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CURSO – RESOLUÇÃO DE AVARIAS EM 
AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
Corrente alternada sinusoidal; 

Período, frequência e fase; 

Comportamento do condensador e da bobina em corrente alternada; 

Lei de Ohm para corrente alternada; 

Diagramas vectoriais; 

Circuito RLC série e paralelo; impedância em circuitos RLC série e paralelo; 

Potência em a.c.; 

Compensação do fator de potência; 

Cálculo do somatório das potências em corrente alternada; 

Introdução à corrente alternada trifásica. 

 

Corrente alternada trifásica; 

Sistemas em estrela; 

Sistemas em triângulo; 

Tensões simples e compostas; 

Ligação de recetores trifásicos; 

Ligações em estrela 

       Estrela equilibrada 

       Estrela desequilibrada (com e sem neutro) 

       Conclusões sobre sistemas de ligações em estrela; 

Ligações em triângulo 

       Triângulo equilibrado 
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        Triângulo desequilibrado 

        Conclusões sobre sistemas de ligações em triângulo; 

Potência em sistemas trifásicos; 

Potência por Módulo;  

Conceito de automatismo; 

Lógica Cablada e Lógica Programada; 

Sistemas de acionamento de motores por contactores; 

Arranque simples de um motor; 

Inversão do sentido de rotação; 

Arranque estrela- triângulo. 

 

Considerações gerais acerca da interpretação esquemática de circuitos com contactores; 

Proteções dos motores elétricos e regulação dos reles térmicos; 

Principais causas de avarias e diagnostico em automatismos com base em contactos 

Tipos de acionamentos de motores elétricos; 

Vantagens e inconvenientes; 

Analise de problemas; 

Diagnóstico de avarias. 

 

Automação com base nos PLCs; 

Ferramentas e equipamentos importantes para a resolução de problemas; 

Tipos de entradas e saídas; 

Modo de funcionamento de um PLC; 

Sensores e atuadores; 

Análise de problemas e possíveis soluções; 

Organização geral do quadro elétrico e sua manutenção; 

Análise de casos práticos. 

 

 

OBJETIVOS: 

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

• Conhecer a base de funcionamento dum automatismo; 

• Resolver avarias em acionamento de motores com contactores; 

• Resolver avarias em sistemas de controlo de temperatura; 

• Aplicar e regular as proteções adequadas de motores elétricos; 

• Conhecer as vantagens dos diversos tipos de acionamentos de motores elétricos; 

• Identificar e analisar diversos tipos de sensores e atuadores; 

• Resolução de avarias em PLC´s; 

• Analisar casos práticos. 

 

CARGA HORÁRIA: 

• 12 horas  
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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: 

 

• Eletricistas; 

• Eletromecânicos; 

• Técnicos de Manutenção; 

• Responsáveis de Manutenção; 

• Instaladores de equipamentos elétricos; 

• Profissionais de engenharia. 

 


