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Introdução: Os grandes sistemas atuais de distribuição de energia elétrica são de
corrente alternada, por isso, o motor de indução converteu-se no tipo de motor mais
usado na industria. Comparando com o motor de corrente contínua, o motor de
indução tem como vantagem a sua simplicidade, que se traduz em baixo custo e
máxima eficácia com manutenção mínima. O rendimento é elevado para média e
máxima carga, e pode-se assegurar um bom fator de potência com uma seleção correta.
Respondendo por cerca de 80% do consumo final da energia elétrica nas indústrias, a
força motriz, utilizada em acionamentos elétricos e desenvolvida através de motores
elétricos, requer uma atenção especial nos âmbitos de projeto, dimensionamento,
operação e manutenção de modo a mitigar seus impactos sobre os custos com a
operação, energia e demanda de potência elétrica. Essa atenção é especialmente
estimulada em tempos atuais em que a expansão da oferta de energia elétrica enfrenta
diferentes tipos de restrições que envolvem os de natureza financeira,
técnico-econômica e socioambiental (RAFAEL, 2004). 						Mediante a isso  esta
pesquisa busca abordar e  propor procedimentos que podem ser adotados na gestão de
acionamentos elétricos de modo que os processos finais de produção de serviços
energéticos industriais baseados em motores elétricos CA de indução trifásicos,
resultem com incrementos plausíveis nos índices de desempenho técnico e de
eficientização energética (baixas intensidades energéticas). Objetivo: Abordar o
problema da demanda e do consumo da energia elétrica segundo uma perspectiva do
consumidor industrial de modo a ressaltar a importância de se agregar procedimentos
da implantação sistemática e permanente de práticas de eficientização energética em
acionamentos elétricos CA a motores de indução. Conclusão: Até esse ponto da
pesquisa percebe-se que o conhecimento do funcionamento do motor de indução é o
ponto de partida resumir um conjunto de medidas para o seu uso econômico. Suas
características mais importantes são potência, escorregamento, conjugado, rendimento
e o fator de potência.
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