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Capítulo V

Os motores elétricos e a eficiência 
energética – tendências e desafios

Por Danilo Ferreira de Souza, Francisco Antônio Marino Salotti, 
Ildo Luis Sauer e Hédio Tatizawa*

O setor de energia em geral impacta significativamente o meio 
ambiente. O uso final energético não é diferente, no caso do setor 
de energia elétrica, os motores elétricos são responsáveis por cerca 
de 70% da eletricidade consumida em nível mundial na indústria 
[1]. Assim, com as atuais preocupações com o desenvolvimento 
sustentável, os sistemas motrizes se destacam como um importante 
instrumento para atuar no sentido da busca pela redução dessa 
demanda energética.

Neste contexto, existem regulamentos que indicam a eficiência 
energética mínima de equipamentos, sendo intitulados “Minimum 
Energy Perfomance Standards (MEPS)”, os quais especificam níveis 
mínimos de atendimento energético para fins comerciais. Os MEPS 
têm como objetivo principal dar uma orientação de eficiência para 
o consumidor, além de estabelecer um requisito mínimo para a 
eficiência de equipamentos comercializados. 

As políticas de MEPS são atribuições de políticas de estado. 
No caso de motores elétricos são baseados em classes de eficiência, 
possibilitando diferentes níveis, que vão aumentando conforme os 
avanços tecnológicos e a aceitação do mercado. As classes de eficiência 
para motores internacionalmente são harmonizadas com o código 
iE na norma iEC 60034-30-1 [2], que é amplamente aceita como o 
padrão global, tornando as classes de eficiência comparáveis em todo 
o mundo. A norma define classes de eficiência iE1 a iE4 (Figura 1), 
em que iE1 é a menos eficiente, iE4 é a classe de eficiência de motor 
com maior eficiência. De forma similar, nos Estados Unidos, as 
classes de rendimento iE1 a iE4 são denominadas por standard, High 
efficiency, Premium efficiency, Super-Premium efficiency, confome 
a NEMA [3]. A nova classe iE5 ainda não foi definida em detalhes, 
mas está prevista para produtos potenciais em uma edição futura da 
norma. Para os motores iE5 a meta é reduzir as perdas em cerca de 
20% em relação à classe iE4 [4].

Figura 1 - Níveis de eficiência na norma de classificação IEC 60034-30-1 
(2014), curvas para 50 Hz, motores de 4 polos.

O início da implantação dos MEPS para motores elétricos 
se deu nos EUA e Canadá em 1997, sendo posteriormente 
gradualmente aplicados em outros países com pequenas 
modificações implementadas por cada governo, conforme 
Figura 2. 

No Brasil, a preocupação com o uso final dos recursos da 
natureza na matriz energética foi retomada fortemente em 
2001 – quando o país enfrentou o racionamento de energia 
elétrica, conhecido como "apagão". O cenário do racionamento 
de energia elétrica foi grande impulsionador do Decreto nº 
4.508/2001 [5], que criou duas categorias de motores separadas 
pelo rendimento. Os motores standard e os motores de alto 
rendimento. Os motores standard equivalem à categoria iE1 e 
os motores de alto rendimento equivalem internacionalmente à 
categoria iE2. 

Em 2005, foi publicada a Portaria 553, que estabeleceu como 
nível mínimo de rendimento para motores comercializados no 
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Brasil os valores indicados como “alto rendimento” no Decreto 
4.508. 

O último documento publicado para o rendimento de 
MiTRGE foi a Portaria interministerial nº 1, de 29 de junho de 
2017, publicada em 08 de agosto de 2017, estabelecendo a partir 
de agosto de 2019 o nível iE3 como padrão de eficiência mínimo 
obrigatório para serem comercializados no Brasil.

Aproximadamente 80% do uso global de eletricidade 
em sistemas motorizados estão em países que já possuem os 
MEPS instituídos. Entretanto, como os motores têm uma vida 
útil muito longa (o que é algo positivo), é possível que esses 
produtos de menor eficiência ainda possam estar em uso por 

Figura 2 - Linha do tempo dos padrões globais de desempenho de eficiência mínima para motores elétricos. 
Fonte: Adaptação de F. J. T. E. Ferreira et al  [6] .

mais de 20 anos a partir do momento em que são vendidos, 
dado o ciclo de vida destes equipamentos. De maneira que hoje, 
no Brasil (2021), os equipamentos fabricados antes do Decreto 
4.508/2002, sem respeitar nenhuma exigência de rendimento 
estão chegando ao fim do ciclo de vida. Sendo, portanto, uma 
efetiva oportunidade para realizar procedimentos de eficiência 
energética nos sistemas motrizes, instalando equipamentos iE3 
ou superior.

Há, por parte de diversas distribuidoras de energia elétrica 
no país, programas de incentivo a troca dos motores antigos, 
(fabricados antes de 2009) por novos da classe iR3 (equivalente 
ao iE3).
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As pressões competitivas das boas empresas, aliadas aos 
trabalhadores das agências de energia dos governos, vêm 
fazendo, em nível mundial, com que os MEPS se tornem cada 
vez mais eficientes.

A crescente conscientização dos governos e da indústria para 
a importância da eficiência energética em sistemas motrizes tem 
fomentado a pesquisa para a contínua melhoria dos motores 
elétricos, que já são factíveis em níveis Super Premium Efficiency 
(iE4) e Ultra Premium Efficiency (iE5).

A concepção dos motores classe iE4 ainda é possível fazer 
com a tecnologia tradicional - Motores de indução Trifásicos 
com Rotor em Gaiola de Esquilo (MiTRGE), com a utilização 
de mais cobre nos enrolamentos, emprego de chapas de material 
ferromagnético de melhor qualidade, pela otimização dos 
projetos elétricos, magnéticos e mecânicos. Entretanto, é mais 
fácil elevar a eficiência com aplicação de outras tecnologias, 
como Motores Síncronos de imã Permanente (MSiP) e Motores 
Síncronos de Relutância (MSREL também conhecidos como 
SynRM), que permitem que os motores excedam os limites de 
eficiência iE4 e iE5.

A Figura 3 apresenta uma visão geral das tecnologias 
de motores elétricos, ligando aos índices de eficiência mais 
comumente encontrados para cada tecnologia.

as pequenas variações na velocidade podem provocar grandes 
economias de energia elétrica, como principalmente o caso dos 
sistemas de bombeamento e de ventilação (cargas centrifugas).

Os motores de indução trifásicos com rotor em gaiola 
de esquilo (MiTRGE) têm duas qualidades operacionais 
indiscutíveis: operam alimentados diretamente pela rede 
elétrica e podem partir sem auxílio de sistemas eletrônicos ou 
mecânicos de partida, devido a seu baixo custo de aquisição, 
baixo custo de manutenção e alta confiabilidade, ainda são a 
escolha preferida para aplicações de velocidade fixa. Entretanto, 
nos casos de velocidade variável, seja para o controle, seja para 
a eficiência energética, outras tecnologias estão se tornando 
cada vez mais viáveis, como os MSiP e os MSREL.

Os motores elétricos de operação síncrona (MSiP e MSREL), 
basicamente, não possuem as perdas no rotor, este é um dos 
principais motivos que fazem com que esses equipamentos 
consigam elevar o nível de eficiência energética e reduzir o 
seu volume físico consideravelmente, sendo apontados como o 
futuro próximo do acionamento motriz em velocidade variável. 
E se os custos continuarem caindo nos próximos anos, podem 
ser viáveis também em sistemas de velocidade fixa.

Os MSiP dependem do uso de ímãs permanentes e de 
materiais de terras raras para seus recursos avançados. A 
produção de ímãs permanentes de liga de terras raras tem 
algumas desvantagens [7]. Uma desvantagem econômica 
é a produção geograficamente concentrada em poucos 
países. Observa-se também que o processo de mineração, 
tratamento e refino de metais de terras raras têm um impacto 
ambiental significativo [8]. Por este motivo, alguns fabricantes 
começaram a produção de MSiP usando materiais e tecnologias 
alternativas, que incluem o uso otimizado de ímãs de ferrite de 
baixo custo.

A Tabela 1 apresenta uma análise comparativa simplificada 
das diferentes tecnologias motrizes com indicadores de 
desempenho em 9 categorias. Cada indicador é indicado de 
1 até 5 círculos, e as cores ajudam na identificação, em que 
vermelho é desfavorável, amarelo é médio e verde é favorável.

A Tabela 1 foi construída com as informações disponíveis 
atualmente (2021). No futuro, existe forte possibilidade de 
mudança, como por exemplo, a exploração de novas jazidas de 
imãs de terras raras melhorando os custos do MSiP.

Os MSiP para uso em acionamentos como substitutos dos 
MiTRGE diferem do projeto tradicional da máquina síncrona 
por terem um rotor híbrido na tentativa de minimizar os 
problemas inerentes de perda do sincronismo do rotor ao 
atingir o torque máximo e não poder partir diretamente na 
rede de alimentação. Estes dois fatores impõem a necessidade 

Figura 3 - Visão geral das tecnologias de motores trifásicos disponíveis 
no mercado. Fonte: Adaptação de F. J. T. E. Ferreira et al  [6].

Os variadores Eletrônicos de velocidade (vEv), também 
conhecidos como conversores de frequência ou inversores de 
frequência, já são amplamente utilizados em acionamentos 
motrizes. A utilização dos vEv se dá principalmente em cargas 
onde o controle de velocidade é importante, ou em cargas onde 
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de uso de sistemas eletrônicos para o acionamento do 
motor. A evolução da eletrônica de potência fez com que o 
MSiP e o MSREL pudessem ser utilizados nos mais diversos 
acionamentos e em ampla faixa de potência.

Os MSREL não possuem enrolamentos ou ímãs no rotor, 
apenas placas de aço elétricas empilhadas juntas para formar 
um pacote de rotor. Ao contrário de um motor de indução, 
um rotor MSREL não possui correntes induzidas no rotor e, 
portanto, não apresenta perdas no rotor. isso torna o MSREL 
um equipamento relativamente simples, com bom controle de 
velocidade e torque em carga constante e carga ou velocidade 
variável.

As aplicações de vEv nos MiTRGE tradicionais e os novos 

MSiP e MSREL requerem uma atualização nos procedimentos 
de teste para incluir o vEv necessário para partida e controle, 
bem como classificar o desempenho na condição de velocidade 
variável. Esta tarefa ainda não foi concluída no international 
Electrotechnical Commission (iEC), que lançou uma ampla 
discussão sobre como as perdas de carga total e parcial nos 
vEvs e as perdas adicionais no motor devido à alimentação 
não senoidal devem ser contabilizadas na classificação de 
eficiência. Esta discussão ainda não foi finalizada.

É importante classificar as perdas dos vEvs e dos demais 
dispositivos de acionamentos, pois a análise da eficiência 
completa do sistema motriz é novo horizonte normativo. Os 
vEv aumentam consideravelmente a eficiência energética do 

Tabela 1 - análIse comparaTIva das dIFerenTes TecnoloGIas moTrIzes
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sistema motriz para diversos tipos de acionamento, além de 
possibilitar o controle de velocidade e torque, mas também 
oferecem perdas nos elementos semicondutores e nos motores, 
por em muitas vezes não fornecer forma de onda de corrente 
perfeitamente senoidal.

A tendência dos acionamentos motrizes aponta para 
as novas tecnologias MSiP e MSREL, bem como para a 
intensificação da utilização de vEvs. Na mobilidade elétrica, já 
estão sendo testados em nível comercial formulações híbridas 
do MSiP e MSREL na perspectiva de aumentar a eficiência e 
possibilitar elevados torques em toda a faixa de velocidade, 
incluindo em baixas rotações.

Ainda é preliminar fazer uma discussão sobre custos de 
substituições, pois as tecnologias MSiP e MSREL não estão em 
linha de produção seriada.
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