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CURSO – CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA: 
PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE BATERIAS 
DE CONDENSADORES 
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Revisão dos conceitos básicos da eletrotécnica; 

2. Triângulo de potências e fator de potência - cos (φ); 

3. Efeitos negativos do baixo fator de potência em instalações industriais; 

4. Legislação vigente para faturação de energia reativa; 

5. Dimensionamento de baterias de condensadores a partir da especificação de cargas; 

6. Dimensionamento de baterias de condensadores a partir dos resultados de analisadores de energia; 

7. Dimensionamento de baterias de condensadores a partir da memória de massa de medidores de energia; 

8. Dimensionamento mecânico dos painéis – boas práticas e troca térmica; 

9. Distorção harmónica de corrente e tensão: Efeitos negativos em baterias de condensadores; 

10.Critérios especiais de projetos em redes com distorção harmónica. 

11.Exercícios práticos 

OBS: O formando deverá estar munido de um computador portátil com pacote office ou similar devidamente 

instalado para realização dos exercícios práticos. 

 

OBJETIVOS: 

No final desta ação, os participantes deverão ser capazes de: 

 Compreender os efeitos negativos do baixo fator de potência nas instalações elétricas industriais, no 

âmbito financeiro e de eficiência energética.Saber consultar e interpretar um esquema eléctrico; 
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 Identificar instalações com baixo fator de potência 

 Interpretar dados provenientes de analisadores e medidores de energia 

 Especificar e projetar corretamente baterias de condensadores para adequação do fator de potência de 

forma a reduzir os custos com a eletricidade. 

 

CARGA HORÁRIA: 

 32horas  

 

FORMADOR: 

Leonardo Lipinski 

 

CV Resumido 

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica Pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brasil 

Pós Graduado em Automação Industrial 

Membro da Ordem dos Engenheiros de Portugal – OEP no Colegiado de Eletrotécnica 

Atua nas áreas inerentes ao sector elétrico desde 2005, tendo experiência na certificação de sistemas de 

terra, projetos elétricos e de automação, análise de tarifação de energia e eficiência energética, ensaios 

laboratoriais e redes de comunicação dedicadas a supervisão e automação de subestações. 

Paralelamente, atua como Formador sénior em cursos técnicos e de qualificação profissional, nas áreas de 

eletrotécnica e de automação industrial. 

 

DESTINATÁRIOS: 

 Engenheiros e Técnicos que atuem no sector elétrico, projetistas e prestadores de serviço da área 

eletrotécnica industrial. 

 

 


