
Resumo 

 

O presente trabalho é dedicado ao estudo de eficiência energética em motores de 

indução trifásicos (baixa tensão) com rotor em gaiola de esquilo, conseguida com 

equipamento de arranque e/ou controlo de motores. É apresentada a análise e a 

comparação de diversos sistemas de arranque e controlo. 

O trabalho descrito na presente dissertação é constituído por um conjunto de etapas 

que culminaram nos resultados e conclusões apresentados. As etapas são constituídas 

por: 

 Pesquisa e consulta de material relacionado com o tema: motor de indução 

trifásico (impacto energético, análise de eficiência energética, perdas 

associadas), Normas de metodologia de cálculo de eficiência energética em 

motores, procedimentos e tecnologias de melhoria de eficiência energética no 

motor de indução trifásico (equipamento de controlo e/ou arranque de motores: 

soft-starter, variadores electrónicos de velocidade, arrancadores especiais com 

poupança de energia). 

 Realização de procedimentos de teste e ensaios laboratoriais baseados na 

consulta bibliográfica. Os ensaios decorreram nas instalações do Laboratório de 

Máquinas Eléctricas da FEUP e o material testado foi cedido pelo Laboratório e 

pela BLB Engenharia. São realizados ensaios em regime permanente e ensaios 

de arranques em carga para diferentes equipamentos de controlo/arranque de 

motores. No final do trabalho laboratorial, procedeu-se à instalação para teste 

dum dos equipamentos, em ambiente industrial, na Pedreira da Madalena em 

Vila Nova de Gaia, por intermédio da BLB Engenharia. 

 Análise de resultados e criação dum software de análise empírica de eficiência 

energética em motores de indução trifásicos associados aos equipamentos 

estudados. 
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Abstract 

 

This thesis is dedicated to the study of energetic efficiency in three-phase squirrel-cage 

induction motors when combined with controllers/equipment. A comparative analysis of 

several of such equipments is presented. 

The thesis is divided into three main stages, each with the following objectives: 

 Research of reference work already done on the subject of three-phase induction 

motor (energy impact, efficiency analysis, associated losses), Standards on 

calculation methods of energy efficiency in motors, procedures and technological 

improvements of energy efficiency in the three-phase induction motor (control or 

starting equipment: soft-starter, variable speed controller, special soft-starters 

with energy saving features). 

 Elaboration of laboratorial test procedures based on the reference work selected 

on the previous stage. The laboratorial tests were thereafter executed on the 

Electric Machines Laboratory of Faculty of Engineering of Porto University 

(FEUP). Equipment for the tests was provided by the Laboratory and BLB 

Engenharia. Steady state and variable load start tests were conducted to several 

start/control equipments. An industrial test was provided by BLB Engenharia 

using one of the equipments tested in the Laboratory. This industrial test took 

place in the Madalena Quarry in Vila Nova de Gaia. 

 Result analysis based on this analysis an economical energetic efficiency 

software tool was developed to three-phase induction motors when using the 

tested and evaluated equipment. 
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