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RESUMO – MOTORES ELÉTRICOS NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 
 

O setor de energia elétrica é o mais rápido na descarbonização devido à grande variedade de fontes 

de energia livres de carbono que podem gerar eletricidade, tais como: fotovoltaica (FV), eólica e 

hidráulica. Isto significa que a eletrificação pode ajudar outros setores a se descarbonizarem 

rapidamente em grande escala.  A participação da eletricidade no uso final da energia tende a 

aumentar dos atuais 17% [1] para cerca de 60/70%. A participação dos motores elétricos irá crescer 

ao menos nesta taxa dos atuais 9% [2, p. 40] para cerca de 30% no uso final da energia. Uma 

observação mais atenta revela que o número de sistemas que utilizam estes motores irá crescer ainda 

mais intensamente, já que eles estão envolvidos nas duas principais opções de descarbonização 

relacionadas a eletricidade: Veículos elétricos (VEs) e bombas para aquecimento. Ver o capitulo 3: O 

futuro é elétrico. 

Tamanho crescimento de mercado para os motores elétricos significa que sua eficiência energética é 

ainda mais crucial. Ou para apresentar de forma mais positiva, qualquer pequeno incremento na 

eficiência dos motores, alcançado através de regulação, por exemplo, poderia ter imediatamente um 

grande impacto devido ao enorme número de motores em uso. Por isso o caminho para uma efetiva 

descarbonização passa pelo aumento da eficiência dos motores até o nível do menor custo de ciclo 

de vida. Ver capitulo 4: Aumentando a eficiência dos sistemas com motores. 

O crescente aumento da participação de sistemas de energia renovável conectados à rede, o que 

naturalmente torna mais variáveis os parâmetros de saída, faz com que os objetivos do operador do 

sistema sejam extremamente complexos. A eletricidade não deve ser somente utilizada de forma 

eficiente, mas seu consumo deve também ser direcionado para os momentos em que a sua produção 

seja abundante. Alguns setores que utilizam grande número de motores são mais propícios para 

oferecer esta flexibilidade. Medidas devem ser postas em prática para conectar consumidores de 

eletricidade com os operadores da rede para que um alto engajamento destes consumidores seja 

obtido. Ver capitulo 5. Motores elétricos e o desafio da flexibilização. 

A transição energética somente é sustentável se o material utilizado é levado em conta. O esperado 

aumento do número de motores coloca em questão se estes motores têm o potencial para funcionar 

em uma economia circular. O apoio para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no desenvolvimento de 

motores livres de metais de terras raras, assim como conceitos como Projetar para Reciclagem (PPR) 

pode levar a este caminho. Ver capitulo 6: Uso de materiais sustentáveis - Motores na economia 

circular. 
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INTRODUÇÃO – ACELERANDO A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 
 

A transição em direção a um mundo livre das emissões de carbono é um desafio para esta geração. 

Existem disponíveis em nossas mãos soluções econômicas e duradouras, mas isto não torna esta uma 

tarefa simples, dado a sua enorme escala e o prazo definido em que devemos fazer ela acontecer. 

Já se passaram 20 anos desde o Protocolo de Quioto e a Europa tem feito um progresso encorajador. 

Entretanto, a principal parte da transição ainda está por ser feita. Em 2050 as emissões de carbono na 

União Europeia (EU) devem ser reduzidas entre 80% e 95% comparadas aos níveis de 1990, de acordo 

com o compromisso feito em Quioto. O mapa atual da UE ambiciona uma redução de 80% nas 

emissões de carbono para aquela data. Este objetivo foi estabelecido após o acordo da COP 21 em 

dezembro de 2015 em Paris, que também procurou limitar o aumento de temperatura bem abaixo de 

+2ºC comparado a níveis pré-industriais, insistindo que as partes reunidas reduzam as emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) o mais cedo possível para alcançar seu objetivo geral. 

O Instituto Europeu do Cobre (IEC) apoia a meta superior de 95%, mas reconhece que o objetivo final 

de redução das emissões (de 80% para 95%) é altamente ambicioso, dado que as medidas menos 

complexas serão as primeiras a serem empregadas. Em qualquer caso, a transição energética deve 

acontecer na maior velocidade possível se nós quisermos alcançar os objetivos dos protocolos de 

Quioto e Paris dentro do prazo acordado. 

A escala da transição energética necessária é significativa e envolve quase todos os setores da 

economia. Para descarbonizar todas as nossas casas e edifícios em tempo hábil uma taxa de renovação 

mais rápida do que a usual é imperativa. A indústria possui seus próprios desafios devido ao volume 

total de material e energia utilizados em seus processos.  A geração de eletricidade está fazendo a 

transição mais rápida e tem se comprometido a se descarbonizar bem antes de 2050, permitindo 

outros setores se descarbonizarem através da eletrificação. Um desses setores é o de transporte, que 

provavelmente representa o maior desafio da descarbonização. Junto com a eletricidade, o hidrogênio 

produzido de fontes renováveis de energia pode ser uma alternativa útil para o transporte e 

armazenamento de energia se tecnologias economicamente viáveis puderem ser desenvolvidas. 

Diferentes formas de bioenergia também serão parte da solução se os proprietários da terra 

permanecerem responsáveis e seus retornos nos investimentos em energia (EROI) satisfatórios. 

O derrotismo não é uma opção. Para responder ao desafio precisamos de vários níveis de governança. 

Cidadãos, cidades, empresas, indústrias, governos regionais e nacionais, assim como organizações 

internacionais, devem agir e coordenar entre si suas ações. Atores como cidades, empresas e indústrias 

têm um papel importante, pois podem atuar como a ponte entre ambições políticas de alto nível e os 

cidadãos individualmente. 

Todos os agentes envolvidos devem combinar suas decisões compartilhando determinados valores 

básicos: 

• Descarbonização: Busca de soluções que contribuam de forma considerável e que sejam 

escalonáveis para alcançar economias de carbono rápidas e significativas. Isso exige 

estabilidade política, uma perspectiva de longo prazo até 2050 e reengenharia para atingir os 

objetivos de energia e clima para 2050. 

• Viabilidade econômica: Procura de soluções economicamente viáveis que compitam no 

mercado através de seu mérito. O custo mínimo do ciclo de vida deve orientar a formulação 



Publicação Nº Cu0254 ECI 
Disponível em www.leonardo-energy.org.br  Página 10 

das políticas empregadas. Todas as medidas eficazes em termos de custos devem ser 

perseguidas. 

• Circularidade: Expectativa de produtos e sistemas que sejam duráveis, fáceis de reparar e 

altamente recicláveis na transição de um sistema baseado em combustível para outro sistema 

de energia com uso mais intensivo de capital. 

• Acoplamento setorial: Acreditando em sistemas integrados de energia que utilizem soluções 

digitais. Nós necessitamos de uma concepção de sistema que combine energias renováveis e 

eficiência energética com flexibilidade energética. 

• Engajamento do consumidor: Acreditando no acesso total aos mercados de energia, contratos 

de compra de energia verde (CCEs), garantias de origem, contratos de longo prazo e transações 

de energia entre pares. 

O Instituto Europeu do Cobre (IEC) fez da descarbonização uma das suas principais prioridades e chama 

por uma abordagem ambiciosa, mas pragmática. Em 2004 ele criou o Leonardo Energy , uma 

plataforma dedicada à aceleração da transição energética, conectando tecnologias, políticas e 

mercados de energia. Em 2017, o IEC lançou DecarbEurope, uma campanha multimídia com o apoio 

de dez associações industriais e dois parceiros de mídia. O objetivo é envolver agentes políticos e 

industriais com soluções técnicas e economicamente viáveis que poderiam reduzir as emissões de GEE 

na Europa entre 100 a 500 milhões de toneladas por ano. 
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1. O FUTURO É ELÉTRICO 
 

MENSAGENS CHAVE 
 
Os setores de transporte e Aquecimento, Ventilação e Condicionamento de Ar (AVCA) juntos 

representam cerca de 65% do consumo final de energia da UE. Ambos setores tradicionalmente 

dependem fortemente de combustíveis fósseis. A descarbonização desses setores só pode ser bem-

sucedida se uma grande parcela deste consumo for transferida para sistemas elétricos altamente 

eficientes que funcionem com energia renovável. Como o setor elétrico está se descarbonizando 

rapidamente, acelerar essa eletrificação significa acelerar a transição energética. 

As soluções para alcançar essa eletrificação, tais como os veículos elétricos (VEs) e bombas de 

aquecimento, envolvem o uso de sistemas com motores elétricos. 

  

• Os carros de passeio movidos por motores elétricos (VEs) têm maior eficiência na tração das 

rodas do que carros com Motor de Combustão Interna (MCI) alimentados por combustíveis 

fósseis. As preocupações com a capacidade da bateria e sua autonomia fornecem um incentivo 

tecnológico para um aumento ainda maior da eficiência energética. O mesmo vale para ônibus 

e caminhões elétricos. Entretanto, a eficiência do motor dos VEs depende do perfil de carga e 

das limitações do sistema, o que complica como isso é avaliado.  

• As bombas de calor dependem de uma unidade de compressor acionada eletricamente e 

podem ser utilizadas para aquecimento e resfriamento em prédios. Bombas de calor têm 

intrinsicamente eficiência muito alta, o que é o seu maior trunfo. Com a regulamentação da 

UE evoluindo gradualmente para a imposição de edifícios com perda de energia quase zero, o 

setor de bombas de calor é estimulado a aumentar ainda mais sua eficiência energética. 

Escolher a estratégia correta de variação de carga do compressor é um fator importante para 

otimizar isso. 

A eficiência do motor elétrico é discutida em mais detalhes no Capítulo 2. 

Para alcançar uma produção sustentável em massa de motores elétricos, eles devem ser projetados 

para reciclagem e devem preferencialmente utilizar materiais para os quais a disponibilidade não é 

crítica. O apoio à pesquisa e inovação deve se concentrar no desenvolvimento de motores de metais 

de terras raras. O lugar dos motores elétricos na economia circular é discutido em mais detalhes no 

Capítulo 4. 
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A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA PRECISA DE ELETRIFICAÇÃO 
 

Na matriz energética tradicional os combustíveis fósseis eram usados tanto como fonte de energia 

quanto seu meio de transporte. Isso significa que a transição para uma sociedade de baixo carbono 

requer não apenas novas fontes de energia, mas também uma mudança em direção a outras formas 

de transporta-la, para as quais a eletricidade, o biocombustível e o hidrogênio são os principais 

candidatos. A eletricidade tem a vantagem de poder ser gerada a partir de uma ampla variedade de 

fontes livres de carbono. Os sistemas de energia solar fotovoltaica, eólica, biomassa, hídrica, 

maremotriz e oceânica geram eletricidade, que é a principal razão pela qual a descarbonização de 

nossa matriz energética precisa estar ligada ao aumento da eletrificação no uso final de energia. 

A média de uso do carbono na produção de energia da UE diminuiu acentuadamente desde 1990, 

incluindo uma queda de 17% entre 2009 e 2013. Em 2013, a utilização média de carbono na produção 

de eletricidade em baixa tensão na UE foi de 447g CO2eq / kWh [3]. A Eurelectric fornece um valor de 

343 g CO2 / kWh para 2013 e 331 g CO2 / kWh para 2014 para a própria geração de energia, sem calcular 

as perdas na transmissão e distribuição e sem levar em conta as emissões de GEE que não o CO2. [4] 

Desde 2005 o setor de geração de energia da UE encontra-se sob o Sistema de Comércio de Emissões 

(SCE) e desde 2013 nenhuma permissão gratuita é aceita para o setor de energia, com a consequência 

de que aumentos líquidos no consumo de eletricidade não levam a aumentos líquidos na emissão de 

carbono. O setor de energia da UE deverá tornar-se totalmente neutro em carbono até 2050 [4]. 

A eletricidade tem as vantagens adicionais que: 

• Melhoram a qualidade do ar local (sem emissões locais) 

• Muitas de suas aplicações de uso final, como motores industriais, VEs e bombas de 

aquecimento têm eficiência muito alta. 

• É fácil controlar digitalmente 

O sistema de transmissão e distribuição de eletricidade já está em vigor, o que significa que grandes 

quantidades de fontes renováveis podem ser integradas em um tempo relativamente curto. Uma 

desvantagem da eletricidade como transportadora de energia é a questão do armazenamento em 

larga escala e por longos períodos de tempo, embora a eficiência e a capacidade das baterias estejam 

progredindo com a extensa pesquisa em andamento. A aplicação de interconexões de rede, 

bombeamento hidráulico, gerenciamento da resposta da demanda e, a longo prazo, tecnologias para 

geração de gás pela eletricidade podem fornecer alternativas válidas [5]. 

A parcela da eletricidade no consumo final bruto de energia aumentou modestamente de 17,22% em 

1990 [6] para 26,5% em 2016 [7]. Durante a transição energética dos próximos 30 anos espera-se que 

esta parcela cresça mais acentuadamente para 60-70% do uso final de energia, com o hidrogênio, 

energia geotérmica, aquecimento solar e vários tipos de bioenergia respondendo pelos 30-40% 

restantes. O maior potencial de eletrificação está no aquecimento predial, refrigeração, aquecimento 

de água, transporte e vários tipos de uso de energia industrial, a maioria dos quais envolve motores 

elétricos. 

A ELETRIFICAÇÃO DO TRANSPORTE 
O setor dos transportes (privado, público e o transporte de cargas) é o que mais contribui para as 

emissões de CO2 relacionadas com o uso de energia na UE-28. Em 2015 ele foi responsável por 28,1% 
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do total do consumo final de energia e 28,3% do total de emissões de CO2 relacionadas à energia. [8, 

p. 28] 

Apenas uma pequena parte do mercado de transporte atualmente é elétrica, consistindo 

principalmente de trens elétricos, bondes, sistemas de metrô e trólebus. No entanto, o mercado de 

bicicletas elétricas está crescendo rapidamente e os carros elétricos estão ganhando terreno. 

Entretanto a maior parte do setor de transportes ainda utiliza combustíveis fósseis. 

A eletrificação do transporte pode ser obtida através de duas maneiras: 

1. Mudar de um meio de transporte para outro. Os usuários podem simplesmente mudar sua 

preferência de um sistema de transporte que usa combustíveis fósseis para um meio de 

transporte impulsionado pela energia elétrica, por exemplo, viajando de trem de alta 

velocidade ao invés de via aérea. 

2. Revolução tecnológica dentro de um tipo de veículo de transporte. A transição mais ambiciosa 

deste tipo envolve os carros particulares movidos por motor de combustão interna com um 

tanque de combustível para carros movidos por um motor elétrico com uma bateria. A 

transição de trens movidos a diesel para trens elétricos vem ocorrendo há várias décadas; a 

quota do consumo de eletricidade nos trilhos aumentou globalmente de 17,2% em 1990 para 

36,4% em 2013 [21]. 

ELETRIFICAÇÃO DO TRANSPORTE PRIVADO 
A transição no transporte privado envolve veículos elétricos de quatro rodas substituindo carros com 

motores de combustão interna, veículos elétricos de duas rodas substituindo motocicletas ou 

bicicletas, ou a introdução de veículos elétricos de três rodas (tuk-tuk) e Veículos Elétricos de Baixa 

Velocidade (VEBV) com velocidade e alcance limitados. Os dois últimos modos de transporte 

prosperam nos mercados asiáticos, mas não é previsto ganharem participação de mercado significativa 

na Europa; eles não são, portanto, discutidos neste artigo. 

O mercado europeu de veículos elétricos está crescendo rapidamente, mas permanece pequeno em 

comparação com o mercado de carros com motor de combustão interna. No entanto, pela maioria das 

previsões, espera-se que a presença de VEs cresça muito nos próximos 15 anos. 
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Figura 1 - Recarga de um carro elétrico em Berlim, Alemanha (foto de Michael Movchin, licenciada 
sob Creative Commons CC-BY-SA-3.0) 

O principal impulsionador da eletrificação do transporte privado é a descarbonização. A eletricidade 

pode ser gerada a partir de várias fontes de energia renováveis e usada de maneira altamente eficiente 

em veículos elétricos. Mesmo com as atuais emissões médias de CO2 da produção de eletricidade na 

UE-28, um VE produz menos da metade das emissões de gases com efeito de estufa (78g CO2 eq / 

km) de um veículo similar com motor de combustão interna e gasolina convencional (185g CO2 eq / 

km) (well-to-wheel analysis) [9]. VEs e veículos elétricos de duas rodas também podem trazer outras 

vantagens: 

1) Eles não contribuem para a poluição do ar local devido à falta de emissões de óxidos de 
nitrogênio (NOx), compostos orgânicos voláteis e material particulado (MP2.5). Estima-se que 
esta poluição atmosférica local seja responsável por 5,4% das mortes na Europa [10]. No 
exemplo da cidade de Roma, se eletrificou sua frota de veículos leves de transporte público ou 
de carga e as emissões locais de NOx diminuiriam em 34% e as de MP2.5 em 22% [11]. 

2) Em baixas velocidades (<30 km/h), os veículos elétricos à bateria emitem níveis de ruído 
significativamente menores do que os veículos MCI. Alguns estudos afirmam que para pessoas 
com idade acima de 65 anos a mortalidade devido ao ruído urbano pode ser ainda maior do 
que aquela causada pelo MP2,5 [12]. 

3) A mobilidade elétrica melhora a segurança energética da UE. Em 2017 a UE-28 teve de 
importar 87% do seu petróleo, dos quais 47% são atualmente consumidos pelo transporte 
rodoviário [13]. 

Os investimentos em apoio à P & D também podem ser justificados pelo objetivo de viabilizar a 

presença da indústria de VE e tornar a Europa pioneira no desenvolvimento desta nova tecnologia [14]. 

Com os atuais desenvolvimentos tecnológicos as barreiras comumente associadas aos veículos 

elétricos, como seu alto custo e alcance limitado, estão gradualmente desaparecendo. Vários veículos 

elétricos comercializados no mercado já oferecem uma autonomia maior que 300 quilômetros. Uma 

barreira remanescente, no entanto, é a falta de pontos de carregamento rápido ao longo da rede de 

mailto:ert@org.br
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estradas públicas, já que o lento carregamento durante a noite é insuficiente para permitir viagens de 

longa distância (> 300 km). Em termos de custo total de propriedade (CTP), espera-se que a paridade 

entre os veículos elétricos e os que utilizam MCI seja atingida antes de 2020. Dito isto, o preço de 

compra dos veículos elétricos continua maior do que o dos carros a petróleo (gasolina), o que pode 

justificar uma percepção de alto custo. 

Medidas regulatórias bem direcionadas podem ajudar a superar essas barreiras remanescentes e 

tornar a transição para a mobilidade elétrica uma realidade. 

TECNOLOGIA VE 

Existem basicamente quatro tipos de carros elétricos: 

• Veículos elétricos híbridos (VEH) são movidos por um motor de combustão interna, bem como 

um motor elétrico com uma bateria. A energia do motor a combustão e a do motor elétrico 

podem ser compartilhadas para acionar as rodas por meio de um dispositivo de divisão de 

energia. A bateria é carregada durante a frenagem regenerativa (a energia de frenagem que 

normalmente é perdida como calor é convertida em eletricidade) ou pelo motor de combustão 

interna. 

• Veículos elétricos híbridos plug-in (VEHPI) são VEHs que podem ser conectados à rede elétrica 

para carregar a bateria. A bateria tem uma capacidade maior do que a encontrada em um VEH. 

• Veículos elétricos a bateria (VEB) não possuem motor de combustão interna; apenas um motor 

elétrico e uma bateria. A bateria é carregada conectando-a à rede elétrica. 

• Os veículos elétricos a células de combustível (VECC) são similares aos VEBs, exceto pelo fato 

de usarem uma célula de combustível em vez de uma bateria. A célula de combustível usa 

oxigênio do ar e hidrogênio comprimido (ou outro gás adequado) para gerar eletricidade, que 

é então usada no acionamento elétrico. 

Os VECC podem ser considerados como sub-ótimos porque o combustível fóssil ou eletricidade é usado 

para produzir o hidrogênio comprimido. No primeiro caso, o sistema de transporte não é 

descarbonizado e neste último são necessárias etapas de conversão adicionais (a produção de 

hidrogênio, compressão e reconversão em eletricidade) que são inerentemente menos eficientes do 

que o uso direto de eletricidade no motor do veículo.  Além disso, os carros movidos a hidrogênio 

exigiriam novas infraestruturas e criariam problemas de segurança. 

VEHs e VEHPIs ainda consomem combustível fóssil e são, portanto, apenas uma solução provisória no 

caminho para a completa descarbonização. Nos últimos anos os VEHPIs eram frequentemente vistos 

como a tecnologia de transição ideal que levaria a veículos totalmente eletrificados, uma vez que eles 

fornecem uma resposta para a ansiedade do consumidor ao longo de períodos de carga e recarga. Na 

Holanda, os incentivos governamentais para VEHPIs e VEBs são quase equivalentes, resultando em 

números de vendas amplamente dominados por VEHPIs. Na Noruega, os incentivos de VEBs são 65% 

mais altos do que aqueles para VEHPIs, resultando em um mercado dominado pelos VEBs [15, p.16]. 

Isto demonstra que o sucesso dos VEHPIs como uma transição para um mercado de VEBs é em grande 

parte por escolha do governo. Os VEHPIs podem acelerar o desenvolvimento do mercado de VEs, mas 

retardarão o progresso na redução das emissões. Com a tecnologia de baterias aprimorada e o alcance 

agora possível com os VEBs, o argumento em favor dos VEHPIs tornou-se bastante obsoleto. As 

políticas do governo para apoiar os VEHPIs correm o risco de retardar o progresso geral que está sendo 

feito nas emissões de GEE no transporte privado. 

Este artigo irá então concentrar-se apenas nos veículos elétricos a bateria (VEBs). 
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Segue-se uma representação esquemática da tecnologia VEB [15]: 

 

Figura 2 - Representação esquemática da tecnologia VEB [15]. 

TIPOS DE MOTORES VE 

Vários tipos de motores elétricos podem ser utilizados para movimentar um carro elétrico, com 

potências que variam de 15 a 200 kW. Com a perspectiva de um futuro mercado de massa, os 

acionamentos automotivos elétricos são objeto de esforços intensivos de P&D, com, entre outros, foco 

no desenvolvimento de motores com conteúdo reduzido ou zero de terras raras. Como resultado 

grandes melhorias que levam a mudanças entre os tipos preferidos de motores são esperadas nos 

próximos anos. 

A maioria dos fabricantes de VE atualmente opta por Motores Síncronos Magnéticos Permanentes 

(MSMP). Outros tipos de motores VE incluem motores de indução CA com rotores de cobre (por 

exemplo, Tesla) e motores de campo enrolado síncrono (por exemplo, Renault). A tabela abaixo 

resume as principais opções de motores existentes para veículos elétricos (VE) e híbridos plug-in 

(VEHPI) nos mercados europeu e norte-americano: 
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Veiculo 

 

Tipo de 

veículo 

 

Tipo de motor 

 

Características 

Audi A3 e-tron VEHPI Magneto permanente Terra rara 

BMW i3 VEB Interior magneto permanente Terra rara 

Chevrolet volt VEHPI Interior magneto permanente Ferrite / Terra rara 

Hyunday Sonata VEHPI Superfície magneto permanente Terra rara 

Mitsubishi 

Outlander 

VEHPI Interior magneto permanente Terra rara 

Nissan Leaf VEB Interior magneto permanente Terra rara 

Porsch Panamera VEHPI Superfície magneto permanente Terra rara 

Renault Zoe VEB Campo de ranhura síncrona Enrolamentos de cobre 

Tesla S VEB Motor de indução Gaiola de cobre 

Tesla X VEB Motor de indução Gaiola de cobre 

Tesla 3 VEB Interior magneto permanente Terra rara 

Daimler Smart For 

Two ed 

VEB Campo de ranhura síncrona Enrolamentos de cobre 

Daimler 

Mercedes-Benz B-

class ed 

VEB Motor de indução Gaiola de cobre 

Toyota prius VEHPI Interior magneto permanente Terra rara 

VW e-Golf VE Magneto permanente Terra rara 

VW GTE VEHPI Magneto permanente Terra rara 

Tabela 1 - Tipos de motores de diferentes VEs e VEHPIs. [16] 

Principais características dos principais tipos de motores [17]: 

• O Motor Síncrono Magneto Permanente (MSMP) tem uma grande vantagem em sua alta 

densidade de torque e alta eficiência em plena carga. Sua principal desvantagem é a presença 

de metais de terras raras nos ímãs. Esses metais sofrem com a alta volatilidade dos preços, a 

extração pode ser poluente e sua disponibilidade concentrada e limitada pode dificultar a 

implantação em larga escala. Os motores MSMP também apresentam algumas desvantagens 

técnicas. Eles têm uma velocidade máxima limitada e exigem proteção de temperatura para 

evitar a desmagnetização. Uma solução em potencial poderia ser substituir metais de terras 

raras por ferrite. Isso resulta, no entanto, em menor densidade de torque, o que significa que 

o motor perde sua principal vantagem, embora essa desvantagem tenha sido mitigada por 

desenvolvimentos recentes. 
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• O Motor de Indução com Rotor de Cobre (MIRC) tem uma menor densidade de torque e menor 

eficiência em carga máxima. No entanto, maior eficiência é alcançada em alta velocidade e 

baixo torque e a velocidade máxima pode ser excedida por um curto período de tempo. O 

MIRC é, portanto, usado principalmente em carros top de linha (por exemplo, Tesla [18]). No 

futuro o desempenho, a densidade de torque e a eficiência energética dos motores MIRC para 

automóveis poderiam ser melhorados usando bobinas especiais, distribuições especiais de 

enrolamentos, um rotor externo ou até mesmo dois rotores. [16] 

• O Campo de Ranhura Síncrona (CRS) tem boa densidade e eficiência de torque. Sua principal 

desvantagem é que ele precisa de correntes CA e CC. Como resultado, a bateria, o conversor 

e a eletrônica de potência são maiores e mais caros para alcançar um desempenho similar ao 

dos MSMPs. No entanto, pelo menos um fabricante de veículos elétricos de grande porte 

optou por esse tipo de motor em seus carros, o que poderia ser uma garantia de maior 

comprometimento de P&D com esse tipo de motor nos próximos anos. Como o MIRC, o CRS 

contém apenas cobre e aço como materiais ativos. 

• O Motor de Relutância Comutada (MRC) pode representar uma solução de baixo custo e 

tolerante a falhas, se suas desvantagens puderem ser superadas. Suas baixas densidades de 

potência e torque, baixa eficiência, alto nível de ruído e vibração e a necessidade de uma única 

estratégia de controle de inversor impediram, por enquanto, o seu avanço em qualquer uma 

das principais fábricas de VE. Potenciais melhorias futuras, no entanto, poderiam dar as 

características necessárias para aplicações automotivas. Estas incluem configurações 

otimizadas de enrolamento, fabricação de ranhuras fechadas e conteúdo harmônico reduzido 

no campo magnético do “gap de ar”. 

• O motor relutância síncrona poderia ser um candidato promissor para a próxima geração de 

veículos eléctricos, estes motores têm o potencial de ter de alta eficiência, baixo custo, baixo 

peso e baixo nível de ruído, mas suas densidades relativamente baixas de torque os fizeram 

impróprios para VEs [ 19]. Pesquisas estão em andamento para encontrar formas de aumentar 

o torque sem comprometer outras vantagens [20]. 

EFICIÊNCIA DO MOTOR VE 

A eficiência energética do sistema de tração é uma questão importante no estágio de projeto do VEB 

porque a energia que pode ser armazenada em uma bateria é limitada. Como resultado, a eficiência 

energética afeta diretamente o alcance, que representa um dos mais importantes pontos de atenção 

técnica do carro elétrico. Dentro do contexto de aprimoramento da autonomia é benéfico para os 

fabricantes de automóveis investir na eficiência dos sistemas do carro, já que o custo incremental de 

melhorar a eficiência é menor do que o custo incremental de aumentar a capacidade da bateria. 

Mas o que significa "eficiência energética" no contexto de um motor VE? A resposta não é direta. Pode 

significar a eficiência do motor ou de todo o sistema do motor, incluindo o cabeamento e o inversor. 

Em alguns casos, a influência do inversor pode ser tão grande quanto a do próprio motor. Ou se refere 

à eficiência energética de todo o carro, medida em kWh por quilômetro? Neste caso, o peso do carro 

também desempenha um papel crucial. 

Além disso, a eficiência energética de um sistema de acionamento também depende da carga. Por 

exemplo: o motor de indução tem menor eficiência que o motor Magneto Permanente (PM) com 

torque máximo, mas o inverso é verdadeiro com menor torque (veja a figura abaixo). Por isso, é 

importante saber se a eficiência energética indicada do carro se relaciona com a velocidade máxima 

ou a velocidade média ao longo da vida útil do carro. A velocidade média é definida pelo padrão de 

combustível da UE, que define o ciclo de condução médio. No entanto, os perfis de carga dos 
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condutores individuais podem divergir deste padrão, levando a que outros motores tenham um 

desempenho melhor do que os supostos melhores desempenhos da medida oficial da UE. 

Todos esses fatores tornam complexo falar sobre a eficiência do motor do carro elétrico. Portanto, é 

importante definir com clareza a que tipo de eficiência energética está se referindo ao discuti-la. 

A eficiência dos sistemas de tração é às vezes indicada usando um mapa de cores que representa toda 

a faixa de velocidade e torque. Os pontos de operação do ciclo de condução são plotados no mapa 

para identificar as regiões mais importantes. 

 

Figura 3 - Curvas de eficiência de motores VE, em um motor de indução (esquerda) versus um MSMP 
(direita). 

PERSPECTIVA DO MERCADO VE 

No mercado de veículos elétricos de duas rodas, a coleta de dados e a qualidade dos dados são um 

problema. Diferentes classificações de veículos de duas rodas são usadas em diferentes países e há 

uma falta de metodologia harmonizada para análise e comparação de dados [21]. O que é certo é que 

a China é de longe o maior mercado. Mais da metade dos veículos de duas rodas na China são elétricos, 

totalizando 223 milhões de unidades. A proibição de motores a gasolina em muitas cidades chinesas e 

o fato de que veículos de duas rodas atingiram a paridade com motocicletas contribuíram para esse 

sucesso. Os números do Reino Unido e da Suécia sugerem que o mercado europeu de veículos elétricos 

de duas rodas também está crescendo rapidamente, mas ainda assim em uma ordem de grandeza 

abaixo dos números chineses. A Declaração de Paris sobre Eletromobilidade e Mudanças Climáticas 

estabelece um objetivo de implantação global para veículos elétricos de dois e três rodas de 400 

milhões de unidades até 2030, Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 

(UNFCCC, 2015b). O cumprimento desta meta exigiria um aumento significativo na aceitação de 

veículos de duas rodas na Europa. 

O veículo elétrico de quatro rodas (VE) é o tipo de veículo elétrico de transporte privado mais 

discutido. O mercado global de VE está crescendo rapidamente. De acordo com o IEA Global Electric 

Vehicle Outlook 2017, os registros de carros elétricos aumentaram em um fator de 5 entre 2013 e 

2016, com mais de 750.000 veículos vendidos em todo o mundo somente em 2016 [24]. No entanto, 

o crescimento do mercado está muito concentrado em um pequeno número de países. Em 2016, 

apenas seis países atingiram uma quota de mercado de VE de mais de 1% das vendas totais de 
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automóveis, Noruega, Holanda, Suécia, Reino Unido, França e China. O que foi alcançado até agora 

ainda é relativamente insignificante comparado ao tamanho de todo o mercado. Hoje, os VEs 

representavam apenas 0,2% do número total de carros de passageiros na estrada, tendo eles ainda 

têm um longo caminho a percorrer. Pesquisa, desenvolvimento e implantação, bem como a 

perspectiva de produção em massa, estão levando a uma rápida redução no custo da bateria, ao 

mesmo tempo em que ocorrem melhorias na densidade de energia. 

Esta evolução é acelerada por políticas governamentais (ver barreiras de mercado e tendências para 

VEB). 

Globalmente, a Bloomberg espera que a venda de carros VE e MCI evoluam da seguinte forma:  

 

Figura 4 - Previsão de vendas de VE de 2015 a 2040 (Bloomberg New Energy Finance). 

PODEMOS GERAR A ELETRICIDADE SUFICIENTE PARA CARREGAR ESTES CARROS? 

Uma questão que surge consistentemente nas discussões sobre os VEs é de onde toda a eletricidade 

consumida pelos veículos virá. Um dos principais fatores que fornece resposta à esta questão é que os 

automóveis elétricos são 2,5 vezes mais eficientes na utilização final da energia do que os automóveis 

com motor de combustão interna [22]. Devido a essa alta eficiência, o consumo de eletricidade de uma 

das maiores frotas de veículos elétricos nas estradas europeias é limitado. A Agência Ambiental 

Europeia (AAE) estima que o consumo de veículos elétricos na UE-28 aumentará de aproximadamente 

0,03% da procura total de eletricidade em 2014 para 9,5% em 2050. Este valor foi calculado para uma 

parcela de 80% de VE na frota de automóveis da UE e um consumo total de eletricidade de 260 Mtoe 

nesta data [23]. Além disso, através do carregamento controlado, a maioria das baterias de VE pode 

ser carregada em períodos de baixa demanda de eletricidade ou alta produção de energia renovável, 

o que pode contribuir para achatar a curva de demanda de eletricidade [24, p.42]. 
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Em conclusão, a implantação de VE em grande escala exigirá investimentos para tornar o sistema 

elétrico europeu mais forte e inteligente, mas não solicitará o sistema além de seus limites. 

BARREIRAS E TENDÊNCIAS DO MERCADO VEB 

Com os atuais desenvolvimentos tecnológicos grandes barreiras técnicas e financeiras para veículos 

elétricos estão gradualmente desaparecendo. Apesar dessa perspectiva positiva é importante 

enfatizar que um ambiente favorável de políticas públicas ainda é um fator determinante para o 

sucesso do mercado de VE. Países sem esse ambiente político estão atrasados na transição. Uma das 

principais barreiras remanescentes é a falta de infraestrutura intercambiável para o carregamento 

rápido de VEB em estradas europeias.  

1) Redução do custo total de propriedade (CTP) 

Os preços das baterias de veículos elétricos vêm caindo constantemente nos últimos anos, de uma 

média de cerca de US $ 1.000 / kWh em 2010 para menos de US $ 250 / kWh em 2017. 

Espera-se que uma interação positiva entre P&D e crescimento de mercado reduza ainda mais o custo 

das baterias. A Bloomberg espera que os preços das baterias de íons de lítio caiam para US$109/kWh 

em 2025 e US$ 75/kWh em 2030. Essa evolução depende e pode ser acelerada pelos incentivos do 

governo para a pesquisa e inovação de baterias. 

Refletindo os preços das baterias em queda, o custo total de propriedade (CTP) dos VEBs também está 

caindo. Espera-se agora que a paridade do CTP com veículos com motor de combustão interna ocorra 

antes de 2020 (com base em uma vida útil de 60.000 quilômetros e preços médios de combustível e 

eletricidade na UE-28). Em países com preços de eletricidade favoráveis e isenções de impostos do 

governo para VEBs, a paridade de CTP já está sendo alcançada hoje, como pode ser demonstrado pela 

Ferramenta de Calculo de TCO de Carros de Passageiros da ECI. Isso mostra que a isenção de impostos 

pode ser um excelente incentivo regulatório para estimular o crescimento do mercado de VEs. 

Mesmo que o VEB esteja em vias de se tornar a forma mais econômica de transporte individual, a 

conscientização pública nem sempre segue esta tendência. Parte do equívoco tem a ver com o fato de 

que as pessoas tendem a enfatizar demais o custo da compra e não fazem o cálculo do CTP. As medidas 

de estímulo do governo são, portanto, ainda necessárias para preencher o hiato de credibilidade da 

mobilidade elétrica. 

2) Políticas governamentais visando reduzir as externalidades do transporte 

Os incentivos governamentais, como a isenção de impostos, podem ser facilmente justificados pelo 

fato de que os VEBs reduzem as externalidades do transporte rodoviário. Tanto as emissões de GEE 

quanto a poluição do ar local são drasticamente reduzidas com os VEBs em comparação com os 

veículos com motor de combustão interna. A eletromobilidade melhora também a segurança 

energética da UE e ao tornar a UE uma precursora da tecnologia VEBs, pode ser um estimulo para 

economia europeia [25]. 

A transição para a mobilidade elétrica pode ser estimulada pela UE e seus Estados membros por meio 

de: 

• Estabelecer metas ambiciosas para a participação das energias renováveis nos transportes 

na Diretiva da UE sobre Energias Renováveis. Estima-se que a meta atual resultará em quase 

40 milhões de VEs (VEHPIs e VEBs) na estrada até 2030. 

mailto:carro@org.br
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• Definir metas rigorosas de emissão de transporte a curto prazo, e uma data para uma 

proibição em toda a Europa de veículos movidos a combustíveis fósseis a longo prazo. O 

Conselho Federal (Bundesrat) alemão aprovou uma resolução para proibir a venda de novos 

carros com motor de combustão interna a partir de 2030. Os regulamentos alemães têm 

tradicionalmente moldado os regulamentos da UE e da Comissão Económica das Nações 

Unidas para a Europa (UNECE). A França e o Reino Unido tomaram medidas semelhantes com 

prazos diferentes. Os governos sueco, holandês e norueguês estão considerando proibições 

similares. 

A nível local, a transição para a mobilidade eletrica pode ser estimulada através da introdução de zonas 

de baixa e zero emissões nas áreas metropolitanas [26] e através de taxas locais de poluição (por 

exemplo, uma taxa de circulação). 

3) Maior alcance 

Durante muito tempo, a limitada gama de veículos elétricos foi a principal barreira à adoção. 

Simultaneamente com os custos de bateria em queda, a densidade de energia da bateria tem 

aumentado, levando ao aumento da faixa VE. Os VEBs no mercado hoje (por exemplo, Opel Ampera-

e, Renault Zoe, Tesla 3…) oferecem um alcance real de mais de 300 quilômetros. Enquanto isso ainda 

é menor do que o alcance médio de um veículo MCI, o problema é, pelo menos em parte, de 

percepção. A viagem média é de 15 quilômetros nos EUA e menos em todos os outros países do 

mundo. Isso significa que os veículos elétricos têm alcance suficiente para a maioria das viagens de 

carro feitas por motoristas europeus. Para tais viagens curtas, o carregamento da bateria pode ser 

feito durante a noite em casa através de um quadro na de parede de 3,7 kW em menos de 3 horas [27, 

p. 62]. Para distâncias mais longas, os VEBs precisariam de carregadores rápidos de 150 kW instalados 

ao longo da rede rodoviária em intervalos regulares (consulte o Ponto 4). 

4) Infraestrutura de carregamento 

A falta de estações de carregamento público é a principal barreira final para o desenvolvimento de 

veículos elétricos. Foi, de fato, identificado como o principal obstáculo ao lançamento do mercado de 

massa de VE no estudo Green eMotions da Comissão Europeia, publicado em 2015 [28]. É um dilema 

clássico da galinha e do ovo: onde deve o investimento ir primeiro? VEs ou a infraestrutura de 

carregamento? Enquanto isso, países pioneiros como a Noruega demonstraram que os governos 

deveriam investir em ambos ao mesmo tempo. 

Três tipos principais de infraestrutura de carregamento devem ser desenvolvidos: 

a) Privado, lento: quadros de entrada de 3,7 kW para carregamento lento durante a noite em 

locais de estacionamento privados dentro de edifícios. Na sua proposta legislativa de alteração 

da Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios de abril de 2017, a Comissão 

Europeia tomou a iniciativa de estabelecer normas mínimas para a infraestrutura de 

carregamento de veículos elétricos em edifícios residenciais e não residenciais. Por exemplo, 

pelo menos um em cada dez lugares de estacionamento em novos edifícios não residenciais e 

os que estão em fase de renovação terão de estar equipados com um ponto de carregamento 

[29]. 

b) Pública, lenta: estações de carregamento de 3,7 kW para carregamento lento durante a noite 

em áreas de estacionamento residencial nas ruas. As cidades devem prever espaços de 

estacionamento específicos para veículos elétricos com um poste de 3,7 kW, com um 

procedimento semelhante ao de como lugares de estacionamento para motoristas com 
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deficiência são alocados. Para transporte urbano profissional (táxis e pequenas Vans), um 

ponto de 7,4 kW no nível de depósito / estacionamento / rua para carregamento durante a 

noite pode ser instalado. Amsterdã é um bom exemplo, com 30.000 usuários individuais de 

estações de carregamento em um mês (fevereiro, 2017). Cidadãos e empresas podem solicitar 

um carregador VE em suas ruas que normalmente serão instaladas dentro de algumas 

semanas. Esses projetos podem abrir caminho para uma implantação mais generalizada da 

infraestrutura de carregamento na Europa [30]. 

c) Público, rápido: ao percorrer distâncias maiores fora da faixa do VEB, o carregamento rápido 

nas rodovias deve se tornar uma opção. Uma rede de carregadores de 150 kW deve ser 

colocada a cada 50 quilômetros ao longo das principais rodovias (rede principal TEN-T). Uma 

vez que a rede local de eletricidade pode não ter a capacidade de conectar essas estações de 

carregamento de alta potência diretamente, as baterias in-site podem ser necessárias para 

equilibrar a energia absorvida da rede. A implantação de tais redes é provavelmente o maior 

desafio e urgência na transição para a mobilidade elétrica na Europa. 

A harmonização das normas e a interoperabilidade das estações de carregamento é um problema. 

Devem ser desenvolvidas plataformas apropriadas de Interfaces de Carregamento de Veículos (ICV) 

com características não proprietárias para que os condutores de VE possam utilizar infraestruturas de 

carregamento público independentes do proprietário ou do operador [31]. Há também uma 

necessidade de sinalização clara e internacionalmente acordada. Políticas governamentais poderiam 

ajudar no desenvolvimento de padrões harmonizados, interoperáveis e com uma sinalização universal 

consistente. 

ELETRIFICAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E DE CARGAS 
Contribuições dos vários modais de transporte na UE em 2015: 

 Passageiro / Km Frete Tkm Total TU 

Estrada 82,2% 50,8% 71,5% 

Ar 9,9% 0,1% 6,6% 

Marítimo e hidroviário 0,3% 37,2% 12,9% 

Trilho 7,6% 11,9% 9,0% 

Tabela 2 - A contribuição dos quatro principais modais de transporte na UE em 2015 (com base na CE 
(2017) e UIC (2016a)). 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

De todos os modais de transporte o transporte por trilhos é o que produz menos emissões de CO2 e 

também o que está reduzindo suas emissões no ritmo mais rápido. O Manual Ferroviário UIC-IEA 2017 

[8] fornece estes números significativos em relação à UE: 

• As emissões de CO2 por unidade de transporte ferroviário (uma combinação ponderada de 

passageiros-km e toneladas-km de frete) caíram 45,2% entre 1990 e 2015. Vários fatores 

contribuíram para isso: 

o A proporção de quilômetros ferroviários eletrificados aumentou de 43% em 1990 para 

61% em 2015. Desde 2009, no entanto, a eletrificação da rede ferroviária na UE tem 

reduzido a sua taxa de ampliação. 

o Apesar desta estagnação na eletrificação da rede a mudança de locomotivas a diesel para 

locomotivas elétricas continua. As locomotivas a diesel deverão cair em número de 13300 

em 2010 para 9100 até 2020, enquanto a contagem de locomotivas elétricas deverá subir 
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de 7100 para 11100 no mesmo período [32]. Caso não haja mais eletrificação da rede, no 

entanto, essa mudança também se estabilizará. 

o A participação de combustíveis fósseis na matriz energética ferroviária da UE (energia 

primária) diminuiu de 78,5% em 1990 para 61,2% em 2015 devido à eletrificação e ao 

aumento da utilização de energias renováveis. 

o Houve uma transição gradual de locomotivas controladas por comutador de derivação 

para aquelas movimentadas por inversores com frenagem regenerativa. Em 2016, a 

Deutsche Bahn (DB) reportou uma taxa média de regeneração de 6,9% para trens de 

carga, 11,4% para trens de passageiros de longa distância e 19,2% para trens regionais de 

passageiros. Embora a transição ainda não esteja completa, a tendência continua. 

Como consequência, a contribuição do transporte ferroviário para o total das emissões de CO2 no 

transporte na UE diminuiu de 5,7% em 1990 para 2,9% em 2015 

• O crescimento do transporte ferroviário não acompanhou o crescimento total do setor de 

transportes da UE no período entre 1995 e 2015, passando de uma percentagem de 10% em 

1995 para 9% em 2015. 

• A participação do número de passageiros de trens de alta velocidade em comparação com o 

número total de passageiros de trens aumentou de quase zero em 1980 para 27% em 2008 e, 

em seguida, começou a estabilizar, aumentando para apenas 29% em 2015. 

A potência de um motor elétrico de um trem é tipicamente de 3,5 a 7,5 MW. Houve uma transição 

gradual de motores CC ou CA com enrolamentos de campo em série para motores de indução CA ou 

síncronos com Inversores de Velocidade Variável (IVVs) que permitem a frenagem regenerativa. 

 

Figura 5 - Locomotiva elétrica Classe 146 da Deutsche Bahn (Foto por Clic, licenciada sob Creative 
Commons (cc-by-sa / 4.0)). 

Motores elétricos deste tamanho têm alta eficiência energética. Sem dúvida ainda há espaço para 

alguns ganhos incrementais de eficiência energética, mas estabelecer padrões mínimos de eficiência 

energética não é uma opção realista para esse tipo de motor. Os motores são projetados para uma 

http://www.deb.org.br/
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série específica de locomotivas, devido ao que estabelecer um padrão mínimo e supervisionar este 

mercado seria quase impossível. Além disso os ganhos de eficiência energética também podem ser 

obtidos por meio da continua conversão em direção a motores que permitem a frenagem regenerativa 

e por meio de sistemas eletrônicos de assistência ao motorista que otimizam o comportamento da 

frenagem do trem. Os conversores eletrônicos que acionam os motores têm alta eficiência 

(tipicamente 94-98%) e o desenvolvimento de eletrônica avançada de potência pode reduzir ainda 

mais as perdas do conversor. Estimular uma atenção contínua ao custo do ciclo de vida dentro das 

empresas de transporte ferroviário pode ser uma boa maneira de garantir que essas melhorias de 

eficiência energética relativamente pequenas continuem valendo a pena. 

Maior potencial de descarbonização está na eletrificação da rede ferroviária existente. Embora a 

eletrificação total provavelmente não seja realista a curto prazo por razões econômicas, certamente 

ainda há espaço para progresso. E como a parcela de energia renovável na parcela total de eletricidade 

continua a subir, os benefícios de uma maior eletrificação em termos de redução de emissões de CO2 

se tornarão ainda mais substanciais. O apoio regulatório a nível da UE, que poderia ajudar a colher 

este benefício, está atualmente deixando a desejar e o ritmo da eletrificação está falhando. Ao 

formular tal apoio, no entanto, deve-se tomar cuidado para que regulamentações mais severas 

relativas à locomotivas a diesel não resultem na desativação das mesmas com os clientes mudando 

para o transporte rodoviário. Isso teria um efeito retrógrado nas questões ambientais. Este apelo a 

uma regulação bem pensada foi expresso no relatório final do projeto CLEANER-D (Clean European 

Rail-Diesel) da Comissão Europeia em 2014 [33]. 

O potencial adicional de descarbonização está no desenvolvimento de linhas ferroviárias de alta 

velocidade que podem competir com a aviação de curta distância. Juntamente com a eletrificação das 

linhas existentes, a construção de novas linhas de alta velocidade desacelerou consideravelmente após 

2008. Criar um clima de investimento favorável para esta tecnologia poderia ser alcançado 

indiretamente através de uma taxação justa das externalidades da aviação (ver capitulo transportes 

marítimo e aéreo), bem como através de medidas de apoio. Protestos de ambientalistas tem sido uma 

característica das novas linhas de trens de alta velocidade, mas os argumentos apresentados podem 

ser rebatidos de três formas:  

• Enfatizando a substancial vantagem para o meio ambiente do transporte através de trens de 

alta velocidade em comparação com outros tipos de transporte; 

• Assegurando que o transporte de baixa velocidade em trilhos não será reduzido ou eliminado; 

• Demonstrando que linhas de trilhos estão sendo transformadas em caminhos para ciclistas e 

pedestres, mostrando que trilhos também podem retornar para a natureza. 
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Figura 6 – Um ICE, trem alemão de alta velocidade, consistindo de duas unidades de 8 MW cada (foto 
de S. Terfloth, licenciado por Creative Commons (cc-by-sa/2.0)). 

 

Figura 7 – Uma linha de trem desativada na França transformada em uma trilha (fonte: Escritório de 
Turismo de Amélie-les-Bains). 
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TRANSPORTE DE FRETE COM CAMINHÕES 

Os caminhões, ônibus e vans representam menos de 5% dos veículos rodoviários da UE, mas geram 

cerca de 25% das emissões de CO2 dos transportes rodoviários. Mesmo que parte deste tráfego possa 

ser desviado para o transporte ferroviário, o transporte rodoviário tem a vantagem de fornecer um 

serviço porta-a-porta e é tão grande que continuará a desempenhar um papel importante no futuro. 

A eletrificação deste transporte pesado está avançando mais lentamente do que para carros e 

provavelmente não estará amplamente disponível até 2020-2025. No entanto, um progresso rápido 

está sendo feito aqui também. Nos últimos dois anos, várias grandes empresas vêm se posicionando 

para oferecer soluções tecnológicas neste setor. [34] 

Em novembro de 2017 a Tesla revelou seus planos para um caminhão elétrico semiautônomo com um 

alcance de 800 quilômetros, cuja produção deve começar no início de 2019 [35]. Outros fabricantes 

introduziram caminhões elétricos no mercado no segundo semestre de 2017: A Cummins com seu 

caminhão elétrico Classe 7 e o caminhão elétrico classe 8 da Loblaw Companies Limited [35]. Em 2017, 

a Daimler lançou uma produção em edição limitada de seu caminhão elétrico Mercedes-Benz movido 

a bateria, projetado para entregas de cargas e mercadorias dentro das cidades [36]. A Nikola Motor 

Company, no entanto, optou por um sistema com hidrogênio como transportador de energia 

intermediário, reconvertendo-o em eletricidade a bordo. O Nikola One, com um alcance de mais de 

1100 quilômetros, está atualmente em versão piloto e espera-se que os primeiros clientes recebam a 

entrega em 2020. 

Uma desvantagem potencial dos caminhões elétricos é o tamanho e o peso da bateria, o que reduz a 

capacidade de carga do caminhão. No entanto, com a evolução da tecnologia de baterias, esta barreira 

está sendo gradualmente superada. Um caminhão médio exigirá uma bateria de 500 kWh para um 

alcance de 400 quilômetros. Esse intervalo corresponde à parada obrigatória de 45 minutos que um 

motorista de caminhão deve fazer a cada 400 km sob os regulamentos da UE. Com a tecnologia atual 

essa bateria adicionaria de 4 a 5 toneladas ao peso do caminhão, mas isso precisa ser comparado ao 

peso do motor a diesel que ele substitui e a outras economias de peso no sistema de tração. Os 

caminhões elétricos também economizam em energia e custos de manutenção. [37] A densidade de 

energia da bateria está melhorando a uma taxa de aproximadamente 4% ao ano, o que significa que 

uma redução de peso por um fator de 30-40% poderia ser esperada até 2030. 

 

Figura 8 - Aumento no desempenho das baterias de íons de lítio [38]. 



Publicação Nº Cu0254 ECI 
Disponível em www.leonardo-energy.org.br  Página 28 

Uma segunda desvantagem é a complexa infraestrutura de carregamento que os caminhões elétricos 

exigiriam. Em paradas de caminhões durante a noite pontos de carregamento de 100 kW teriam que 

ser instalados para que os caminhões possam recarregar entre 5 e 6 horas. Ao longo de rodovias 

pontos de carregamento rápido seriam necessários com uma potência de não menos de 1 MW para 

coincidir os tempos de carregamento com os períodos de descanso obrigatório dos motoristas. 

Ambas as desvantagens poderiam ser eliminadas usando o hidrogênio como um transportador de 

energia intermediário como no Nikola One. A eletricidade é convertida em hidrogênio na estação de 

carregamento e convertida novamente em eletricidade por um gerador a bordo. A desvantagem, no 

entanto, é que isso leva a uma substancial perda de eficiência. 

A complexidade de implantar uma poderosa infraestrutura de carregamento levanta a questão de 

saber se não seria mais inteligente desenvolver rodovias eletrônicas com linhas aéreas nas quais os 

caminhões podem se conectar com pantógrafos. Uma pista de teste de 2 km foi recentemente 

instalada perto de Estocolmo, na Suécia [39]. Um caminhão pode extrair energia para recarregar sua 

bateria elétrica em rodovias equipadas com linhas aéreas e usá-la para percorrer estradas secundárias. 

Tal sistema se presta a ser combinado com um dispositivo autônomo de direção embutido no   controle 

dos caminhões, que permitiria a eles ser dirigido muito mais perto um do outro na rodovia sem 

comprometer a segurança, fornecendo uma solução eficaz para o congestionamento rodoviário. 

 

Figura 9 - Cerca de 32 milhões de caminhões entraram nas estradas da UE em 2015 [40], com 
potência variando de 100 kW a 600 kW (Foto de Glyn Baker licenciada sob Creative Commons (cc-by-

sa / 2.0)). 
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TRANSPORTE PÚBLICO COM ÔNIBUS 

A eletrificação do transporte por ônibus está se desenvolvendo mais rapidamente do que para os 

caminhões, embora o diesel e o gás natural comprimido (GNV) ainda dominem o mercado. 

Em 2017 havia cerca de 385.000 e-buses (ônibus elétricos) na estrada, ou pouco mais de 10% da frota 

total de ônibus. 99% desses ônibus elétricos estavam na China e 0,5% na UE (2.100 unidades). A 

demanda doméstica na China é fortemente impulsionada por metas nacionais de vendas, subsídios de 

apoio e metas municipais de qualidade do ar. Grandes cidades como Xangai e Shenzhen 

interromperam totalmente as compras de ônibus com motor de combustão interna. A quota de vendas 

de ônibus elétricos na China aumentou de 0,6% em 2011 para 22% em 2017. Os ônibus elétricos 

representam atualmente 17% da frota total de ônibus da China [41]. Os ônibus elétricos com bateria 

dominam o mercado em comparação com os ônibus híbridos plug-in. 

Em outubro de 2017, os prefeitos de 12 das maiores cidades do mundo se comprometeram a adquirir 

apenas ônibus de emissão zero a partir de 2025 [42]. 

Para os ônibus urbanos a propulsão elétrica faz muito sentido. O seu poder é limitado em comparação 

com os caminhões e cobrem distâncias mais curtas (os ônibus urbanos têm um alcance diário típico 

entre 200 e 300 km), pelo que a bateria pode ser carregada durante a noite na garagem. O custo total 

de propriedade dos ônibus elétricos da cidade chegará à paridade com os modelos de ônibus diesel 

utilizados na Europa antes de 2020, conforme demonstrado por um estudo da Universidade de 

Columbia para o departamento de transito da cidade de Nova Iorque. De acordo com o estudo, o prazo 

de retorno para um ônibus elétrico de preço mais alto seria de 8 anos (para um ônibus com 12 anos 

de duração) graças aos custos mais baixos de combustível e manutenção [43]. 

TRANSPORTE MARÍTIMO E AÉREO 

De todos os modos de transporte os setores marítimos e aéreos são os que se encontram mais longe 

de uma solução amadurecida para se libertarem do carbono. 

No entanto, alguns veleiros elétricos já estão na água e se mostram eficazes. Eles são principalmente 

pequenos barcos que cobrem distâncias curtas, como rebocadores e balsas de curta distância. Suas 

baterias são normalmente carregadas conectando-as à fonte de alimentação CA de uso geral, às vezes 

combinadas com células solares integradas aos barcos [44]. Para navios maiores que cobrem distâncias 

superiores, a tecnologia de baterias atualmente ainda está aquém das especificações necessárias para 

tornar a eletrificação uma opção viável. Com a tecnologia atual os biocombustíveis são um caminho 

mais realista para a descarbonização deste segmento do transporte marítimo. 

A aviação está assumindo uma parcela importante e crescente de quilômetros de passageiros 

transportados (9,9% em 2017, tabela 2). Existem menos informações disponíveis sobre o que os 

fabricantes estão desenvolvendo na eletrificação aeroespacial do que para a eletrificação do 

transporte rodoviário. No entanto é claro que uma solução de carbono zero para o transporte aéreo 

ainda está a muitos passos de distância. Um número crescente de funções nos aviões está sendo 

eletrificada, resultando em melhorias na eficiência energética, mas esta eletricidade ainda é gerada 

por turbinas a jato movidas a querosene. A propulsão elétrica completa para as turbinas e motores é 

um grande desafio técnico devido à limitada relação capacidade/peso das baterias elétricas. Voar 

eletricamente foi alcançado em experimentos com aviões menores, o maior dos quais com pouco 

menos de 1 MW de potência. Como comparação, um Boeing 777 com dois motores a jato GE90-115B 

tem uma potência total de 164 MW. 
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Um consórcio formado pela Siemens, Rolls-Royce e Airbus está desenvolvendo um pequeno avião 

executivo com um de seus quatro motores consistindo de um propulsor elétrico de 2 MW. Esta 

aeronave híbrida-elétrica deve ser lançada em 2020 [45]. Embora esse desenvolvimento seja 

encorajador e aeronaves menores de pequeno porte possam estar a caminho da eletrificação, o 

desenvolvimento de grandes aeronaves totalmente elétricas tem um horizonte de tempo incerto. Eles 

provavelmente não devem estar disponíveis entre os próximos dez a vinte anos. Devido a restrições 

de peso, as aeronaves que voam inteiramente com biocombustíveis também não são uma opção 

viável, embora os aviões movidos a hidrogênio líquido possam ser uma opção a mais longo prazo. 

Mudar os clientes do ar para trens de alta velocidade é um dos caminhos mais eficazes para a 

descarbonização. Para viagens com menos de 1000 km geralmente há pouca diferença no tempo de 

viagem, uma vez que o tempo para chegar e sair do aeroporto e para os controles de segurança deve 

ser considerado. Incentivos governamentais para estimular essa mudança podem fazer parte do apoio 

ao desenvolvimento de uma rede de trens de alta velocidade, juntamente com a aplicação das 

rigorosas medidas do Sistema de Compensação de Emissões da UE (SCE EU) para os voos de 

passageiros. 

 

A ELETRIFICAÇÃO DO AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO 
40% da energia utilizada na Europa e um terço das emissões de gases de efeito de estufa podem ser 

atribuídos aos edifícios e muito disso diz respeito ao aquecimento e refrigeração [46]. 

Com a Diretiva de Desempenho Energético de Edificações (DDEE) a UE pretende reduzir as emissões 

de edificações dos setores residencial e terciário entre 88 e 91% até 2050 em comparação com a linha 

de base de 1990. Para atingir este objetivo é necessário desencadear ações significativas nos mercados 

de edifícios dos países membros da UE [47]. Isso requer uma abordagem holística que combine uma 

redução nas necessidades de aquecimento e resfriamento do edifício através de sistemas de 

aquecimento e resfriamento altamente eficientes em termos energéticos. 

Como as taxas de construção e reforma são baixas, uma tecnologia de aquecimento ou resfriamento 

instalada em um prédio pode permanecer por 30 a 40 anos ou mais, tornando a tecnologia utilizada 

efetivamente “trancada”. Isso significa que os sistemas devem ser projetados com o futuro em mente, 

considerando em particular a taxa esperada de emissões de CO2eq da geração de eletricidade. Este 

número deve diminuir de 447 gCO2eq / kWh em 2013 para 230 kgCO2eq / kWh em 2030 e próximo a 

zero em 2050. Qualquer política regulatória sobre sistemas de aquecimento e refrigeração em edifícios 

deve levar em conta essa evolução. 

O tipo preferido de tecnologia de aquecimento para cada habitação depende de muitos fatores, mas 

um elemento fundamental é o nível de isolamento que pode ser obtido na edificação: 

• Na extremidade superior existem edifícios recém-construídos ou totalmente reformados com 

uma combinação de isolamento de última geração, uso máximo da luz solar direta e um 

sistema de ventilação com recuperação de calor que pode reduzir a necessidade de energia 

para aquecimento a zero (edifício passivo) ou próximo de zero (edifício de baixo consumo 

energético). Neste último caso simples dispositivos elétricos para aquecimento podem ser 

instalados em algumas das salas, o que significa que o aquecimento utiliza a eletricidade, mas 

sem a utilização de motores elétricos. 

• Na extremidade inferior existem edifícios antigos, por vezes históricos, para os quais o 

potencial de isolamento permanece muito limitado. Em tais casos um sistema de aquecimento 

central com uma caldeira de granulados de madeira muitas vezes será considerado, mesmo 
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que haja incerteza em que grau este tipo de sistema pode ser neutro em termos de carbono. 

Os fatores a considerar incluem a fonte da madeira, as emissões de GEE na sua produção e 

transporte e qual escala de tempo apropriada para avaliação da neutralidade da emissão de 

carbono. Além disso, a combustão de granulados de madeira resulta em emissões substanciais 

de partículas de PM2,5. 

• A maioria dos edifícios residenciais fica entre estes dois extremos. Para estas habitações, uma 

bomba de calor local ou um sistema de aquecimento urbano altamente descarbonizado são 

as opções preferidas para reduzir as emissões de carbono. Uma bomba de calor absorve uma 

grande parte de sua energia útil do ambiente e possui um compressor acionado eletricamente 

como seu componente ativo. Com a evolução da descarbonização na geração de eletricidade 

suas emissões de carbono evoluirão gradualmente para zero. Como as bombas de calor 

dependem de motores elétricos para sua operação elas são discutidas aqui com mais detalhes. 

BOMBAS DE CALOR 
As bombas de calor não geram calor, mas bombeiam calor renovável e livre de custos de uma fonte 

de baixa temperatura para um espaço de temperatura mais elevado onde ele é necessário. Pode ser 

usado tanto para aquecimento de ambientes como para água quente sanitária. Ao inverter o ciclo, a 

mesma bomba de calor também pode ser usada para refrigeração no verão. Isso pode reduzir 

significativamente os custos de energia e as emissões de carbono dos sistemas de ar condicionado em 

ambientes residenciais, industriais e escritórios. O mesmo princípio também é usado em 

refrigeradores e freezers domésticos ou industriais. 

Dois tipos diferentes de energia são alimentados no ciclo da bomba de calor: 

• Energia passiva, na forma de calor de baixa temperatura, livre e renovável, do ar ambiente ou 

da água. Normalmente contribui com 60 a75% da energia total da bomba de calor. 

• Energia ativa, na forma de um motor elétrico acionando um compressor (e muitas vezes 

também uma ou mais bombas para o laço de terra e / ou sistema de distribuição de 

aquecimento), respondendo por 25 a 40% do consumo de energia da bomba de calor. 

Como fonte de calor, o sistema pode utilizar o ar externo, tubulações instaladas na terra, um poço ou 

tanque, ou um curso d’água ou lago local. As capacidades típicas variam entre 2 e 10 kW para unidades 

unifamiliares a 100 kW para edifícios residenciais com vários apartamentos. 

As vantagens ambientais das bombas de calor são convincentes. De acordo com estatísticas 

compiladas em 2015, uma bomba de calor normalmente economiza entre 40 a 60% das emissões de 

GEE em comparação com uma caldeira a gás natural com a mesma capacidade de aquecimento. Essas 

economias continuarão aumentando à medida que o fator de emissão de eletricidade continuar a 

diminuir. Uma vez que a geração de eletricidade é totalmente livre de emissões de carbono, a bomba 

de calor representará um sistema de aquecimento zero-carbono muito eficiente. Bombas de calor já 

funcionam como sistemas de emissão zero atualmente quando combinadas com a geração de energia 

fotovoltaica local e armazenamento desta energia através de baterias. Outra vantagem das bombas 

de calor é a ausência de emissões locais de poluentes (NOx, partículas finas, CO). 
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 Aquecimento 
elétrico direto 

Aquecimento a 
gás natural 

BCGS BCGA 

Consumo anual de calor 200000 KWh 200000 KWh 200000 KWh 200000 KWh 

Eficiência média típica  100% 90% 340% 260% 

Consumo anual de 
energia 

200000KWh 222222KWH 58,824KWH 79923KWH 

Fator médio de emissões 
de CO2 na Europa 

0,447 kgCO2eq/KWH 0,220 kgCO2eq/KWH [48] 0,447 kgCO2eq/KWH 0,447 kgCO2eq/KWH 

Emissões anuais de 
carbono 

89,400 kgCO2eq 48,889 kgCO2eq 26,295 kgCO2eq 34,385 kgCO2eq 

Tabela 3 - Comparação entre típicas emissões de carbono para aquecimento elétrico direto, 
aquecedor a gás, bomba de calor gerado no solo (BCGS) e bomba de calor gerado no ar (BCGA) para 

um edifico com um consumo de energia para aquecimento de 200000 kwh/ano [47] 

O PRINCÍPIO DE TRABALHO DA BOMBA DE CALOR 

Uma bomba de calor é baseada em um ciclo de refrigeração semelhante ao de um refrigerador ou 

sistema de ar condicionado. Ele consiste em um circuito fechado com um lado frio de baixa pressão e 

um lado quente de alta pressão. Os principais pontos da operação da bomba de calor são: 

• O volume de ar ou água fresco do ambiente, que serve como fonte de energia, libera calor 

para o fluido de transferência (refrigerante) ainda mais frio. Como o refrigerante está sob baixa 

pressão ele usa esse calor na evaporação. (1) 

• Um compressor acionado por uma unidade de motor elétrico comprime o refrigerante, o que 

aumenta sua temperatura e seu ponto de ebulição. (2) 

• O vapor de alta temperatura e alta pressão é alimentado em um trocador de calor onde a 

energia é transferida para um dissipador de calor (por exemplo, ar ambiente ou um sistema 

de distribuição de aquecimento). O vapor refrigerante esfria e se condensa, embora 

permaneça a uma temperatura razoavelmente alta. (3) 

• A pressão é liberada através de uma válvula de expansão. O ponto de ebulição retorna ao nível 

de temperatura de baixa pressão e o refrigerante começa a ferver. A ebulição absorve uma 

quantidade considerável de calor e faz com que a temperatura caia abaixo da temperatura da 

fonte de calor ambiente e o ciclo é fechado. (4) 
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Figura 10 - Princípio de trabalho da bomba de calor [47]. 

No evaporador, assim como no lado do condensador, a transferência de calor pode ser direta ou 

através de um ciclo adicional: 

• O condensador pode ser usado para aquecer diretamente um espaço, ou pode transferir calor 

através de um sistema de radiadores ou de um sistema de piso radiante em todo o edifício. 

• O evaporador pode extrair calor diretamente da superfície do ar, do solo ou da água 

(conhecida como "expansão direta") ou pode ser conectado a um circuito extra de 

refrigeração. 

As bombas de calor com apenas um circuito são geralmente limitadas a sistemas de bombas de calor 

de pequenas fontes de ar. As bombas de calor com três circuitos geralmente são sistemas de fonte de 

água ou terra e são usadas para edifícios maiores. A maioria das bombas de calor para residências e 

pequenos escritórios combinam expansão direta no lado do evaporador com um loop de distribuição 

de calor extra no lado do condensador. 

O circuito adicional de refrigeração ou de distribuição de calor requer uma bomba para movimentar o 

fluido. Essas (pequenas) bombas são acionadas por um motor elétrico, o que, evidentemente, reduz a 

eficiência geral do sistema. No entanto, os sistemas com múltiplos loops podem, às vezes, recuperar 

isso com uma transferência de calor mais eficiente. Há também considerações práticas e financeiras 

que tornam vantajoso optar por sistemas multi-loop. A questão de qual é o melhor sistema de bomba 

de calor em termos de custo de investimento, custo do ciclo de vida e eficiência energética deve ser 

avaliada caso a caso. 

DESEMPENHO DA BOMBA DE CALOR 

Uma das principais formas de caracterizar o desempenho da bomba de calor é o COD: 

Coeficiente de Desempenho (COD) = calor útil entregue / energia do compressor elétrico 



Publicação Nº Cu0254 ECI 
Disponível em www.leonardo-energy.org.br  Página 34 

O COD da bomba de calor normalmente flutua entre 3 para uma bomba de calor gerado no ar (BCGA) 

e 5 para uma bomba de calor gerado no solo (BCGS) eficiente. 

O COD médio da bomba de calor durante toda uma estação de aquecimento, conhecido como Fator 

de Desempenho Sazonal (FDS), é uma medida da eficiência da bomba de calor. Ele é usado para 

comparar com precisão diferentes instalações de bombas de calor em diferentes climas, bem como 

para comparar as emissões de CO2 e o uso de energia primária de bombas de calor com as dos sistemas 

de aquecimento de combustíveis fósseis. 

UNIDADE DO COMPRESSOR DA BOMBA DE CALOR, INCLUINDO O ACIONAMENTO ELÉTRICO 

O principal elemento consumidor de energia em uma bomba de calor é o sistema de compressor 

acionado por um motor elétrico, daí a importância de otimizar sua eficiência energética. Qual tipo de 

sistema de compressor tem a maior eficiência dependerá de vários fatores, incluindo a potência 

máxima necessária ou se o compressor não pode funcionar quando parcialmente carregado. 

Resposta à variação de carga 

A resposta à variação de carga pode ser obtida através de regulação liga-desliga ou pela variação da 

velocidade. 

Em bombas de calor de médio ou grande porte utilizando um ciclo de refrigeração extra, o sistema 

possui inércia térmica suficiente para optar pela regulação liga-desliga, alternando entre espera e 

carga total. Uma outra opção é utilizar um compressor de duas velocidades, o que possibilita sombrear 

a capacidade de aquecimento ou refrigeração necessária. As bombas de calor de duas velocidades 

funcionam bem com os sistemas de controle de zona, mantendo diferentes ambientes a diferentes 

temperaturas. Sistemas de bombas de calor de grande porte também podem usar compressores 

menores em paralelo para obter uma ampla faixa de resposta de variação de carga. 

Os sistemas de expansão direta geralmente alcançam eficiências mais altas utilizando um compressor 

e motor de várias velocidades que podem operar em toda a faixa entre 0 e 100% da carga total. Eles 

são principalmente impulsionados por uma combinação de motores síncronos magnéticos 

permanentes (MSMP) e um acionamento de velocidade variável (AVV). Esses sistemas são comumente 

chamados de bombas de calor com inversor. 

Otimizando a eficiência de toda a unidade incluindo o motor, acionamento, partida e compressor 

para os perfis de carga estimados da bomba de calor 

A nova norma internacional para sistemas acionados por motor (IEC 61800-9, Partes 1 e 2) especifica 

como minimizar as perdas de energia em todo o sistema de motor, inversor, motor de partida e 

compressor. Partindo de uma estimativa do perfil de carga-tempo da bomba de calor a sua eficiência 

em várias situações de carga parcial pode ser calculada para chegar ao seu índice de eficiência 

energética (IEE). Ao comparar os valores estimados de IEE de vários perfis de carga o sistema de bomba 

de calor de melhor desempenho pode ser determinado. O padrão IEC 61800-9 é discutido em maiores 

detalhes no Capítulo 2, "Indo além da abordagem do componente". 

Tipos de compressores 

Para compressores menores (até cerca de 50 kW) os tipos alternativos são uma opção de eficiência 

energética. 

Compressores para grandes edifícios são tipicamente centrífugos ou de rolagem. Os compressores 

centrífugos geralmente oferecem maior eficiência de carga do que os compressores de rolagem, 



Publicação Nº Cu0254 ECI 
Disponível em www.leonardo-energy.org.br  Página 35 

enquanto os compressores de rolagem tendem a manter uma melhor eficiência quando operados com 

carga parcial e são a escolha preferida na expansão direta dos sistemas de bomba de calor. [49] 

Tipos de motor 

Em bombas de calor menores o acionamento elétrico e o compressor são fornecidos como uma única 

unidade selada, com rotulagem de eficiência energética cobrindo toda a unidade. Se o compressor e 

o motor forem duas unidades separadas devem ser utilizados motores IE4 de eficiência Premium ou 

IE4 de eficiência Super Premium. 

Tradicionalmente, os compressores da bomba de calor são acionados por um motor de indução. Esta 

ainda é a opção preferida para compressores de velocidade fixa e de velocidade dupla. Para 

compressores de duas velocidades os motores de indução de velocidade dupla com uma configuração 

de enrolamento Dahlander são os preferidos [50]. 

Em sistemas de compressores de várias velocidades a unidade do motor é equipada com um 

acionamento de velocidade variável (AVV). Isso reduz um pouco a eficiência energética com carga 

total, mas aumenta a eficiência com carga parcial. Vários tipos de motores são usados combinação 

com um AVV, incluindo motores de indução e motores síncronos permanentes magnéticos (MSPM) 

[51]. Como o peso e o tamanho não são problemas para bombas de calor, seus motores MSPM são 

normalmente construídos usando ferrite, o que significa que eles estão livres de metais com terras 

raras. Motores de relutância síncronos e motores de relutância comutados estão ganhando terreno 

nesta área. Este último é combinado com um AVV de baixo custo, mas tem alto fator de ripple de 

torque e nível de ruído associados. 

Para uma estimativa do crescimento do mercado de motores elétricos associados ao aumento do uso 

de bombas de calor na UE, ver o Anexo. 

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO DA BOMBA DE CALOR 

Como as bombas de calor são sistemas de aquecimento e resfriamento altamente eficientes, com 

baixo teor de carbono (e no futuro, carbono zero), sem emissões locais, as políticas governamentais 

para estimular o mercado de bombas de calor podem ser prontamente justificadas. 

As bombas de calor são economicamente eficientes quando calculadas ao longo de todo o ciclo de vida 

do sistema, mas o custo do investimento inicial é geralmente superior ao de outros sistemas de 

aquecimento. Medidas regulatórias podem atenuar essa barreira à sua adoção. À medida que o 

mercado de bombas de calor continua a crescer as economias de escala pressionam ainda mais os 

preços, ao mesmo tempo em que aumentam a sua eficiência. 

A regulamentação da UE para estimular o mercado de bombas de calor atualmente atua em vários 

campos regulatórios, refletindo o fato de que uma bomba de calor é tanto um dispositivo consumidor 

de energia quanto uma fonte de energia renovável. 

A Diretiva de Fontes Renováveis de Energia da UE (DFRE) considera as bombas de calor quando elas 

atingem um FPS mínimo. Uma vez que o FPS esteja acima do valor mínimo daquele ano, toda a energia 

que está contida no sistema é adicionada à potência de entrada elétrica do compressor sendo 

considerada renovável e contabilizada como uma contribuição para as metas de energia renovável da 

UE. Este mínimo é calculado de acordo com a fórmula FPS> 1.15 / ETA. Onde : 

• ETA = eficiência média da produção de energia da UE 
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• ETA = produção bruta total de energia / produção de energia primária, calculada com base nas 

médias da UE com base nos dados do Eurostat [52] 

• 1 / ETA = o fator de energia primária (FEP). 

Em 2016, o valor mínimo do FPS foi de 2.875. 

A regulamentação da UE Diretiva para Ecodesign de Produtos Relacionados à Energia contém a regras 

para implementação Nº 813/2013 para aquecedores de ambientes e aquecedores combinados, 

incluindo bombas de calor, que entrou em vigor em 26 de setembro de 2017. Ela define a eficiência 

energética mínima e níveis máximos de emissões para cada tipo de tecnologia de aquecimento (ver 

também eficiência do sistema da bomba de calor) [53]. O Regulamento n.º 811/2013, abrigado na 

mesma diretiva, prescreve um rótulo energético para os aquecedores de ambiente e aquecedores 

combinados, com níveis de A+ a G, permitindo que geradores de calor funcionalmente equivalentes 

sejam comparados com base na sua eficiência. A rotulagem é independente da fonte de energia 

utilizada, abrangendo as caldeiras de combustão de combustíveis fósseis, os sistemas solares térmicos, 

as bombas de calor elétricas ou termicamente acionadas, bem como a cogeração. A base de 

comparação é a eficiência energética primária sem levar em conta o calor extraído do ar ambiente ou 

da água. Como resultado as bombas de calor têm valores de eficiência energética de 250 a 400%, 

estabelecendo-as na categoria de maior eficiência. 

A proposta de atualização da Diretiva da UE em matéria de Eficiência Energética contém disposições 

específicas para promover a eficiência energética no aquecimento e arrefecimento, aplicações em que 

as bombas de calor são excelentes. A Diretiva de 2012 inclui um conjunto de medidas vinculativas para 

reduzir em 20% o consumo de energia primária da UE até 2020, em comparação com 1990. A 

atualização propõe um novo conjunto de medidas para aumentar este valor para 32,5% até 2030. 

A Diretiva de Desempenho Energético de Edificações da UE (DDEE) estabelece requisitos mínimos para 

o uso de energia nos edifícios. A partir de 2021 o "edifício de quase zero energia (EqZE)" será o padrão 

obrigatório para todos os edifícios recém-construídos ou profundamente reformados. Isto significa 

que o edifício deve ter desempenho energético muito elevado e que "a quantidade muito baixa de 

energia necessária deve de forma muito significativa ser coberta por energia proveniente de fontes 

renováveis, incluindo a energia renovável produzida no local ou nas proximidades" [54]. Uma bomba 

de calor de energia renovável local é uma das principais opções de AVCA para uma construção de 

energia quase zero. 

Entretanto, a taxa de renovação de habitações na UE é inferior a 1% em termos homólogos [55], o que 

significa que a evolução é demasiado lenta se depender apenas de novas construções. A taxa de 

renovação dos edifícios residenciais não é muito superior, cerca de 1% [56]. Para alcançar as metas do 

DDEE de 2050, a taxa de renovação deve ser bastante aumentada. Estudos detalhados revelam uma 

forte correlação entre as taxas de renovação e a produção econômica (PIB) de uma região [55]. Para 

aumentar esta taxa acima deste ritmo natural serão necessários incentivos governamentais. A 

Comissão Europeia reconhece este fato, uma vez que declarou no novo DDEE que "os países da UE 

terão de estabelecer estratégias de renovação mais fortes a longo prazo, com o objetivo de 

descarbonização das construções existentes em seus países até 2050, e com uma sólida componente 

financeira" [57]. Este DDEE revisto foi formalmente aprovado pelo Parlamento Europeu em 17 de abril 

de 2018 e pelo Conselho da UE em 14 de maio de 2018. A questão que permanece é se ele irá provar 

ser uma diretiva suficiente para os Estados membros porem em prática medidas que irão aumentar 

significativamente as taxas de renovação das construções. 
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Dada a importância do AVCA em qualquer plano de redução de emissões de carbono em grande escala 

para a Europa e dadas as múltiplas vantagens das bombas de calor a este respeito as medidas 

atualmente existentes devem ser levadas ao próximo nível. Isso pode ser feito por [58]: 

• Estabelecer padrões de desempenho de eficiência mínima mais rigorosos (PDEM) para os 

sistemas de aquecimento menos eficientes da Diretiva de Concepção Ecológica; 

• Estimular ativamente os estados membros a criar incentivos para aumentar as taxas de 

renovação dos edifícios existentes. 

Para garantir que a contribuição de bombas de calor para a descarbonização da economia esteja 

plenamente levada em conta é crucial que o Fator de Energia Primária (PEF) é calculado utilizando 

metodologia científica do Instituto Fraunhofer [59] e revisto regularmente, de modo que continua a 

refletir com precisão as mudanças no mix de energia. 

ELETRIFICAÇÃO DE SISTEMAS PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 
Existe uma tendência na automação industrial e na robótica para mudar de sistemas pneumáticos ou 

hidráulicos para um sistema puramente elétrico com atuadores eletromecânicos [60 e 61]. Isso 

significa que um motor elétrico que leva ao compressor ou à bomba é substituído por muitos atuadores 

elétricos no ponto de uso. Se isso é vantajoso do ponto de vista econômico e funcional depende de 

muitos parâmetros, como a velocidade, torque, precisão e intensidade de uso exigidos. 

 

Figura 11 - Um atuador elétrico em uma válvula em uma usina de energia (Wikipedia, por Khepster, 
publicado sob a licença Creative Commons Attribution 3.0). 
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Geralmente, um sistema totalmente elétrico tem um custo inicial mais alto, mas em muitos casos tem 

um custo menor de ciclo de vida. Isso ocorre principalmente porque os sistemas elétricos não 

consomem energia quando nenhum movimento é necessário. Sistemas pneumáticos e hidráulicos, 

pelo contrário, utilizam energia continuamente para manter os níveis de pressão. Os sistemas 

pneumáticos também são muito suscetíveis a vazamentos, enquanto os sistemas hidráulicos 

geralmente apresentam baixa eficiência energética geral (normalmente em torno de 50%). Além disso, 

sistemas totalmente elétricos apresentam menores custos de manutenção, pois possuem menos 

componentes e não exigem reparo de vazamentos, entre outros fatores. 

Além do custo do ciclo de vida, os sistemas totalmente elétricos também podem ter vantagens 

operacionais, como um controle de movimento muito melhor: precisão, repetibilidade e coordenação 

de múltiplos atuadores. Eles também atingem uma potência máxima maior que os sistemas 

pneumáticos (até 178 kN) e são mais fáceis de instalar do que os sistemas hidráulicos. 

No entanto, nem todos os sistemas pneumáticos e hidráulicos são adequados para eletrificação. Os 

sistemas hidráulicos, por exemplo, permanecerão como a melhor prática em aplicações que exigem 

um poder de prensagem muito alto. 

Hoje, no entanto, sistemas pneumáticos e hidráulicos ainda são encontrados nos casos em que um 

sistema totalmente elétrico seria benéfico durante a vida útil da instalação. Os sistemas mais 

tradicionais são frequentemente preferidos porque são mais conhecidos pelos tomadores de decisão 

e operadores, e por causa de seu menor custo inicial de aquisição e instalação. 
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2. AUMENTANDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS SISTEMAS 

MOTORES 

 

MENSAGENS CHAVE 
Conforme descrito no capítulo anterior, espera-se que o número de sistemas de motores elétricos em 

uso aumente rapidamente com o aumento da eletrificação de transporte, aquecimento e várias 

aplicações industriais. Isto faz com que a eficiência energética destes sistemas motores seja ainda 

melhor para reduzir as emissões de GEE. Instrumentos regulatórios bem sintonizados podem alcançar 

um impacto substancial nesse campo. 

O Regulamento 640/2009 da UE estabeleceu Padrões Mínimos de Desempenho de Eficiência (PMDE) 

para motores elétricos de médio porte, mudando o mercado de motores predominantemente de baixa 

eficiência (IE1 e IE2) para um mercado predominantemente de motores de maior eficiência energética 

(IE3). 

 

Estender o Ecodesign PDEM para outras categorias de motor e remover algumas exceções seria 

logicamente um próximo passo, mais precisamente: 

• Incluir pequenos motores monofásicos e trifásicos 

• Incluir grandes motores de baixa ou média tensão 

• Remover da exceção para motores de frenagem e motores à prova de explosão 

• Remover a possibilidade de opção pelo IE2 se combinado com um acionamento de velocidade 

variável (AVV), configurando o IE3 com um AVV como o nível de eficiência obrigatório 

Esses quatro passos levariam a uma economia total de 22,3 TWh ou 9,97 milhões de toneladas de 

CO2eq por ano. 

O último ponto acima é visto como imperativo, uma vez que não há fundamentos técnicos para a 

exceção persistir e o mercado de AVV continuará a crescer sem tal estímulo. Como os AVVs não são as 

opções mais eficientes em termos energéticos em todos os casos, a manutenção dessa exceção pode 

prejudicar os esforços anteriores e transformar as economias em perdas. 

Para motores de grande e média potência o nível mínimo de eficiência poderia ser elevado para o 

IE4 a partir de 2022. Isso seria economicamente viável e economizaria um adicional de 9,3 TWh e 4,16 

milhões de toneladas de CO2eq por ano. 

Incorporar a noção de eficiência do sistema em uma “abordagem de produto ampliada” é difícil de 

traduzir em uma regulamentação viável. Uma promoção mais ativa da norma IEC 61800-9 seria útil, 

bem como o desenvolvimento de uma ferramenta de software que possa auxiliar na implementação 

desse padrão. Outra maneira, complementar, é promover a eficiência do sistema do motor através 

da norma ISO 50001 sobre Gerenciamento de Energia e seus guias de implementação. 
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A TRANSIÇÃO PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA MOTORA 
Muito tem sido alcançado em todo o mundo desde 1995 para trazer cada vez mais eficiência energética 

aos motores elétricos disponíveis no mercado. 

A eficiência energética de motores elétricos autônomos de 50 Hz é definida pela norma internacional 

IEC 60034-30-1 (versão 2014). Esta norma prevê seis categorias de eficiência, sendo a mais baixa não 

categorizada e o resto variando de IE1 (Eficiência Padrão) a IE5 (Eficiência Ultra Premium). 

 

Figura 12 - Eficiência versus potência de vários padrões de eficiência do motor [65]. 

Em 1995 a maioria dos motores elétricos vendidos em todo o mundo não atingiu o nível de eficiência 

IE1. Vinte anos depois a maioria dos motores vendidos estava pelo menos no nível de eficiência IE2. 
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Figura 13 - Evolução das vendas globais de motores por classe de eficiência (fonte: [62]). 

No entanto, devido à longa vida útil dos motores a eficiência deles em uso fica muito atrás dos números 

de vendas. Em 2015, apenas cerca de 40% de todos os motores em uso em todo o mundo atingiram o 

nível de eficiência IE2. 

 

Figura 14 - Evolução do estoque global de motores por classe de eficiência (fonte: [62]). 
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Geralmente a vida útil estimada é de 10 a 20 anos, mas um levantamento suíço de 17 parques 

industriais onde um total de 3979 motores [63] estavam em uso descobriu que 58,4% das unidades 

haviam excedido sua expectativa de vida operacional (10 a 20 anos dependendo de seu tamanho), com 

algumas unidades de até 60 anos. Embora esta pesquisa possa não ser representativa de toda a 

Europa, ela mostra que a suposição de que todos os motores são renovados pelo menos a cada 20 

anos não é verdadeira. Consequentemente, levará mais tempo do que se pensava para elevar a 

eficiência geral dos motores em uso, a menos que o ritmo de substituição dos motores seja revisado. 

Também ilustra como é crucial aplicar padrões avançados agora para regular os motores vendidos 

hoje, já que eles ficarão em uso por muitos anos. 

A evolução para motores mais energeticamente eficientes faz sentido do ponto de vista econômico. 

Uma parte importante do custo do ciclo de vida de um motor é o custo de energia. Como resultado, 

os motores energeticamente eficientes têm um custo de ciclo de vida mais baixo do que seus 

equivalentes menos eficientes na maioria dos casos. 

 

Figura 15 - Custo do ciclo de vida de um motor IE3 de 11 kW operando 4000 horas / ano durante um 
ciclo de vida de 15 anos [64]. 

Quão significativo é esse custo de energia depende das horas de funcionamento do motor, do padrão 

de carga durante essas horas de funcionamento e do preço da eletricidade. Muitas vezes é uma tarefa 

complexa determinar essas figuras com um alto grau de precisão. Felizmente uma estimativa razoável 

será na maioria dos casos adequada para uma boa decisão sobre qual classe de eficiência deve ser 

preferida do ponto de vista do custo do ciclo de vida. O ótimo tecno-econômico situa-se entre o IE3 e 

o IE5. 
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Figura 16 - Relação entre a classe de eficiência energética e o custo do ciclo de vida de um motor de 
11 kW a 15 anos durante 500 horas (esquerda) ou 1500 horas (direita) por ano, a um custo de 

eletricidade de 0,119 € / kWh (Fonte: 65]). 

Apesar das claras vantagens econômicas, várias barreiras de mercado têm dificultado a adoção de 

motores energeticamente eficientes ao longo de muitos anos. Essas barreiras à adoção incluem 

dificuldades decorrentes da divisão entre orçamento de investimento e operacional, falta de capital 

de investimento e resistência institucional e individual à mudança. A história de sucesso descrita acima 

pode ser atribuída principalmente à introdução de padrões mínimos de desempenho de eficiência 

(PDEM) em vários países e regiões do mundo, incluindo os Padrões de Conservação de Energia de 

Pequenos Motores Elétricos (parte do Energy Policy and Conservation Act) nos EUA e do regulamento 

da UE No. 640/2009. 

 

Figura 17 - Padrões mínimos de desempenho de eficiência (PDEM) para motores elétricos em todo o 
mundo [65]. 

O impacto do Acordo CEMEP / UE sobre rotulagem voluntária de motores elétricos, que decorreu entre 

1998 e 2009, foi limitado. Embora tenha sido um fator importante na remoção de motores da categoria 

de menor eficiência (abaixo de IE1) do mercado, ele dificilmente afetou a penetração no mercado de 
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motores de alta eficiência (IE2) e premium (IE3). Este último não surgiu completamente até que a 

regulamentação obrigatória entrasse em vigor. 

REGULAMENTO DA UE PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS MOTORES 
O Regulamento (CE) 640/2009 da UE sobre eficiência do motor elétrico, que entrou em vigor em 2009, 

é uma diretiva de implementação que faz parte da Diretiva de Ecodesign 2009/125 / EC. Ele baseia-se 

nas conclusões do estudo sobre o uso de energia em produtos, parte 11 motores, (UEP), que destacou 

a importância da introdução de padrões mínimos de desempenho de eficiência (PDEM) para motores. 

O regulamento define PDEM para motores elétricos de tamanho médio. Envolve motores trifásicos de 

indução de gaiola de esquilo de 50 Hz ou 50/60 Hz com 2 a 6 polos e uma tensão nominal de até 1000 

V. A eficiência do motor é definida como a potência mecânica dividida pela entrada de energia elétrica. 

O regulamento foi lançado em três etapas: 

• IE2 como o nível mínimo de eficiência para todos os novos motores vendidos no mercado da 

UE a partir de 16 de junho de 2011; 

• IE3 como o nível mínimo de eficiência para motores com potência nominal de 7,5 a 375 kW a 

partir de 1 de janeiro de 2015, exceto para motores combinados com um acionamento de 

velocidade variável (AVV), que só precisam cumprir o nível de eficiência IE2. 

• O regulamento anterior foi alargado a motores com uma potência nominal de 0,75 a 375 kW 

a partir de 1 de janeiro de 2017. 

Motores que são integrados com sua aplicação em uma unidade selada (por exemplo, bombas, 

ventiladores, redutores e compressores), e cuja eficiência não pode ser medida de forma 

independente não se enquadram nesta regulamentação. Há algumas outras exceções, como motores 

de frenagem, motores à prova de explosão e motores operando sob condições extremas (por exemplo, 

totalmente imersos em líquido, em temperaturas muito altas ou muito baixas, ou em altitudes 

elevadas). 

Estimou-se que o regulamento teria um potencial de economia médio de 65,7 TWh / ano para o 

período entre 2010 e 2020 [66] (os efeitos de repercussão não foram levados em conta). Isto 

corresponde a 29,37 milhões de toneladas de CO2eq / ano, calculados com base no valor de 2014 de 

447 gCO2eq / kWh para a intensidade de carbono na produção de eletricidade na UE [3]. 

ESTENDENDO O REGULAMENTO A OUTRAS CATEGORIAS DE MOTOR 
O Regulamento da UE 640/2009 aborda aproximadamente 60% de todo o consumo de energia de 

motores na UE [67]. Um novo estudo preparatório da Ecodesign (parte 30: Motores Especiais) foi 

lançado em 2012 para investigar se o âmbito deveria ser alargado a outras categorias de motor e se a 

exceção para motores com AVV poderia ser anulada. Pela primeira vez, a eficiência dos controladores 

eletrônicos reais (AVVs e soft-starters) também foi objeto de estudo. 

As seguintes extensões foram avaliadas: 

• Pequenos motores monofásicos e trifásicos (120 a 750 W). O nível de eficiência do IE2 foi 

considerado um bom mínimo para este intervalo. Embora muitos dos pequenos motores 

estejam integrados na sua aplicação e, consequentemente, não sejam incluídos aqui, o 

potencial total de economia de energia conforme calculado no estudo preparatório da parte 

30 ainda é significativo. 

• Grandes motores (375 a 1000 kW) de baixa tensão (<1000 V) ou média tensão (<6600 V). O 

potencial de economia de energia nessa categoria é menor, pois a maioria desses motores já 
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foi projetada para baixo custo de ciclo de vida e porque os motores maiores têm uma eficiência 

inerentemente maior. 

• Remoção da possibilidade de se optar pelo IE2 se combinado com um AVV. Veja “Indo além 

da abordagem de componentes” para o raciocínio por trás disso. O IE3 também se tornaria o 

nível de eficiência obrigatória aqui. 

• Remoção da exceção para motores de frenagem e motores à prova de explosão. Não há 

impedimentos técnicos para que esses motores atinjam os mesmos níveis de eficiência que os 

motores de uso geral. 

Os potenciais adicionais de economia até 2030 dessas extensões podem ser resumidos da seguinte 

forma [68]: 

Medidas Possíveis Economia de energia 
(Twh/a, média até 2030) 

Pequenos motores monofásicos (120W até 750W), IE2 4,6 

Pequenos motores trifásicos (120W até 750W), IE2 9,9 

Grandes motores de baixa tensão (375W até 1000W), IE3 3,1 

Grandes motores de média tensão (375W até 1000W), IE3 1,1 

Remoção da opção para uso do IE2 onde AVV é usado 2,7 

Inclusão de motores a prova de explosão ou frenagem a 
abrangência da regulação 

0,9 

Tabela 4 - Potenciais de economias adicionais através das extensões do regulamento de concepção 
ecológica (ecodesign) existente para motores na UE. 

Isso constitui um potencial de economia total de 22,3 TWh / ano, ou 9,97 milhões de toneladas de 

CO2e/ano. 

No momento da escrita deste texto, a parte 30 Ecodesign ainda não foi transformada em um 

regulamento. A razão para essa hesitação não é clara, dado o substancial potencial de economia, a 

falta de barreiras técnicas e as economias econômicas líquidas que provavelmente resultarão das 

medidas regulatórias propostas. 

MELHORANDO O NÍVEL DE EFICIÊNCIA PARA O IE4 
Para motores de média potência (0,75 a 375 kW) que têm uma designação PDEM de IE3 desde 2015, 

a melhoria do nível de eficiência para super premium (IE4) daqui a quatro ou cinco anos se torna uma 

meta realista. A preços correntes os motores IE4 já são vantajosos do ponto de vista do custo total de 

propriedade (CTP) para uma ampla gama de perfis de carga [65]. Com a previsão de queda dos preços 

para os próximos anos [107], tornando-os obrigatórios através de PDEM para motores de potência 

média, esta meta vai se concretizar do ponto de vista tanto econômico quanto ambiental (emissões 

de carbono). Isto levaria a uma poupança adicional de energia estimada em cerca de 7,9 TWh por ano 

[107]. 

Um nível PDEM similar pode ser ajustado para motores de grande potência (375 a 1000 kW). Mesmo 

que eles não tenham sido anteriormente sujeitos a regulamentação eles já estão sendo construídos 

para padrões de eficiência energética maiores em comparação com motores de menor potência 

devido à maior atenção ao seu custo de ciclo de vida e porque possuem inerentemente maior eficiência 

devido ao seu tamanho. Isso torna o nível de eficiência do IE4 facilmente atingível para essa categoria 

de motor. Estima-se que o PDEM IE4 para motores de grande potência leve a uma economia adicional 

de 1,4 TWh por ano [107]. 
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A economia total de energia associada ao PDEM IE4 para ambas as categorias de motor seria 

consequentemente estimada em 9,3 TWh por ano, correspondendo a uma economia de emissão de 

carbono de 4,16 milhões de toneladas de CO2eq por ano. 

Sem tal regulamentação espera-se que a penetração de mercado dos motores IE4 permaneça em um 

nível razoavelmente baixo, semelhante ao que aconteceu durante a transição anterior entre os 

motores IE2 e IE3. Mesmo que os motores de maior eficiência sejam frequentemente 

economicamente vantajosos, barreiras como seu alto preço de compra, orçamentos 

compartimentados e relutância em mudar dificultam seu avanço, criando uma perda tanto para a 

economia quanto para o meio ambiente. Sem PDEM tornando o IE4 obrigatório sua penetração no 

mercado deverá seguir o padrão do gráfico abaixo: 

 

Figura 18 - Dados de vendas esperados para motores de média potência sem nível PDM IE4 [107]. 

Com o nível PDEM do IE4 os valores de vendas por unidade dos motores IE4 seriam assim: 
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Figura 19 - Valores esperados de vendas para motores de média potência se o PDEM fosse 
aumentado para o nível IE4 a partir de 2022 [107]. 

Isso mostra claramente que os PDEMs são indispensáveis para que os motores IE4 alcancem um 

avanço geral de mercado na Europa antes de 2030. 

AUMENTANDO O IMPACTO ATRAVÉS DA MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO [69] 
As economias teóricas decorrentes de PDEM para motores elétricos são bem conhecidas, mas as 

economias reais no campo são mais difíceis de calcular. Existe falta de capacidade na UE para verificar 

a conformidade dos motores elétricos com as normas vigentes. A fiscalização do mercado é uma 

responsabilidade que é delegada aos estados membros. Os únicos países da UE que atualmente 

implementam qualquer tipo de testes sistemáticos de verificação de motores são a Dinamarca e a 

Alemanha. 

Dado o enorme número de motores elétricos vendidos na UE (aproximadamente 10 milhões por ano), 

a criação de um sistema para a verificação da conformidade é um desafio. Criar suficiente capacidade 

de laboratório independente não parece realista nem rentável. Um sistema de certificação através dos 

laboratórios privados e universitários existentes é provavelmente o melhor caminho a seguir. 

Idealmente os laboratórios devem ser entidades semi-independentes dentro das empresas 

proprietárias. 

O sistema dos EUA para verificar a conformidade com a norma NEMA para motores Premium poderia 

servir como um bom exemplo. Ela demonstra como a vigilância do mercado pode ser eficaz sem a 

necessidade de laboratórios independentes para verificar sistematicamente cada motor. O sistema 

dos EUA inclui os seguintes elementos: 

• Elevadas penalidades para fabricantes de motores não conformes; 

• Teste de conformidade aleatória por laboratórios independentes; 

• Autocontrole do mercado: qualquer empresa pode tomar a iniciativa de verificar a 

conformidade de um motor, incluindo um concorrente direto no mercado; 
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• Se um motor for relatado como não conforme isso é verificado por um laboratório 

independente antes que uma penalidade seja aplicada ao fabricante; 

• O sistema também pode incluir uma penalidade por acusações injustas. 

Em qualquer caso os estados membros da UE devem estar ativos em seus esforços para verificar e 

garantir que o potencial estimado de economia de energia e emissões seja realmente realizado. 

AUMENTO DO IMPACTO ATRAVÉS DO NÚMERO CRESCENTE DE MOTORES EM USO 
O impacto de qualquer tipo de PDEM para motores elétricos é reforçado pelo crescimento esperado 

do mercado. Por outro lado, uma vez que se espera que o número de motores em uso cresça 

substancialmente é ainda mais crucial que eles sejam tão eficientes em termos energéticos quanto 

possível. 

Espera-se que a participação dos motores elétricos no uso final de energia cresça dos atuais 9% para 

cerca de 30% durante a transição energética dos próximos 30 anos. Uma estimativa detalhada do 

aumento dos sistemas motores para vários segmentos de mercado é feita no Anexo. 

IR ALÉM DA ABORDAGEM DOS COMPONENTES 
Um motor elétrico não funciona sozinho, é sempre parte de um sistema maior. A Unidade Acionada 

por Motor (UAM) consiste no próprio motor elétrico, às vezes controlados por equipamentos como 

um soft starter ou AVV equipando equipamentos mecânicos (como engrenagens, correias, 

embreagens e freios), às vezes utilizados em processos como em um sistema de resfriamento e, 

finalmente, em uma aplicação real que está sendo conduzida (talvez uma bomba, um ventilador ou 

um compressor). O sistema do motor também inclui todos os outros componentes que podem sofrer 

perdas de energia (incluindo água ou dutos de ar, aceleradores e válvulas). Este sistema de motor é 

então sujeito a um determinado perfil de carga. 

Claramente não faz sentido otimizar componentes se isso não resultar em melhor eficiência 

operacional para todo o sistema. A otimização de todo o sistema, desde o perfil de carga até os perfis 

de torque e velocidade, é a melhor maneira de reduzir o consumo de energia e as emissões de CO2. O 

potencial de economia de energia de uma abordagem sistêmica para além do potencial de economia 

da eficiência do componente é difícil de estimar, mas, em qualquer caso, é provável que seja 

substancial. 

PADRÕES INTERNACIONAIS SOBRE O SISTEMA MOTOR E A EFICIÊNCIA DE PRODUTO 

PROLONGADO 
Em março de 2017, a norma internacional IEC 61800-9 (partes 1 e 2) foi publicada com o título 

Ecodesign para sistemas de acionamento de potência, partidas de motor, eletrônica de potência e suas 

aplicações. Ele se baseia fortemente na norma europeia EN 50598 que está em vigor desde 2014. A 

norma descreve como verificar e classificar as perdas de energia de todo o sistema (motor, AVV, 

partida, transmissão e aplicação) tanto em carga máxima e em condições especificas de carga parcial. 

Se o perfil de carga em períodos específicos for conhecido ou puder ser estimado, um aumento 

ponderado das eficiências em várias condições de carga resultará no índice de eficiência energética 

(IEE), que pode ser usado como referência para comparar diferentes configurações. [70] 

O regulamento de ecodesign da UE só leva em conta a eficiência aumentada do produto quando se 

trata de sistemas de motores totalmente integrados. Um exemplo é a recentemente criada parte 31 

para unidades integradas de compressores, para as quais o trabalho de regulamentação foi iniciado e 

para o qual uma avaliação de impacto é esperada para o final de 2018 ou primeiro semestre de 2019. 

Uma regulação similar para sistemas de circuladores (dispositivos utilizados para circular um fluido 
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num sistema fechado) entrará em vigor em 2020. Tal como previsto no apêndice 7 do lote de 

concepção ecológica 11, espera-se que este leve a uma economia anual de 23 TWh na UE [71]. 

MOTORES E ACIONAMENTOS DE VELOCIDADES VARIÁVEIS (AVVs) 
A IEC 61800-9 define classes de eficiência para o sistema de motor e AVV (chamados de sistemas de 

acionamento de energia ou SAE na norma). IES1 é a classe de referência com eficiências de energia 

listadas de acordo com a potência nominal. Se o SAE tiver pelo menos 20% mais perdas de energia do 

que a referência ele cai na categoria IES0. Se as perdas de energia forem inferiores à referência em 

pelo menos 20%, é classificada como IES2. A classe IES é determinada na carga nominal e velocidade 

nominal (100% / 100%). [70] 

Um equívoco comum é que o uso de um AVV para controlar o motor sempre melhorará a eficiência de 

energia do sistema. Este pode ser o caso, mas depende de muitos fatores de influência. Olhando 

apenas para o próprio motor e seu sistema de controle, um sistema que inclui um AVV sempre terá 

uma eficiência energética menor do que um motor com apenas um soft starter ou nenhum controle. 

Se o sistema tiver que operar com carga parcial, no entanto, essa perda de eficiência no controle do 

motor pode ser menor do que a perda que seria gerada se o controle de carga tivesse que ser feito no 

nível da aplicação (por exemplo, através de válvulas ou reguladores). 

Ao projetar um sistema, a primeira preocupação é manter as situações de carga parcial tão pouco 

frequentes quanto possível. Se a operação com carga parcial for necessária, no entanto, isso pode ser 

acomodado no nível do motor por meio de: 

• Controle LIGA / DESLIGA 

• Um sistema em cascata com vários motores menores 

• Um AVV 

Uma análise deve ser realizada para cada aplicação individual para avaliar quais dessas soluções 

resultam na maior eficiência energética e menor CTP. Estima-se que uma solução com um AVV seja a 

opção mais eficiente em termos energéticos em 40 a 50% das situações. 

 

Figura 20 - Uma abordagem de sistema para um perfil de carga variável [Fonte: CAPIEL]. 
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Uma vez que o sistema de controle tenha sido selecionado, um motor correspondente pode ser 

escolhido. Para estimular o investimento em AVVs o PDEM da UE aceitou uma eficiência motora mais 

baixa (IE2 em vez de IE3) onde um AVV é utilizado. Em parte devido a essa medida, e em parte 

resultante de desenvolvimentos na eletrônica de potência, reduções de preço e aumento da 

conscientização sobre seus benefícios, o mercado de AVV tem crescido rapidamente nos últimos 20 

anos e deve continuar crescendo nos próximos anos. Como resultado, essa medida de estímulo, que 

não faz sentido do ponto de vista da eficiência do sistema, tornou-se obsoleta. O nível de eficiência 

energética obrigatório para um motor com um AVV deve ser o mesmo que para qualquer outra 

unidade do motor. 

 

Figura 21 - Crescimento e previsão da penetração no mercado de AVV [67]. 

O PROLONGAMENTO DA ABORDAGEM DO PRODUTO: SISTEMA MOTOR + TRANSMISSÃO + 

APLICAÇÃO 
Uma abordagem de sistema deve ser seguida para minimizar as perdas de energia em todos os 

componentes, inclusive na unidade acionada por motor e na aplicação (por exemplo, uma bomba ou 

compressor) e todas as conexões mecânicas intermediárias. Dada a complexidade de tal procedimento 

e o caráter único de cada aplicação e sua carga, promover a eficiência do sistema do motor não é uma 

tarefa direta. 

O conjunto 30 dos estudos preliminares do UEP queria incorporar a noção de eficiência do sistema em 

sua “abordagem ampliada de produtos”, mas admitiu as dificuldades de traduzir esses princípios em 

uma regulamentação viável. A fiscalização do mercado de tal regulamentação seria particularmente 

desafiadora. Como cada caso é diferente, é necessário ir ao local para avaliar se um sistema é 

compatível. 

Um caminho em potencial é promover a norma IEC 61800-9 de forma mais ativa, bem como o 

desenvolvimento de uma ferramenta de software que possa auxiliar na implementação desse padrão. 
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Outra possibilidade complementar é promover a eficiência do sistema motor através de uma 

abordagem de Sistemas de Gerenciamento de Energia (SGE). 

SGE 
A abordagem dos Sistemas de Gestão de Energia (SGE) foi iniciada em 2007 pela Organização das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), que convocou uma reunião do grupo de 

especialistas (RGE) sobre o tema [72]. Este foi recolhido pela Organização Internacional de 

Normalização (ISO), levando ao desenvolvimento da nova norma de gestão de energia ISO 50001, 

publicada em 2011 [73]. 

O objetivo de um SGE é fornecer orientação para instalações industriais integrarem a eficiência 

energética em suas práticas de gestão, incluindo o ajuste fino dos processos de produção e o 

aprimoramento dos sistemas industriais [74]. O SGE é formalizado pela abordagem PLANEJE-FAÇA-

VERIFIQUE-AJA (PFVA), conforme ilustrado no gráfico a seguir: 

 

Figura 22 - Ciclo Planejar-Fazer-Verificar-Agir da ISO 50001 [73]. 

VANTAGENS DA SGE PARA OTIMIZAR OS SISTEMAS DE MOTORES 

O SGE estimula a indústria a adotar o pensamento sistêmico. Ele prescreve que os sistemas que 

utilizam energia, incluindo os sistemas motores, devem ser controlados e mantidos de forma 
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estruturada, adotando práticas que enxerguem esses sistemas de forma integrada, e não mais como 

componentes individualizados. 

Além disso, o monitoramento contínuo do consumo de energia pode levar a ajustes e otimizações com 

base nas características particulares do sistema. 

SELECIONANDO OS USOS SIGNIFICATIVOS DE ENERGIA (USEs) 

Dentro do SGE (ISO 50001), a ênfase pode ser colocada na eficiência do sistema do motor através da 

seleção de usos significativos de energia (USEs). 

Durante a fase PLANEJE da abordagem PFVA, uma revisão da energia deve ser realizada. Com base nos 

resultados desta revisão os sistemas responsáveis pela maior parte do uso de energia são identificados. 

Estas USEs se tornarão o foco do plano de ação (fase FAZER). 

Na nova edição da ISO 50001 (2018), os motores são explicitamente mencionados na descrição das 

USEs: “USEs podem ser definidas dependendo das necessidades da organização, como por tipo de 

instalação (por exemplo, armazém, fábrica, escritório), por processo ou sistema. (por exemplo, 

iluminação, vapor, transporte, eletrólise, motorização) ou equipamento (por exemplo, motor, caldeira). 

Uma vez identificado, o gerenciamento e controle do USEs é parte integrante do SGE”. 

DIRETRIZES DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGE 

As diretrizes da ISO 50001 são genéricas (independentes da tecnologia e do sistema), mas diretrizes 

específicas do sistema podem ser desenvolvidas para dar suporte à implementação do SGES. 

No Brasil essas diretrizes foram desenvolvidas para otimização do sistema de motores sob o SGE, a 

primeira iniciativa do gênero. Ele inclui considerações específicas sobre sistemas de motores na 

implementação da ISO 50001, bem como uma série de exemplos de otimização de sistemas de 

motores sob o SGE. 

Seria útil desenvolver uma versão internacional dessas diretrizes, que poderia então ser formalizada 

em um padrão internacional. 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE BOMBAS DE CALOR 
A eficiência energética das bombas de circulação incorporadas nas bombas de calor enquadra-se no 

novo regulamento de concepção ecológica da UE, que entrará em vigor até 2020 (apêndice 7 do bloco 

11). 

No entanto, os compressores da bomba de calor estão excluídos do Regulamento de Concepção 

Ecológica da UE bloco 31, uma vez que não se aplicam a compressores de circuito de refrigeração e de 

aquecimento. A eficiência da bomba de calor é regulada pelo Regulamento EcoCoDesign da UE 

813/2013 (aquecedores de ambiente e aquecedores combinados), que não é muito exigente. O 

presente regulamento prevê que a partir de 26 de setembro de 2017 os aquecedores de ambiente 

com bomba de calor e os aquecedores combinados com bomba de calor (com exceção das bombas de 

calor de baixa temperatura) devem ter uma eficiência energética sazonal de pelo menos 110%. As 

bombas de calor a baixa temperatura devem ter uma eficiência energética de aquecimento do 

ambiente sazonal de pelo menos 125% [75]. 

Além destes PDEM através do Ecodesign, um incentivo indireto para aumentar a eficiência das bombas 

de calor vem da diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (DEE). Sua evolução gradual 

no sentido de impor padrões de energia quase zero estimula o setor a minimizar o consumo de 

eletricidade restante das bombas de calor. Uma avaliação do desempenho da bomba de calor em 
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diferentes projetos executados pelo Fraunhofer ISE na Alemanha revelou que o FPS superior de 

bombas de calor geotérmicas aumentou de 4,0 para 5,4 e o maior FPS de bombas de calor de ar-água 

de 3,1 para 4,2 nos últimos 12 anos. Essas altas eficiências só podem ser alcançadas se a eficiência 

energética de todos os componentes, incluindo o acionamento do compressor, for otimizada. 
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3. MOTORES ELÉTRICOS E O DESAFIO DA FLEXIBILIDADE 
 

MENSAGENS CHAVE 
A eletricidade não deve ser usada apenas da forma mais eficiente possível (veja o capítulo anterior), 

seu consumo também deve ser alterado tanto quanto possível para momentos de produção 

abundante, uma restrição que está ganhando importância com o crescimento de fontes de energia 

renováveis variáveis. 

Algumas aplicações de uso final acionadas por motor têm um certo grau de flexibilidade quanto ao 

consumo de eletricidade. Exemplos incluem: 

• Construção de AVCA: salas bem isoladas que precisam de aquecimento, resfriamento ou 

ventilação representam uma capacidade de armazenamento por conta própria; 

• Gerenciamento de água: impulsionado principalmente por sistemas de bombeamento, 

sistemas de gerenciamento de água, purificação e dessalinização tendem a ter capacidades 

substanciais de armazenamento e grande potencial de flexibilidade; 

• Plantas de processo industrial: alguns tipos de plantas de processo industrial estão adaptando 

sua produção para previsões de demanda e preços de materiais. Ao adicionar capacidade de 

armazenamento extra, essa flexibilidade também pode ser usada para a resposta da demanda. 

 

Um modelo de mercado de resposta a demanda transparente é necessário, onde todas as partes se 

beneficiam. 

Alguns aspectos exigem maior desenvolvimento e harmonização em toda a UE: 

• Deve ser introduzido um canal de comunicação bidirecional padronizado entre os 

operadores da rede e os usuários finais. Com base nisso, a tecnologia de interrupção de carga 

pode ser desenvolvida ainda mais. 

• Acesso ao mercado: os mercados de reserva e de equilíbrio (RCF e RRfa) devem ser abertos 

aos consumidores industriais de eletricidade e agregar empresas em todos os países da UE, 

com garantia de condições técnicas justas. Para os mercados de eletricidade no atacado (um 

dia seguinte e diário), uma maneira mais direta e menos complicada de participar deve estar 

disponível para as SMEs e agregadores independentes. 

• Comunicação sobre restrições de rede: os operadores de rede devem gerenciar a rede de 

maneira ativa e aberta, comunicando-se abertamente sobre as restrições de rede que estão 

enfrentando e dando aos consumidores industriais a oportunidade de participar de serviços 

de rede local. 

• Previsão de demanda mais precisa: potenciais reduções de carga através da resposta da 

demanda devem ser incorporadas nas previsões de demanda de eletricidade. 

• Parar de desencorajar a autogeração para energia renovável variável no local (ERV). Políticas 

de medição da rede que servem para reduzir a viabilidade econômica da autogeração devem 

ser abandonadas. 

 

O DESAFIO DA FLEXIBILIDADE 
Os operadores da rede no futuro precisarão ajustar os altos e baixos da geração de fontes renováveis 

variáveis para evitar a volatilidade dos preços e manter a estabilidade da rede. Parte da solução 
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poderia ser o reforço das interconexões de redes de energia elétrica entre eles, para que mais energia 

possa ser transferida de regiões com produção abundante para regiões com escassez de produção. 

Outra parte da solução é o aprimoramento da flexibilidade, que pode vir do lado da oferta, do lado da 

demanda ou dos sistemas de armazenamento conectados à rede. A flexibilidade do lado da oferta é 

muitas vezes cara e intensiva em carbono. Sistemas de armazenamento conectados à rede e resposta 

à demanda (RD) são contribuições úteis para resolver o problema da flexibilidade. 

Na resposta à demanda vemos principalmente um papel para os consumidores industriais de 

eletricidade e grandes edifícios, pelo menos a curto ou médio prazo. O conceito tornou-se cada vez 

mais familiar para empresas com processos intensivos em energia. As ferramentas de software de RD 

que permitem às empresas gerenciar sua demanda de energia em resposta a sinais de mercado ou 

meteorológicos já estão disponíveis. No entanto, para o mercado de RD industrial decolar algumas 

barreiras ainda precisam ser removidas. 

Entre os consumidores residenciais de eletricidade o potencial de flexibilização é mais difícil de estimar 

e as barreiras para instalação de medidores inteligentes e participação de RD são maiores. Na maioria 

dos países e regiões a questão da privacidade e a percepção da perda de liberdade impedem o 

lançamento em larga escala de RD residenciais. Isso pode mudar a longo prazo à medida que as pessoas 

se familiarizarem com o conceito e os agregadores desenvolverem produtos que proporcionem 

suficiente benefícios aos consumidores residenciais. 

RD NA EUROPA HOJE 
Até recentemente os produtos de reserva e as atividades de equilíbrio eram o domínio dos produtores 

de energia que muitas vezes eram obrigados por lei a oferecer esses tipos de serviços. Nos últimos 

anos plataformas de negociação de eletricidade e mercados de equilíbrio foram parcialmente abertos 

para consumidores de energia industrial que desejavam valorizar sua flexibilidade e oferecer RD. Estes 

sistemas e mercados diferem substancialmente de um país europeu para outro, mas está em curso um 

processo de convergência lento entre os países [76]. 

Os seguintes mecanismos básicos podem ser distinguidos: 

Mecanismos de mercado 

Os mercados de eletricidade mais comuns para valorizar a flexibilidade são os mercados do dia 

seguinte e diário. 

No mercado do dia seguinte a eletricidade é comprada e vendida por meio de lances. Preços mínimos 

podem ser definidos pelo vendedor e preços máximos pelo comprador. Um consumidor industrial 

poderia, por exemplo, fazer um acordo pelo qual, no caso de os preços da eletricidade subirem acima 

de um certo nível, eles utilizariam seu potencial de flexibilidade e não consumiriam mais sua parcela 

inicialmente planejada de eletricidade. 

O mercado diário é baseado em negociações contínuas e envolve quantidades muito menores de 

energia. Nem todos os consumidores industriais atualmente têm acesso aos mercados diários 

europeus, diretamente ou através de agregadores, o que constitui um dos obstáculos a resolver [76]. 

Acordos bilaterais 

Os produtos comercializados padronizados e não padronizados podem ser trocados por meio de 

contratos bilaterais. Atualmente eles são utilizados principalmente entre empresas de geração de 

energia, por exemplo, um fornecedor de energia renovável e uma empresa de serviços públicos que 

possui usinas de energia a gás em prontidão. No entanto, não há razão para que os consumidores 
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industriais não possam estar mais envolvidos em tais contratos no futuro, por exemplo, uma 

flexibilidade para compra de fornecedores de energia renovável de um consumidor industrial. 

Interações OST 

Para poder equilibrar a rede a qualquer momento, o operador de sistema de transmissão (OST) compra 

reservas no mercado de balanceamento. Uma repartição típica dos produtos de reserva nos países 

europeus é a seguinte: 

• Reserva de Contenção de Frequência (RCF), que requer resposta automática e muito rápida 

(tempo de reação <30 segundos); 

• Reserva de Restauração Automática de Frequência (RRaF), que requer um tempo de resposta 

rápido (entre 30 segundos a 15 minutos); 

• Reservas de Restauração de Frequência Manual (RRFm) e Reserva de Substituição (RS), que 

incluem produtos de reserva mais lenta com tempos de reação variados e tempos de ativação 

geralmente mais longos. 

Na maioria dos países da EU, embora não em todos, os consumidores de eletricidade podem participar 

do mercado RRFm. Os mercados de RRaF e RCF têm requisitos mais rigorosos e, em alguns países da 

UE, a participação de consumidores não é permitida (por exemplo, Espanha). As reformas do desenho 

do mercado devem sistematicamente abrir os mercados da RRaF e até mesmo da RCF à participação 

dos consumidores. [76] 

Observe que atualmente, os produtos de reserva RRaF e RRFm são utilizados apenas esporadicamente. 

Para acomodar um futuro sistema de energia com graus mais elevados de energias renováveis 

intermitentes será necessário um equilíbrio mais contínuo, tanto diário como em períodos de tempo 

mais longos. 

 

Figura 23 - Como obter eletricidade e valorizar a flexibilidade. Um exemplo da Bélgica [76]. 

Agregadores 

Agregadores criam um portfólio de flexibilidade de vários usuários finais com características 

diferentes. Eles oferecem isso de forma agregada nos mercados de reserva ou de equilíbrio e recebem 

uma parte das receitas resultantes. Graças aos agregadores os consumidores de eletricidade menores 

podem ter acesso aos mercados de flexibilidade. 
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MOTORES OFERECENDO FLEXIBILIDADE 
Os motores elétricos podem reagir aos preços da eletricidade ou aos sinais de RD, partindo e 

desligando, ou através da variação de velocidade. Os motores têm a vantagem de serem fáceis de 

controlar remotamente. 

O tempo para um motor ir de zero a carga total é tipicamente entre 1 segundo e 1 minuto. Isso significa 

que a participação no mercado de RCF (tempo de reação <30s) só é possível em alguns casos. A 

participação no mercado de RRaF (tempo de reação entre 30s e 15 minutos) deve ser possível para a 

maioria dos motores, desde que a carga possa ser desligada e reiniciada com segurança. Atualmente 

a maior parte da flexibilidade que é valorizada pelos consumidores de eletricidade na Europa situa-se 

ao nível da RRFm (tempo de reação> 15 minutos) e no mercado diário e do dia seguinte. [76] 

Deve-se notar que há um problema potencial de qualidade de energia relacionado ao controle remoto 

em larga escala de unidades motoras, mas esse problema pode ser resolvido. Se um grande número 

de motores for acionado simultaneamente em resposta a uma variação de preço ou outro sinal RD, é 

altamente recomendável que eles sejam equipados com um soft starter ou AVV para evitar um 

aumento excessivo de corrente na rede. 

APLICAÇÕES DE MOTORES OFERECENDO FLEXIBILIDADE 
Além das considerações anteriores, a flexibilidade não é inerente aos motores elétricos por si próprios, 

mas à aplicação onde são utilizados. Se uma aplicação é adequada para oferecer flexibilidade 

dependerá dos seguintes critérios [77 e 76]: 

• Esforço de ativação e custo necessários para iniciar ou encerrar um processo; 

• Presença ou capacidade de armazenamento, possibilitando a mudança do consumo de 

energia no tempo. Isso pode assumir diferentes formas, incluindo salas aquecidas ou resfriadas 

e gases ou líquidos sob pressão; 

• Tempo de reação: o tempo necessário para um processo aumentar ou diminuir após um sinal 

ser dado; 

• Duração e frequência possíveis: o período máximo de tempo durante o qual a flexibilidade 

pode ser ativada e o número de vezes que uma determinada flexibilidade pode ser ativada em 

um período de tempo; 

• Capacidade de carga parcial e sobrecarga: capacidade técnica de um processo para operar 

abaixo ou acima dos níveis nominais de operação; 

• Sincronicidade: a capacidade dos processos a montante e jusante se adaptarem 

automaticamente às variações de carga no processo principal. 
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Figura 24 - Exemplo de uma lista de verificação de flexibilidade aplicada a uma instalação industrial 
[77]. 

Na prática, a maioria das aplicações acionadas por motores que são adequadas para oferecer 

flexibilidade envolvem sistemas de bombas, ventiladores ou compressores. Onde fluidos ou gases 

estão envolvidos é provável que uma capacidade de armazenamento esteja disponível e que a 

operação do sistema com carga parcial seja possível. Frequentemente esses sistemas já estão 

adaptados para funcionar com alguma flexibilidade. E mesmo que sua capacidade de armazenamento 

esteja lá por algum motivo, os requisitos para os quais ele foi instalado e aqueles para sua resposta à 

demanda nem sempre coincidem, o que significa que a capacidade de armazenamento pode ser 

utilizada para ambos os propósitos. Em alguns casos, pode ser economicamente justificável construir 

uma capacidade de armazenamento extra que será paga pelas receitas da resposta da demanda. 

Dito isto, nem todos os locais de produção industrial têm as características para oferecer resposta à 

demanda. Mudar um processo de produção a tempo de reagir aos preços momentâneos da 

eletricidade não é uma opção se houver algum risco de prejudicar a quantidade ou a qualidade do 

produto ou processo. Por exemplo, as consequências da operação com carga parcial são menos claras 

quando se trata de processamento e manuseio de bens sólidos. Além disso, mudanças no esquema 

operacional e impacto no planejamento e custos de pessoal, bem como a falta de sistemas de controle 

automatizados para monitorar e ajustar os processos industriais, podem se revelar difíceis barreiras a 

serem superadas. [78] 

As baterias de veículos elétricos (VE) representam uma oportunidade interessante para a resposta da 

demanda, já que a maioria dos carros está estacionada a maior parte do tempo. A tecnologia de 

veículos para rede (V2G) agrupa um grande número de VEs para se comportar como uma usina de 

energia virtual e fornece uma variedade de serviços de sistema para a rede. No entanto, isto não é 
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estritamente um RD motorizado, uma vez que a resposta não é feita ligando ou desligando o próprio 

motor. 

A seguir, são apresentados três exemplos de processos acionados por motor com grande potencial de 

participação em RD. 

FLEXIBILIDADE DE ACIONAMENTO DE MOTORES EM AMBIENTES AVCA [77] 
Se bem isolado, uma sala que precisa ser aquecida, resfriada ou ventilada é um tanque de 

armazenamento em si. Os momentos em que o dispositivo de aquecimento ou resfriamento é ajustado 

para funcionar podem ser facilmente alterados sem causar a queda ou a elevação da temperatura 

além de seus limites. Isso torna os sistemas AVCA muito adequados para a participação em RD. Eles 

são movidos por compressores (bomba de calor), ventiladores (ventilação) ou bombas ligadas a uma 

caldeira (aquecimento central tradicional). Sua capacidade de armazenamento pode ser ainda 

aumentada pela adição de um recipiente de armazenamento para o fluido, gás quente ou frio, no 

circuito, mas quando há produção de água quente sanitária esse recipiente de armazenamento já está 

presente. 

O esforço de acionamento e o tempo de reação dos sistemas de compressor, ventilador ou bomba 

AVCA são geralmente baixos, e a máquina pode ser ativada (ligada ou desligada) com frequência. No 

entanto, quando o tanque de armazenamento é a própria sala, a duração máxima da ação de RD não 

pode ser muito longa ou a temperatura subirá acima ou cairá abaixo do valor limite, ou ainda a 

qualidade do ar se deteriorará. Se os motores puderem operar a velocidades variáveis isso criará uma 

capacidade de carga parcial natural. Se vários   motores operarem juntos em um sistema de 

aquecimento, resfriamento ou ventilação, a capacidade de carga parcial também pode vir da ativação 

de apenas alguns deles. 

FLEXIBILIDADE DE ACIONAMENTO DE MOTORES EM PLANTAS DE PROCESSO INDUSTRIAL [77] 
Alguns tipos de plantas de processos industriais são bem adequados para oferecer um consumo de 

energia flexível. Um exemplo é a produção de cloro e álcalis: um processo contínuo que consome 

energia através de seus sistemas de bombeamento e células de eletrólise. Ele já opera de forma 

variável, adaptando sua capacidade de processamento à demanda, bem como aos preços de cloro, 

soda cáustica e hidrogênio. Por essa razão, as instalações de produção contêm capacidade de 

armazenamento e são projetadas para operar com carga parcial e, em alguns casos, também em 

sobrecarga. O esforço de ativação é baixo, mas os tempos de reação do RD podem ser lentos (> 15 

minutos). A capacidade de armazenamento existente terá que ser compartilhada com os requisitos do 

mercado, limitando seu potencial de RD. Portanto, para lucrar mais com o sistema inerentemente 

flexível, pode ser uma boa ideia construir capacidade de armazenamento extra, caso o investimento 

possa ser recuperado através das receitas de RD. 

FLEXIBILIDADE DE ACIONAMENTO DE MOTORES EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

[77] 
O aumento da população e a diminuição das fontes de água doce disponíveis criam uma necessidade 

crescente de purificação e dessalinização de água em muitas regiões do mundo. A gestão da água é 

também uma preocupação crescente em muitas partes da Europa. Com essa necessidade de sistemas 

de gerenciamento de água há também uma oportunidade: eles podem se tornar uma grande fonte RD 

para a rede elétrica. Impulsionado principalmente por sistemas de bombeamento, o gerenciamento 

de água, a sua purificação e dessalinização têm uma pontuação alta em quase todos os critérios de 

flexibilidade. Ele possui uma grande capacidade de armazenamento integrada, capacidade de carga 

parcial e sobrecarga, tempos de reação curtos e um baixo esforço de ativação. Os únicos 
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inconvenientes são que os sistemas de gestão de água nem sempre são fáceis de controlar via sinais 

externos, e que o abastecimento de água é tão vital para a nossa sociedade que a sua participação em 

RD não deve aumentar o risco de escassez. Apesar destas considerações, a gestão da água pode ser 

considerada particularmente adequada para RD a curto e a longo prazo. 

BARREIRAS DE FLEXIBILIDADE E NECESSIDADES POLÍTICAS 
Apesar da crescente demanda por flexibilidade na gestão da rede e do potencial substancial de RD 

industrial na Europa, o mercado de RD ainda não decolou totalmente. Existe a necessidade de um 

modelo de mercado onde todas as partes possam se beneficiar. A avaliação de uma série de estudos 

de caso sobre a flexibilidade do lado da demanda industrial em vários países da UE mostrou que o 

longo tempo de retorno do investimento em flexibilidade é um grande obstáculo ao desenvolvimento 

da RD na indústria [78]. Isso significa que os modelos de negócios atuais ainda não estão 

suficientemente ajustados às necessidades da indústria. Os seguintes fatores podem acelerar o 

desenvolvimento deste mercado [79, 80]. 

UMA ABORDAGEM REGULATÓRIA HOLÍSTICA E HARMONIZADA 

A extensão e natureza das políticas e regulamentações para promover a RD difere grandemente entre 

os países da UE. Há uma necessidade urgente de harmonização, especialmente porque as industrias 

multinacionais com instalações em diferentes locais são grandes candidatas para participação no RD. 

Uma abordagem regulatória de todo o sistema deve ser a preferida. Políticas devem interagir 

positivamente com outros objetivos e ações regulatórias e devem se concentrar nos benefícios para 

todas as partes envolvidas. 

COMUNICAÇÃO PADRONIZADA DE DUAS VIAS 

Um canal de comunicação bidirecional padronizado entre os operadores da rede e os usuários finais 

deve ser introduzido. Com base nisso, a tecnologia de interrupção de carga pode ser desenvolvida 

ainda mais, operando de acordo com um modelo de negócio que é vantajoso para todas as partes. 

FORNECER ACESSO AO MERCADO 

Os mercados de reserva e de equilíbrio (RCF e RRFa) devem ser abertos aos consumidores industriais 

de eletricidade e às empresas agregadoras. Atualmente este não é o caso na maioria dos países da UE. 

Devem ser garantidas condições técnicas justas para o acesso do lado da demanda a todos esses 

mercados. [81] 

Para mercados atacadistas de eletricidade (diário e dia seguinte), uma maneira mais direta e menos 

complicada de participação deve estar disponível para PMEs e agregadores independentes, que 

atualmente têm que negociar vários contratos (com OST, OSD, responsável pelo equilíbrio (PRPE) e 

consumidores para uma oferta única de flexibilidade. 

PROMOVER O GERENCIAMENTO ATIVO DA REDE 

Os operadores de rede devem gerenciar a rede de maneira ativa e transparente, comunicando-se 

abertamente sobre as restrições que estão enfrentando e dando aos consumidores industriais a 

oportunidade de participar dos serviços locais da rede [81]. Um exemplo positivo é o do estado 

australiano de New South Wales, onde o seu Código de Práticas de Gestão da Demanda exige uma 

revisão pública anual identificando (futuras) restrições [82]. Isso possibilita que os participantes 

externos proponham opções para aliviar essas restrições. As oportunidades de RD podem ser 

realizadas através de ofertas padrão para restrições da rede de curto prazo e propostas negociáveis 

para projetos de RD de maior escala. 
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PREVISÃO DE DEMANDA MAIS PRECISA 

As previsões de demanda de eletricidade devem reconhecer contribuições potenciais de RD. As 

previsões devem incluir reduções de carga substanciais que funcionem em locais específicos (para 

aliviar o congestionamento) ou em momentos específicos (para aliviar as cargas de pico). 

PARAR DE DESENCORAJAR A AUTOGERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL INTERMITENTE LOCAL (ERI) 

Implantar energia eólica ou geração fotovoltaica em instalações industriais pode ser um excelente 

incentivo para uma indústria investigar e maximizar a flexibilidade de sua demanda de eletricidade, já 

que a maximização do autoconsumo pode reduzir os custos de transmissão e distribuição. 

Para estimular isso, as políticas de compensação de energia elétrica (introduzidas em alguns países da 

UE) que servem para reduzir a viabilidade econômica da autogeração devem ser abandonadas. Essas 

políticas foram instigadas para garantir que as operadoras da rede não perdessem muito de suas 

receitas devido ao autoconsumo de energia renovável. No entanto, essa receita também pode ser 

garantida por meio de outros mecanismos de financiamento que não dificultem a obtenção da 

flexibilidade do lado da demanda por meio de SRD no local. 
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4. USO DE MATERIAL SUSTENTÁVEL - MOTORES NA ECONOMIA 

CIRCULAR 

 

MENSAGENS CHAVE 
A transição energética só pode ser sustentável se o uso de material for levado em consideração. Com 

o Programa Economia Circular, a Comissão Europeia chegou também a esta conclusão. 

O aumento esperado no número necessário de motores durante a transição energética nos leva à 

questão de saber se esses motores têm o potencial de fazer parte da economia circular. 

 

Se os motores consistem principalmente em cobre, aço e alumínio, seu potencial de degradação 

permanece limitado e seu nível de reciclagem é alto. Motores foram rebobinados e reciclados por 

décadas. 

Motores síncronos de ímã permanente (MSIP) contêm vários metais de terras raras que aparecem na 

lista da UE de matérias-primas críticas e, portanto, não são recomendados para se tornarem parte 

importante da solução para mercados de massa emergentes. O apoio de pesquisa e inovação deve se 

concentrar no desenvolvimento de motores livres de terras raras. 

Projetado para Reciclagem (PpR) considera o esforço técnico e econômico necessário para recuperar 

o máximo de material possível durante o reparo, a revisão e no final da vida útil do produto. A PpR 

para motores elétricos e outros produtos pode ser estimulado por: 

• Fornecer aos compradores de motores elétricos informações sobre o potencial de reciclagem, 

por exemplo, por meio de um selo Projetado para Reciclar; 

• Definir a PpR como critério nas compras públicas; 

• Estimular o mercado de metais reciclados através de bases de dados sobre metais 

centralizadas. 

 

A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E A ECONOMIA CIRCULAR 
A transição energética está focada na descarbonização da economia para mitigar as mudanças 

climáticas. No entanto, para criar um sistema de energia verdadeiramente renovável e sustentável, os 

recursos minerais utilizados nessa transição também precisam ser considerados. Em geral, as 

tecnologias de energia verde colocam uma demanda maior em minerais do que as tecnologias de 

energias convencionais. A transição energética só será sustentável se esses minerais puderem ser 

incorporados em uma economia circular que antecipa a futura escassez mineral. Em uma economia 

circular o desperdício no fim da vida é minimizado pela criação de um caminho “do tumulo para o 

berço” para complementar o caminho tradicional “do berço ao túmulo”. A economia circular global 

tem dois lados: o bioquímico e o mineral: 
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Figura 25 - Economia circular para recursos renováveis e não renováveis (reproduzida com 
permissão. Copyright 2013 Ellen Macarthur Foundation) [83] 

Em relação aos minerais (lado direito do diagrama), a primeira prioridade é otimizar as ações de 

manutenção com o objetivo de prolongar a vida útil dos produtos e materiais. Encontrar maneiras 

eficientes de reutilizar e recondicionar produtos pode ter um objetivo semelhante. 

Eventualmente, no entanto, a vida útil chegará ao fim. Um aspecto crucial da economia circular é a 

recuperação da sucata no final de vida de um produto, bem como sua preparação para a reutilização. 

O sucesso da economia circular depende em grande parte da eficiência dos métodos utilizados para 

isto ser alcançado. Igualmente importante é em que estágio do processo de produção o material 

reciclado pode ser reutilizado e como. Há alguma perda envolvida na colocação de um metal reciclado 

em comparação com o mesmo metal produzido diretamente a partir de minérios? Quanta energia 

ainda é necessária para fabricar o produto final e qual é a maior parte do material reciclado que pode 

ser utilizado no processo de produção? 

A UE vem desenvolvendo um crescente quadro regulatório em relação à economia circular, 

começando com a adoção do programa de economia circular pela Comissão Europeia em 2 de 

dezembro de 2015. O programa inclui propostas legislativas sobre resíduos, com objetivos a longo 

prazo para reduzir os aterros e aumentar a reciclagem e a reutilização. Também inclui um plano de 

ação para apoiar a economia circular em cada etapa da cadeia de valor, produção, uso, reparo, 

gerenciamento de resíduos e reutilização como matéria-prima secundária [84]. O programa 

regulatório levará a requisitos rigorosos de fim de vida e a sistemas eficazes de gestão de materiais 

MOTORES NA ECONOMIA CIRCULAR 
No capítulo introdutório explicamos que o crescente papel da eletricidade no sistema energético 

levará a um aumento acentuado no uso de motores elétricos. No Anexo estimamos que o número de 

motores em uso na UE crescerá em média 6 milhões de unidades por ano entre hoje e 2040. 

Atualmente, veículos elétricos e bombas de calor utilizam principalmente motores de indução CA (com 

rotores de alumínio ou cobre) ou motores síncronos de ímã permanente (MSIP) e, com menor 

frequência, motores síncronos de campo enrolado ou de relutância síncrona. No entanto, é difícil 
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prever como os mercados de motores evoluirão a médio e longo prazo, uma vez que a promessa de 

um mercado de massa de VE desencadeia investimentos em Pesquisa & Inovação na área de motores. 

MANUTENÇÃO E REFORMA 
[85] 

A manutenção, reutilização e reforma devem ter prioridade sobre a substituição como parte do 

conceito de economia circular. Uma consideração importante, no entanto, é que tal prolongamento 

da vida útil poderia desacelerar a adoção de novos modelos com maior eficiência energética. No caso 

de motores, por exemplo, a reparação de motores IE2 danificados ou defeituosos poderia bloquear o 

mercado de modelos com níveis de eficiência IE3 ou IE4. 

Em qualquer caso, se for feito um esforço para prolongar a vida útil de um motor elétrico deve-se 

tomar cuidado para, pelo menos, manter o nível de eficiência existente e evitar comprometer sua 

confiabilidade. A manutenção preditiva adequada com base no monitoramento das condições de 

operação pode ser uma boa base para se trabalhar. 

A efetiva renovação de motores elétricos inclui a substituição de rolamentos, responsáveis por 51% 

das falhas do motor. Uma combinação de monitoramento e alterações planejadas de rolamentos pode 

duplicar ou até triplicar a vida útil do motor. Além disto, os rolamentos desgastados constituem sucata 

de aço de alta qualidade que pode ser completamente reprocessada. 

Outro reparo que pode prolongar a vida útil de um motor é rebobinar o estator, responsável por 16% 

das falhas do motor. O rebobinamento do estator pode ser um meio efetivo de dobrar ou triplicar a 

vida útil do motor se ele for realizado profissionalmente. O material substituído durante o 

rebobinamento é de cobre e isolamento de alta qualidade. O cobre é fácil de separar e pode ser 

reciclado sem degradação. 

Um novo padrão internacional que define os requisitos de economia circular para motores elétricos 

está programado para ser publicado no final de 2018 (IEC 60034 - Parte 23: 2018, Máquinas Elétricas 

Rotativas: Reparo, Revisão e Recuperação). A norma garantirá que as máquinas reparadas atendam 

aos seus valores nominais originais de desempenho e satisfaçam os requisitos da economia circular. 

A indústria de reparação de motores elétricos em 2016 foi de € 4,4 bilhões. Este é mais de um terço 

de todo o mercado de vendas de automóveis na UE e é principalmente representado por empregos 

locais e altamente qualificados. Portanto, não se espera que uma vida útil mais longa para motores 

resultantes de manutenção e reforma adequadas resulte em qualquer prejuízo econômico líquido para 

a UE. 

A LISTA DE MATERIAIS DO MOTOR 
O gráfico a seguir representa uma lista de materiais típica para motores de indução IE3 de gaiola de 

alumínio com potência nominal de 1,1, 11 e 110 kW [107]. 
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Materiais Potência Nominal do Motor 

1,1 KW 11KW 110KW 

Aço elétrico (Kg/KW) 11,00 52,36% 6,36 49,02% 4,18 47,18% 

Outros aços (Kg/KW) 1,68 8,01% 1,05 8,12% 0,73 8,21% 

Ferro fundido (Kg/KW) 4,55 21,64% 3,73 28,71% 3,00 33,85% 

Alumínio (Kg/KW) 0,75 3,59% 0,40 3,12% 0,22 2,48% 

Enrolamentos de cobre (Kg/KW) 2,55 12,12% 1,25 9,59% 0,65 7,34% 

Cabos de cobre (Kg/KW) 0,03 0,15% 0,02 0,12% 0,01 0,15% 

Material isolante (Kg/KW) 0,05 0,24% 0,02 0,15% 0,01 0,11% 

Resina para impregnação (Kg/KW) 0,30 1,43% 0,10 0,77% 0,05 0,56% 

Pintura (Kg/KW) 0,10 0,48% 0,05 0,39% 0,01 0,11% 

Total (Kg/KW) 21,0  13,0  8,86  
Tabela 5 - Lista de materiais típica para motores de indução IE3 de gaiola de alumínio [107]. 

A maior parte do motor consiste de aço elétrico, enquanto há quantidades substanciais de ferro 

fundido e cobre, e uma pequena quantidade de alumínio. Onde o motor tem um rotor de cobre não 

há (quase) nenhum alumínio presente e o teor de cobre pode ir até 20% do peso do motor. [86] 

Motores de ímã permanente também contêm outros metais. A maioria faz uso de ímãs de neodímio 

(também chamados de NIB ou imãs NdFeB). Estes contêm, além de ferro e boro, o neodímio dos metais 

de terras raras para densidade de potência (tipicamente 31%), disprósio para aumentar a 

coercitividade (tipicamente 5,5%), uma pequena quantidade de praseodímio para resistência e 

durabilidade e pequenas quantidades de térbio. [87] 

A seguir, um breve resumo do potencial da economia circular desses metais. 

COBRE NA ECONOMIA CIRCULAR 
Uma das principais vantagens do cobre é seu alto grau de reciclabilidade. O cobre puro que é utilizado 

na maioria dos condutores elétricos se torna sucata de alta qualidade no final da sua vida útil, o que 

significa que pode ser reciclado sem degradação. Sua pureza torna possível usá-lo como fonte de 

material para o estágio final do processo de produção de cobre, economizando entre 80 e 90% da 

energia necessária para a produção de cobre a partir do minério [88]. Mesmo que a sucata de cobre 

tenha uma pureza menor, a reciclagem ainda é possível (ao contrário de muitos outros metais). 

Elementos de liga e impurezas podem ser removidos com relativa facilidade durante o processo de 

reciclagem de cobre. 

Por causa de seu alto grau de reciclabilidade, o cobre usado em motores elétricos não é perdido e pode 

ser visto como uma reserva de cobre própria, parte da chamada “mina urbana”. Como pode reentrar 

no processo de produção em um estágio tardio, pode ser considerado como tendo entropia mais baixa 

do que as reservas no minério de cobre na crosta terrestre. 

A UE é líder mundial em reciclagem de cobre. Em 2015, 61% do cobre europeu em fim de vida foi 

reciclado, enquanto a sucata de cobre representou 47% da matéria prima utilizada na produção de 

novo cobre (ver Figura 26). A disparidade entre esses números pode ser explicada pelo fato de que 

mais cobre novo é produzido do que as quantidades de cobre atualmente próximas do fim de seu ciclo 

de vida. 

Essa disparidade só aumentará devido à crescente necessidade de cobre durante a transição 

energética. A produção de metal primário (mineração de minério de cobre) pode preencher a lacuna 
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entre o material secundário se tornando disponível e a demanda total [89]. Isso não representa um 

problema de disponibilidade, já que as reservas e recursos de cobre são abundantes o suficiente para 

atender ao crescimento projetado da demanda. 

 

Figura 26 - Ações e fluxos de cobre na UE-28 em 2015 (© International Copper Alliance & Fraunhofer 
ISI). 

Desde 1950, sempre houve, em média, 40 anos de reservas de cobre e 200 anos de recursos de cobre 

disponíveis em todo o mundo. Este tem sido o caso porque as explorações de novos depósitos, 

impulsionadas por limitações de fornecimento de curto prazo, têm acompanhado a demanda por 

cobre (US Geological Survey). De acordo com os dados mais recentes (USGS, 2013), as reservas 

conhecidas de cobre estão em torno de 680 milhões de toneladas, e os recursos de cobre são 

estimados em mais de 3 bilhões de toneladas (USGS, 2013). Este último inclui depósitos não 

descobertos previstos a partir de levantamentos geológicos preliminares, mas exclui os vastos 

depósitos de cobre encontrados em nódulos do fundo do mar e sulfetos submarinos. As reservas de 

cobre são suficientemente difundidas para evitar preocupações geopolíticas. 
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Figura 27 - Reservas históricas de cobre versus produção anual de cobre em milhões de toneladas 
(USGS 2014). 

ALUMÍNIO NA ECONOMIA CIRCULAR 
Cerca de 8% da crosta terrestre é de alumínio, tornando-se o metal mais abundante do planeta. 

O alumínio pode ser reciclado se o refugo for puro e não contaminado por outros elementos. Se este 

for o caso, o metal pode ser reciclado repetidamente sem perda de suas propriedades. Caso contrário, 

os contaminantes dissolvidos devem ser removidos ou diluídos usando alumínio puro. A produção de 

alumínio a partir de material reciclado economiza cerca de 95% da energia necessária para a produção 

de alumínio primário, evitando as emissões de gases de efeito estufa correspondentes, bem como 

outros tipos de emissões. Todo o alumínio coletado como sucata é atualmente reutilizado pela 

indústria. As taxas globais de reciclagem de alumínio são altas, cerca de 90% para aplicações de 

transporte e construção e cerca de 60% para latas de bebidas. [90, p. 110] 

AÇO NA ECONOMIA CIRCULAR 
O aço consiste principalmente de ferro, que também é um metal abundante (5% da crosta terrestre 

por peso) [90, p. 268]. 

A reutilização e a reciclagem têm uma longa tradição na indústria siderúrgica. Entre outros usos, os 

gases de processo dos altos fornos fornecem calor para as plantas de coque e fornos de laminação. 

Juntamente com os gases de processo de fornos de oxigênio básicos, eles também são usados para 

gerar eletricidade em usinas de energia. [91] 

Reciclagem e produção de aço primário caminham juntas. A introdução de material reciclado é 

rotineira na maioria das rotas do processo de produção de aço [90, p. 185]. 
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Figura 28 - Diferentes rotas de processo para produção de aço (World Steel, 2011a). 

A reciclagem de aço através da fusão de fornos de arco elétrico tem um consumo de energia 

significativamente menor (9 a 12,5 GJ / Tonelada) em comparação com a produção de aço primário 

(19,8 a 41,6 GJ / ton) [90, p. 80], o que significa que melhorar a taxa de reciclagem é do interesse da 

indústria siderúrgica. 

METAIS DE TERRA RARA NA ECONOMIA CIRCULAR 
Os ímãs permanentes dos motores MP contêm metais de terras raras, como neodímio (tipicamente 

31%), disprósio (tipicamente 5,5%), uma pequena quantidade de praseodímio e pequenas quantidades 

de térbio [87]. Estes metais foram todos listados como “matérias-primas críticas” pela Comissão 

Europeia em 2017 [92]. Esta lista, compilada pela primeira vez em 2011, baseia-se em uma avaliação 

de criticidade que considera argumentos como o esgotamento de recursos, o risco geopolítico e a 

importância econômica. Substituição e reciclagem são medidas de redução de risco. Uma lista 

semelhante é compilada pelo Departamento de Energia dos EUA [90]. 
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Figura 29 - Nível crítico em médio prazo para alguns elementos; observe a presença de neodímio, 
disprósio e térbio no canto superior direito (Departamento de Energia dos EUA, 2010) [90, p. 80] 

A principal questão com os quatro metais de terras raras mencionadas acima é a concentração de 

instalações de processamento na China, embora elas também sejam extraídas em outros países, como 

a Austrália e os EUA. Ultra-centrífugação e difusão são necessárias para separar os metais, tornando 

as plantas de processamento altamente complexas. Leva pelo menos cinco anos para montar uma 

nova fábrica. [93] Em 2017, 40% do neodímio, do disprósio, do térbio e do praseodímio utilizados na 

UE foram fornecidos pela China. [92] 

A lista de elementos críticos muda ao longo dos anos. Por exemplo, à medida que alguns dos metais 

de terras raras são cada vez mais usados, seu estoque na mina urbana está crescendo, o que poderia 

tornar a reciclagem futura lucrativa se a separação não for muito desafiadora. No entanto, uma 

prudente salvaguarda destes materiais desempenhará um papel importante no desenvolvimento 

sustentável da nossa sociedade. Uma sociedade de baixo teor de carbono não pode ser sustentável se 

não for eficiente em termos de recursos [90]. 

PROJETADO PARA RECICLAGEM 
O manejo sustentável de metais requer mais do que melhorar as taxas de reciclagem de alguns 

materiais. Continua a ser relativamente fácil reciclar metais comuns, como cobre, aço e magnésio. 

Muito mais complexa é a reciclagem de produtos nos quais pequenas quantidades de vários metais 

estão presentes, próximas umas das outras, conectadas em revestimentos ou coberturas, ou como 

ligas. Um desafio particular serão as pequenas quantidades de diferentes elementos presentes nos 

ímãs permanentes dos motores MP. 
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Para criar uma verdadeira economia circular, precisamos mudar toda a nossa mentalidade na 

reciclagem de metais, afastando-nos de uma abordagem centrada no material para uma abordagem 

mais centrada no produto. Neste caso, o foco deve estar na reciclagem de todo o motor elétrico no 

final de sua vida útil. Somente uma visão ampla e sistêmica sobre a reciclagem de motores e todos os 

diferentes elementos que ela contém pode lidar com a complexidade dos parâmetros industriais e 

econômicos envolvidos. 

Isso implica que a reciclagem não começa apenas com a recuperação de produtos em fim de vida, mas 

deve ser considerada na fase de projeto. O Projetado para Reciclagem (PpR) considera o esforço 

técnico e econômico necessário para recuperar o máximo de material possível no final da vida útil do 

produto. Ele requer uma visão da complexa física de separação dos metais e compostos usados no 

projeto de motores. Se materiais termodinamicamente compatíveis forem mantidos juntos no projeto 

do produto, a tecnologia metalúrgica pode lidar com eles durante a separação física para reciclagem. 

 

Figura 30 - Em um projeto centrado no produto, a liberação, separação e qualidade do material 
reciclado é totalmente levada em conta, com base nos limites termodinâmicos da reciclagem [90, p. 

143]. 

Se, por exemplo, certas peças do motor forem recicladas através da metalurgia do cobre, o alumínio 

presente na mistura será perdido. Para reduzir essa perda, os engenheiros de projeto poderiam 

modificar o projeto do motor para facilitar a separação do alumínio e do cobre durante o pré-

processamento. Isso é conhecido como projetado para desmontagem. 

Pode-se até afirmar que a economia circular começa durante a fase de P & D do produto. A inovação 

tecnológica deve ter como objetivo proporcionar funcionalidade semelhante à dos motores elétricos 

que conhecemos hoje, mas com materiais mais compatíveis, mais fáceis de reciclar ou que valham 

mais no mercado de reciclagem. 
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O desafio verdadeiramente complexo de projetar produtos para uma reciclagem ideal só pode ser 

bem-sucedido com uma apropriada infraestrutura de suporte em vigor. Ferramentas, como a “roda de 

metal”, estão disponíveis para fornecer aos projetistas as informações necessárias sobre os resultados 

de reciclagem de diferentes projetos, permitindo uma análise comparativa. 

 

Figura 31 – A roda de metal, baseado em metalurgia primária. Combinado com os limites 
termodinâmicos da reciclagem, isso fornece uma ferramenta essencial para um projeto adequado 

para reciclagem. Desenvolvido por Maras B.V. [94, 95, 96, 97]. 

Além das ferramentas apropriadas, a criação de uma infraestrutura política adequada que motive os 

projetistas é igualmente importante. Um elemento de tal política poderia ser fornecer aos 

consumidores informações neutras e transparentes sobre a facilidade de reciclagem do projeto do 

produto, por exemplo, através de um sistema de identificação. Outro conjunto possível de ações 

políticas poderiam ser medidas de apoio para os mercados de metais reciclados [90, p. 146 - 147], por 

exemplo, através de contratos públicos e da criação de uma base centralizada de dados de produtos. 
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5. RECOMENDAÇÕES POLÍTICAS E OUTRAS CONCLUSÕES 
 

OTIMIZANDO A PDEM PARA MOTORES 
Como os sistemas com motores elétricos representam mais da metade do consumo total de energia 

elétrica, há uma longa história de esforços de política e regulamentação na Europa com o objetivo de 

estimular a sua eficiência energética. Após uma série de programas voluntários que obtiveram sucesso 

as primeiras normas estabelecendo padrões mínimos de desempenho e eficiência (PDEM) para 

motores entraram em vigor em 2009. Os principais objetivos dessas regulamentações eram a redução 

das emissões de carbono, aumento da  segurança energética e maior eficiência econômica. Elas 

mudaram com sucesso o mercado de motores de baixa eficiência (IE1 e IE2) para um mercado com 

motores de maior eficiência energética (IE3). 

O atual conjunto de normas para eficiência de motores pode ser mais eficaz de quatro maneiras: 

1) Melhorando a implementação do PDEM [69] 

Para atingir seu potencial teórico total de economia anual de 65,7 TWh e 29,37 milhões de toneladas 

de CO2eq, a implementação deve ser melhorada. Existe uma falta de capacidade na UE para verificar 

se os motores elétricos estão em conformidade com os padrões vigentes. As seguintes medidas 

poderiam ser eficazes para melhorar a implementação, sem a necessidade de laboratórios 

independentes verificando sistematicamente todos os motores que são vendidos no mercado: 

• Penalidades rígidas para fabricantes de motores não conformes; 

• Teste de conformidade aleatória por laboratórios independentes; 

• Autocontrole do mercado: qualquer empresa, incluindo concorrentes, pode tomar a iniciativa 

de verificar a conformidade de um motor; se um motor for relatado como não conforme, isso 

é verificado por um laboratório independente. 

2) Estendendo o PDEM para outras categorias de motores 

O potencial de economia poderia ser aumentado em 22,3 TWh / ano ou 9,97 milhões de toneladas de 

CO2eq / ano, estendendo as exigências a outras categorias de motores: 

• PDEM de IE2 para pequenos motores monofásicos e trifásicos (120 W - 750 W); 

• PDEM de IE3 de motores grandes (375 - 1000 kW) de baixa tensão (<1000 V) ou média tensão 

(<6600 V); 

• Removendo a opção de escolha de um motor IE2 nos casos em que um AVV é utilizado; 

• Removendo a exceção para motores de frenagem e motores à prova de explosão. 

Além disso, o PDEM deve ser configurado para sistemas em que a aplicação (como um compressor, 

bomba ou ventilador) e o motor elétrico são combinados em uma única unidade selada. 

3) Melhorando o PDEM para IE4 para certas categorias de motor 

No caso de motores de média potência para os quais o IE3 já é obrigatório desde 2015, bem como para 

motores de grande potência, o nível mínimo de eficiência poderia ser elevado para IE4 em 2022 ou 

2023. Isso seria economicamente viável e economizaria um adicional 9,3 TWh e 4,16 milhões de 

toneladas de CO2eq por ano. 

4) Estendendo o foco para todo o sistema relacionado ao motor 
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Outras reduções de emissão de carbono são possíveis concentrando-se em todo o sistema relacionado 

ao motor, que inclui a unidade acionada por motor, bem como a aplicação que está acionando. Uma 

tal abordagem de produto ampliada é de difícil incorporação em PDEM viáveis com uma vigilância 

eficaz do mercado. Um caminho mais realista é promover ativamente a norma IEC 61800-9, bem como 

desenvolver uma ferramenta de software que possa auxiliar na implementação desse padrão. Além 

disso, a eficiência energética dos motores pode ser mais explícita na norma internacional de 

gerenciamento de energia (EN 50001) e suas diretrizes de implementação. 

UM CRESCENTE NUMERO DE MOTORES RESULTANDO DA ELETRIFICAÇÃO 
Hoje, uma nova fase na transição energética e descarbonização da Europa está amanhecendo. Para 

descarbonizar o transporte e a construção de sistemas de AVCA, que até agora tem sido feito 

principalmente através do uso direto de combustíveis fósseis, será necessário que esses setores sejam 

obrigados a fazer a transição para sistemas acionados eletricamente. Com esta evolução, espera-se 

que o número de motores elétricos em uso aumente drasticamente (um aumento de 6 milhões de 

unidades por ano na UE, além dos atuais 15 milhões de unidades anualmente vendidas de motores BT 

de média potência). Isto torna a eficiência energética destes motores ainda mais crucial e o impacto 

da regulamentação da eficiência energética é ainda mais significativo. 

A eletrificação do transporte pode ser estimulada por: 

• Estabelecer metas ambiciosas de energia renovável para o setor de transporte na Diretiva de 

Energia Renovável da UE (DER); 

• Estabelecer metas rigorosas de emissão de transportes e uma data para uma proibição à 

utilização na UE de veículos movidos a combustíveis fósseis a longo prazo; 

• Implementação de uma extensa rede de carregadores rápidos para VEs (150 kW) ao longo das 

estradas europeias; 

• Inclusão de metas para carregadores lentos de VEs (3,7 kW) na Diretiva de Desempenho 

Energético de Edifícios (DDEE); 

• Retenção de isenções de impostos sobre rodovias para VEs, desde que seu preço de compra 

permaneça substancialmente mais alto do que o preço de compra de veículos movidos a 

combustíveis fósseis; 

• Foco em pesquisa e inovação no desenvolvimento tecnológico de veículos comerciais, ônibus 

elétricos e caminhões elétricos; 

• O retorno à eletrificação dos transportes ferroviários e o desenvolvimento de uma rede 

ferroviária de alta velocidade, impulsionada por medidas políticas bem orientadas da UE; 

• Focalizar cuidadosamente as compras públicas por cidades e governos para acelerar a 

eletrificação dos ônibus. 

A eletrificação de AVCA em edifícios usando bombas de calor pode ser estimulada através de: 

• Definição de PDEMs mais rigorosos para sistemas de aquecimento na Diretiva EcoDesign. 

• Estimular ativamente os estados membros da UE a aplicar incentivos para aumentar a taxa de 

renovação do parque imobiliário existente. 

MOTORES COM CONSUMO DE ENERGIA FLEXÍVEL 
A eletricidade não deve ser usada apenas de forma eficiente, seu consumo deve ser alterado sempre 

que possível para momentos em que sua produção é abundante, um esforço que está ganhando 

terreno com a ascensão de fontes de energia renováveis variáveis. Isso significa que as aplicações de 

uso final motorizadas terão que participar de sistemas de resposta à demanda (RD). Tais sistemas ainda 
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não foram totalmente desligados. Existe a necessidade de um modelo de mercado que beneficie todas 

as partes, enquanto alguns aspectos exigem maior desenvolvimento e harmonização em toda a UE: 

• Deve ser introduzido um canal de comunicação bidirecional padronizado entre os operadores 

da rede e os usuários finais. Com base nisso, a tecnologia de interrupção de carga pode ser 

mais desenvolvida; 

• Os mercados de reserva e de equilíbrio (RCF e RFFa) devem ser abertos aos consumidores 

industriais de eletricidade e às empresas agregadoras, com garantia de condições técnicas 

justas; 

• Uma forma mais direta e menos complicada de participar dos mercados distribuidores de 

eletricidade (diário e do dia seguinte) deve estar disponível para as PMEs e agregadores 

independentes; 

• As operadoras de rede devem gerenciar a rede de maneira ativa e aberta, comunicando-se 

abertamente sobre as restrições de rede que estão enfrentando e dando aos consumidores 

industriais a oportunidade de participar de serviços locais de rede; 

• Um sistema de previsão de demanda mais preciso, que inclua todas as contribuições 

substanciais para as reduções de carga, deve ser implementado; 

• Políticas de medição de consumo que servem para reduzir a viabilidade econômica da 

autogeração de energia renovável, como existe em alguns países da EU, devem ser 

abandonadas. 

MOTORES NA ECONOMIA CIRCULAR 
O aumento do número de motores resultará em uma demanda substancialmente maior pelos 

materiais usados para fabrica-los. Isso só pode ser sustentável a longo prazo se esses motores tiverem 

o potencial de funcionar em uma economia circular. O Projeto para Reciclagem (PpR) engloba o esforço 

técnico e econômico necessário para recuperar o máximo possível de material no final da vida útil de 

um produto. O PpR para motores elétricos e outros produtos pode ser estimulado por: 

• Fornecer aos compradores de motores elétricos informações sobre sua reciclabilidade, por 

exemplo, por meio de uma etiqueta PpR; 

• Estabelecer o PpR como critério nas compras públicas; 

• Estimular o mercado de metais reciclados através de bases de dados centralizadas de metais; 

• Focalizar a pesquisa e inovação no desenvolvimento de motores de VE livre de terras raras. 
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ANEXO - AUMENTO ESTIMADO DO MERCADO DE MOTORES 

AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA ELETRICIDADE CONSUMIDA PELOS MOTORES 
 

A eletricidade representou 17% da utilização total de energia na UE-28 em 2014 [98]. Sistemas de 

motores elétricos utilizam aproximadamente 53% do consumo global de energia elétrica [2 p. 40], 

totalizando 10.700 TWh em 2016. Segundo um estudo da EMSA [99], espera-se que estes números 

aumentem significativamente. 

Até o ano de 2040: 

• 30% do uso total de energia será elétrico 

• 60% desta eletricidade será usada por motores elétricos 

 

Figura 32 - Aumento esperado no consumo global de eletricidade de sistemas de motores (TWh) e o 
potencial de economia de energia através da eficiência do motor elétrico. 

A Figura 32 mostra o potencial de influência das medidas de eficiência energética descritas no Capítulo 

2. Espera-se que o consumo total de eletricidade de motores suba de 10.700 TWh para 21.000 TWh 

em 2040. Como resultado dessas medidas de eficiência energética, o consumo de eletricidade dos 

motores em 2040 seria limitado a cerca de 18.000 TWh. 

A longo prazo, com a transição energética persistindo, espera-se que o consumo de energia dos 

motores elétricos aumente ainda mais. Em seu livro sobre um futuro de energia renovável, David JC 

MacKay descreve cinco possíveis cenários a frente para o futuro energético do Reino Unido [100 p. 

212]. Em todos os cenários, as energias renováveis não elétricas somam um máximo de 28,5% do uso 

total de energia, porque a produção de biomassa de segunda geração entraria em conflito com outros 

usos essenciais da terra, como agricultura e preservação da natureza. Apenas o desenvolvimento bem-
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sucedido de uma terceira geração de biomassa menos dependente do uso da terra poderia romper 

esse limite. Alternativamente, pelo menos 60% de toda a energia utilizada teria que vir de sistemas 

elétricos renováveis. Com os motores elétricos consumindo 60% de toda a eletricidade, o uso de 

energia destes motores elétricos aumentaria para 36% do uso total de energia, ou aproximadamente 

40.000 TWh. 

AUMENTO DO NÚMERO DE MOTORES EM USO 
O aumento no número de sistemas com motores ocorrerá em grande parte através do 

desenvolvimento de veículos elétricos e bombas de calor. Isso nos permite fazer uma estimativa inicial 

aproximada dos números, limitando o cálculo a esses dois mercados. 

De acordo com um estudo da BNEF [101], as vendas globais de veículos elétricos irão superar as vendas 

de motores de combustão interna até 2038. 

 

Figura 33 - Evolução esperada das vendas mundiais de carros com motor de combustão interna e de 
veículos elétricos (BNEF [101]). 

Se esta previsão de vendas estiver correta, aproximadamente um em cada três veículos da frota será 

elétrico em 2040. Atualmente, existem cerca de 255 milhões de carros na UE-28 [102]. A taxa de 

crescimento dos automóveis de passageiros foi ligeiramente inferior a 1% nos últimos anos (ou seja, 

6% entre 2005 e 2012 [102]). Se supusermos que esta taxa de crescimento continuará, a frota de 

passageiros da UE aumentará para 312 milhões de carros em 2040. Se um terço deles são VEs, como 

previsto pela Bloomberg, isso significa que haveria 104 milhões de VEs na estrada até essa data. Em 

2016, havia apenas 2 milhões de carros elétricos nas estradas europeias [103]. Isso significa que o 

número de carros elétricos (e seus motores elétricos) na estrada aumentará em cerca de 100 milhões 

de unidades entre 2016 e 2040. Essa é uma estimativa aproximada, mas mostra a escala maciça desta 

transição. 

Um cálculo semelhante pode ser feito para sistemas de aquecimento residencial. De acordo com o 

mapa 2050 traçado pela Comissão Europeia [104], metade de todos os sistemas residenciais de 

climatização terão de ser renováveis até 2040. Em um estudo no Reino Unido, a participação futura de 

bombas de calor em AVCA renovável é estimada em 50% [105]. Baseando os nossos cálculos nestas 

metas e estimativas, 25% dos 220 milhões de habitações na UE [56] serão equipados com uma bomba 
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de calor até 2040. Consequentemente, o número de bombas de calor na UE-28 em 2040 será de cerca 

de 55 milhão. Atualmente, quase 9 milhões de bombas de calor estão em uso (2016) [106]. Como 

consequência, para atingir as metas da Comissão Europeia, o número de bombas de calor na UE28 

terá que aumentar em 46 milhões de unidades entre 2016 e 2040. E isso ainda pode ser considerado 

uma estimativa conservadora. Na Dinamarca, a instalação de caldeiras a gás ou petróleo em novos 

edifícios foi proibida desde 1 de janeiro de 2013 e, desde 1 de janeiro de 2016, as novas instalações de 

caldeira a óleo são proibidas nos edifícios existentes nas zonas onde o aquecimento urbano ou gás 

natural está disponível. Se a UE decidisse seguir esse exemplo nos próximos anos o mercado de 

bombas de aquecimento poderá crescer ainda mais rápido do que a nossa previsão. 

Combinar os dois números nos leva a um adicional de 146 milhões de motores elétricos entrando em 

uso entre 2016 e 2040, ou 6 milhões de motores por ano. 

Isto virá em adição às atuais vendas anuais de motores LV de média potência (0,75 - 1000 kW) na UE 

de 15 milhões de unidades (com base nos números de 2016, incluindo motores na indústria, 

infraestrutura e grandes edifícios, bem como motores com potência acima de 0,75 kW para aplicações 

residenciais, excluindo motores de tração [107]). 

As estimativas acima levam a um aumento de 40% nas vendas anuais de automóveis [108]. A taxa de 

crescimento anual do número de motores em uso aumentaria de 1% para 1,4%. 
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