio de redução do ICMS cobrado na fatura de 

energia e criação de um Fundo de Sustentabilidade e Eficiência. 

 

5.3.15.1.1. Análise de Viabilidade 

Este Subprojeto propõe que o METRÔ-DF atue, em conjunto com as 

Secretarias de Transporte e Mobilidade (SEMOB) e de Fazenda, Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEFP), além da Casa Civil do GDF, para aprovar por meio de 

decreto a redução em 50% da alíquota do ICMS sobre energia elétrica para o 

METRÔ-DF, e aprovar uma Lei Complementar distrital para criar um Fundo de 

Eficiência Energética, para custear as ações de sustentabilidade do METRÔ-DF, 

com recursos oriundos dos outros 50% de ICMS economizados pela redução, a 

serem vertidos ao Fundo pelo GDF. 

 

5.3.15.1.1.1. Análise Estratégica 

A redução da alíquota do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica do 

METRÔ-DF em 50%, não está prevista de maneira expressa no PEI 2017-2019 e no 

PPA 2017-2019, porém, quando aprovada, permitirá reduzir o custo total de energia 

elétrica, diminuindo o impacto desta despesa. E, ao criar um Fundo de Eficiência 

Energética para o METRÔ-DF, com recursos oriundos do benefício fiscal, que serão 

destinados a custear pesquisas, projetos e investimentos ligados à sustentabilidade 

do METRÔ-DF, diminui-se a dependência dos recursos do GDF para estas ações, 

ao tempo em que se incentiva a eficiência energética da empresa. Deste modo, este 

Projeto se enquadra na Missão do METRÔ-DF em seu Mapa Estratégico (Figura 4), 

traduzindo maior Eficiência e Sustentabilidade, na perspectiva do Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável, e na perspectiva Financeira, para Reduzir a Dependência 

Financeira da empresa. 
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5.3.15.1.1.2. Análise da Legalidade 

O ICMS é um imposto de competência estadual e distrital, que é calculado 

aplicando-se uma alíquota fixada pelo Poder Executivo, ao valor do bem ou serviço, 

con orme previsto no art. 155, “b”, da Constituição Federal de 1988. Os impostos 

são criados e majorados por Lei do ente público competente e só podem ser 

alterados mediante aprovação de nova Lei. A redução das alíquotas, porém, podem 

ser feitas por meio de Decreto.  

No Distrito Federal, as alíquotas de ICMS sobre o valor da energia elétrica 

estão definidas nos artigos 18 da Lei nº 1.254, de 1996 e 46 do Decreto nº 18.955, 

de 1997, como segue:  

Lei nº 1.254/96: 
Art. 18. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das 

mercadorias e serviços, são: 
(...) 
II - nas operações e prestações internas: 
(..) 
b) de 21% (vinte e um por cento), para energia elétrica, classe residencial, de 301 

a 500 KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de 1.000 KWh mensais; 
c) de 18%, para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas 

demais alíneas, bem como para produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e 
preparações cosméticas, classificados nas posições de 3301 a 3305 e 3307 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado (NBM/SH) 

(...) 
Art. 20. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a 

sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens 
ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do 
imposto, localizado no Distrito Federal. 

(...) 
§ 6º Para fins de cálculo do imposto de que trata o caput, na prestação de serviço de 

transporte, é utilizada como alíquota interna a prevista no art. 18, II, c.” 
(sublinhamos) 
Decreto nº 18.955, de 1997: 
“(...) 
Art. 46. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das 

mercadorias e serviços, são: 
(...) 
II - nas operações e prestações internas: 
(...) 
b) de 21% (vinte e um por cento), para energia elétrica, classe residencial, de 301 

a 500 KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de 1.000 KWh mensais 
c) de 18%, para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas 

demais alíneas, bem como para produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e 
preparações cosméticas, classificados nas posições de 3301 a 3305 e 3307 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH); 

(...) 
Art. 48. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a 

alíquota interna desta Unidade Federada e a interestadual, nas operações e prestações 
interestaduais que destinem: 

I - bens ou serviços a contribuinte do imposto definido neste Regulamento, 
estabelecido no Distrito Federal, na condição de consumidor ou usuário final; 

(...) 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=1254&txtAno=1996&txtTipo=5&txtParte=COMPILADO
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§ 8º Para fins de cálculo do imposto de que trata este artigo, na prestação de serviço 
de transporte, deverá ser utilizada como alíquota interna a prevista no art. 46, II, "c".” 

(sublinhamos) 

 

Há, portanto, duas alíquotas definidas: a de 21%, que incide na fatura de 

energia da sede administrativa do METRÔ-DF, e a alíquota de 18%, que incide 

sobre as 9 faturas das subestações do METRÔ-DF, ou seja, sobre o valor da 

energia de tração do sistema.  

Para que haja alteração da alíquota de ICMS, para reduzir 50% (cinquenta por 

cento) das alíquotas de ICMS que incidem sobre o valor da energia elétrica total 

utilizada pelo METRÔ-DF, é necessário promover alteração do Decreto nº 18.955, 

de 1997, por meio de novo decreto do Poder Executivo local.  

O novo decreto deverá estipular a alíquota de 50% de ICMS de energia elétrica 

para o todas as faturas do METRÔ-DF, que corresponde a baixar de 18% para 9% o 

ICMS relativo à energia de tração (operacional) e de 21% para 10,5% a alíquota 

aplicável à tarifa da sede administrativa. 

O GDF, ao deixar de arrecadar os 50% de ICMS de energia do METRÔ-DF, 

deverá também adequar a sua Lei Orçamentária Anual de 2019 (LOA – Lei nº 6.254, 

2019) para adequar a estimativa de receita e a despesa anual, promover a revisão 

do Plano Plurianual do quadriênio 2016-2019 (Lei n.º 5.602, de 2015, e suas 

alterações), e também prever a renúncia de 50% de ICMS no próximo Plano 

Plurianual, de 2020-2023, que está atualmente em elaboração.  

Ao propor a redução do ICMS ao GDF, o METRÔ-DF pode apresentar, como 

contrapartida, o investimento do mesmo valor desonerado para capitalização de um 

Fundo, a ser criado para financiar pesquisas, projetos e investimentos nas ações 

voltadas para a eficiência energética da empresa, como por exemplo todos os 

Projetos considerados viáveis neste Programa, com especial destaque para o 

custeio de ações de P&D do LIMa. O valor desonerado, neste caso, seria aportado 

pelo GDF à conta deste Fundo, com condição de que o METRÔ-DF o utilize 

unicamente para esses fins.  

Fundos governamentais são mecanismos de gestão financeira e orçamentária, 

é uma “conta”, um ente sem personalidade jurídica, que têm como titular uma 

pessoa jurídica de direito público, responsável pela sua administração e gestão. 

Assim, deve haver a criação de um Fundo público por lei distrital, a ser gerido em 

conjunto pelo METRÔ-DF e pelas Secretarias SEMOB e SEFP, para o qual seria 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=1254&txtAno=1996&txtTipo=5&txtParte=COMPILADO
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=1254&txtAno=1996&txtTipo=5&txtParte=COMPILADO
http://www.seplag.df.gov.br/2019-lei-no-6254-09-01-2019/
http://www.seplag.df.gov.br/2019-lei-no-6254-09-01-2019/
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vertido, pelo próprio GDF, o mesmo valor pago de ICMS na fatura de energia elétrica 

pela empresa, mensalmente. Em outras palavras, ao invés do METRÔ-DF pagar 

100% do imposto, pagaria 50% com a redução fiscal, e o GDF, por sua vez, 

aportaria ao Fundo idêntico valor, a cada mês. Desta maneira, o METRÔ-DF 

reduziria o valor da sua conta de energia e teria recursos disponíveis e exclusivos 

para projetos e ações de melhoria da eficiência energética. O GDF, por sua vez, 

abriria mão de uma pequena parte de sua receita de ICMS sobre a energia, mas que 

retornaria em forma de investimentos no sistema metroviário local.  

O METRÔ-DF não tem competência para criar este Fundo, que deve ser criado 

por lei e, neste caso, uma lei complementar, com base nos dispositivos da Lei 

Complementar nº 292, de 2000 (que dispõe sobre condições para instituição e 

funcionamento de fundos no GDF). São exemplos de Fundos já criados por lei 

complementar no GDF: 

 Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (FUNDURB), que é 

vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente (SEDUMA), criado pela Lei Complementar nº 800, de 2000; 

 Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do 

Distrito Federal (PROJUR), gerido pelo Centro de Assistência Judiciária do 

Distrito Federal (CEAJUR), criado pela Lei Complementar nº 744, de 2007; e 

 Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD), gerido pela Secretaria de 

Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS), criado pela Lei 

Complementar 819, de 2009.  

Há várias modalidades de Fundos, mas o modelo que se propõe para o 

METRÔ-DF é um fundo do tipo contábil, que visa custear integral ou parcialmente os 

projetos destinados à sustentabilidade e melhoria da eficiência energética do 

METRÔ-DF. 

O METRÔ-DF pode receber os recursos oriundos do Fundo a ser criado 

porque há previsão legal neste sentido. A Lei Distrital nº 513, de 1996, que criou o 

METRÔ-DF, prevê no seu art. 4º, inc. VIII, que dentre os recursos financeiros do 

METRÔ-DF, além das transferências previstas no orçamento distrital e as receitas 

próprias com o transporte metroviário, suas receitas são compostas também dos 

resultados de incentivos fiscais, como os que forem vertidos ao Fundo, conforme 

adiante: 
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“Art. 4º São recursos do M TRÔ-DF:  
I - (...) 
II – as transferências previstas no orçamento do Distrito 

Federal;  
III – as receitas decorrentes da prestação dos serviços 

concedidos;  
(...) 
VIII – os resultados de incentivos fiscais;  
(...)” 

Portanto, conclui-se que não há óbice legal para que seja criado um Fundo de 

Sustentabilidade e Eficiência Energética do METRÔ-DF.  

A Proposta de Solução deste Subprojeto A é viável legalmente, devendo ser 

harmonizado o futuro decreto de redução do ICMS de energia para o METRÔ-DF, a 

lei complementar de criação do Fundo e legislação vigente relacionada ao tema, 

quais sejam: a Lei do ICMS no GDF, a Lei de criação do METRÔ-DF, as leis 

orçamentárias do GDF e de instituição de fundos, e sua aprovação pelo Executivo e 

Legislativo locais.  

 

5.3.15.1.1.3. Análise do Atendimento às Normas e 

Procedimentos Internos 

 Do ponto de vista do METRÔ-DF, não há norma ou procedimento interno que 

imponha restrição quanto à proposta de redução de ICMS. Como tratado 

anteriormente, o METRÔ-DF não tem competência para a criação de um Fundo, e 

sim somente o GDF por meio de lei própria. E não há vedação que impeça a 

participação do METRÔ-DF em Fundos, mas ao contrário, há a previsão legal de 

apropriação pela empresa de recursos oriundos de incentivos fiscais, como é o caso 

dos recursos oriundos da desoneração parcial do ICMS sobre a energia. Do mesmo 

modo, não há vedação desta Proposta no Estatuto Social do METRÔ-DF (14ª 

reforma, atualizada pela 22ª AGE), no Regimento Interno (2015) e demais normas 

internas. A Proposta de Solução do Subprojeto A, portanto, está em conformidade 

com as normas e procedimentos internos 

Em sendo aprovada a Proposta, os setores envolvidos deverão elaborar 

estudos de desoneração, pareceres jurídicos, minutas de decreto e projetos de lei 

complementar, rever as normas internas de recolhimento do ICMS, além de criar 

roteiro de priorização dos projetos que poderão ser beneficiados pelos recursos do 

Fundo, como os que foram apresentados neste trabalho.  
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5.3.15.1.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

 Assim como na maioria dos outros Projetos, o METRÔ-DF dispõe de equipe 

técnica e jurídica qualificadas para realização dos estudos necessários para 

elaboração da proposta de redução do ICMS, dos estudos técnicos e das minutas 

das normas e atos necessários.  

Após a criação do Fundo, a participação do METRÔ-DF deverá ser definida em 

Lei, e seu acompanhamento poderá ser feito por equipe multidisciplinar interna, 

formada por procuradores, economistas, contadores e engenheiros, oriundos da 

Presidência, da Procuradoria-Jurídica, da Diretoria de Operação e Manutenção, da 

Diretoria Financeira e Comercial do METRÔ-DF. Não há necessidade de 

treinamento específico para essa função. 

 

5.3.15.1.1.5. Análise da Recursos Tecnológicos Disponíveis 

 Não há necessidade de recursos tecnológicos para a implantação da 

Proposta de redução de 50% do ICMS de energia elétrica e de criação e 

administração do Fundo, haja vista que as ações internas deste Subprojeto devem 

ser embasadas e apresentadas como estudos econômico-financeiros e jurídicos. 

 

5.3.15.1.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

A Proposta de Solução do Subprojeto A é plenamente exequível na fase 

interna de sua execução, que consiste nas três primeiras atividades previstas no 

Plano de Ação descrito no Quadro 5W2H (Figura 17). Essas atividades 

compreendem ações serem desenvolvidas diretamente pela equipe do METRÔ-DF 

que for definida para atuar no projeto (Presidência, Procuradoria-Jurídica, da 

Diretoria de Operação e Manutenção, da Diretoria Financeira e Comercial e outros 

setores que forem envolvidos), que detêm os conhecimentos técnicos e jurídicos 

para as atividades previstas. 

Caso aprovada pela Presidência e demais atores envolvidos (SEMOB, SEFP e 

Casa Civil), passa-se para as duas atividades finais, que ocorrem fora do âmbito do 

METRÔ-DF, quais sejam: a tramitação e aprovação do decreto de redução do ICMS 

e dos projetos de lei pela Câmara Distrital, e a sanção final dos atos pelo 

Governador. Nessas fases finais, há plena condição de atuação política e 
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institucional da equipe do METRÔ-DF, por meio de reuniões, apresentações e 

audiências públicas.  

 

5.3.15.1.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

 Como há viabilidade técnica para esta Proposta, serão apresentados nesta 

etapa os requisitos econômicos e financeiros, bem como os benefícios da Proposta. 

O cálculo do benefício para o METRÔ-DF com a redução da alíquota do ICMS 

foi feito por meio da soma dos valores das nove faturas mensais de energia, pelo 

período de um ano (janeiro/2018 a dezembro/2018), separando os valores de ICMS, 

da base de cálculo do imposto e o valor total da conta. Importante destacar que o 

valor total da fatura inclui, além do custo da energia e do ICMS, os valores de 

PIS/CONFINS, Encargos do Sistema de Transmissão e Distribuição de energia, 

Contribuição de Iluminação Pública e eventuais adicionais de bandeira vermelha e 

amarela.  

Com base nesta avaliação, separamos as faturas de energia do Centro 

Administrativo, que possuem alíquota de 21%, das demais nove faturas das 

subestações elétricas e retificadoras (emergia de tração), que possuem alíquota de 

18%. 

Pela Tabela 49 abaixo, do valor apenas das faturas relativas ao CAO, o valor 

total da conta de energia no período considerado foi de R$ 3.246.057,18 (Três 

milhões, duzentos e quarenta e seis mil, cinquenta e sete reais e dezoito centavos). 

Deste total, a base de cálculo para incidência do ICMS, ou seja, o valor sobre o qual 

incide a alíquota de 21%, foi de R$ 3.237.497,00 (Três milhões, duzentos e trinta e 

sete mil e quatrocentos e noventa e sete reais). O total de ICMS recolhido foi de R$ 

679.874,16 (Seiscentos e setenta e nove mil reais, oitocentos e setenta e quatro 

reais e dezesseis centavos), o que representa 20,94% do valor total desta conta de 

energia no período considerado. 

 

Tabela 49: Memória de Cálculo do ICMS das faturas do CAO 

FATURA DE ENERGIA – COMPLEXO ADM. E 

OPERACIONAL – 12 MESES 
VALORES 

Valor total da conta de energia R$ 3.246.057,18 

Base de cálculo R$ 3.237.497,13 
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ICMS pago (alíquota de 21%) R$ 679.874,16 

Percentual de ICMS no valor total da conta 20,94% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Com a Proposta de redução de 50% da alíquota do ICMS para a sede 

administrativa da empresa, de 21% para 10,50%, o valor de ICMS cairia pela 

metade do valor pago, perfazendo o total de R$ 339.937,08 (Trezentos e trinta e 

nove mil, novecentos e trinta e sete reais e oito centavos). Este valor, portanto, caso 

fosse desonerado pelo GDF, reduziria a conta do METRÔ-DF para R$ 2.906.119,98 

(Dois milhões, novecentos e seis mil, cento e dezenove reais e noventa e oito 

centavos), e o mesmo valor pago de ICMS pelo METRÔ-DF seria aportado pelo 

GDF ao Fundo de Sustentabilidade e Eficiência Energética. 

 

Tabela 50: Memória de Cálculo com redução do ICMS das faturas do CAO 

FATURA DE ENERGIA – COMPLEXO ADM. E 

OPERACIONAL – 12 MESES 
VALORES 

Novo valor total da conta de energia R$2.906.119,98 

ICMS a ser pago com aprovação da proposta (10,50%) R$339.937,08 

Aporte do GDF para o Fundo (no ano) R$339.937,08 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 

 

Já para as faturas de energia das subestações, o valor total da conta de 

energia no período considerado foi de R$ 43.231.361,53 (quarenta e três milhões, 

duzentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e três 

centavos); a base de cálculo para o ICMS, foi de R$ 43.181.721,34 (quarenta e três 

milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e quatro 

centavos); o total de ICMS recolhido foi de R$7.774.376,78 (sete milhões, 

setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e oito 

centavos), o que representa 17,98% do valor total desta conta de energia, conforme 

Tabela 51 abaixo: 

 

Tabela 51: Memória de Cálculo do ICMS das faturas do sistema de tração do 

METRÔ-DF 
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FATURA DE ENERGIA – SUBESTAÇÔES – 12 

MESES 
VALORES 

Valor total da conta de energia R$43.231.361,53 

Base de cálculo R$43.181.721,34 

ICMS pago (18%) R$7.774.376,78 

Percentual de ICMS no valor total da conta 17,98% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Com a presente proposta de redução de 50% da alíquota do ICMS das 

subestações do METRÔ-DF, de 18% para 9%, o valor de ICMS cairia pela metade 

do valor pago, perfazendo o total de R$ 3.887.188,39 (três milhões, oitocentos e 

oitenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos). Deste modo, 

este valor, se fosse desonerado pelo GDF, reduziria a conta do METRÔ-DF para R$ 

39.344.173,14 (Trinta e nove milhões, trezentos e quarenta e quatro reais, cento e 

setenta e três reais e quatorze centavos). E assim, o mesmo valor pago de ICMS 

pelo METRÔ-DF seria aportado pelo GDF ao Fundo de Sustentabilidade e Eficiência 

Energética, de acordo com o quadro que segue. 

 

Tabela 52: Memória de Cálculo com redução do ICMS das faturas do sistema de 

tração do METRÔ-DF 

FATURA DE ENERGIA – 12 MESES VALORES 

Novo valor total da conta de energia R$39.344.173,14 

ICMS a ser pago com aprovação da proposta (9%) R$3.887.188,39 

Aporte do GDF para o Fundo (no ano) R$3.887.188,39 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Somando-se os valores das contas de energia do METRÔ-DF no período de 

um ano, da sede administrativa e das subestações, temos o valor total de ICMS 

pago pela empresa, que foi de R$ 46.477.418,71 (quarenta e seis milhões, 

quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e um 

centavos). Neste período, o valor total de ICMS recolhido foi R$ 8.454.250,94 (oito 

milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e 

noventa e quatro centavos). E como resultado da Proposta de Solução deste 
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Subprojeto A, o valor de ICMS com redução e 50% seria de R$ 4.227.125,47 (quatro 

milhões, duzentos e vinte e sete mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e sete 

centavos) e idêntico valor seria vertido ao Fundo de Eficiência Energética, para 

custear projetos afins, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 53: Memória de Cálculo da redução do ICMS das faturas de energia do 

METRÔ-DF 

 

Valor Total Pago 

de Energia em 

2018 

ICMS Pago 
ICMS com 

redução de 50% 

1 – Faturas do CAO (21% 

de ICMS) 
R$ 3.246.057,18 R$ 679.874,16 R$ 339.937,08 

2 – Faturas do Sistema de 

Tração (18%) 
R$ 43.231.361,53 R$ 7.774.376,78 R$ 3.887.188,39 

Totais (1+2) R$46.477.418,71 R$8.454.250,94 R$4.227.125,47 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Em comparação com o valor total da energia elétrica efetivamente paga pela 

empresa em 2018, a redução de 50% do ICMS traria uma economia de 9,09% do 

valor da conta e o aporte de idêntico valor pelo GDF ao Fundo de Eficiência 

Energética do METRÔ-DF, a ser criado.  

Com isso a empresa reduziria em 9,09% a sua despesa com a energia e teria 

recursos “carimbados” e garantidos pelo G F, vinculados ao desenvolvimento de 

seus projetos de sustentabilidade e eficiência energética, sem depender de outras 

fontes de recursos.  

 

 

 

5.3.15.1.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

Há disponibilidade de recursos para avançar com a Proposta do Subprojeto 1, 

pois é necessário tão somente a mão de obra dos setores envolvidos. Portanto, será 

gasto pela empresa o custo homem-hora dos profissionais já integrantes do quadro 

do METRÔ-DF.  
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5.3.15.2. Subprojeto 2: Reduzir a despesa com energia elétrica do 

METRÔ-DF, isentando as contribuições federais cobradas na fatura 

de energia da Contribuição para o PIS e para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS)  

 

5.3.15.2.1. Análise de Viabilidade 

Esta Proposta de Solução prevê que o METRÔ-DF apoie a aprovação do 

Projeto de Lei (PL) nº. 1.517/2015, que isenta de PIS e COFINS a energia elétrica 

consumida por veículos elétricos utilizados no transporte público coletivo de 

passageiros, urbano e metropolitano. Este Projeto de Lei estava em trâmite na 

Câmara dos Deputados até 31 de janeiro de 2019, mas pode ser desarquivado a 

pedido de qualquer parlamentar e retomado seu andamento de onde estava. 

Propõe-se que o METRÔ-DF, em conjunto com a Associação Nacional de 

Transporte de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), que representa os interesses 

das concessionárias de metrôs e trens de passageiros e à qual a empresa é afiliada, 

atue política e institucionalmente para obter a aprovação deste PL na Câmara e, 

posteriormente, a sanção presidencial.  

 

 

5.3.15.2.1.1. Análise Estratégica 

A isenção (alíquota 0%) das contribuições de PIS/PASEP incidentes sobre a 

fatura de energia elétrica do METRÔ-DF não está prevista no PEI 2017-2019 e no 

PPA 2017-2019, mas, uma vez aprovada, permitirá reduzir o custo total de energia 

elétrica, diminuindo o impacto desta despesa. Com a diminuição do custo total de 

energia, esta Proposta se enquadra na Missão do METRÔ-DF (Figura 4), traduzindo 

maior Eficiência, e se coaduna com a perspectiva Financeira, pois visa Reduzir a 

Dependência Financeira da empresa. 

 

 

5.3.15.2.1.2. Análise da Legalidade 

O PIS e a COFINS são tributos de competência federal, da categoria das 

contribuições sociais, com previsão no art. 239 da Constituição Federal de 1988. 

Foram instituídas para financiar a seguridade social, manter programas para o 
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trabalhador e atender programas sociais do Governo Federal. O PIS foi criado pela 

Lei Complementar nº 7, de 1970, e a COFINS pela Lei Complementar nº 70, de 

1991. 

Como são contribuições federais, somente lei federal pode alterá-las, para 

zerar ou reduzir alíquotas. As alíquotas variam, são de até 1,65% para o PIS e até 

7,6% para a COFINS, e apuradas de forma complexa, não-cumulativa. Deste modo 

a alíquota média varia conforme o volume de créditos apurados mês a mês pelas 

empresas, e com o PIS e a COFINS efetivamente pagos sobre custos e despesas 

no mesmo período. 

Os contribuintes do PIS são pessoas jurídicas de direito privado (empresas), 

inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista.  

Nas faturas de energia do METRÔ-DF, no período analisado, a alíquota de PIS 

mensal variou de 0,18% até 0,75%. Já a alíquota de COFINS variou de 0,83% até 

3,44%.  

Como se trata de legislação federal, aplicada nacionalmente, o METRÔ-DF, 

empresa pública distrital, não deve atuar sozinho, em nome próprio, para a isenção 

das alíquotas, mas pode atuar e se manietar institucionalmente em conjunto com 

outras concessionárias ou empresas do setor de transporte. Por este motivo, a 

Proposta de Solução deste Subprojeto B é legalmente viável, pois estimula que o 

METRÔ-DF atue institucionalmente via ANPTrilhos, associação da qual é filiado e 

que pode, com mais força e propriedade, representar os interesses da empresa na 

Câmara dos Deputados e no Senado em prol da aprovação do PL 1517/2015.  

 

5.3.15.2.1.3. Análise do Atendimento às Normas e 

Procedimentos Internos 

 Do ponto de vista das normas e procedimentos internos, não há restrição 

quanto à proposta de atuação institucional para obter aprovação do PL nº 

1715/2015. A Proposta de Solução do Subprojeto A, portanto, está em conformidade 

com as normas e procedimentos internos. 

 

5.3.15.2.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

 O METRÔ-DF já dispõe de equipe técnica e jurídica qualificadas para realizar 

levantamento de dados e simulações de desoneração de PIS e COFINS, como 

subsídios para realizar ações institucionais em conjunto com a ANPTrilhos para a 
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aprovação do PL nº 1715/2015. O acompanhamento desta ação poderá ser feito por 

equipe multidisciplinar, formada por profissionais oriundos da Presidência, da 

Procuradoria-Jurídica e da Diretoria Financeira e Comercial do METRÔ-DF. Não há 

necessidade de treinamento específico para essa função. 

 

5.3.15.2.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

 Não há necessidade de recursos tecnológicos para a implantação da 

Proposta, haja vista que a análise jurídica do PL, o levantamento do impacto 

financeiro com a desoneração de PIS e COFINS, bem como a atuação institucional 

da empresa podem ser feitos sem a necessidade de recursos tecnológicos. 

 

5.3.15.2.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

A Proposta de Solução do Subprojeto B é exequível uma vez que demanda 

apenas a definição da equipe do METRÔ-DF que irá atuar e acompanhar o trâmite 

do PL na Câmara dos Deputados. Essas pessoas devem possuir conhecimentos 

técnicos e jurídicos específicos para esta atividade. Podem ser aqueles ligados à 

representação institucional da empresa (Presidente e assessores); advogados da 

Procuradoria-Jurídica (para estudar o PL e propor emendas), e da Diretoria 

Financeira e Comercial do METRÔ-DF (que podem fornecer dados e fazer as 

simulações de cenários com e sem a incidência de PIS e COFINS na conta de 

energia do METRÔ-DF). 

 

5.3.15.2.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

  O cálculo do benefício para o METRÔ-DF com a isenção da alíquota do 

ICMS previsto no PL foi feito por meio da soma dos valores das faturas mensais de 

energia, pelo período de um ano (janeiro/2018 a dezembro/2018), separando os 

valores de PIS e COFINS, da base de cálculo do imposto e o valor total da conta 

(Figura 54).  

Com base nesta avaliação, os valores pagos a título de PIS na conta de 

energia, no período considerado, chegaram a R$ 207.132,30 (Duzentos e sete mil, 

cento e trinta e dois reais e trinta centavos). Já o total de COFINS recolhida foi de 

R$ 954.184,39. Portanto, os valores pagos dessas duas contribuições, somados, 

chegaram a R$ 1.161.316,69 (Um milhão, cento e sessenta e um mil, trezentos e 
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dezesseis reais e sessenta e nove centavos), o que representou 2,49% do valor total 

da conta de energia do METRÔ-DF. 

 

Tabela 54: Memória de Cálculo do COFINS/PIS das faturas de energia do METRÔ-

DF 

FATURAS DE ENERGIA –2018 VALORES (R$) e % 

Valor total da conta de energia R$ 46.477.418,71 

PIS pago R$ 207.132,30 

COFINS paga R$ 954.184,39 

Total de PIS e COFINS pago R$ 1.161.316,69 

Percentual de PIS e COFINS no valor total da 

conta de energia 
2,49% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Com a Proposta de atuação institucional sendo aceita e, com a aprovação da 

Lei para zerar a alíquota de PIS e COFINS, os valores destas contribuições 

deixariam de ser pagos, perfazendo uma economia de R$ 1.161.316,69 (Um milhão, 

cento e sessenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) 

na despesa de energia elétrica anual da empresa. Este valor, caso fosse 

desonerado pelo Governo Federal, a conta do METRÔ-DF reduziria para R$ 

45.316.102,02 (Quarenta e cinco milhões, trezentos e dezesseis mil, cento e dois 

reais e dois centavos), conforme Tabela 55 abaixo. 

 

Tabela 55: Memória de Cálculo de redução do COFINS/PIS nas faturas de energia 

do METRÔ-DF 

FATURAS DE ENERGIA – 2018 VALORES 

Valor total das faturas de energia R$ 46.477.418,71 

(-) Total de PIS e COFINS (desoneração) R$ 1.161.316,69 

Novo valor total da conta de energia R$ 45.316.102,02 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Com base no valor total de energia elétrica efetivamente paga pela empresa 

em 2018, a isenção de PIS e COFINS para o transporte ferroviário de passageiros, 



 

 | 177 | 

aplicável ao METRÔ-DF, poderia trazer uma economia de aproximadamente 2,50% 

do valor da conta. Com isso a empresa teria pequena redução na sua despesa com 

energia, colaborando para minimizar a dependência financeira de recursos do GDF. 

 

5.3.15.2.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

Há disponibilidade de recursos para implantar a Proposta do Subprojeto B, pois 

ela necessita somente da mão de obra dos setores envolvidos. O custo para a 

empresa será o valor homem-hora dos profissionais já integrantes do quadro do 

METRÔ-DF. 

 

5.3.15.3. Reduzir a despesa com energia elétrica do METRÔ-DF, para 

evitar a cobrança da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base 

de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica 

 

5.3.15.3.1. Análise de Viabilidade 

Esta última Proposta de Solução deste Projeto prevê que o METRÔ-DF 

acompanhe internamente a tramitação das ações judiciais em trâmite no Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) que discutem se os valores pagos como TUSD e TUST, as 

quais integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. Esses 

processos, ao serem decididos, definirão a legalidade deste tipo de cobrança das 

Tarifas de uma única vez, valendo para todos os casos e para todos os processos 

que discutem a mesma questão no país. 

Além disso, propõe-se que o METRÔ-DF, atue em conjunto com a ANPTrilhos, 

associação à qual a empresa é filiada, para troca de informações e ações 

coordenadas com as demais concessionárias de metrôs para, eventualmente propor 

ações para a retirada da cobrança dessas Tarifas para o transporte metroviário de 

passageiros. 

 

 

 

5.3.15.3.1.1. Análise Estratégica 

A cobrança correta da TUST e da TUSD, fora da base de cálculo do ICMS, 

gera economia ao METRÔ-DF no pagamento do ICMS. As ações institucionais da 
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empresa, em conjunto com as demais concessionárias do setor e com a 

ANPTRILHOS, que destinem a diminuir ou zerar a incidência dessas Tarifas na 

conta de energia, ou mesmo a sua cobrança correta, buscam reduzir a despesa com 

a conta de energia e, por extensão, diminuir a dependência financeira da empresa. 

Por esses motivos, esta Proposta de Solução se enquadra na Missão do METRÔ-

DF (Figura 4), ao focar em maior Eficiência, e está alinhada com a perspectiva 

Financeira, visando Reduzir a Dependência Financeira da empresa. 

 

5.3.15.3.1.2. Análise da Legalidade 

A TUST e a TUSD são tarifas cobradas pela utilização das redes de 

transmissão e de distribuição de energia, já que são esses sistemas que permitem 

que a energia chegue até os consumidores finais. Tarifa não é imposto, é um 

encargo (semelhante a uma taxa), que é devido por todos que se utilizam de 

determinado serviço, no caso a utilização do sistema elétrico brasileiro. Essas tarifas 

são cobradas de grandes consumidores (empresas), onde integram uma parte do 

preço da energia. 

Os valores TUST e TUSD são determinados pela ANEEL, por meio de 

Resolução própria, que deve ser seguida pelas concessionárias de energia elétrica, 

sejam elas transmissoras ou distribuidoras de energia. 

A TUST é devida por empresas que estejam ligadas às empresas 

transmissoras de energia, e a TUSD é devida por empresas como o METRÔ-DF, 

que é consumidor cativo da CEB, uma distribuidora de energia. 

Como o METRÔ-DF é um grande consumidor de energia da CEB, há interesse 

jurídico no acompanhamento e no resultado das ações que estão aguardando 

julgamento no STJ, que são os Recursos Especiais (REsp) nº 1.692.023 e 1.699.851 

e os Embargos de Divergência em Recurso Especial (EResp) nº 1.163.020. 

Neste caso, a proposta juridicamente mais viável é aguardar o desfecho 

dessas ações e, se for caso, mais adiante, pedir revisão das contas de luz para 

reaver os valores cobrados indevidamente. E como é um assunto cujo interesse 

extrapola o âmbito do METRÔ-DF, a alternativa mais viável é monitorar essas ações 

e, quando for o caso, atuar institucionalmente junto com a demais concessionárias 

de metrô do país e com a Associação do setor, a ANPTrilhos.  

Esta Associação, inclusive, tem como uma de suas metas institucionais, na 

defesa dos interesses do setor metroferroviário brasileiro, a redução de custos 
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operacionais.   uma das suas metas é justamente “ liminar a Cobrança da TUS -

Encargos para o Setor Metro erroviário de Passageiros”, con orme divulgada em sua 

Agenda de Governo 2019-2010.  

Assim, a Proposta de Solução deste Subprojeto 3 é viável legalmente, pois há 

interesse jurídico legítimo do METRÔ-DF em acompanhar as ações em andamento 

no STJ, que podem vir a decidir pró-contribuinte, ou seja, pela cobrança equivocada 

da TUSD, o que permitiria à empresa ingressar com pedido de cobrança dos valores 

pagos a maior. E também, é viável do ponto de vista legal que o METRÔ-DF apoie 

institucionalmente a meta da ANPTrilhos e atue, em conjunto, quando necessário, 

nas ações que visem a retirada da cobrança da TUSD para os consumidores cativos 

de energia elétrica.  

 

5.3.15.3.1.3. Análise do Atendimento às Normas e 

Procedimentos Internos 

Do ponto de vista interno, não há restrição quanto à proposta de 

acompanhamento das ações mencionadas e nem para atuação institucional para 

eliminar a cobrança de TUSD ou exigir a incidência fora da base de cálculo do 

ICMS. Esta Proposta de Solução está em conformidade com as normas e 

procedimentos internos. 

 

5.3.15.3.1.4.  Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF já dispõe de equipe técnica e jurídica qualificada para monitorar 

as ações no STJ e para promover ação institucional visando à eliminação da TUSD, 

realizando os levantamentos necessários. O acompanhamento das ações judiciais 

poderá ser feito pela Procuradoria-Jurídica e a ação institucional deve ser feita pela 

Presidência, pela própria Procuradoria também. Não há necessidade de treinamento 

específico para essa função. 

 

 

 

5.3.15.3.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Não há necessidade de recursos tecnológicos para esta Proposta, uma vez 

que o acompanhamento da tramitação de ações no STJ e a realização de ações 
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conjuntas com a ANPTrilhos e outras concessionárias do setor podem ser podem 

ser feitas sem recursos tecnológicos. 

 

5.3.15.3.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

A Proposta de Solução do Subprojeto B exige a definição da equipe jurídica do 

METRÔ-DF para acompanhar as ações no STJ e aguardar sua decisão, adotando 

as providências necessárias após o julgamento. Caso a tese de ilegalidade da 

cobrança da TUSD sobre a base de cálculo do ICMS de energia prevaleça, será 

necessário contar com equipes técnicas que façam a revisão das faturas e dos 

valores pagos. Neste caso, caberá Procuradoria-Jurídica definir a estratégia a seguir 

após a decisão, se a via administrativa (pedido administrativo, conciliação) ou a 

judicial. 

Para desenvolver ação institucional, os envolvidos serão a alta Gerência, 

(Presidente e Diretores); advogados da Procuradoria-Jurídica, e técnicos da 

Diretoria Financeira e Comercial do METRÔ-DF (que podem fornecer dados sobre 

os encargos na fatura). Há, portanto, viabilidade técnica para a proposta do 

Subgrupo 3. 

 

5.3.15.3.1.7. Análise da Viabilidade Financeira  

A estimativa dos valores a serem economizados na fatura de energia, no 

período de um ano, com uma eventual eliminação da TUSD, não pode ser realizada, 

devido ao fato de que foi impossível identificar e segregar esses valores do total da 

conta de energia para análise.  

Há um campo na  atura de energia denominado “ ncargos de Uso do Sistema 

de  istribuição”, com valores. Ocorre que, no sítio eletrônico na C B, na explicação 

da fatura, há menção ao Encargos Setoriais, que correspondem aos encargos 

repassados à União no montante de 18,1% da fatura; e também há a cobrança da 

Distribuição em si, para a CEB (que é a distribuidora), compondo 14,7% do valor da 

fatura.  

Os valores indicados nas 108 faturas analisadas não nos permitem afirmar, 

com segurança, se os Encargos da fatura compõem a remuneração da CEB, ou a 

cobrança da TUSD, ou ainda, se for a TUSD, se o valor é composto somente por 

esse encargo ou se está somado a outros valores. Por este motivo, deixamos de 
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fazer uma projeção, ainda que muito otimista, do valor do benefício com a eventual 

eliminação da TUSD das faturas de energia elétrica do METRÔ-DF. 

 

5.3.15.3.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

Há disponibilidade de recursos para avançar com a Proposta do Subprojeto 1, 

pois é necessário tão somente a mão de obra dos setores envolvidos. Portanto, será 

gasto pela empresa o custo homem-hora dos profissionais já integrantes do quadro 

do METRÔ-DF.  

 

5.3.16. Projeto 16: Adquirir Energia Elétrica no Mercado Livre 

 

5.3.16.1. Análise de Viabilidade 

 

5.3.16.1.1. Análise Estratégica 

A Proposta de Solução é uma alternativa aos consumidores de adquirir energia 

elétrica a preços mais vantajosos no mercado. 

Essa proposta se enquadra nas perspectivas do planejamento estratégico, 

quais sejam: Sociedade/Governo (Contribuir para o desenvolvimento integrado e 

sustentável), Financeiro (Reduzir a dependência financeira) e Processos Internos 

(Incorporar novas tecnologias operacionais e de gestão). 

 

5.3.16.1.2. Análise da Legalidade  

 A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é responsável pela 

comercialização de energia elétrica no Brasil, sob a fiscalização e regulação da 

ANEEL. 

Os consumidores que quiserem comprar energia no Mercado Livre devem-se 

cadastrar na CCEE para realizar suas compras. 

 

 

 

 

5.3.16.1.3. Análise do Atendimento às Normas e Procedimentos 

Internos 
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Não há necessidade de revisão ou criação de normas ou procedimentos 

internos quanto a questão de compra de energia no Mercado Livre. O METRÔ-DF 

deverá se atentar a regulação imposta pela ANEEL. 

 

5.3.16.1.4. Análise da Qualificação de Pessoal 

O METRÔ-DF não dispõe de equipe técnica qualificada para adquirir energia 

elétrica no Mercado Livre. Acreditamos que seja necessário um treinamento de uma 

equipe multidisciplinar do METRÔ-DF para entender as regras, procedimentos, 

obrigações, riscos, conceitos e legislação do Mercado Livre. 

 

5.3.16.1.5. Análise dos Recursos Tecnológicos Disponíveis 

Para essa Proposta de Solução não há necessidade de recursos tecnológicos. 

 

5.3.16.1.6. Análise da Viabilidade Técnica 

O METRÔ-DF atualmente é consumidor cativo da CEB, ou seja, a Companhia 

se enquadra no Ambiente de Contratação Regulada (ACR). O ACR é um tipo de 

contratação compulsória via distribuidora do Estado ou Distrito Federal. As tarifas de 

energia neste ambiente são fixadas pela ANEEL e não podem ser negociadas. 

Devido ao alto custo das faturas de energia pago pelo METRÔ-DF a 

distribuidora CEB, faz se necessário buscar meios para reduzir os valores. Em 2018 

foi desembolsado cerca de R$ 46.477.418,72 (quarenta seis milhões, quatrocentos e 

setenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos) a CEB. 

Outra opção a Companhia seria a compra de energia através do Mercado Livre. 

O Mercado Livre ou Ambiente de Contratação Livre (ACL) é um ambiente onde 

os consumidores têm a possibilidade de escolha de seus fornecedores de energia 

com condições de negociação no ato da compra. 

Segundo a Cartilha de Mercado Livre da ABRACEEL (2016) para entrar no 

Mercado Livre é necessário vencer algumas etapas, são elas: 

 Avaliar requisitos de demanda e tensão; 

 Analisar os contratos vigentes com a distribuidora; 

 Realizar estudo de viabilidade econômica; 

 Enviar carta de denúncia do contrato à distribuidora; 

 Comprar energia no ACL; 
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 Adequar o Sistema de Medição para Faturamento (SMF); 

 Aderir a CCEE; e 

 Fazer a modelagem do contrato junto à CCEE. 

Das etapas apresentadas acima, podemos dizer que o METRÔ-DF precisa 

contratar uma empresa de gestão para realizar as 3 primeiras etapas, tendo em vista 

o pouco conhecimento que a equipe técnica tem sobre esses assuntos. Além das 

obrigações das 3 primeiras etapas, a empresa de gestão seria responsável por 

gerenciar e supervisionar as demais atividades das outras etapas, até que se 

concretize o contrato de compra/venda de energia com um determinado agente 

comercializador. 

As etapas de “enviar carta de denúncia do contrato à distribuidora” e “aderir a 

CC  ” seriam realizadas pela própria equipe gestora do METRÔ-DF, sob a 

supervisão da empresa de gestão já contratada. 

A etapa de “adequar o Sistema de Medição para Faturamento”, é de 

responsabilidade total do METRÔ-DF, também sob supervisão da empresa de 

gestão. 

Já as etapas “comprar energia no AC ” e “ a er a modelagem do contrato junto 

à CC  ”, também seria de responsabilidade da empresa de gestão, sob anuência 

do METRÔ-DF. 

Das etapas apresentadas acima, o METRÔ-DF não tem condições de adequar 

o sistema de medição para faturamento no momento, haja vista uma pendência de 

projeto e execução junto à CEB. 

A pendência de projeto e execução junto à CEB é em relação a adequação dos 

9 pontos de medição existentes. Hoje, os medidores de energia, que fazem a leitura 

de demandas e consumos dos alimentadores do METRÔ-DF, estão instalados nos 

painéis de média tensão das subestações elétricas da CEB, contrariando a 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que diz no seu Art. 14º: 

O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a 
unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade 
onde esteja localizada a unidade consumidora. 

Em 2017 quando foi renovado o contrato de compra de energia regulada entre 

o METRÔ-DF e a CEB, essa última solicitou a inserção de uma cláusula no contrato 

que imputava possíveis multas recebidas pelas CEB caso o contratante (METRÔ-

DF) estivesse em descumprimento com a Resolução Normativa nº 414/2010. 
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Após a assinatura do contrato acima, os gestores do contrato acionaram a 

Diretoria Técnica (DTE) que emitiu um memorando ao Comitê Técnico da empresa 

com os seguintes dizeres: 

Solicito que sejam iniciadas as atividades desse Comitê relacionadas à 
preparação da documentação técnica – Termo de Referência/Projeto Básico 
da Licitação, Especificações e Orçamento Referencial – necessária à 
licitação da Ação Estratégica: Modernização do Sistema Metroviário – 
“Contratação de empresa especiali ada para reali ação de estudos técnicos 
e elaboração de projeto básico de engenharia para adequação dos pontos 
de medição de energia fornecida pela CEB-D ao METRÔ-DF. 

A partir dessa demanda, a equipe técnica da DTE elaborou Termo de 

Referência, que foi licitado posteriormente e a empresa Electric Service foi declarada 

vencedora do certame, conforme contrato nº 005/2019 do processo nº 0097-

000288/2018 do SEI. O contrato foi assinado no dia 15/02/2019 e a Ordem de 

Serviço (OS) foi emitida em 10/04/2019. A empresa tem 7 meses para realizar os 

estudos e elaborar o projeto básico. Após a conclusão dessa etapa o METRÔ-DF 

elaborará novo Termo de Referência para contratar o projeto executivo e executar a 

obra. 

Outro fato também que pode ser empecilho para o METRÔ-DF migrar para o 

Mercado Livre neste momento é a questão das demandas contratadas junto à CEB, 

pois conforme determina o inciso IV do Art. 12 – Tensão de Fornecimento, da 

Resolução Normativa n° 414/2010, os consumidores com demanda superior a 2500 

kW devem ser conectados no sistema com tensão de 69 kV ou superior (inciso IV, 

Art. 12 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). Segue abaixo Tabela 56 

com os valores atuais demanda em kW do contrato do METRÔ-DF junto à CEB: 

 

Tabela 56: Valores de demanda dos atuais alimentadores do METRÔ-DF 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

Como pode ser observado na Tabela 56, 4 alimentadores deveriam ser 

alimentados com tensão acima de 69 kV e atualmente são alimentados em 13,8 kV. 

Após a exposição dos fatos acima, consideramos que essa Proposta de 

Solução é inviável tecnicamente neste momento e até que o METRÔ-DF realize 

AC-15 AC-19 AC-21 AC-23 CS-22 CS-24 BC-38 BC-39 AC-17

Tarifa Verde Verde Azul Verde Azul Azul Azul Azul Azul

Ponta 0 0 2500 0 1700 4100 3100 2900 1050

Fora de Ponta 500 100 3000 3900 2400 4100 2600 2400 1319
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todas as adequações necessárias quanto a questão das suas medições e nível de 

tensão atendido.  

 

5.3.16.1.7. Análise da Viabilidade Financeira 

Diante da inviabilidade técnica dessa Proposta de Solução, recomendamos ao 

METRÔ-DF regularizar os pontos de medição junto à concessionária local, para que 

num futuro próximo possa se iniciar o processo de migração do ACR para o ACL, 

pois os valores economizados nas faturas da Companhia podem ser significativos. 

 

5.3.16.1.8. Análise da Disponibilidade de Recursos 

Como a Proposta de Solução não apresentou viabilidade técnica não foi 

realizada a viabilidade financeira, logo não será necessário realizar a análise de 

disponibilidade de recurso. 
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5.4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

Temos, portanto, dez propostas de solução consideradas viáveis, conforme 

Tabela 57 abaixo: 

 

Tabela 57: Resumo dos custos, tempo de implantação, economia mensal e anual e 

payback das propostas de ações 

Ações Descrição 
Custo de 

Implantação(R$) 

Tempo de 
Implantação 

(mês) 

Economia  
Mensal (R$) 

Economia  
Anual (R$) 

Payback 

1 
Substituição de lâmpadas nos 

trens 
119.387,92 8 14.576,92 174.923,04 

 9 

meses 

2 
Substituição de lâmpadas dos 

sinaleiros 
2.978,30 7 967,72 11.612,64 4 meses 

3 

Desligamento de um 

transformador de tração das 

Subestações Retificadoras 

0,00 3 8.701,11 104.413,32 0 meses 

4 

Desligamento de um 

transformador de força das 

Subestações Auxiliares 

0,00 3 11.420,12 137.041,44 0 meses 

5 

Implantação da usina solar no 

Complexo Administrativo e 

Operacional 

18.062.139,8

7 
19 

320.487,4

5 

3.845.849,3

7 

4 anos e  

6 meses 

6 

Configurar o dispositivo 

automático das Escadas 

Rolantes 

0,00 2 9.981,26 119.775,17 0 meses 

7 

Substituir as lâmpadas das 

estações de passageiros e do 

Complexo Administrativo e 

Operacional 

1.548.776,91 14 
142.553,8

6 

1.710.646,3

5 

11 

meses 

8 
Substituir as telhas do 

Complexo de Manutenção 
277.498,59 4 22.676,97 272.123,64 

13 

meses 

9 

Fomentar atividades de 

inovação no laboratório de 

inovação metroviária 

0,00 8 0,00 0,00 - 

10 

Obter isenção ou redução de 

impostos e taxas cobrados 

nas faturas de energia elétrica 

0,00 - 
449.036,8

5 

5.388.442,1

6 
- 

    

980.402,2

6 

11.764.827,

13 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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O tempo de implantação de cada uma destas ações difere conforme as 

necessidades de cada projeto, apresentado detalhadamente no plano de ação 

5W2H, apresentado no Capítulo 5.2 – Programa e Proposta de Solução, deste 

Projeto Aplicativo. 

Portanto, para a definição do cronograma de implantação das propostas 

viáveis, consideramos as variáveis custo de implantação, tempo de implantação, 

economia gerada e acumulada, conforme exemplifica a Tabela 58 abaixo: 

 

Tabela 58: Início, término, economia e valor acumulado das propostas de ações 

para METRÔ-DF 

  Propostas de Ações 

Mês Início Termino Economia Acumulado 

1 ago./19 1,2,3,4,6    

2 set/19     

3 out/19   9981,26 9981,26 

4 nov/19   30.102,49 40.083,75 

5 dez/19 2 Desembolso 

do recurso 

30.102,49 67.207,94 

6 jan/20   30.102,49 97.310,43 

7 fev/20 1 Desembolso 

do recurso 

30.102,49 8.025,00 

8 mar/20   31.070,21 39.095,21 

9 abr/20 8  45.647,13 84.742,34 

10 mai/20   45.647,13 130.389,47 

11 jun/20   45.647,13 176.036,60 

12 jul/20   45.647,13 221.683,73 

13 ago/20   45.647,13 267.330,86 

14 set/20 8 Desembolso 

do recurso 

45.647,13 35.479,40 

15 out/20   68.324,10 103.803,50 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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Optamos por iniciar o Projeto pelas ações que tem custo zero de 

implementação, que são os Projetos, 3 - desligamento de um transformador de 

tração das Subestações Retificadoras, 4 - desligamento de um transformador de 

força das Subestações Auxiliares, 6 - configurar o dispositivo automático das 

Escadas Rolantes, 9 - fomentar atividades de inovação no laboratório de inovação 

metroviária e 10 - obter isenção ou redução de impostos e taxas cobrados nas 

faturas de energia elétrica 

A economia efetiva proporcionada pelo Projeto 2 seria percebida à partir do 

terceiro mês após sua implantação, na ordem de R$ 9.981,26 (nove mil, novecentos 

e oitenta e um reais e vinte e seis centavos) por mês, e, a partir do quarto mês, se 

acumularia também a economia proporcionada pelos Projetos 3 e 4, com o 

incremento de mais R$ 20.121,23 (vinte mil, cento e vinte e um reais e vinte e três 

centavos), resultando em uma economia acumulada de R$ 30.102,49 (trinta mil, 

centro e dois reais e quarenta e nove centavos) por mês. 

Concomitante a estes processos, é possível que se inicie também, logo no mês 

1, os Projetos 1 - Substituição de lâmpadas nos trens e 2 - Substituição de lâmpadas 

dos sinaleiros, pois, conforme plano de ação, o desembolso necessário para 

financiar estas implementações será feito somente no sétimo e no quinto mês, após 

seu início, respectivamente, por tanto, a economia acumulada já com as outras 

ações proporcionam o retorno financeiro necessário. 

O Projeto 8 - substituir as telhas do Complexo de Manutenção somente será 

viável para implementação após o 14º mês de economia. Por ser um Projeto que se 

estima quatro meses para implantação, ele deve ser iniciado no nono mês após o 

início das primeiras ações, ou seja, em abril de 2020. 

As outras ações propostas, o Projeto 5 - implantação da usina solar no 

Complexo Administrativo e Operacional e o Projeto 7 - substituir as lâmpadas das 

estações de passageiros e do CAO, representam grande valor de investimento, 

portanto, demandaria muito tempo para que consigamos, com a economia das 

ações implantadas, realizá-las. Desta forma, sugerimos a busca de aporte financeiro 

do Governo do Distrito Federal ou outras fontes de investimento como, no futuro, os 

recursos do Fundo de Sustentabilidade a ser criado, previsto no Projeto 15. 
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CRONOGRAMA FÍSICO 

Anos --> 2019 2020 2021 
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Projeto 1 - Substituição de Lâmpadas nos Trens                                         

Planejamento                                         

Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico                                         

Elaborar Orçamento                                         

Contratação                                         

Elaborar Edital de Licitação                                         

Realizar Licitação                                         

Contratar Empresa Vencedora                                         

Execução                                         

Designar Comissão Gestora do Contrato                                         

Executar os serviços                                         

Projeto 2 - Substituição de Lâmpadas dos 
Sinaleiros                                         

Planejamento                                         

Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico                                         

Elaborar Orçamento                                         

Contratação                                         

Elaborar Edital de Licitação                                         

Realizar Licitação                                         

Contratar Empresa Vencedora                                         

Execução                                         

Designar Comissão Gestora do Contrato                                         

Executar os serviços                                         

Projeto 3 - Desligamento de um Transformador de                                         
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Tração das SRs 

Planejamento                                         

Apresentar proposta de desenergizar do transformador                                         

Execução                                         

Realizar a abertura do disjuntor correspondente ao 
transformador                                         

Projeto 4 - Desligamento de um Transformador de 
Força das SAs                                         

Planejamento                                         

Apresentar proposta de desenergizar do transformador                                         

Execução                                         

Realizar a abertura da seccionadora correspondente 
ao transformador                                         

Projeto 5 - Implantação da Usina Solar no CAO                                         

Planejamento                                         

Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico                                         

Elaborar Orçamento                                         

Contratação                                         

Elaborar Edital de Licitação                                         

Realizar Licitação                                         

Contratar Empresa Vencedora                                         

Execução                                         

Designar Comissão Gestora do Contrato                                         

Executar os serviços                                         

Projeto 6 - Configurar o dispositivo acionamento 
automático das Escadas Rolantes                                         

Executar os serviços                                         

Projeto 7 - Substituir as lâmpadas das Estações de 
Passageiros                                         

Planejamento                                         
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Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico                                         

Elaborar Orçamento                                         

Contratação                                         

Elaborar Edital de Licitação                                         

Realizar Licitação                                         

Contratar Empresa Vencedora                                         

Execução                                         

Designar Comissão Gestora do Contrato                                         

Executar os serviços                                         

Projeto 8 - Substituir as telhas do Complexo de 
Manutenção                                         

Planejamento                                         

Elaborar Planejamento                                         

Contratação                                         

Demanda de orçamento a empresa contratada de 
manutenção                                         

Aprovação do orçamento                                          

Execução                                         

Executar os serviços                                         

Projeto 9 - Fomentar atividades de Inovação no 
Laboratório de Inovação Metroviária                                         

Planejamento                                         

Identificando potenciais intelectuais dentro da 
Companhia.                                         

Estabelecer um plano de recompensas para ideias 
aplicáveis                                         

Aprimorar o Projeto do Laboratório                                         

Execução                                         

Dar ampla publicidade sobre o LIMA na empresa                                         
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Firmar convênios e acordos de cooperação técnica 
com instituições relacionadas                                         

Projeto 10 - Obter isenção ou redução de impostos 
e taxas cobrados nas faturas de energia elétrica                                         

Planejamento                                         

Elaborar estudo e proposta de isenção e redução de 
50% do ICMS                                         

Discutir/alinhar a proposta com a Secretaria de 
Mobilidade Urbana do GDF, CEB e Casa Civil do GDF                                         

Elaborar de Projeto de Lei de isenção ou redução do 
ICMS para o METRÔ-DF e apresentação na Câmara 
Legislativa do DF                                         

Execução                                         

Tramitar o Projeto de Lei de isenção fiscal na Câmara 
Legislativa do DF e aprovar                                         

Sancionar Lei Distrital e Publicação na imprensa oficial                                         

Apoiar a aprovação do Projeto de Lei 1517/2015 
(isenta PIS/COFINS) em trâmite na Câmara dos 
Deputados                                     

... ... 

Acompanhar a decisão do Recurso Especial nº 
1.163.020 em trâmite do STJ                                     

... ... 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Concluímos que, diante da finitude dos recursos e visando a perenidade do 

negócio, urge a necessidade de implantar ações no METRÔ-DF que promovam a 

sustentabilidade nas três vertentes: econômica, social e ambiental.  

Diante disso, entendemos que ações que promovam a eficiência energética 

são essenciais para economizar recursos, cuidar do meio ambiente e ser uma 

imagem de referência nacional, tornando a Companhia um exemplo para a 

sociedade. 

Neste Projeto Aplicativo, encontramos 16 ações que já foram aplicadas no 

setor metroferroviário e em outras edificações, no tocante a eficiência energética, 

que são: 

1. Implantar mini usina eólica nas dependências do METRÔ-DF; 

2. Instalar sensores de presença nas edificações do METRÔ-DF; 

3. Substituir as lâmpadas fluorescentes dos trens das séries 1000 e 2000 por 

lâmpadas de LED; 

4. Substituir as lâmpadas incandescente dos sinaleiros da Via Permanente do 

METRÔ-DF por lâmpadas de LED; 

5. Instalação do sistema de regeneração de energia nas Subestações 

Retificadoras de Superfície; 

6. Retirar de operação um transformador de tração das Subestações 

Retificadoras nos fins de semana e durante o período sem operação; 

7. Retirar de operação um transformador de força das Subestações Auxiliares 

em tempo integral; 

8. Implantar a usina solar de 3,97 MW no Complexo Administrativo e 

Operacional do METRÔ-DF; 

9. Modernizar os elevadores do METRÔ-DF, migrando de sistemas hidráulicos 

para elétricos; 

10. Implantar dispositivos de acionamento automático nas escadas rolantes das 

estações do METRÔ-DF; 

11. Substituir todas as lâmpadas fluorescentes tubulares existentes nas 

edificações do METRÔ-DF por lâmpadas de LED; 

12. Substituir as telhas translucidas opacas do Complexo de Manutenção por 

telhas translúcidas novas; 
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13.  Fomentar atividades de inovação no Laboratório de Inovação Metroferroviário 

– LIMa; 

14. Adotar ventilação natural em algumas áreas do METRÔ-DF; 

15. Obter isenção ou redução de impostos e taxas cobradas na fatura de energia 

elétrica; e 

16. Adquirir Energia no Mercado Livre para o Consumo do METRÔ-DF. 

Após análise de viabilidade, entendemos que 10 medidas são aplicáveis dentro 

de um Programa de Eficiência Energética e Sustentabilidade proposto para o 

METRÔ-DF, com as seguintes especificações: 

 

Tabela 59: Dez medidas aplicáveis para promoção da eficiência energética 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

  

Conforme Tabela 59, vemos que o Projeto 15 – Obter isenção ou redução de 

impostos taxas cobradas nas faturas de energia elétrica equivale à maior economia, 

na ordem de R$ 5.388.442,16 (cinco milhões, trezentos e oitenta e oito mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), representando 11,59% 

do total anual da fatura. O Projeto 10 - Implantar dispositivos de acionamento 

automático nas escadas rolantes das estações do METRÔ-DF corresponde ao 

menor investimento, com uma economia significativa, na ordem de R$ 119.775,17 

(cento e dezenove mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos). Já 

o Projeto 4 - Substituir as lâmpadas incandescente dos sinaleiros da Via 

Permanente do METRÔ-DF por lâmpadas de LED, dentro das propostas do 

Programa é o que carece de menor quantidade investimentos e o que apresenta o 

menor payback, somente 4 meses. 

Portanto, através da análise de todos os projetos, caso as ações propostas no 

Programa sejam efetivamente implantadas, será possível obter uma economia anual 

Nº do

 Projeto
Descrição

Economia 

Mensal (R$)

Economia 

Anual (R$)
Payback

2 Substituição de Lâmpadas nos Trens 14.576,92 174.923,04  9 meses

4 Substituição de Lâmpadas dos Sinaleiros 967,72 11.612,64 4 meses

6 Desligamento de um Transfomador de Tração das Subestações Retificadoras 8701,11 104.413,32 0 meses

7 Desligamento de um Transformador de Força das Subestações Auxiliares 11.420,12 137.041,44 0 meses

8 Implantação da Usina Solar no Complexo Administrativo e Operacional 320.487,45 3.845.849,37 4 anos e 6 meses

10 Implantação do Sistema automático das Escadas Rolantes 9.981,26 119.775,17 0 meses

11 Substituir as lâmpadas das Estações de Passageiros e do Complexo Administrato e Operacional 142.553,86 1.710.646,35 11 meses

12 Substituir as telhas do Complexo de Manutenção 22.676,97 272.123,64 13 meses

13 Fomentar atividades de Inovação no Laboratório de Inovação Metroviária 0,00 0,00 -

15 Obter isenção ou redução de impostos e taxas cobrados nas faturas de energia elétrica 449.036,85 5.388.442,16 -

980.402,26 11.764.827,13
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de R$ 11.764.827,13 (onze milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos 

e vinte e sete reais e treze centavos), que representa 25,31% sobre o total gasto 

anualmente com energia elétrica no METRÔ-DF. 

Deve-se destacar também que o Programa tem caráter contínuo e é 

autossustentável, uma vez que a economia de ICMS gerada reverte para as ações 

previstas, atuais e futuras, tanto materiais quanto de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), contribuindo para a melhoria da eficiência energética e sustentabilidade do 

METRÔ-DF, destacando-se como uma meta perene da Companhia. 

 

Recomendações: 

Conforme exposto na Análise de Viabilidade, itens 5.3.2.1.6 e 5.3.14.1.6, o 

Projeto 2 - Instalar sensores de presença nas edificações do METRÔ-DF e Projeto 

14 – Adotar ventilação natural em algumas áreas do METRÔ-DF, são ações viáveis, 

porém, inoportunas para o Programa proposto neste Projeto, pois optamos por 

aprofundar os estudos em projetos com maior aplicabilidade para o momento e que 

representem um grande impacto financeiro. 

Recomendamos ao METRÔ-DF que, juntamente ao seu corpo técnico e 

demais partes interessadas, aprofundem as análises sobre essas ações e as 

executem num momento oportuno. 

Além disso, identificamos como ação importante para promover a 

sustentabilidade e a eficiência energética, campanhas de conscientização junto aos 

empregados e usuários do METRÔ-DF, que podem abranger o uso racional de 

energia (como, por exemplo: apagar as luzes no seu setor; evitar abrir janelas para 

não usar continuamente o ar-condicionado, gastando mais energia; desligar os 

computadores ao final do expediente, entre outros) e, também, que promovam o uso 

das escadas fixas em detrimento das escadas rolantes e elevadores. 

Por fim, sabendo-se que o METRÔ-DF é um modal não poluente, de grande 

capacidade, transportando até 1400 usuários por trem e 200.000 usuários por dia, 

cruzando os principais centros de densidade demográfica do Distrito Federal, neste 

momento de escassez de recursos financeiros, o Programa proposto neste Projeto 

Aplicativo apresenta uma grande redução de custos, com economia aos cofres 

públicos, sendo de extrema importância para o Governo do Distrito Federal, 

enquanto subsidiário do transporte público local. 
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7. APÊNDICES 

 

7.1. APÊNDICE A – Questionário de Benchmarking aplicado ao 

METRÔ-SP 

 

1) Como é o sistema de governança e de gestão do METRÔ-SP em relação à 

Sustentabilidade e à questão de energia? 

2) Houve alguma organização especial dentro da Empresa para a proposição 

das ações no METRÔ-SP para redução do custo com energia? Como esse 

projeto foi delegado dentro da organização? 

3) Houve a necessidade de contratação de serviço de consultoria para auxiliá-

los na elaboração das ações e na implantação das mesmas? 

4) Quais foram as áreas envolvidas na implantação das ações para a redução 

dos gastos com energia no METRÔ-SP? 

5)  Quais foram as ações promovidas pelo METRÔ-SP que resultaram em 

redução de gastos com energia? Dentre as ações promovidas, qual foi o 

percentual de redução estimado em cada ação? 

6) As ações promovidas pelo METRÔ-SP compõem o planejamento estratégico 

da Companhia? Quais indicadores são utilizados para medir a efetividade 

dessas ações? 

7) As ações de redução de gastos com energia, promovidas pelo METRÔ-SP, 

fazem parte de um programa único? 

8) Para a realização das ações de redução do custo de energia do METRÔ-SP, 

houve necessidade de executar, previamente, um trabalho para mudança 

cultural dos empregados da Companhia e/ou de empresas terceirizadas? Se 

sim, quais foram essas mudanças? 

9) Antes da implantação das ações para redução dos gastos com energia no 

METRÔ-SP, o custo de energia mensal dessa Companhia era representativo, 

em relação aos custos totais mensais? Qual a representação, em percentual, 

do custo de energia em relação ao custo total? 

10)  Quando o METRÔ-SP iniciou a compra de energia do Mercado Livre? As 

ações de redução de consumo afetaram o contrato de energia por esse 

Mercado? Se sim, de que forma foi afetado? 
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11)  Quais foram os principais desafios para a implantação dessas ações? Quais 

foram as lições aprendidas? 

12)  Há previsão de ações futuras a serem implantadas para redução do custo de 

energia? Em caso positivo, quanto cada ação poderá reduzir no custo total 

da(s) conta(s) de energia? 

13)  Em grau de relevância, o que é apontado como principal benefício? 

Sustentabilidade ambiental ou redução significativa nos custos com energia? 

14)  Na sua opinião, quais observações seriam relevantes em relação à “redução 

do custo de energia” em outras Companhias metroviárias? 
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7.2. APENDICE B – Simulação no software Helioscope da Usina Solar 

de 3,97 MW 
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